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PRAKATA 

 

 

Percepatan pembangunan peternakan juga akan menyediakan bahan pangan 

hewani atau menambah penawaran produk peternakan yang akan menciptakan 

pendapatan sebagaian besar penduduk Indonesia. Peningkatan kebutuhan protein 

hewani akan berkorelasi positif dengan peningkatan jumlah kebutuhan produksi 

ternak, sehingga akan merangsang peningkatan jumlah populasi ternak, yang 

tentunya akan meningkatkan kebutuhan pakan. Tumbuh kembangnya industri pakan 

juga akan didukung oleh ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah, sehingga 

kendala impor dapat diatasi.   

Akhirnya, keberhasilan pembangunan peternakan memang tidak saja 

tergantung pada perkembangan industri pakan, karena sesungguhnya terdapat 

beragam integrasi yang masih perlu di satukan. Industri pakan ternak merupakan 

komponen terpenting dari sekian banyak komponen penting lainnya dalam 

pengembangan sub-sektor peternakan, sehingga investasi untuk pengembangan 

bisnis industri pakan dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi tumbuh 

kembangnya usaha peternakan dan tentunya akan berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Tulisan ini akan menguraikan pokok persoalan (isu) dalam pakan dan strategi 

mengontrol kualitasnya. Produk limbah agro-industri pertanian merupakan pakan 

ternak alternatif yang mengandung potensi yang sangat besar, baik sebagai sumber 

energi, sumber serat, ataupun sumber makronutrien lainnya. Faktor pembatas 

penggunaannya dalam ransum unggas adalah tingginya kandungan asam fitat, tannin, 

dan serat kasar dari limbah tersebut, karena ternak unggas tidak dapat mencerna 

senyawa tersebut.  
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Disamping itu, pengontrolan terhadap kualitas pakan juga diperlukan, karena  

pengontrolan dapat dilakukan dengan mudah, benar, dan efektif.  Strategi tersebut 

berupa pengembangan dan pelaksanaan sistem pengawasan kualitas pakan termasuk 

didalamnya keamanan pakan secara terpadu.  

 Bahan ajar ini juga memuat dan menyajikan beberapa hasil penelitian dalam 

penerapan pemberian pakan pada unggas.  Sehingga, sasaran utama pengguna bahan 

ajar ini adalah mahasiswa peternakan tingkat sarjana sebagai penunjang Mata Kuliah 

“Bahan Pakan dan Formulasi Ransum” untuk mahasiswa semester V, maupun 

pascasarjana untuk menunjang Mata Kuliah “Penyediaan pakan ternak”.   Selain itu, 

buku ini juga akan bermanfaat bagi mereka yang berkecimpung atau setidaknya 

menaruh minat di bidang peternakan, karena dalam buku ini juga diberikan beberapa 

hasil penelitian.   

 Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada 

Bapak Dekan Fakultas Peternakan, Universitas Udayana,  atas waktu dan dorongan 

yang diberikan sehingga penyusunan Pengembangan bahan ajar ini dapat 

terselesaikan. 

Akhirnya, penulis berharap semoga bahan ajar ini berguna untuk menambah 

pengetahuan dan menjadi rujukan dalam penyusunan ransum ternak dengan 

memperhitungkan prinsip-prinsip ekonomi, sehingga produktivitas ternak dapat 

ditingkatkan.  Bahan ajar yang sederhana ini tidak akan sempurna bila tidak ada 

kritik saran dari pembaca.  Oleh karena itu, segala kritik dan saran untuk 

kesempurnaan buku ajar ini sangat kami harapkan. 

              Denpasar,   Mei 2016 

         Hormat kami, 

         Penyusun 
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BAB I. 

BAHAN PAKAN DAN KONSENTRAT 

 

1.1 Pengertian Pakan dan Ransum 

Bahan makanan yang akan diberikan kepada ternak, seperti jagung, dedak 

padi, pollard, bungkil kelapa, bungkil kacang kedelai, dan tepung ikan secara tunggal 

disebut dengan istilah bahan pakan.  Jadi, istilah pakan digunakan untuk menyebut 

bahan makanan yang akan diberikan pada ternak. Misalnya jagung, apabila diberikan 

untuk manusia sebagai bahan konsumsi, disebut dengan istilah bahan makanan, 

sedangkan apabila diberikan untuk ternak, disebut dengan istilah bahan pakan.  

Bahan pakan yang bersumber dari tanaman untuk pakan unggas dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu (1) bahan pakan yang biasa digunakan, seperti jagung, 

dedak padi, bungkil kedelai, bungkil kelapa, dan minyak nabati, dan (2) bahan pakan 

yang tidak umum digunakan, yaitu bungkil kacang tanah, ubi kayu, hijauan, dan lain 

sebagainya.  

Kandungan asam amino asal protein nabati umumnya rendah, tidak 

seimbang,  dan juga tidak lengkap.  Kacang kedelai misalnya, sangat baik digunakan 

dalam penyusunan ransum unggas, tetapi kandungan metioninnya rendah.  Kacang 

kedelai yang masih mentah mengandung zat penghambat yang disebut dengan istilah 

“tripsin inhibitor”. Zat penghambat tersebut ternyata dapat diatasi dengan 

pemanasan.  Demikian juga halnya dengan kacang tanah, kandungan asam amino 

lysinnya rendah.  Hal yang sama juga terjadi pada bungkil kelapa dimana asam 

amino lysin dan metioninnya rendah. 

Istilah ransum digunakan untuk menyebutkan campuran dari beberapa jenis 

bahan pakan, baik nabati maupun hewani yang disusun sedemikian rupa, sehingga 

1 
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kandungan zat makanan yang ada dalam ransum tersebut dapat memenuhi kebutuhan 

zat makanan untuk hidup pokok maupun untuk produksi. Ransum komplit adalah 

ransum yang sudah lengkap kandungan zat makanannya yang dibutuhkan oleh ternak 

unggas, sedangkan konsentrat perlu tambahan bahan pakan (jagung, dedak, dan lain-

lainnya) dengan perbandingan tertentu, sehingga kebutuhan zat makanan terpenuhi 

oleh unggas.   

 

1.2 Konsentrat 

Konsentrat adalah campuran bahan ransum yang dilengkapi dengan zat 

makanan utama, seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta 

kandungan serat kasarnya rendah. Sedangkan “lawan” daripada konsentrat adalah 

”roughage” (hijauan makanan ternak), yaitu bahan pakan utama untuk ternak 

berlambung ganda (sapi, kambing, domba, kerbau , dan lainnya). Kandungan bahan 

ekstrak tiada nitrogen (BETN) pada konsentrat adalah tinggi, sebaliknya kandungan 

serat kasarnya (SK) rendah, yaitu lebih rendah dari 18%. Kandungan protein pakan 

ini dapat tinggi maupun rendah, sehingga konsentrat secara umum dapat dibagi 

menjadi dua yaitu: (1) konsentrat sumber energi, (2) konsentrat sumber protein. 

Karena konsentrat relatif mengandung serat kasar yang rendah, maka hampir 

semua konsentrat mempunyai kecernaan yang tinggi. Butiran mengandung sejumlah 

besar pati yang dengan mudah dapat dicerna dan diserap dalam usus halus ternak 

unggas. Sebaliknya, protein dari butiran kebanyakan kekurangan akan asam amino 

lysin.  

Konsentrat sumber energi dapat didifinisikan sebagai bahan pakan yang 

tinggi kandungan energinya dan rendah kandungan serat kasar (<18%), serta 

kandungan protein kasarnya lebih rendah dari 20% (<20%). Bahan pakan yang 
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umumnya digunakan sebagai pakan konsentrat sumber energi, yaitu jagung, pollard, 

dedak padi, ubi kayu, ubi jalar, ubi kentang, onggok, sorgum, mollases, limbah 

pabrik roti, dan lemak hewani.  

Dalam mengevaluasi suatu bahan pakan, maka ada delapan faktor penting 

disamping komposisi kimia yang dapat dipakai untuk mengevaluasi pakan 

konsentrat, antara lain: palatabilitas, sifat pencahar, zat anti nutrisi, ”bulk density”, 

daya simpan, tekstur, bau, rasa, warna, kontaminasi, dan harga. 

 

1.3 Pakan untuk Ternak Unggas 

Unggas merupakan ternak monogastrik (berlambung tunggal), makanannya 

sebagian besar  berupa konsentrat.  Bahan pakan penyusun ransum unggas umumnya 

atau ransum unggas komersial yang beredar di pasaran, kurang lebih 90-95% 

tersusun dari tanaman atau nabati.  Dari jumlah tersebut, lebih kurang 40-65% 

tersusun dari jagung kuning dan 20-40% bersumber dari bahan pakan nabati lainnya.  

Sebaliknya, penggunaan bahan pakan asal hewan (hewani) berkisar antarar 3-6% dan 

pakan pelengkap antara 0-3%.   

Tinggi rendahnya penggunaan bahan pakan asal tanaman dalam penyusunan 

ransum unggas, erat kaitannya dengan harga dan kandungan nutrisi dari ransum yang 

dibuat.  Untuk hidup pokok dan berproduksi, ternak unggas memerlukan kandungan 

nutrisi yang lengkap dan seimbang terutama kandungan asam aminonya.  

Orientasi produksi industri pakan ternak di masa yang akan datang cenderung 

diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pakan untuk ternak unggas (broiler dan atau 

layer). Hal ini dikarenakan terdapat beberapa karakteristik dasar dari bisnis ayam ras 

yang berimplikasi pada pengelolaan bisnis ayam ras dari hulu sampai hilir, antara 

lain :  



16 

 

bisnis ayam ras didasarkan pada pemanfaatan pertumbuhan dan produksi ayam ras 

yang memiliki sifat pertumbuhan tergolong cepat dan mengikuti kurva  pertumbuhan 

“sigmoid”. Hal ini berarti, bahwa bisnis ayam ras tergolong bisnis berintegritas tinggi 

yang keberhasilannya bersandar pada pengelolaan fase-fase pertumbuhan ayam dan 

produktivitas ayam ras sangat tergantung pada pakan, baik secara teknis maupun 

ekonomis. Secara teknis, produktivitas yang tinggi akan dicapai pada pemberian 

pakan yang tepat (kuantitas, kualitas, dan waktu). Sedangkan secara ekonomis, 

produktivitas yang tinggi akan dicapai apabila penggunaan pakan efisien. Hal ini 

mengisyaratkan bahwa diperlukan adanya sinkronisasi pengelolaan penyediaan 

pakan dengan fase-fase pertumbuhan ayam ras. 

Bentuk ransum yang diberikan pada unggas ada berupa tepung (”mash”),  

remahan (”crumble”), dan pellet.  Bentuk ransum tersebut disesuaikan dengan umur 

unggas.  Misalnya, untuk ternak unggas yang masih kecil (fase starter)  biasanya 

diberikan dalam bentuk tepung atau ”crumble”. Sedangkan jenis ransum yang 

diberikan, bila ditinjau dari kandungan nutrisinya, ada ransum lengkap (ransum 

komplit) dan konsentrat.  Pada Gambar 1 tersaji tiga jenis bentuk ransum komplit, 

yaitu ransum bentuk tepung, butiran, dan pellet. 
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Gambar 1. Bentu bentuk ransum komplit yang beredar di pasaran 

 

1.4 Kendala Ketersediaan Bahan Pakan   

Pesatnya pertumbuhan industri pakan mengakibatkan semakin banyaknya 

jenis pakan komersil yang beredar di pasaran. Semakin banyak jenis pakan yang 

beredar, sebenarnya belum dapat menjamin kualitas yang baik. Persaingan antar 

pabrik pakan menyebabkan kebingungan tersendiri bagi para peternak, dalam 

menentukan pilihannya untuk membeli kebutuhan pakan. Disisi lain, peternak 

menginginkan harga yang relatif murah, tetapi pakan yang diperoleh harus produktif. 

Padahal pakan yang murah belum menjamin produktivitasnya.  

Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai kendala dan resiko dalam 

pengembangan industri pakan ternak, diantaranya adalah bahan baku pakan. Suply 

bahan baku , terutama bahan baku lokal mengalami fluktuasi dan bahkan tergantung 

musim. Pada musim panen, bahan baku melimpah dan harga turun. Kualitas bahan 

baku juga berfluktuasi akibat penanganan yang tidak optimal. Misalnya,  dedak padi 

terkadang kualitasnya memburuk ketika harga tinggi karena sengaja dicampur 

dengan bahan lain.  

Tepung 

Butiran 
Pellet 
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Kendala lain dalam ketersediaan bahan baku industri pakan skala besar 

dengan orientasi pemenuhan kebutuhan untuk ayam broiler dan petelur, adalah 

ketergantungan pada impor. Pakan broiler membutuhkan bahan baku impor lebih 

tinggi dibandingkan petelur. Dilihat dari neraca bahan baku antara impor dan ekspor, 

maka Indonesia saat ini cukup akan sumber energi, seperti jagung, dedak, singkong, 

dan minyak, walaupun kadangkala kita masih impor jagung jika kekurangan. Impor 

Indonesia sebagaian besar adalah untuk pemenuhan kebutuhan bungkil kacang 

kedelai, kanola, corn gluten meal,  tepung daging, dan tepung ikan.  

Tabel 1.1.  Impor jagung dan bungkil kacang kedelai beberapa negara ASEAN 

Negara 1998/1999 1999/2000 2000/2001 

Jagung Bungkil 

Kedelai 

Jagung Bungkil 

Kedelai 

Jagung Bungkil 

Kedelai 

-------------------------------------( juta ton)--------------------- 

Vietnam 107 205 200 163 150 200 

Thailand 150 875 390 1.100 200 1.170 

Philipina 129 1.060 582 1.095 600 1.150 

Malaysia 2.384 560 2.296 620 2.400 590 

Indonesia 455 941 1.229 1.200 1.200 1.350 

Sumber : Food and Agricultural Review (2003) 

 

Selama ini, Indonesia impor bungkil kacang kedelai dari negara India dan 

Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena bungkil kacang kedelai dari India lebih 

kompetitif dengan biaya tranportasi lebih murah. Indonesia masih tetap akan 

mengalami kekurangan sumber protein, baik saat ini maupun beberapa tahun ke 

depan, karena sumber protein utama tersebut adalah bungkil kedelai yang notabene 

untuk pemenuhan kebutuhan pangan manusia saja, kita masih mengimpor lebih dari 
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1 juta ton/tahun. Pada Tabel 1 tersaji data impor jagung dan bungkil kacang kedelai 

dari beberapa negara ASEAN. Nampaknya, impor jagung dan bungkil kacang 

kedelai dari tahun ketahun semakin meningkat saja.  

Selain kualitas yang relatif masih rendah, suplay nya juga masih sangat 

kurang.  Demikian juga halnya dengan ketersediaan tepung ikan. Indonesia sampai 

saat ini masih dianggap sebagai penghasil ikan, tetapi produksi tepung ikan masih 

sangat sedikit, sehingga dicukupi dari impor.  

 

1.5 Bentuk Ransum Unggas 

Umumnya ransum unggas berbentuk tepung “all mash”.  Namun, karena sifat 

ayam yang lebih suka memakan pakan dalam bentuk butiran atau pecah, bentuk 

ransum “all mash” kemudian mulai ditinggalkan oleh peternak.  Pada awal tahun 

l975, peternak mulai beralih ke bentuk butiran yang lengkap yang lebih dikenal 

dengan nama “pellet”. Lebih jelasnya bentuk ransum tersaji pada Gambar 1. 

Bentuk ransum tersebut mulai populer di Indonesia bersamaan dengan 

berdirinya banyak pabrik ransum ternak.  Kelemahan ransum bentuk “pellet” ini 

adalah tidak mampunya dimakan oleh ternak yang mempunyai paruh kecil, sehingga 

ransum “pellet” dipecah lagi, dan bentuk ini dikenal dengan istilah “crumble” atau 

butiran lengkap terpecah. 
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BAB II. 

FAKTOR PEMBATAS BAHAN PAKAN 

 

 

2.1 Nutrisi Pakan 

 Keterbatasan nutrisi pada bahan pakan asal nabati adalah kandungan serat 

kasarnya yang relatif lebih tinggi daripada bahan pakan asal hewani.  Ternak unggas 

hanya mampu mencerna serat kasar lebih kurang 20-30% dan itu berlangsung di 

bagian sekum dan kolon (Gambar 2.1).  Namun, serat kasar pada ransum ternak 

unggas ternyata mempunyai fungsi penting, yaitu untuk mengatasi kanker saluran 

pencernaan dan mengurangi kegemukan pada ayam petelur. 

 

Gambar 2.1. Sekum dan kolon dari ayam yang mampu mencerna serat kasar 

 

Beberapa bahan makanan yang bersifat nonkonvensional di Indonesia 

mempunyai potensi untuk dikembangkan ditinjau dari segi ketersediaannya, tetapi 

kadang-kadang ditemukan faktor pembatas dalam penggunaannya.  Sebagai contoh 

kandungan karbohidrat bukan pati (“Non Starch Polysacharides = NSP”) dalam 

Kolon 

Sekum 

8 
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pakan mempunyai pengaruh negatif terhadap kecernaan pada ternak monogastrik 

(Pluske, 1997). 

 

2.1.1. Serat Kasar 

Serat kasar merupakan komponen dinding sel tanaman yang  sulit dicerna 

oleh ternak unggas dan tidak mengandung nilai nutrisi. Menurut Sutardi (l997), 

pertumbuhan usus dan sekum dapat dirangsang oleh serat, karena VFA (volatile fatty 

acid) produk pencernaan serat merupakan sumber energi.  Sekum dapat menyerap air 

sehingga berperan serta dalam proses termoregulasi dan osmoregulasi. Di samping 

itu,  serat juga dapat mengikat lemak, sehingga dapat mengurangi absorpsi dan 

selanjutnya deposisi lemak ke dalam daging ayam dapat ditekan. Fraksi serat kasar, 

yaitu selulosa mampu mengikat kolesterol sebesar 1,4% (Balmer dan Zilversmit, 

l994), dan fraksi serat kasar yang lain, yaitu lignin mampu mengikat kolesterol 

ransum sebesar 29,2% (Linder,  l985). 

Cao et al (2003) menyatakan bahwa ayam yang diberi ransum dengan 

kandungan selulosa 10% nyata menurunkan pertambahan berat badan, N-retensi, dan 

kecernaan nitrogen. Terjadi peningkatan laju aliran ransum dalam saluran 

pencernaan ayam, yaitu dari 153,8 menit (diberi ransum yang mengandung serat 

kasar 3,50%) menjadi 150,30 menit (diberi ransum yang mengandung serat kasar 

10%). Disamping itu, peningkatan kandungan selulosa dalam ransum juga dapat 

meningkatkan jumlah mikroflora saluran pencernaan yang menguntungkan, seperti 

Bifidobacteria, Baceroidaceae, dan Lactobacilus sp. 

Serat yang terlarut di dalam usus halus akan membentuk gel yang mengikat 

lemak, kolesterol, dan asam empedu. Akibatnya, asam empedu di dalam hati 

menurun.  Hati akan memproduksi asam empedu lagi dengan cara menarik kolesterol 
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dari darah, sehingga kolesterol darah menurun. Serat mampu menyerap zat racun 

penyebab kanker (senyawa karsinogen). Menurut Rieko et al. 2003), serat terlarut 

mempunyai daya ikat yang rendah terhadap Ca dan Mg, bahkan sebaliknya mempu 

meningkatkan penggunaan Ca.  

Menurut Karyadi (2001), serat yang larut dalam air seperti pektin, gum, dan 

musilase, sedangkan yang tidak larut, seperti selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Serat 

yang terlarut di dalam usus halus akan membentuk gel yang mengikat lemak, 

kolesterol, dan asam empedu.  Akibatnya, asam empedu di dalam hati menurun.  Hati 

akan memproduksi asam empedu lagi dengan cara menarik kolesterol dari darah, 

sehingga kolesterol darah menurun. Serat mampu menyerap zat racun penyebab 

kanker (karsinogen).  Orang sehat memerlukan serat 25-35 g/hari. 

 

2.1.2. Senyawa Fitat 

Keterbatasan nutrisi lainnya pada pakan adalah adanya senyawa fitat. Ternak 

unggas tidak mampu mencerna asam fitat ini. Umumnya fitat berada dalam bentuk 

senyawa kompleks dengan protein, pektin, dan polisakarida bukan pati.  Dedak padi 

banyak mengandung fitat yang mengikat protein dan fosfor, sehingga protein dan 

fosfor pada dedak padi banyak terbuang bersama feses, karena tidak dapat dicerna 

oleh enzim pencernaan unggas. Sumiati (2006) menyatakan bahwa dedak padi 

mengandung asam fitat 6,90% dan pada pollard sebesar 4,46-5,56%.  Dilaporkan 

juga bahwa kandungan fitat pada bagian biji masih lebih rendah dibandingkan 

dengan kulit biji, seperti pada biji barley kandungan fitatnya berkisar antara 1,08-

1,16%, jagung 0,76%, Oats 0,80-1,02 %, dan pada kacang kedelai  sebanyak 0,39% 

dari bahan kering. 
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Menurut Hernaman et al. (2007), biji-bijian mengandung 60-70% total fosfor 

(P) dalam bentuk fitat atau garam fitat.  Asam fitat (C6H18O24P6 atau IP6) secara 

struktural adalah suatu cincin myo-inositol yang mengikat penuh 6 fosfat di 

sekeliling cincin.  Sebagian besar asam fitat terdapat pada bagian butir dan lapisan 

luar biji-bijian dengan jumlah mencapai 23 kali lipat lebih banyak daripada 

kandungan fitat bagian biji 

Dedak gandum mempunyai daya ikat yang tinggi terhadap mineral Ca, Mg, 

dan Zn (merupakan mineral pembentuk tulang) dibandingkan dengan dedak padi 

(Idouraine et al.,l996). Annison (1993) menyatakan bahwa pollard merupakan bahan 

pakan sumber energi, akan tetapi kandungan arabinoxylannya tinggi, yaitu 61 g/kg 

bahan yang menyebabkan penggunaannya dalam penyusunan ransum unggas 

menjadi terbatas. Ternak unggas tidak mampu mencerna arabinoxylan dan bahan 

tersebut dapat menyebabkan terbentuknya gel kental dalam usus halus, sehingga 

penyerapan nutrien dan energi terhambat (Adams, 2000). 

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. 

 

2.2 Kandungan Nutrisi Pakan Mempengaruhi Pencemaran Lingkungan 

Dewasa ini, perusahaan peternakan sekala besar dihadapkan pada kepada 

suatu permasalahan untuk menghasilkan produk yang rendah tingkat kontaminasinya 

dengan meminimkan tingkat polusi yang dihasilkannya (Tabbu dan Hariono, 1992).  
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Senyawa utama yang menyebabkan polusi udara, tanah, dan air pada pemeliharaan 

ternak unggas adalah nitrogen dan fosfor (Leach et al., 1988).  

Pencemaran amoniak di lingkungan kandang dan pencemaran fosfor perlu 

mendapat perhatian khusus dari para peternak. Level amoniak yang berlebihan dapat 

menurunkan produktivitas ternak ayam dan meningkatkan kepekaan terhadap 

serangan penyakit. Dampak amoniak tersebut tentu saja sangat merugikan peternak 

dan masyarakat sekitarnya.  

Nitrogen dalam feses dapat dikonversikan menjadi amoniak yang dapat 

menimbulkan polusi udara, dan bila dikonversikan menjadi nitrat dan nitrit akan 

dapat menurunkan pH tanah dan air. Nitrogen dapat mencemari air setelah 

penggunaan feses atau pupuk kimia pada tanah. Jumlah nitrogen dan fosfor yang 

disekresikan dalam feses maupun urine dipengaruhi oleh tiga factor antara lain : 

1. jumlah nitrogen dan fosfor yang dikonsumsi,  

2. efisiensi penggunaan nitrogen dan fosfor oleh ternak untuk pertumbuhan dan 

fungsi lain, dan  

3. jumlah sekresi endogen.  

Pencemaran di sekitar areal peternakan dapat disebabkan oleh gas beracun 

yang berasal dari kotoran ternak dan dari proses pembusukannya.  Bahan-bahan 

pencemar akan dibebaskan ke dalam lingkungan dari hewan, lingkungan di dalam 

dan di sekitar peternakan (Tabbu dan Hariono,  1992).   

Toleransi manusia terhadap amonia adalah 5-10 ppm dan ternak unggas 15-

20 ppm.  Kadar amonia di atas ambang tersebut dapat menyebabkan iritasi pada mata 

dan saluran pernafasan.  Kadar amonia udara diatas 50 ppm akan menghambat 

pertumbuhan dan apabila terjadi kontak dalam jangka waktu yang lama 
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menyebabkan ternak tersebut mudah terserang pneumonia dan penyakit pernafasan 

lainnya.  Apabila kadar amonia disekitar kandang berkisar antara 50-100 ppm akan 

dapat menekan pertumbuhan ayam sebesar 15%.  Pada Gambar 3 tersaji sistem 

pemeliharaan ayam dengan sistem lantai litter.  Pada sistem ini, akan mudah sekali 

terjadi peningkatan kadar ammonia apabila litter dalam keadaan basah. 

 

Gambar 2.3. Pemeliharaan ayam dengan sistem litter 

Penerapan bioteknologi pada pakan diharapkan akan dapat mengatasi 

masalah tersebut.  Salah satu contoh untuk menekan kadar gas amonia adalah dengan 

memanfaatkan ekstrak tanaman Yucca shidigera ataupun pemanfaatan bioteknologi 

probiotik.  Sedangkan untuk mengurangi pencemaran yang diakibatkan oleh fosfor 

adalah dengan memanfaatkan enzim phytase. 

Yucca shidigera mengandung glicocomponent yang mampu mengikat 

amonia.  Sementara itu, untuk mengatasi masalah fosfor, maka enzim phytase bisa 

berperan banyak melalui penggunaannya dalam pakan. Sebagian besar fosfor 

bersumber dari bahan pakan butiran (cereal grain). Enzim phytase dapat di isolasi 



26 

 

dari beberapa spesies bakteri dan jamur dan penggunaannya dalam ransum ternyata 

mampu memecah ikatan fosfor dan phytin, sehingga daya cerna pakan meningkat. 

Tabbu dan Hariono (l992a) menyatakan bahwa pengendalian secara biologis 

yang secara primer mempunyai aktivitas biologis di dalam tubuh hewan, antara lain 

mengurangi produksi dari kotoran ternak dan gas yang dihasilkannya.  Sejumlah 

produk biologis dengan kemampuan untuk memperbaiki proses digesti dan secara 

tidak langsung dapat mengurangi jumlah produksi kotoran. Contohnya, penggunaan 

“yeast culture” yang dapat memperbaiki kecernaan protein.  Efek serupa dapat pula 

dihasilkan oleh enzim tertentu, seperti protease, amylase, dan selulase.   

Optimasi dari proses digesti di dalam saluran pencernaan akan memperbaiki 

kemampuan digesti yang selanjutnya akan meningkatkan kesehatan dari ternak dan 

akan mengurangi produksi kotoran. Pemberian probiotik untuk berkompetisi dengan 

mikroorganisme pathogen dapat dilakukan secara terus menerus melalui pakan 

maupun air minum, seperti bakteri dari strain Lactobacillus dan Streptococcus.  

Metode tersebut ternyata dapat memperbaiki proses pencernaan pada ternak unggas, 

sehingga produksi kotoran menjadi berkurang.  

Metode menekan produksi ammonia, yaitu dengan mengurangi kandungan 

protein dari makanan yang diberikan, dan pada saat yang sama menjaga level asam 

amino dengan meningkatkan penggunaan asam amino sintetis di dalam ransum.  

Misalnya, penggunaan “yeast culture” dan enzim dapat memperbaiki kemampuan 

mencerna protein, sehingga akan mengurangi jumlah protein dalam ransum.  Dengan 

adanya peningkatan kemampuan untuk mendigesti protein, maka akan terjadi 

penurunan kandungan nitrogen dari kotoran ternak.  
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2.3 Strategi Ketersediaan Pakan 

Selama ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakberdayaan negara 

dalam menyediakan bahan baku pakan lokal, antara lain : 

1. ketidak mampuan memenuhi kebutuhan jagung dan kacang kedelai, padahal 

negara kita luas dan kesuburan lahan yang kalau dimanfaatkan secara optimal 

akan dapat mencukupi kebutuhan tersebut,  

2. belum ada pengusaha yang melirik bisnis produksi minyak kacang kedelai 

dan masih sangat langkanya pengusaha yang menghasilkan minyak jagung, 

padahal usaha ini sangat menguntungkan karena harga bahan baku (kedelai 

dan jagung) dan hasil sampingannya sebagai pakan ternak adalah sama, dan 

3. belum optimalnya produksi tepung ikan.  

Beberapa strategi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pakan, 

khususnya pakan unggas di Indonesia diantaranya adalah : 

 keterpaduan antar sektor akan mendukung orientasi pencapaian ketahanan 

pakan. Potensi dan sumber bahan baku pakan lokal terdapat menyebar pada 

beragam sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, dan sektor pertanian 

tanaman pangan/hortikultura. Peningkatan produksi bahan baku pakan lokal 

akan terbangun apabila kerjasama dan orientasi setiap sektor telah terjalin 

dengan baik. 

 terbentuknya kerjasama yang baik antara pengusaha besar (inti) dan 

peternakan rakyat (plasma). Kerjasama ini tentunya selain harus jelas dan 

menguntungkan kedua belah pihak, harus juga ada dukungan dari pemerintah, 

baik berupa kebijakan maupun berupa pembangunan infrastruktur. Tanaman 

jagung contohnya, adalah bahan baku pakan terbesar yang dipakai dalam 
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pakan unggas. Sebuah industri pakan skala besar akan membutuhkan jagung 

sebesar 150-200 ton per hari, sehingga untuk memenuhinya tidak bisa 

dilakukan hanya oleh petani saja, tetapi harus ada kemauan dari sernua fihak 

terkait termasuk pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan jagung.  

 Penyediaan bantuan dana dan peralatan. Dalam upaya percepatan produksi 

dan peningkatan kualitas dibutuhkan tidak hanya dana tetapi juga peralatan 

dengan teknologi tepat guna baik untuk pengolahan tanah, pemanenan, dan 

pasca panen. Makin lengkap alat yang dipakai, makin cepat waktu yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi.  

 Pembangunan infrastruktur, termasuk di dalamnya pembukaan lahan baru di 

luar Jawa. Saat ini, infrastruktur pendukung komoditas pertanian di Indonesia 

dirasakan masih sangat kurang.  

 Jaminan dan stabilisasi harga dari pemerintah. Selama ini ketidaklanggengan 

kerjasama antara petani dan pengusaha industri pakan yang disebabkan oleh 

tidak adanya jaminan harga, sehingga ke dua belah pihak merasa dirugikan. 

Pada saat harga jagung impor murah, banyak industri pakan yang tidak 

membeli jagung mitra usahanya (petani), sehingga petani merasa dirugikan. 

Begitu juga halnya dengan petani pada saat harga jual di luar industri pakan 

lebih mahal, maka petani akan menjualnya ke luar, sehingga pihak industri 

pakan dirugikan. Oleh karena itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka 

perlu ada jaminan harga dari pemerintah. 

 Pembentukkan kelembagaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 

program ketahahan pakan. Fokus pencapaian tujuan ketahanan pakan akan 

lebih terkonsentrasi apabila dikelola dan dikontrol oleh suatu lembaga 
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khusus. Hal ini penting dan menjadi kebutuhan mendesak, karena dalam 

pencapain ketahanan pakan kompleksitas kelembagaan yang tidak fokus 

dapat  mengakibatkan terbengkalainya tujuan ketahanan pakan. 

 Sistem informasi yang baik akan turut mendukung ketahanan pakan. Sistem 

informasi tidak saja berperan pada penguatan dan penyediaan informasi 

sumber bahan baku pakan lokal, harga, dan diversifikasinya, akan tetapi juga 

dapat berperan dalam diseminasi teknologi yang dikembangkan oleh lembaga 

penelitian kepada masyarakat luas.  

 

2.4 Strategi Pemakaian Pakan Lokal 

Indonesia sebagai negara agraris berpotensi dalam menghasilkan pakan lokal 

mengingat terdapatnya sumber-sumber bahan pakan lokal di tiap daerah yang cukup 

dapat diandalkan, baik dari segi jumlah maupun ketersediaannya. Bahan pakan yang 

dapat diandalkan dari segi ketersediannya, antara lain jagung, singkong, bungkil inti 

sawit, dan dedak padi, serta dapat diusahakan ketersediaannya seperti tepung ikan 

dan kacang kedelai. Bahan pakan tersebut di atas, dengan sentuhan teknologi tepat 

guna dapat dipakai sebagai alternatif bahan pakan impor yang dirasakan saat ini 

sangat menjadi kendala bagi perkembangan bisnis perunggasan nasional. 

Dalam industri pakan, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal 

bergantung pada harga pembelian bahan baku. Selain pertimbangan harga, industri 

pakan juga harus memikirkan kualitas dan kontinuitas ketersediaan bahan tersebut. 

Industri pakan kemungkinan tidak akan memakai bahan pakan yang ketersediaannya 

tidak terjamin, walaupun bahan tersebut murah dan mempunyai kualitas baik. Untuk 

itu, dalam upaya mengoptimalkan pemakaian pakan lokal untuk unggas perlu 

penerapan beberapa strategi, antara lain :  
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1. Adanya jaminan kualitas. Bila dibandingkan dengan pakan impor, pakan 

lokal mempunyai kualitas nutrisi yang lebih rendah. Selain itu, variasi 

kualitas nutrisi pada pakan lokal sangat besar. Pakan lokal mengandung 

mikroorganisme yang lebih tinggi sehingga dapat mempengaruhi daya 

simpan pakan tersebut. Hal ini dapat dipahami mengingat belum adanya 

standar pengelolaan pertanian yang dipakai. Oleh karena itu, untuk menjamin 

kualitas, pakan lokal perlu dibuat standar pengelolaannya dengan didukung 

oleh fasilitas peralatan yang baik. Selain standar pengelolaan, sertifikasi 

terhadap produk yang dihasilkan juga perlu dilakukan. Sertifikasi ini dibuat 

dalam rangka untuk mengetahui kualitas produk yang dihasilkan, mencegah 

pemalsuan dan untuk memudahkan dalam penentuan harga jual. Bahan pakan 

yang sudah terjamin kualitasnya dapat dipakai dalam jumlah yang optimal 

dalam pakan unggas.  

2. Adanya jaminan ketersediaan bahan pakan yang kontinyu. Selama ini petani 

dalam memproduksi hasil pertaniaannya diberi kebebasan penuh dalam 

memilih komoditi yang akan ditanamnya, sehingga produk yang 

dihasilkannyapun tidak sama dari tahun ke tahun. Umumnya jenis produk 

yang dipilih oleh petani untuk ditanam adalah tanaman yang mempunyai nilai 

jual yang baik pada saat dipanen. Mengingat komoditas jagung dan kedelai 

untuk pakan bukan termasuk kategori produk yang menguntungkan petani, 

maka kerjasama yang saling menguntungkan antara, petani dan pihak industri 

pakan mutlak diperlukan. Kerjasaama ini diharapkan agar petani dapat secara 

serentak dan terjadwal menanam tanaman kontinuitas ketersediaan bahan 

tersebut akan terjamin. Keadaan tersebut tidak akan terealisasi dengan baik 
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tanpa adanya dukungan infrastruktur yang baik. Untuk itu, pemerintah dan 

pelaku bisnis pakan seyogyanya memfasilitasi pengembangan infrastuktur 

yang diperlukan. Bahkan pakan yang telah terjamin ketersediaannya dapat 

dipakai dalam jumlah optimal dalam pakan.  

3. Adanya jaminan harga. Pengusaha pakan tidak akan tenang dalam usahanya 

jika harga suatu bahan baku pakan yang digunakannya berubah secara drastis. 

Pihak pengguna pakan tentunya akan mempertimbangkan kembali pemakaian 

bahan tersebut dan jika dipakai pun kemungkinan dalam persentase yang 

sangat sedikit karena akan berisiko terhadap berubahnya harga pakan. 

Sehingga jaminan harga bahan akan menentukan persentase pemakaiannya 

dalam ransum. 

Kebutuhan industri pakan akan jagung, bungkil kedelai, dan tepung ikan 

sampai saat ini masih dipenuhi dari impor. Dengan melihat pada sumber daya alam 

dan manusia, negara kita sebetulnya mampu memproduksi bahan baku pakan 

tersebut secara kontinyu dengan kualitas dan harga yang terjamin. 

Upaya-upaya nyata yang mendukung kebijakan pengembangan dan 

pemanfaatan bahan baku pakan lokal sudah banyak dilakukan, setidaknya dengan 

orientasi mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Upaya tersebut 

antara lain dapat dilakukan sebagai berikut : 

Menggali dan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi bahan baku pakan 

lokal dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.  

Mengubah pola pikir yang cenderung berpikir praktis dan kebiasaan mengimpor 

apapun yang dapat dibeli di pasar internasional, menjadi pola pikir yang cenderung 

lebih memanfaatkan potensi sumber daya alam yang kaya, potensi laut yang luas, 
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tidak akan habis menyediakan protein bagi ternak, potensi lahan subur untuk 

menanam jagung, kedele dan bahan baku pakan lainnya. 

Meningkatkan kerjasama perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan instansi 

terkait dalam rangka pemanfaatan lahan, identifikasi potensi pakan lokal, 

pengembangan teknologi tepat guna, dan tepat lokasi. Kerjasama dengan lembaga 

penelitian diarahkan pada peningkatan uji coba hasil-hasil penelitian dengan 

penggunaan bahan baku inkonvensional. 

Kontinuitas ketersediaan pakan ditempuh melalui produksi bahan baku pakan 

lokal dengan adanya jaminan pemasaran, serta pelaksanaan kemitraan antara 

petani/kelompok tani dengan perusahaan pakan yang saling menguntungkan, dan 

saling membutuhkan. Peningkatan dan kontinuitas produksi jagung lokal misalnya, 

dapat dilakukan dengan pengaturan waktu dan pola tanam yang tepat, pengadaan 

sarana mesin pengering dan gudang penyimpanan. 

Regulasi terhadap larangan mengekspor bahan baku pakan, sebelum 

kebutuhan lokal terpenuhi. Sejalan dengan pengurangan ketergantungan impor bahan 

baku pakan, maka perlu dilakukan pengawasan mutu dari bahan baku pakan. 

Pengawasan mutu pakan serta bahan baku pakan perlu dilaksanakan dan ditingkatkan 

dengan menjaga keamanan dan kualitas pakan yang beredar, disertai dengan adanya 

perangkat kendali peraturan di bidang pakan yang lebih luas. 
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BAB III. 

PENGUJIAN KUALITAS PAKAN 

 

 

 

3.1 Penentuan Kualitas Pakan 

 Kontrol kualitas dari bahan pakan merupakan hal yang sangat penting untuk 

dilakukan pada industri peternakan yang mendambakan kesuksesan dan keuntungan 

usahanya.  Tidak ada faktor lain yang lebih penting dan kritis yang secara langsung 

maupun tidak langsung berhubungan dengan keseimbangan nutrisi dan performan 

ternak, selain kontrol kualitas pakan dan konsistensi ransum.  Tingkat  kualitas suatu 

bahan baku pakan yang akan disusun menjadi ransum dapat menjadi salah satu 

patokan untuk mengukur kualitas ransum yang dihasilkan.  Ternak akan memberikan 

respon yang baik jika mendapatkan ransum dengan variasi nutrisi yang kecil dengan 

kadar air, tekstur, dan ketersediaan energi yang sama. 

 Biasanya kualitas sesuatu bahan akan diketahui baik jeleknya setelah 

diverifikasi dengan kualitas dari suatu bahan standar.  Bagaimanapun,  nilai relatif 

dari kualitas suatu bahan termasuk bahan pakan, sangat penting untuk diketahui 

karena dapat berguna di setiap saat dan keadaan. 

Keterkaitan antara kualitas pakan dan performan ternak sangat erat dan mencakup 

tidak hanya semua komponen bahan pakan, tetapi juga kecernaan dan metabolime 

dari komponen pakan tersebut.  Sehingga, tantangan untuk pihak terkait dalam 

produksi pakan ternak adalah memonitor dan mengevaluasi setiap aspek dari sistem 

produksi pakan secara konsisten.  

 Beberapa strategi yang berhubungan dengan pengawasan mutu pakan perlu 

dirancang oleh pengawas eksternal agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan 

dengan baik dan efektif. Strategi pertama adalah menguasai teknik pengambilan 

21 
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sample yang representatif dan mengetahui jenis-jenis analisa yang seharusnya 

dilakukan. Pada sampel bahan baku, pengawas perlu mengecek kadar air, warna, 

bau, keberadaan benda asing, tekstur, dan keseragaman, serta kerusakan lainnya.  

Lebih detil analisa laboratorium perlu dilakukan terhadap bahan baku dan ransum 

jika informasi laboratorium tidak ada.  Jenis analisis laboratorium  yang seringkali 

dipakai untuk bahan baku pakan adalah sebagai berikut: 

 Butiran    : grade, kadar air, protein, dan abu 

 Hasil samping butiran  :  kadar air, protein, dan abu 

 Hijauan kering   : kadar air, protein, abu, dan ADF  

 Silages    : kadar air, pH, temperatur, protein, dan abu 

 Protein suplement  : kadar air, protein, abu, dan NPN 

 Mineral mixture  : kadar air dan spesifik nutrien 

 Mollases   : kadar air dan abu 

 Lemak    : kadar air, asam lemak bebas, dan kemurnian 

 

3.1.1. Pemeriksaan Fisik 

Dalam usaha untuk membeli pakan yang berkualitas, pembeli memerlukan 

pengetahuan tentang unsur untuk mengenal kualitas pakan. Mereka harus terbiasa 

dengan sifat-sifat dari setiap pakan yang menunjukan palatabilitas yang tinggi dan 

mengandung gizi yang baik. Evaluasi fisik yang khususnya hijauan didasarkan 

terutama pada warna dan bau. Apakah hijauan tersebut baik atau berbau terlalu baik. 

Sifat fisik, seperti keambaan biasanya sangat erat hubungannya dengan 

kandungan serat dari bahan pakan.  Sedangkan sifat kimia bahan pakan,  seperti daya 

larut dalam air sangat erat hubungannya dengan daya cerna.  Selain itu, pengawas 

seyogyanya juga  tahu tentang  titik kritis dari jalur disitribusi bahan baku pakan dan 
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ransum,  pala alur proses kerja industri pakan serta menguasai regulasi yang berlaku 

sehubungan dengan kualitas pakan. 

 
3.1.2. Pemeriksaan Biologi dengan Mikroskop 

Mikroskop dapat dipakai untuk melihat keberadaan mikro-organisme patogen 

dalam pakan. Selain itu, dengan bantuan mikroskop, teknisi yang sudah terlatih dapat 

mengidentifikasi bahan baku yang terdapat pada campuran ransum. Mereka juga 

dapat mendeteksi pemalsuan dan variasi kualitas secara cepat dan ekonomis, serta  

benda-benda asing lainnya yang dapat merusak kualitas ransum. 

 

3.1.3. Analisis Kimia (Proksimat)  

Pakan yang dipersiapkan secara komersial menurut aturan yang berlaku harus 

mempunyai label yang berisi bahan  yang di pakai dan bergaransi komposisi kimia 

bahan. Komposisi kimia pada pada label harus  menunjukan persentase minimum 

dari protein kasar dan lemak, serta persentase maksimum dari kandungan serat kasar 

dan abu. Beberapa label juga berisi kandungan  maksimum garam, minimum TDN, 

dan atau minimum kalsium (Ca) dan phospor (P). Pada Gambar 34, tersaji bagian 

komponen zat makanan yang terkandung pada suatu bahan pakan. 

Metode analisis proksimat atau Weende dapat mengetahui enam komponen 

zat gizi, yaitu (1) air, (2) abu, (3) protein kasar (PK), (4) lemak kasar (EE), (5) serat 

kasar (SK),  dan (6)  Bahan Ekstrak Tiada Nitrogen (BETN).  Fraksi dari  analisis 

proksimat dapat dilihat pada Table 3.1. 

 

 



36 

 

Tabel 3.1. Fraksi Analisis Proksimat 

Fraksi Prosedur Komponen Utama 

Air (Moisture)  Contoh dipanaskan dalam 

suhu diatas titik didih air 

sampai beratnya konstan, 

Kehilangan berat sama 

dengan kandungan air 

Air dan unsur yagn 

mudah menguap 

Abu (ash)  Pembakaran pada suhu 

500-600 0C selama dua 

jam 

Unsur –unsur mineral 

Protein Kasar  

(Crude protein) 

Penentuan nitrogen 

dengan proses Kjelldal (N 

x 6,25%)  

Protein, asam amino dan 

nitrogen bukan protein 

(NPN) 

Lemak (Eter extract)  Ekstraksi dengan diethyl 

ether 

Lemak, asam lemak, 

minyak, lilin, resin dan 

pigmen 

Serat Kasar 

(Crude fibre)   

Residu setelah didihkan 

dalam asam dan basa 

lemah  

Selulose, hemiselulose, 

dan lignin 

Bahan Ekstrak tanpa 

Nitrogen (BETN) 

/Nitrogen Free Extract   

100% Fraksi-fraksi diatas Pati (amilosa dan 

amilopektin), Gula  

 

Dari diagram skema analisis proksimat tersebut (Gambar 3.1), bahan kering 

pakan apabila dibakar akan menjadi abu (anorganik) dan bagian yang terbakar 

disebut dengan bahan organik.  Bahan organik dibedakan menjadi dua, yaitu bahan 

organik tanpa nitrogen yang terdiri dari lemak kasar dan karbohidrat.  Sedangkan 

bahan organik mengandung nitrogen terdiri dari protein kasar.  Karbohidrat 

dibedakan menjadi dua, yaitu komponen serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen 

(BETN). 
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3.1.4 Analisis Van Soest 

 Analisis Van Soest seringkali juga disebut analisis komponen serat kasar. 

Bahan pakan dalam analisis ini dibagi menjadi komponen yang berguna (isi sel) dan 

yang kurang berguna (dinding sel, khususnya lignin).  Isi sel terdiri dari gula, pati, 

pektin, NPN (non protein nitrogen), protein, lipid, mineral, serta vitamin, sedangkan 

dinding sel terdiri dari hemiselulosa, selulosa, dan lignin.  Berbeda dengan analisis 

proksimat, dimana fraksi serat kasarnya tidak dapat dibedakan lebih detil lagi, 

sedangkan dalam analisis Van Soest, fraksi serat kasarnya dapat dibedakan menjadi 

Bahan Pakan 

Bahan Kering Air 

Bahan Anorganik Bahan Organik 

Bahan Organik 

mengandung Nitrogen 

Bahan Organik 

tanpa Nitrogen 

 

Protein Kasar Lemak Kasar 

 
Karbohidrat 

 

Serat Kasar 

 
BETN (Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitroegen) 

 

Abu, 

Silika 

Gambar 3.1. Skema Analisis Proksimat 
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selulosa, hemiselulosa, dan lignin.  Fraksi serat kasar dalam analisis Van Soest 

disajikan dalam Tabel 3.2.   

Tabel 3.2. Fraksi serat kasar dalam analisis Van Soest   

Fraksi Prinsip analisis Komponen 

Utama 

Netral detergen 

fiber (NDF) 

NDF merupakan bahan makanan yang tidak 

larut dalam larutan detergen netral, sehingga 

prinsip analisis NDF adalah pelarutan bahan 

dengan larutan detergen netral 

Hemiselulosa, 

selulosa dan 

lignin 

Acid detergen fiber 

(ADF) 

ADF yaitu bagian dinding tanaman yang 

tidak larut dalam detergen asam, sehingga 

prinsip analisis ADF adalah pelarutan 

dengan larutan detergen asam 

Selulosa dan 

lignin 

Hemiselulosa Selisih nilai NDF dan ADF Hemiselulosa 

Lignin Lignin merupakan bagian serat detergen 

asam yang tidak larut dalam asam sulfat 

72%, sehingga prinsip analisis lignin adalah 

pelarutan dengan asam sulfat 

Lignin 

Selulosa Pengabuan bahan ADF yang telah 

diekstraksi dengan asam sulfat 72%, 

disaring dan dikeringkan 

Selulosa 

 

3.1.5. Uji Organoleptik 

 Uji organoleptik merupakan uji yang mempergunakan bantuan organ tubuh, 

seperti tangan, mata, hidung, dan lidah.  Tangan dalam kontek ini dipakai untuk 

menentukan tekstur bahan, sedangkan mata untuk menentukan warna bahan, adanya 

bahan asing, dan tingkat kerusakan, serta hidung untuk menentukan bau, dan lidah 

untuk menentukan rasa dari suatu bahan pakan.  

Dalam uji ini dituntut pengalaman dari pemakai, sehingga makin banyak 

pengalaman pemakai, maka semakin akurat hasil yang dicapai. Pemakai yang 

berpengalaman akan mengetahui mutu standar dari suatu bahan pakan, sehingga 
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mereka dengan mudah dapat menentukan mana bahan yang baik dan buruk atau 

bahkan untuk bahan yang dipalsukan. 

 Indikator tekstur hanya dapat dipakai untuk bahan pakan berbentuk tepung.  

Bahan pakan yang masih baik akan mempunyai tekstur yang baik, seperti ketika 

bahan tersebut keluar dari mesin penggiling. Sebaliknya, pada bahan pakan yang 

jelek akan terdapat gumpalan pada sebagian atau keseluruhan bahannya.  Umumnya 

bahan yang telah mengalami penyimpanan dalam waktu yang lama atau dalam 

kondisi yang tidak baik, akan mempunyai tekstur tidak baik (terdapat gumpalan) 

yang diakibatkan oleh faktor kimia atau  biologi yang terjadi selama penyimpanan.  

Bahan yang bertekstur tidak baik, umumnya akan mempunyai bau dan rasa yang 

tidak baik juga. 

Indikator warna bisa dipakai untuk semua jenis bahan pakan.  Warna bahan 

yang baik, dapat mengindikasikan bahwa bahan tersebut masih baru atau telah 

dikelola dengan baik, sedangkan warna yang sudah memudar mengindikasikan 

bahwa bahan tersebut sudah lama mengalami penyimpanan atau telah dikelola 

dengan tidak baik. Mikroorganisme berperanan penting dalam memudarkan warna 

suatu bahan pakan.  

Selain indikator warna,  mata dapat juga dipakai untuk menguji bahan pakan 

dilihat dari segi kehadiran bahan asing atau mikroorganisme. Uji ini dapat dipakai 

untuk semua jenis bahan pakan baik berbentuk tepung maupun butiran. Makin besar 

kehadiran benda asing, makin jelek bahan tersebut. Sebaliknya, makin sedikit 

kehadiran benda asing, makin baik bahan tersebut  Selain itu, organ mata dapat juga 

dipakai untuk menguji bahan butiran atau bijian dilihat dari sisi jumlah butiran atau 

bijian yang pecah atau keriput.  Makin banyak bijian yang pecah, makin mudah 
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bahan tersebut terkontaminasi atau diserang oleh mikroorganisma,sehingga penilaian 

yang diberikan akan semakin jelek dengan semakin banyaknya butiran yang pecah. 

Hidung sebagai organ pencium dapat dipakai untuk menguji semua bahan pakan, 

baik yang berbentuk tepung maupun bentuk lainnya.  Uji ini sangat baik untuk 

diterapkan pada bahan pakan yang tinggi kandungan lemaknya, terutama lemak tak 

jenuh, mengingat bahan yang termasuk kelompok ini akan mudah menjadi tengik 

dengan makin lamanya penyimpanan.  Makin tengik bahan yang diuji makin jelek 

bahan tersebut. 

  Ujung lidah berperanan penting dalam menguji rasa suatu bahan pakan.  Uji 

ini sangat menuntut pengetahuan dari penguji akan rasa dari suatu bahan pakan.  

Berbeda dengan uji warna yang dapat menggunakan foto standar dari suatu bahan 

pakan, uji ini tidak dapat menggunakan alat bantu dan bahkan seringkali antar 

penguji berbeda dalam menilai rasa suatu bahan pakan. 

 

3.1.6. Uji Densitas  

 Bahan pakan yang baik dan murni akan mempunyai densitas yang standar, 

sehingga uji densitas dapat dipakai untuk menguji pemalsuan suatu bahan. Densitas 

suatu bahan pakan yang dipalsukan akan berbeda dengan standar, bisa menjadi lebih 

tinggi atau lebih rendah. 

 Butiran atau bijian dalam uji ini tidak perlu mengalami penggilingan, 

sedangkan bahan berbentuk ”pellet” atau ”crumble” perlu digiling terlebih dahulu 

sebelum diukur densitasnya.  Bahan pakan yang akan diukur harus dapat mewakili 

bahan keseluruhannya. 
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3.1.7. Uji Kelarutan Total Gula dan Lignin 

 Karbohidrat dapat dibedakan berdasarkan kelarutaannya. Pati merupakan 

bahan yang mudah larut dalam air, sedangkan komponen karbohidrat lainnya, seperti 

selulosa dan lignin tidak larut dalam air.  Bahan karbohidrat yang larut dalam air 

akan lebih mudah dimanfaatkan ternak dibandingkan dengan bahan yang tidak larut 

dalam air. 

 Bahan pakan, seperti dedak seringkali ditambahkan bahan yang kurang dapat 

dimanfaatkan oleh ternak, seperti tepung sekam padi, serbuk gergaji, dan lain-

lainnya. Uji organoleptik terhadap dedak padi yang dipalsukan kurang dapat 

menolong, sedangkan uji laboratorium membutuhkan waktu. Sehingga, diperlukan 

cara pengujian tersendiri untuk dedak yang dipalsukan dengan bahan berserat.    

Bahan berserat, seperti lignin akan membentuk warna ”pink” jika direaksikan 

dengan flouroglucinol asam.  Makin banyak warna ”pink” pada bahan yang diuji 

menandakan makin banyak lignin dalam bahan tersebut, dan tentunya bahan tersebut 

tergolong bahan yang jelek. 

 

3.1.8. Uji Kelarutan Protein 

 Beberapa peneliti telah mengetahui adanya hubungan antara kelarutan protein 

pada 2% KOH dengan pertumbuhan anak ayam, khususnya untuk bahan asal kacang 

kedelai. Pemanasan yang berlebihan umumnya membuat protein menjadi sukar larut, 

sehingga nilai kelarutan yang tinggi (>85%).  Hal tersebut berarti bahan mengalami 

perlakuan panas yang baik, sedangkan nilai yang rendah (<70%) berarti bahan 

mengalami perlakuan panas yang berlebihan. Namun, nilai tersebut dipengaruhi oleh 

ukuran partikel bahan dan lama reaksi yang diberikan, sehingga uji ini perlu 

distandarisasi di masing-masing laboratorium.  
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3.1.9. Uji Urea dan Aktivitas Urease 

 Uji ini dapat dipakai untuk mengetahui adanya pemalsuan pada bahan pakan, 

khususnya bahan pakan sumber protein, seperti tepung ikan. Selain itu, uji ini dapat 

juga dipakai untuk mengetahui keberadaan urea pada bahan pakan secara umum. 

Untuk diketahui,  ternak unggas tidak dapat memanfaatkan urea bahkan dapat 

menyebabkan keracunan. 

 Uji ini seringkali dipakai pada bahan yang mengandung penghambat tripsin 

(”trypsin inhibitor”) pada kacang kedelai. Uji ini memungkinkan kita untuk 

mengetahui apakah kacang kedelai telah mendapat perlakuan panas dengan baik atau 

tidak.  Bila kacang kedelai diproses dengan baik, maka penghambat trypsin akan 

menurun. 

Uji aktivitas urease ini adalah untuk mengukur penghambat trypsin dengan 

cara tidak langsung dengan mengukur aktivitas urease pada bahan.  Aktivitas  urease 

dihitung dari jumlah NH3-N yang dibebaskan per gram bahan per menit pada 

temperatur 300C dalam larutan urea.   

 

3.2 Senyawa Pencemar Pakan 

 Sumberdaya bahan pakan yang ada di Indonesia cukup beragam baik jenisnya 

maupun kualitasnya.  Setiap jenis bahan pakan tentunya akan mempunyai kualitas 

nutrisi yang berbeda.  Bahkan pada jenis bahan pakan yang sama seringkali juga 

ditemukan variasi kualitas yang cukup besar.  Hal ini dapat terjadi karena faktor 

alami dan non-alami.  

Umumnya senyawa pencemar yang banyak ditemukan dalam ransum, antara 

lain : 

1. terkontaminasi mycotoxin,  
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2. mengandung antibiotik,  

3. mengandung pestisida dan fungisida, 

4. terkontaminasi logam berat,  

5. mengandung agen infectious (Salmonella), 

6. hasil rekayasa genetika,  

7. terkontaminasi dioksin, dan  

8. pembawa penyakit menular.   

Senyawa tersebut sangat berhubungan dengan keamanan dari produk ternak 

yang selanjutnya akan berpengaruh pada kesehatan manusia. Fakta di lapangan 

menunjukkan, bahwa ada korelasi yang positif antara ransum yang terkontaminasi 

mikroorganisme, logam berat, dan bahan kimia lainnya dengan kesehatan manusia. 

Tempat tumbuh tanaman penghasil makanan ternak merupakan faktor alami 

yang dapat mempengaruhi kualitas pakan. Jika tempat tumbuh terkontaminasi oleh 

jamur, logam berat, dan lain sebagainya, maka pakan yang dihasilkannyapun akan 

mengandung bahan tersebut dengan konsentrasi berkorelasi positif dengan 

kontaminan. Faktor nonalami, seperti terkontaminasi  oleh bahan asing yang dengan  

sengaja dicampurkan (pemalsuan). Selain itu, pengelolaan bahan pakan termasuk 

didalamnya pengolahan, pergudangan, dan transportasi, juga berperan dalam 

menentukan kualitas suatu bahan pakan. 

 

3.2.1. Pakan Terkontaminasi Mycotoxin 

 Bahan pakan asal butiran dan bijian atau bahan pakan  lainnya yang terinfeksi 

oleh jamur kemungkinan akan mengandung toksik yang dinamakan mycotoksin. 

Mycotoxin atau sering dikenal dengan istilah mycotoksicosis adalah penyakit ternak 
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yang diakibatkan oleh toksin asal jamur.  Keberadaan mycotoksin pada bahan pakan 

dapat menyebabkan penyakit atau bahkan kematian.   

Aflatoksin dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus dan A. parasiticus.  

Jamur ini ada di tanah atau pada bahan tanaman yang busuk, sehingga jamur ini 

dapat menyerang bahan pakan sejak ditanam.  Bahan pakan yang umum diserang 

oleh jamur ini, antara lain jagung, kacang tanah, bungkil biji kapas, serta hasil ikutan 

dari bahan tersebut.  Kondisi ideal untuk penyerangan jamur ini adalah pada saat 

suhu berkisar antara 25-32 oC dengan kelembaban diatas 85%, serta pada saat bijian 

mengandung kadar air kurang dari 30%.  

 Fumonisin dihasilkan oleh Fusarium verticilliodes, F. Poliferatum, dan 

spesies Fusarium lainnya yang tumbuh pada jagung.  Jamur ini dapat menyerang 

tidak hanya biji jagung, tetapi juga pada batang dan daun jagung.  F. verticilliodes 

dapat tahan pada permukaan dan dalam tanah. Pada kondisi yang memungkinkan, 

jamur ini dapat menyerang batang jagung secara langsung atau melalui luka yang 

diakibatkan oleh serangga.  Fumonisin B1, B2, dan B3 merupakan yang paling 

banyak terdapat pada bahan pakan yang terkontaminasi secara alami dan 75% dari 

fumonisin tersebut adalah fumonisin B1. Toksin ini karsinogenik dan berhubungan 

juga dengan pulmonery udema.   

Zearalenone merupakan toksin yang dihasilkan oleh jamur Fusarium 

graminearum dan jamur Fusarium lainnya.  Pakan jagung merupakan sumber utama 

dari mycotoksin ini dan jamur ini seringkali muncul pada jagung dengan kadar antara 

22-25%.   

Produksi toksin pada saat penyimpanan jarang terjadi, kecuali kadar air bahan 

pakan melebihi 22%.  Toksin ini lebih dikenal dengan sebutan estrogenic syndrome  
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pada babi yang dicirikan dengan mengunyah vulva pada babi betina dan 

membesarnya kelenjar susu pada jantan muda.   

 Ochratoxin A dihasilkan oleh beberapa spesis Aspergillus dan Penicillium.  

Kedua jenis spesies jamur ini dapat menyerang butiran, bijian kering, dan kacang 

tanah yang sudah tengik.  Toksin ini muncul pada saat penyimpanan dengan kadar 

air lebih dari 22%.  Oleh karena itu, rekomendasi untuk mengontrolnya adalah 

dengan menyimpan bahan pakan pada kondisi dingin dan kering.  Ochratoxin pada 

unggas dapat menghambat pertumbuhan, menurunkan feed konversi, mengganggu 

fungsi ginjal, dan kematian.  Ochratoxin juga dapat menurunkan kualitas kulit telur 

dan produksi telur. Belum ada batasan atau anjuran pemakaian maksimal dalam 

pakan yang telah dipublikasikan berkenaan dengan ochratoxin A tersebut. 

 

3.2.2. Pakan Mengandung Antibiotik 

 Pakan di dunia seringkali ditambahkan antimikroba untuk merawat dan 

mencegah penyakit atau sebagai pemacu pertumbuhan.  Banyak dari antimikroba ini 

identik dengan obat-obatan yang dipakai untuk manusia.  Gambaran sesungguhnya 

untuk jumlah yang dipakai sebagai antimikroba pada ternak tidak tersedia, sehingga 

data yang ada bervariasi sangat luas.   

Kasus resistensi akibat penggunaan antibiotik telah muncul pada zoonotic 

enteropathogens (seperti Salmonella spp., dan Campylobacter spp); pada commensal 

bacteria (seperti  Escherichia coli, enterococci); dan pada bakterial pathogen pada 

ternak (seperti Pasteurella, Actinobacillus spp) dengan prevalensi resistensi yang 

bervariasi.  Untuk menurunkan berkembangnya resistensi terhadap bakteria di atas, 

beberapa negara telah membatasi penggunaan antimikroba dalam pakan.  Sebagai 
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penggantinya, beberapa negara sedang mengembangkan probiotik disamping 

memperbaiki managemen pemeliharaannya.   

 

3.2.3 Pakan Mengandung Bahan Kimia Pertanian dan Lainnya 

 Bahan kontaminan yang sangat potensial berada di dalam pakan, merupakan 

residu pestisida dan fungisida, serta kontaminan dari lingkungan, seperti dioxin dan 

polychlorinaated biphenyls (PCBs), serta logam berat termasuk mercuri (Hg), lead 

(Pb), dan Cadmium (Cd). 

 Dioksin dan   PCBs mempunyai sifat fisik dan kimia yang sama.  Kedua 

senyawa tersebut paling banyak teresidu dalam  bahan pakan asal hewani dan bahan 

kimia ini merupakan sumber utama dari kontaminasi untuk ternak.   

Lemak dan minyak yang terkontaminasi senyawa tersebut, kemudian 

ditambahkan ke dalam penyusunan ransum merupakan sumber dari dioxin dan PCBs.  

Bahan kimia ini juga ada yang terbang ke udara yang dapat mencemari tanah dan air 

yang selanjutnya masuk pada hijauan yang ada di pastura.  Pada kasus ini maka 

hijauan pada area terkontaminasi ke dua bahan kimia tersebut menjadi tidak aman 

untuk diberikan ke ternak. 

 

3.2.4. Pakan Mengandung Agen Infectious 

 Pakan  yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen dapat menjadi 

sumber infeksi untuk ternak, yang selanjutnya mikroorganisme dapat masuk ke 

manusia melalui konsumsi produk ternak tersebut.  Mikroorganisme tersebut, 

meliputi Salmonella enterica, Bacillus anthracis, Taxoplasma gondii, Trichinella 

spiralis, dan Bovine spongigorm encephalopathy.   
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Pemanasan merupakan perlakuan yang biasanya dipakai untuk menjamin 

kualitas pakan dari agen infectious tersebut.  Iradiasi, dapat dipertimbangkan sebagai 

suatu metoda untuk mengontrol mikkroorganisme patogen pada produk pakan asal 

ternak. Iradiasi dosis tinggi telah dilaporkan tidak berbahaya dan safe untuk 

dikonsumsi dengan kandungan nutrisi yang tidak banyak berubah.  
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BAB IV. 

PERANAN  ZAT GIZI DALAM TUBUH TERNAK 

 

 

          Ada enam zat gizi  yang diperlukan oleh ternak unggas dalam proses produksi 

dan reproduksi, yaitu air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Keenam 

zat gizi tersebut sangat vital sekali artinya dalam proses produksi, pertumbuhan, dan 

kelangsungan hidup ternak unggas. 

  

4.1 Air 

Hampir 55-75% tubuh ternak terdiri atas air. Air merupakan medium yang   

sangat cocok untuk mengangkut zat makanan dan zat sisa metabolisme dari dan ke 

seluruh tubuh.  Daya larut dan kekuatan ionisasinya yang tinggi menyebabkan air 

sangat mudah dalam reaksi sel.  

 Air dapat menjalankan berbagai fungsi yang sangat vital dan merupakan 

prasyarat untuk dapat berlangsungnya berbagai proses kehidupan dalam tubuh 

sebagai berikut ini:  

1. air sebagai komponen darah dan cairan limpa yang merupakan bagian yang 

paling vital dalam proses kehidupan;  

2. air sebagai pengatur suhu tubuh,  

3. air sbagai bahan pengangkut zat makanan dalam proses pertukaran zat dalam 

tubuh/metabolisme, dan  

4. air sebagai pelembut bahan makanan sehingga lebih mudah dicerna. 

 Kebutuhan air pada ternak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dapat 

dipenuhi dengan tiga cara, yaitu air yang terdapat dalam makanan/ransum yang 

dimakan, air yang diminum, dan air metabolisme (air yang dihasilkan dalam proses 

oksidasi gula menjadi energi). Umumnya ransum yang dikonsumsi oleh ternak 

36 
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unggas sudah mengandung air antara 10-12%. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan 

akan air dari ternak unggas  adalah sebagai berikut ini : 

1. Berat tubuh, semakin besar tubuh unggas maka air yang dibutuhkan semakin 

banyak. 

2. Umur dan fase kehidupan, ayam yang sedang dalam fase pertumbuhan yang 

cepat (starter-grower) membutuhkan air sebanyak 2,5 kali dari makanan yang 

dikonsumsinya. Namun, ayam dewasa petelur hanya membutuhkan air 

sebanyak 1,5 kali dari jumlah ransum yang dikonsumsi. 

3. Suhu sekitar.  Semakin tinggi suhu dalam kandang, semakin banyak air 

minum yang dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena air sangat dibutuhkan 

untuk mempertahankan suhu tubuh oleh cekaman panas dalam kandang. 

Keadaan ini sering menyebabkan produktivitas ternak unggas menurun.  

Temperatur air minum yang diberikan juga sangat berpengaruh terhadap 

jumlah air yang diminum. Pada Tabel 5, tersaji bagaimana pengaruh 

temperatur air minum terhadap produksi telur ayam.   

4. Keadaan dan banyaknya ransum yang dikonsumsi.  Ransum yang agak basah 

akan mengurangi jumlah air yang dikonsumsi. Makin banyak jumlah ransum 

yang dikonsumsi, maka makin banyak air minum yang diminum.     

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayam menyukai air yang temperaturnya 

lebih dingin daripada yang panas.  Derajat keasaman (pH) air yang disukai oleh 

ternak unggas berkisar antara 6-6,7 dan kadar garam (NaCl) dalam air minum 

hendaknya 0,20%. Apabila kandungan garam dalam air minum tinggi dapat 

menyebabkan kotoran menjadi agak basah dan produksi telur menurun. 
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Cara penyajian air minum sangat mempengaruhi produktivitas ayam.  Air 

minum hendaknya harus tersedia sepanjang hari.  Pada sistem usaha peternakan 

ayam sekala besar dengan sistem litter, maka cara penyajian air minum sangat 

penting artinya.  Air minum yang tumpah ke dalam litter menyebabkan litter menjadi 

basah dan proses pembusukan litter akan meningkat yang menimbulkan panas dan 

bau yang tidak sedap (amonia dan belerang) yang dapat mengganggu pertumbuhan 

ayam.   

Tabel 4.1.  Pengaruh temperatur air minum terhadap produksi telur ayam 

Variabel Temperatur air Minum 

95 0F 36 0F 

Konsumsi ransum (g/ekor/hari) 68,80 75,80 

Hen-day Production (%) 81,00 93,00 

Rataan berat telur (g/butir) 49,00 48,50 

Penurunan berat badan (g/ekor) 210,00 200,00 

 

Pada Gambar 4.1 tersaji cara penyajian air minum dengan teknologi yang 

sudah maju.  Air minum akan mengalir ketempat air minum melalui pipa air otomatis 

sebanyak air minum yang di minum oleh ayam.  Pada usaha peternakan yang 

menengah, penyajian air minum menggunakan tempat air minum biasa (seperti 

dalam Gambar 4.1) dan tidak menggunakan pipa air otomatis.  Ketinggian tempat air 

minum juga harus diperhatikan, karena tempat air minum yang terlalu tinggi tidak 

akan dapat dijangkau oleh ayam.  Oleh karena itu, ketinggian tempat air minum 

harus memperhatikan besar ayam sesuai dengan umur pertumbuhannya. 
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Gambar 4.1. Cara pemberian air minum pada kandang sistem litter 

 

4.2 Protein 

 Protein merupakan senyawa organik kompleks yang mengandung unsur C, H, 

O, N, S, dan P.  Zat tersebut merupakan zat makanan utama yang mengandung 

nitrogen sekitar 15,50-18,00%.  Protein terdiri atas asam amino dan asam amino 

merupakan komponen utama pembentuk urat daging, otot, organ tubuh, kulit, bulu, 

paru, dan lain-lainnya. 

Secara umum, ada tiga jenis komponen organik utama dalam setiap formulasi 

ransum. Ketiga komponen tersebut, yaitu karbohidrat (selulosa zat tepung), lipid 

(lemak dan minyak), serta protein.  Protein dapat dibedakan menjadi dua kelas 

utama, yaitu protein kasar (crude protein) dan protein sejati (true protein). Protein 

sejati tersusun atas asam amino (amino acids) berantai panjang, dan setiap protein-

nya menjadi berbeda, karena tersusun atas 20 asam amino yang urutannya unik.  

Lebih jelasnya tersaji pada Gambar 4.2.  

Air Minum 
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Gambar 4.2. Diagram skematik dari protein sejati 

 

Setiap protein memiliki karakteristik yang unik, karena bentuk dan urutan 

asam aminonya.  Kebanyakan protein terdiri dari beberapa ratus sampai ribuan rantai 

asam amino.  Di dalam analisis laboratorium, protein dipisahkan dari karbohidrat dan 

lipida, karena kandungan nitrogen (N) pada protein tersebut adalah secara umum.  

Protein dalam pakan biasanya mengandung 16% N.  Pemisahan ini memungkinkan 

peneliti untuk mengestimasi kandungan protein dari sebuah bahan pakan dengan cara 

melakukan pengukuran terhadap kandungan Nitrogennya (N), untuk selanjutnya 

dikalikan dengan bilangan 6,25 (perbandingan terbalik dari 16%). Meskipun 

demikian, tidak semua N di dalam bahan pakan adalah protein.  Nitrogen yang bukan 

protein disebut dengan Non-protein Nitrogen (NPN).  NPN dapat ditemukan dalam 

komponen pakan seperti urea, garam ammonium, dan asam amino tunggal. Oleh 
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sebab itu, nilai yang didapat dari hasil perkalian total N dengan bilangan 6,25 disebut 

dengan protein lasar (Crude Protein/CP) 

 Kandungan protein dalam tubuh ayam berbeda-beda, yaitu berkisar antara 

15% pada awal pertumbuhan dan sekitar 25% setelah ayam mencapai umur dewasa.  

Kandungan protein tubuh ayam gemuk relatif rendah, yaitu sekitar 12% dan dalam 

telur kandungan proteinnya sekitar 12%. Fungsi protein di dalam tubuh unggas 

adalah sebagai berikut ini :  

1. untuk memerbaiki jaringan tubuh yang  rusak,  

2. pertumbuhan jaringan baru,  

3. metabolisme pembentukan energi,  

4. metabolisme ke dalam zat vital dalam fungsi tubuh, dan 

5. pembentukan enzim yang esensial bagi fungsi tubuh yang normal dan 

hormon tertentu. 

 

4.2.1.  Perhitungan Kebutuhan Akan Protein dan Asam Amino dari Jumlah 

yang Disimpan atau Digunakan oleh Ayam  

 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayam petelur White Leghorn yang 

sedang bertumbuh mempunyai efisiensi penggunaan protein sebesar 55%.  Ini artinya 

bahwa hanya sebanyak 55% protein yang dimakan dapat diretensi di dalam tubuh 

ayam (untuk pertumbuhan jaringan, bulu, dan penggantian nitrogen endogenus yang 

hilang). Sedangkan, ayam broiler mempunyai efisiensi penggunaan protein mencapai 

64%. 

 Kebutuhan akan protein per hari pada ayam yang sedang tumbuh dapat 

dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu (1) protein yang diperlukan untuk pertumbuhan 

jaringan; (2) protein untuk hidup pokok;  dan (3) protein untuk pertumbuhan bulu. 
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Protein untuk Pertumbuhan Jaringan. Karena karkas ayam mengandung protein kasar 

lebih kurang 18%, maka kebutuhan akan protein untuk pertumbuhan jaringan dapat 

dihitung dengan mengalikan pertambahan berat badan per hari (dalam gram) dengan 

0,18 (18 persen protein jaringan) dan dibagi dengan 0,55 (55 persen efisiensi 

penggunaan protein atau retensi nitrogen). 

1. Protein untuk Hidup Pokok.  Kehilangan nitrogen endogenus pada ayam telah 

ditetapkan lebih kurang 250 mg nitrogen per kilo gram berat badan.  Apabila 

jumlah nitrogen tersebut dikalikan dengan 6,25, maka itu berarti bahwa 1600 

mg protein per kilogram berat badan yang hilang.  Kebutuhan akan protein 

per hari dapat dihitung dengan mengalikan berat badan dalam gram dengan 

0,0016 dan membaginya lagi dengan 0,55 

2. Pertumbuhan bulu.  Pada umur tiga minggu, bulu sudah tumbuh 4% dari 

berat badan ayam.  Persentase tersebut akan meningkat menjadi 7% pada saat 

umur ayam mencapai 4 minggu, dan selanjutnya akan relatif konstan.  

Kandungan protein bulu kira-kira 82%.  Dengan demikian, pertumbuhan bulu 

dapat ditetapkan dengan mengalikan persentase berat bulu (0,04 atau 0,07) 

dengan pertambahan berat badan dalam gram, selanjutnya dikalikan lagi 

dengan 0,82 (persentase protein bulu) dan dibagi dengan 0,55. 

Dengan demikian, formula yang digunakan untuk menghitung kebutuhan akan 

protein pada ayam White Leghorn yang sedang bertumbuh adalah  sebagai berikut : 

Kebutuhan akan protein per hari (gram) = kebutuhan akan protein untuk jaringan 

(KPJ) + kebutuhan protein untuk hidup pokok (KPHP) + kebutuhan akan protein 

untuk pertumbuhan bulu (KPPB). 

KPJ (g)  =  Tambahan berat badan (g) x 0,18 

         0,55 
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KPHP (g) =  Berat badan (g) x 0,0016 

            0,55 

KPPB (g) =  Tambahan berat badan (g) x 0,07 x 0,82 

         0,55 

 

Formula di atas dapat juga diterapkan dalam perhitungan untuk menentukan 

kebutuhan akan protein per hari pada ayam broiler dengan memasukkan angka 0,64 

(64% efisiensi penggunaan protein pada broiler) sebagai pengganti angka 0,55 (untuk 

ayam petelur White Leghorn).  

Tabel 4.2. Kebutuhan energi dan protein pada ayam broiler 

Energi metabolis  (Kkal/kg) Kebutuhan protein 

(%) 

Angka FCR (Kg 

ransum / kg broiler) 

 Pre starter (umur 0-2 minggu)  

2800 23,2 1,20 

2900 24,00 1,16 

3000 24,80 1,12 

3100 25,70 1,08 

3200 26,50 1,05 

 Starter-Grower (umur 2-6 minggu)  

2800 19,50 2,00 

2900 20,00 1,93 

3000 20,60 1,87 

3100 21,30 1,80 

3200 22,00 1,75 

3300 22,70 1,70 

 Finisher (umur  6 minggu-pasar)  

2900 18,10 2,27 

3000 18,70 2,19 

3100 19,30 2,13 

3200 20,00 2,05 

3300 20,50 1,99 

3400 21,20 1,93 
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Penentuan kebutuhan protein juga dapat dilakukan dengan pendekatan 

percobaan pakan dan perubahan komposisi tubuh (Mahardika,  2005). Perhitungan 

dilandasi dengan data kecernaan protein, serta nilai biologis protein itu sendiri.  

Menurut Candrawati dan Mahardika (l999), kebutuhan protein untuk hidup pokok 

pada ayam kampung adalah 4,28 g/hari/W0,75, dimana W adalah berat badan ayam.  

Sedangkan kebutuhan protein untuk pertumbuhan ayam kampung adalah 0,45 g 

protein pakan untuk setiap kenaikan 1 gram berat badan ayam.  Nilai tersebut setara 

dengan protein ransum antara 19-20%. Pada Tabel 4.3, 4.4, dan 4.5 tersaji kebutuhan 

energi dan protein pada ayam broiler dan petelur 

Tabel 4.3. Kebutuhan energi dan protein pada ayam petelur (White Leghorn) yang 

belum bertelur 

 

Energi Metabolis 

(kkal/kg) 

Kebutuhan Protein (%) 

 (0 – 2 minggu) (2 – 8 minggu) (8 – 18 minggu) 

 Tipe 

ringan 

Tipe 

berat 

Tipe 

ringan 

Tipe 

berat 

Tipe 

ringan 

Tipe 

berat 

2600 - - 18,00 17,50 13,50 14,10 

2700 - - 18,60 18,40 13,60 14,60 

2800 20,00 20,00 19,40 19,00 14,10 15,20 

2900 20,80 20,80 20,00 19,50 - 15,70 

3000 21,50 21,50 20,70 20,20 - 16,20 

3100 22,20 22,20 21,40 20,90 - - 
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Tabel 4.4. Kebutuhan energi dan protein pada ayam petelur (White Leghorn) yang 

sedang bertelur  

   

Energi metabolis 

(Kkal/kg) 

Iklim dingin Iklim panas 

Protein 

(%) 

Ransum/telur 

(g) 

Protein 

(%) 

Ransum/telur 

(g) 

2600 

2750 

2900 

3050 

3200 

3350 

15 

15,2 

16,5 

17 

18 

19 

145 

137 

130 

124 

118 

111 

16,5 

17 

18 

19 

20 

21 

135 

128 

122 

115 

110 

105 

 

 Salah satu faktor yang menentukan di dalam pengukuran kualitas suatu 

protein adalah kandungan asam aminonya.  Menurut Harpers et al. (l990), ada tiga 

istilah di dalam menilai kualitas protein berdasarkan keberadaan asam aminonya, 

yaitu : 

1. Ketidak seimbangan (imbalance) asam amino. Asam amino imbalance terjadi 

apabila dilakukan penambahan satu atau lebih asam amino pada ransum yang 

berprotein lebih rendah dari standar yang direkomendasikan (dari yang 

dibutuhkan ayam) dan jumlah yang ditambahkan adalah pada tingkat yang 

tidak meracuni, ternyata menimbulkan penurunan terhadap konsumsi ransum 

dan pertumbuhan. Gejala tersebut hanya bisa dicegah dengan jalan 

menambahkan asam amino pembatas (lysin, metionin, dan triptofan).  

Demikian juga halnya pada ransum yang kandungan asam amino treoninnya 

dibawah kebutuhan ayam, sedangkan asam amino serinnya diatas kebutuhan 

ayam, maka akan berakibat pada terhambatnya pertumbuhan ayam.  
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Penurunan pertumbuhan ayam tersebut baru dapat diatasi apabila ada 

penambahan treonin ke dalam ransum. 

2. Antagonisme (antagonisms) asam amino. Peristiwa antagonisme terjadi 

apabila jumlah salah satu asam amino tinggi (misalnya lysin), maka akan 

terjadi peningkatan kebutuhan asam amino yang lainnya (yaitu arginin). 

Asam amino lysin akan berkompetisi dengan arginin didalam penyerapannya 

kembali dalam tubulus renale (saluran ginjal) yang menyebabkan 

peningkatan keluarnya arginin. Meningkatnya jumlah enzim renale arginase 

menyebabkan pemecahan arginin menjadi urea dan ornithin.  Selain lysin 

dengan arginin, pada unggas sering juga ditemukan antagonisme valin-leusin-

isoleuisin. Kelebihan lysin dapat menyebabkan menurunnya aktivitas enzim 

glisin transamidase pada ayam. 

3. Toksisitas asam amino.  Kebanyakan asam amino akan bersifat racun apabila 

kandungannya di dalam ransum tinggi (diatas level yang dibutuhkan oleh 

ayam).  Asam amino metionin sangat beracun pada dosis tinggi, sedangkan 

tirosin, fenilalanin, triptofan, dan histidin baru akan bersifat toksik apabila 

kandungan di dalam ransum antara 2-4%.  Gejala keracunan asam amino 

adalah tertekannya pertumbuhan ayam yang dapat terlihat pada ketidak 

seimbangan kadar asam amino di dalam darah. 

Suprijatna (2005) menyatakan bahwa taraf protein yang meningkat pada saat 

periode pertumbuhan tidak berpengaruh pada konsumsi ransum. Akan tetapi, 

mengakibatkan meningkatnya persentase produksi telur, masa telur (berat telur per 

ekor), dan efisiensi penggunaan ransum. Dilaporkan juga bahwa taraf protein ransum 

yang lebih tinggi (18%) menunjukkan performans dan keuntungan ekonomis yang 
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lebih baik dibandingkan taraf protein ransum 12% dan 15%. Ayam petelur pada 

periode pertumbuhan, yakni pada saat ayam berumur 12-20 minggu, laju 

pertumbuhan mulai menurun.  Oleh karena itu, pada periode ini digunakan ransum 

dengan kandungan protein rendah  dan serat kasar tinggi, yang bertujuan untuk 

mencegah ayam kegemukan (NRC, 1994).  Pada Tabel 4.5, tersaji kebutuhan asam 

amino pada ayam broiler dan peterlur berdasarkan fase pertumbuhannya. 

Tabel 4.5. Kebutuhan Asam amino untuk ayam broiler dan petelur sesuai dengan 

fase pertumbuhan 

 

Asam 

Amino 

 (%) 

Broiler (Fase) Petelur (minggu) 

Pre 

Starter  

Starter 

 

Finisher  

 

0-2 

minggu 

2-8 

minggu 

8-20 

minggu 

Phase 1 

dan 2  

Arginin 

Histidin 

Isoleusin 

Leusin 

Lisin 

Metionin 

Sistin 

Phenilalanin 

Tirosin 

Threonin 

Tryptofan 

Valin 

Protein 

ransum 

1,32 

0,53 

1,06 

1,59 

1,32 

0,53 

0,12 

0,85 

0,85 

0,85 

0,21 

0.85 

26,5 

1,14 

0,45 

0,91 

1,36 

1.14 

0.45 

0.36 

0.73 

0.73 

0.73 

0.20 

0.73 

22,4 

1.06 

0.42 

0.85 

1.27 

1.06 

0.12 

0.34 

0.68 

0.68 

0.68 

0.19 

0.68 

21,2 

1.08 

0.43 

0.86 

1.29 

1.08 

0.13 

0.34 

0.69 

0.69 

0.69 

0.19 

0.69 

21.5 

1.0 

0.4 

0.8 

1.2 

1.0 

0.4 

0.32 

0.64 

0.64 

0.64 

0.18 

0.64 

20 

0.71 

0.28 

0.56 

0.85 

0.64 

0.29 

0.23 

0.45 

0.45 

0.45 

0.13 

0.45 

14.1 

0.85 

0.34 

0.68 

1.32 

0.73 

0.34 

0.27 

0.78 

0.54 

0.54 

0.15 

0.68 

17 

 

Konsep lama menyarankan bahwa taraf protein ransum pada periode 

pertumbuhan tidak lebih dari 13%.  Peningkatan pemberian protein pada periode ini  

tidak berpengaruh terhadap peningkatan produksi telur dan tidak ekonomis (NRC.,  

1984).  Konsep baru menyarankan bahwa pada periode tersebut hendaknya taraf 
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protein ransum tidak kurang dari 15%. Taraf protein ransum yang tinggi tidak 

dianjurkan, karena berkaitan dengan biaya ransum. Oleh karena itu, kedepan 

nantinya perlu dilakukan penelitian mengenai taraf protein ransum yang optimal 

untuk pertumbuhan ayam ras tipe petelur (Hussein et al., 1996). 

Besar kecilnya telur ayam sangat dipengaruhi oleh kandungan protein dalam 

ransum.  Hal yang sama juga terhadap besar kecilnya kuning telur ayam, serta warna 

kuning telur sangat dipengaruhi oleh kandungan protein dalam ransum.  Lebih 

jelasnya tersaji pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Tingkat protein dalam ransum mempengaruhi kuantitas dan kualitas 

telur 

 

Dengan semakin meningkatnya kualitas bibit ayam ras petelur, dimana 

pertumbuhannya menjadi lebih cepat, demikian juga halnya dengan puncak 

produksinya, maka konsep pemberian ransum dengan kandungan protein rendah 

tersebut perlu ditinjau ulang (Leeson et al., 1991).  Perlunya peninjauan kembali 

konsep penggunaan protein rendah pada periode pertumbuhan tersebut, mengingat 

pada saat itu pertumbuhan organ reproduksi mulai meningkat, sementara organ 

lainnya menurun. Pada saat memasuki periode produksi (umur 20 minggu) 

Telur Besar 

Kuning Telur 
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pertumbuhan organ reproduksi sudah optimal untuk mempersiapkan pertumbuhan 

folikel dan penimbunan material pembentukan telur, serta persiapan awal produksi 

guna mencapai puncak produksi yang tinggi (Etches, 1996).  

 

4.2.2. Defisiensi Protein 

 Banyaknya protein yang dibutuhkan oleh tubuh tergantung pada berbagai hal.  

Ayam yang lebih besar lebih banyak menggunakan protein daripada ayam yang lebih 

kecil. Anak ayam lebih banyak membutuhkan protein daripada ayam dewasa apabila 

diperhatikan besar tubuhnya. Tubuh mempunyai kemampuan yang terbatas untuk 

menyimpan protein.  Apabila jumlahnya sudah cukup, maka kelebihan protein tidak 

disimpan sebagai protein, tetapi digunakan sebagai energi atau diubah menjadi lemak 

dan hidrat arang.  Hati adalah tempat penyimpanan protein cadangan. Pada Gambar 

4.4, tersaji kondosi ayam yang mengalami kekurangan protein atau asa amino. 

 

Gambar 4.4. Kondisi fisik ayam yang mengalami kekurangan protein atau asam 

amino 
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Pada ayam yang sedang tumbuh, defisiensi protein atau asam amino 

menyebabkan berkurangnya laju pertumbuhan dan ukuran tubuh yang tidak 

seimbang (Gambar 4.4). Kekurangan protein dapat menyebabkan peningkatan 

penimbunan lemak tubuh. Apabila terjadi kekurangan dalam jumlah yang sangat 

banyak walaupun hanya untuk satu asam amino saja, maka pertumbuhan segera akan 

berhenti. 

Pada Tabel 4.6, disajikan pengaruh kandungan protein dalam ransum 

terhadap produksi telur ayam. Peningkatan kandungan protein dalam ransum secara 

signifikan dapat meningkatkan Hen-day production (%) dan berat telur rata-rata. 

Tabel 4.6. Pengaruh tingkat protein dalam ransum terhadap produksi telur ayam (fase 

peneluran pertama) 

Variabel Kandungan Protein Ransum (%) 

13 16 19 

Konsumsi ransum (g/ekor/hari) 132 139 140 

Konsumsi energi (kcal/hari) 267 283 293 

Konsumsi kalsium (g/ekor/hari) 3,96 4,17 4,19 

Hen-day production (%) 59,20 67,70 68,50 

Rataan berat telur (g/butir) 62,80 64,30 63,60 

Tebal kerabang  cukup cukup Bagus 

Tinggi albumen (mm) 5,61 5,71 5,89 

Sumber :  Rasyaf (2002) 

 

4.2.3. Kelebihan Protein 

 Unggas yang diberi ransum dengan kandungan protein lebih tinggi dari 

standar yang dibutuhkan, menyebabkan ayam mengalami kelebihan akan protein.  
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Akan terjadi perombakan protein, hasil perombakan protein akan masuk ke dalam 

peredaran darah dalam bentuk asam-asam amino, sejumlah kecil sebagai amonia, dan 

peptida sederhana.  Asam amino yang terserap ke dalam darah tersebut selanjutnya 

akan digunakan untuk keperluan sebagai berikut : 

1. Asam amino akan di bawa ke tenunan- tubuh guna mengganti atau 

pembentukan sel baru.  Disamping itu, juga untuk pembentukan enzim dan 

hormon.  Protein dapat disimpan dalam otot dan dalam plasma darah. 

2. Asam amino yang diserap ke dalam darah dapat juga dideaminer setelah 

mengalami deaminasi dan terbentuk asam keton. 

Asam amino yang bersumber dari hasil perombakan protein tubuh dapat 

digunakan kembali untuk pembentukan protein yang baru atau dapat digunakan 

sebagai energi. Asam amino yang tidak digunakan untuk pembuatan protein 

dideaminasi secara oksidatif dengan menghasilkan asam-asam keton.  Selanjutnya 

asam keton digunakan sebagai sumber energi. Sebagian mengikuti jalur metabolisme 

karbohidrat dan dapat digunakan untuk pembentukan glikogen dan glukosa, serta 

sebagian lagi dirombak menjadi karbondioksida dan air, serta sebagian lagi 

mengikuti jalur metabolisme lemak. 

Amonia yang dihasilkan dari proses deaminasi akan diubah menjadi ureum 

atau asam urat dan selanjutnya dikeluarkan dari badan kecuali ada sebagian dari zat 

tersebut digunakan dalam sintesis asam amino nonesensial.  Dapat dikatakan bahwa 

hasil daripada perombakan protein dalam tubuh adalah ureum, asam urat, 

karbondioksida, dan air. 
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4.2.4. Pakan Sumber Protein 

Umumnya pakan ternak  sebagai sumber protein ini sangat sulit didapat.  Ada 

saja faktor pembatas penggunaannya sebagai sumber protein.  Misalnya, tepung bulu 

ayam kandungan protein kasarnya tinggi dan dapat mencapai 75%. Akan tetapi, 

karena nilai cerna proteinnya rendah yang disebabkan oleh adanya proses keratinisasi 

pada bulu ayam tersebut, menyebabkan pakan limbah ini masih jarang digunakan 

sebagai sumber protein pengganti tepung ikan yang harganya mahal. 

Klasifikasi bahan pakan sebagai sumber protein adalah: (1) kandungan 

protein kasarnya harus di atas 20%, (2) kandungan serat kasarnya di bawah 18%, dan 

(3) nilai cerna bahan tersebut di atas 75%.  Berdasarkan kriteria tersebut, sangat sulit 

untuk mendapatkan pakan limbah sumber protein yang umumnya mempunyai 

kecernaan rendah serta mengandung serat kasar yang tinggi. Namun demikian, 

produk fermentasi dari pakan limbah tersebut akan dapat mengatasi semua hal 

tersebut di atas. 

Dalam proses pembuatan tepung ikan, sering dilakukan manipulasi melalui 

penambahan urea yang apabila dianalisis akan memberikan kandungan protein kasar 

yang tinggi.  Hal lain yang ditakutkan adalah bahwa dalam proses pembuatan tepung 

ikan di kapal yang berlangsung terlalu lama dan  menerima panas yang terlalu tinggi, 

dapat terbentuk racun yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan penyakit muntah 

hitam (Gizzerosin) yang menyerang dinding gizzard dan dapat menyebabkan 

kematian yang mendadak pada ternak unggas. 

Tepung ikan yang umumnya digunakan di Indonesia adalah yang bersumber 

dari hasil samping pengolahan ikan, sehingga kualitasnya masih rendah. Namun 

demikian, kandungan protein kasarnya berkisar antara 50-58% dan merupakan 



65 

 

sumber utama asam amino lysin dan metionin, serta sebagai sumber mineral fosfor 

(P) dan kalsium (Ca). 

Keterbatasan lain dari pakan limbah sumber protein adalah adanya antinutrisi 

(antitripsin) pada pakan limbah biji-bijian, yang dapat menurunkan kecernaan dalam 

bahan tersebut terutama dari tanaman legum, sehingga menurunkan kecernaan 

protein, karbohidrat, serta menghambat penggunaan mineral dan vitamin. 

Penambahan enzim protease akan memperbaiki kecernaan dan ketersediaan asam 

amino dari pakan limbah tersebut (Rooke et al., 1996;  Beal et al., 1999).   

Umumnya ada dua asam amino yang menjadi masalah (kekurangan) pada 

pakan limbah yang bersumber dari biji-bijian, yaitu asam amino metionin dan lysin. 

Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan penambahan dengan asam amino 

sintetis yang sudah banyak beredar di pasaran, yaitu  DL-Metionin yang mangandung 

metionin sekitar 98-99%  dan  L- lysine mengandung 60-99% lysin.   

Penggunaan asam amino sintetis seperti L-lysine dalam dunia industri 

peternakan sudah banyak dilakukan.  Akan tetapi, harga asam amino tersebut sangat 

mahal, sehingga perlu dilakukan analisis ekonomisnya sebelum bahan tersebut 

dipakai.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shin et al. (l992) melaporkan bahwa 

suplementasi L-lysine dalam ransum secara nyata dapat meningkatkan efisiensi 

penggunaan lemak, total karbohidrat, dan retensi nitrogen.   

Keseimbangan asam amino penyusun protein sangat penting artinya, karena 

penyerapannya oleh tubuh ditentukan oleh kandungan asam amino yang terendah. 

Adanya proses fermentasi pada bahan pakan akan dapat meningkatkan kandungan 

asam amino metionin. Kacang kedelai yang dibuat tempe, kandungan vitamin B12-

nya tinggi, yang disebabkan adanya proses fermentasi, serta proteinnya lebih mudah 
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dicerna. Kemampuan kacang kedelai mencegah penyakit jantung disebabkan karena 

adanya senyawa fitoestrogen (senyawa pada tumbuhan yang bila dikonsumsi menjadi 

senyawa seperti hormon yang menyerupai/berkhasiat seperti estrogen). 

 

4.3 Energi 

4.3.1. Kebutuhan Energi 

Energi bahan pakan umumnya dapat dibedakan menjadi empat, yaitu energi 

bruto (EB), energi dicerna (ED), energi termetabolis (EM), dan energi neto (EN). 

Energi termetabolis adalah nilai yang digunakan dalam perhitungan energi pakan 

untuk unggas umumnya dan satuan yang digunakan adalah kkal/kg.  Apabila energi 

termetabolis dikurangi dengan energi yang hilang akibat panas (mempertahankan 

suhu tubuh), maka energi yang tersisa tersebut disebut dengan nama energi neto 

(EN).  Jadi energi netto adalah energi yang digunakan untuk pertumbuhan,  produksi, 

dan reproduksi. 

Pada Tabel 4.7, tersaji kebutuhan akan energi termetabolis dan protein kasar 

pada ayam sesuai dengan fase pertumbuhan.  Imbangan antara energi dan protein 

atau energy-protein ratio dari berbagai sumber data tersebut ternyata berkisar antara 

140-165.  Imbangan yang menyempit menunjukkan bahwa ayam akan mengalami 

kelebihan protein, dan sebaliknya imbangan energi-protein yang melebar 

menunjukkan ayam akan mengalami kekurangan protein dan mengalami kelebihan 

energi. 

Di dalam tubuh ternak unggas, energi yang masuk melalui makanan yang 

dikonsumsi mempunyai beberapa fungsi, yaitu (1) membantu kelangsungan berbagai 

proses fisiologis dan biologis, seperti kerja atau pergerakan, pernafasan, peredaran 

darah, mempertahankan suhu tubuh, pencernaan, penyerapan nutrisi, dan ekskresi; 
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(2) untuk memproduksi daging, telur, bulu, dan tenaga; dan (3) untuk proses 

reproduksi. 

Tabel 4.7. Imbangan antara energi termetabolis (EM) dan protein kasar (PK) untuk 

ayam pedaging berdasarkan fase pertumbuhan (awal dan akhir) 

 

 

Fase 

Rasyaf (2001) NRC (1984) Scott et al. (l982) 

ME 

(Kkal/kg) 

CP (%) ME 

(Kkal/kg) 

CP (%) ME 

(Kkal/kg) 

CP (%) 

 2741 21,60   2800 23,20 

 2851 22,40   2900 24,00 

Fase Awal 2961 23,30 3200 23,00 3000 24,80 

 3070 24,10   3100 25,70 

 3180 25,00   3200 26,50 

 3290 25,90     

 2851 19,50   2800 19,50 

 2961 20,00   2900 20,00 

Fase Akhir 3070 20,50 3200 20,00 3000 20,60 

 3180 21,20   3100 21,30 

 3290 22,00   3200 22,00 

 3399 22,70   3300 22,70 

 

Metode yang untuk menentukan kebutuhan energi pada ternak yang hidup 

bebas adalah dengan melakukan pengukuran keseimbangan energi yang meliputi 

pengukuran energi termetabolis (EM) dengan percobaan pakan dan pengukuran 

perubahan komposisi tubuh.  Pada ternak unggas, prosedur yang dilakukan adalah 

dengan mengorbankan contoh jaringan ternak yang mewakili pada awal/permulaan 

percobaan untuk menentukan kadar lemak, protein, dan energi tubuh.  Segera setelah 
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itu pemberian perlakuan pakan dilakukan.  Pada akhir perlakuan, ternak dipotong dan 

jaringan tubuh ternak dianalisis kandungan protein, lemak, dan energinya untuk 

mengetahui perubahan zat-zat tersebut selama percobaan.   

Pada Tabel 4.8, tersaji pengaruh tingkat protein dalam ransum terhadap 

nitrogen termetabolis. Semakin tinggi kandungan protein dalam ransum isokalori, 

maka semakin tinggi pula nitrogen yang dapat disimpan dalam tubuh ayam. 

Tabel 4.8. Pengaruh Tingkat protein dalam ransum terhadap nitrogen dan energi 

termetabolis pada itik Bali jantan per hari selama percobaan  

 

Variabel Tingkat Protein Ransum SEM 

 16 % 17 % 18 %  

Konsumsi Bahan kering ransum 

(g/ekor) 

143,57a 143,15a 141,94a 1,040 

Konsumsi Air minum (ml/ekor) 432,0a 438,0a 493,0a 26,938 

Jumlah bahan kering ekskreta 

(g/ekor) 

43,052a 41,287c 42,042b 0,147 

Konsumsi Nitrogen (g/ekor) 3,747a 4,001b 4,231c 0,068 

Konsumsi energi (kkal/ekor) 587,903a 589,189a 585,211a 4,268 

Nitrogen ekskreta (g/ekor) 1,012a 1,063b 1,321c 0,013 

Nitrogen termetabolis (g/ekor) 2,735a 2,938b 2,910b 0,031 

Energi termetabolis (kkal/ekor) 444,333a 445,673a 434,297b 1,985 

Sumber : Bidura (1998) 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bidura (l998) menunjukkan bahwa 

peningkatan kandungan protein dalam ransum isokalori (ME 2900 kkal/kg) dari 16% 

menjadi 17% secara signifikan dapat meningkatkan nitrogen dan energi termetabolis 

pada itik Bali. Pada kandungan protein ransum 18%, nitrogen termetabolis 

meningkat dan energi termetabolis menurun (Tabel 12).  Lebih jauh hasil penelitian 
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tersebut menunjukkan bahwa kelebihan protein dalam ransum menyebabkan 

terjadinya perombakan protein menjadi asam urat yang dapat mengganggu 

pemanfaatan energi untuk pertumbuhan. 

 

4.3.2.  Imbangan Energi dan Protein (Energy-Protein Ratio) 

 Dalam penyusunan ransum ternak unggas, salah satu faktor yang perlu 

diperhatikan adalah imbangan antara energi dan protein dari ransum.  Ternak unggas 

akan berhenti mengkonsumsi ransum apabila kebutuhan akan energinya sudah 

terpenuhi.  Karena itu, apabila kandungan energi dalam ransum naik atau tinggi, 

maka kandungan protein dalam ransum juga harus ditingkatkan. Demikian juga 

halnya dengan kandungan zat makanan lainnya harus ditingkatkan.  Hal ini terjadi 

karena ayam akan mengkonsumsi ransum sedikit, sebab kebutuhan akan energinya 

sudah terpenuhi yang disebabkan kandungan energi ransum tinggi. 

 Imbangan energi protein ransum yang menyempit, berarti unggas mengalami 

kelebihan akan protein.  Kelebihan protein dapat menyebabkan pertumbuhan ayam 

terganggu sebagai akibat terjadi pemecahan protein yang berlebihan menjadi asam 

urat. Demikian sebaliknya, pada imbangan energi-protein yang melebar, 

menyebabkan ternak unggas mengalami kekurangan akan protein dan mengalami 

kelebihan akan energi. Kekurangan protein akan menyebabkan terganggunya 

pertumbuhan unggas dan peningkatan penimbunan lemak dalam tubuh sebagai akibat 

terjadinya kelebihan energi. 

Adanya fenomena diatas, maka dalam penyusunan ransum unggas, imbangan 

energi dan protein dalam ransum harus diperhatikan. Perimbangan kandungan nutrisi 

tersebut bertujuan supaya pada saat unggas berhenti mengkonsumsi pakan, maka 
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seluruh kebutuhan nutrisi lainnya, seperti protein, lemak, mineral, dan vitamin sudah 

terpenuhi. 

 

4.4 Lemak 

Lemak adalah lipida sederhana, yaitu ester dari tiga asam lemak dan trihidro 

alkohol gliserol (Tillman et al.,  1998).  Lemak dan minyak secara kimiawai adalah 

sama.  Perbedaan antara lemak dengan minyak terletak pada sifat fisiknya.  Lemak 

pada suhu kamar berwujud padat, sedangkan minyak berwujud cair. 

Menurut Lloyd et al. (l978), di antara komponen lemak yang paling penting 

adalah asam lemak.  Asam lemak digolongkan menjadi dua, yaitu asam lemak jenuh 

dan tidak jenuh.  Asam lemak jenuh, antara lain asam laurat, miristat, palmitat, dan 

stearat, sedangkan asam lemak tak jenuh meliputi asam palmitoleat, oleat, linoleat, 

dan arakidonat. Lemak yang umum digunakan dalam penyusunan ransum unggas 

adalah lemak sapi (tallow) atau minyak kelapa. Lemak mengandung tiga unsur 

kimia, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen yang sama.   

 Umumnya yang sering digunakan sebagai sumber energi adalah lemak hewan 

yang bersumber dari sapi.  Kandungan energi termetabolis dari lemak sapi (tallow) 

sebesar 7700 kkal/kg.  Lemak hewan mengandung lemak kasar sebesar 99,40%. 

Vitamin yang terkandung didalamnya adalah vitamin E sebanyak 7,9 mg/kg.  

Kandungan energi yang tinggi inilah menyebabkan lemak hewan digunakan untuk 

ransum unggas pedaging.  Hal ini logis karena pertumbuhan ayam pedaging sangat 

cepat dan kebutuhan energi termetabolisnya sangat tinggi, yaitu berkisar antara 3.000 

– 3200 kkal/kg, dan akan sangat sulit dicapai kalau hanya mengandalkan jagung 

kuning sebagai sumber energi di dalam penyusunan ransum. 
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Penggunaan minyak atau lemak di dalam penyusunan ransum untuk unggas 

mempunyai fungsi antara lain: 

1. meningkatkan palatabilitas atau cita rasa ransum;  

2. mengurangi sifat berdebu ransum, khususnya ransum berbentuk tepung  atau 

mash; 

3. memenuhi kebutuhan akan energi dalam ransum, karena lemak atau minyak 

memberikan dua seperempat kali lebih banyak energi daripada karbohidrat 

dalam berat yang sama;  

4. meningkatkan penyerapan vitamin A dan karoten, untuk meningkatkan warna 

kuning kulit, kaki, dan kuning telur;  

5. membantu penyerapan mineral tertentu, khususnya kalsium;  

6. sebagai sumber vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, dan K); dan  

7. sebagai sumber asam lemak esensial yang sangat dibutuhkan oleh ternak 

unggas, yaitu asam linoleat, linolenat, dan arakidonat. 

 

4.4.1.  Pengaruh Lemak Makanan terhadap Lemak Tubuh 

 Sifat dari lemak tubuh ternyata sangat dipengaruhi oleh oleh sifat lemak dari 

sumber bahan pakan yang diberikan.  Hal ini sangat penting karena derajat kekerasan 

dari lemak tubuh tersebut adalah suatu faktor yang menarik dalam nilai pemasaran 

dari karkas daging ternak (Anggorodi, 1980). Pada ternak unggas, apabila ransumnya 

mengandung kadar lemak yang tinggi, maka macam lemak dalam bahan makanan itu 

akan sangat berpengaruh terhadap sifat lemak yang dibentuk di dalam tubuh unggas. 

 Lemak cadangan dalam tubuh tidak hanya terbentuk dari lemak yang 

dimakan, tetapi berasal pula dari karbohidrat dan ada kalanya dari protein.  Lebih 

kurang 50% dari jaringan lemak terdapat di bawah kulit dan sisanya ada di sekeliling 



72 

 

alat-alat tubuh tertentu, utamanya ginjal, dalam membran sekeliling usus, dalam urat 

daging, dan di tempat lainnya di dalam tubuh. Asam lemak dalam lemak bahan 

pakan yang digunakan dalam penyusunan ransum akan disimpan dalam tubuh 

dengan tidak mengalami perubahan.   

Apabila ransum mengandung banyak lemak yang sifatnya cair pada suhu 

kamar (minyak), maka lemak dalam tubuh dapat menjadi begitu lunak sehingga 

mempengaruhi kualitas dagingnya.  Apabila ransum mengandung banyak bungkil 

kacang kedelai atau bungkil kacang tanah, maka daging akan menjadi begitu lunak 

sehingga mutunya rendah.  Sebaliknya, bungkil kelapa akan menghasilkan daging 

yang keras.  Umumnya ternak yang diberi ransum berkadar lemak tidak jenuh yang 

tinggi, lemaknya akan lunak. Jadi, semakin tinggi derajat ketidakjenuhan dari lemak, 

maka semakin tinggi pula bilangan iodiumnya dan semakin lunak pula lemaknya.  

Pengukuran derajat ketidakjenuhan dari lemak dapat dilihat pada nilai 

bilangan iodiumnya. Semakin tinggi nilai bilangan iodiumnya, semakin tinggi pula 

kandungan lemak tidak jenuhnya. Pada Tabel 4.9, tersaji nilai bilangan iodium dari 

beberapa bahan pakan yang umum digunakan dalam penyusunan ransum unggas. 

Tabel 4.9. Bilangan iodium dari beberapa bahan pakan untuk ternak  

Lemak Bahan Pakan Bilangan Iodium dari 

Lemak Bahan Pakan 

Bilangan Iodium dari 

Lemak Tubuh 

Minyak Kacang kedelai 132 123 

Minyak jagung 124 114 

Minyak biji kapas 108 107 

Minyak kacang tanah 102 98 

Lemak babi 63 72 

Lemak mentega 36 56 

Minyak kelapa 8 35 

Sumber : Anggorodi (1980) 
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Penimbunan lemak lunak dalam tubuh dapat diatur dengan mengubah 

ransum.  Apabila setelah beberapa lama bahan makanan yang kaya akan lemak tidak 

jenuh diberikan, kemudian diganti dengan ransum yang akan menghasilkan lemak 

keras, maka lemak yang ditimbun lama kelamaan akan menjadi keras. 

 

4.5 Serat Kasar 

 Menurut Linder (1985), serat adalah bagian dari makanan yang tidak dapat 

dicerna secara enzimatis (enzim yang dikeluarkan oleh unggas) sehingga tidak 

digolongkan sebagai sumber zat makanan. Didalam ilmu pangan, serat sering 

dibedakan atas kelarutannya dalam air, sehingga dikenal serat yang tidak larut dan 

yang larut dalam air. Serat yang tidak larut dalam air adalah komponen struktural 

tanaman, sedangkan yang larut adalah komponen nonstruktural. Serat yang tidak 

larut dalam air banyak terdapat pada kulit gandum, sayur-mayur, kacang-kacangan, 

dan biji-bijian (Harianto, 1996). 

Serat kasar merupakan komponen dinding sel tanaman yang sulit dicerna oleh 

ternak unggas dan sedikit mengandung nilai nutrisi, akan tetapi kehadirannya di 

dalam ransum sangat penting karena serat kasar ternyata mempunyai fungsi 

fisiologis dan nutrisi bagi ternak unggas (Siri et al., 1992). Menurut Chot dan 

Annison (1990) bahwa serat kasar merupakan bagian dari karbohidrat setelah 

dikurangi bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN).  Lebih rinci pada Gambar 4.5 

Serat kasar dapat mengurangi absorpsi lemak, sehingga deposisi lemak ke 

dalam daging dan kadar kolesterol daging ayam dapat ditekan. Fraksi serat kasar, 

yaitu selulosa ternyata mampu mengikat kolesterol sebesar 1,4% (Balmer dan 

Zilversmit, 1974), dan fraksi serat kasar yang lain, yaitu lignin mampu mengikat 

kolesterol ransum sebesar 29,2% (Linder, 1985). 



74 

 

  

 

Gambar 4.5. Pembagian Karbohidrat menurut Chot dan Annison (1990) 

Selain serat kasar, adanya polisakarida bukan pati menyebabkan ketersediaan 

pati rendah.  Salah satu dari polisakarida bukan pati yang dapat mengganggu 

kecernaan lemak, protein, dan bahan kering adalah arabinoxylan (Ward dan 

Marquardt, 1987), sehingga arabinoxylan sering disebut antinutrisi, karena kerekatan 

susunan dengan senyawa yang lain dalam polisakarida (Chot dan Annison, 1990; 

Chot, 2001). Penambahan enzim arabinoxylanase dalam ransum dapat 

mendepolimerisasi polisakarida bukan pati yang larut ataupun tak larut ke dalam 

bentuk polimer yang lebih kecil (Pack dan Bedford,1997), dan mampu meningkatkan 

ketersediaan energi (Chot,  2001). Pada Gambar 4.5 tersaji bagian dari karbohidrat 

yang sulit dicerna oleh ternak unggas, yaitu dan arabinoxylan. 

Jorgensen et al. (1996) menyatakan bahwa peningkatan kandungan serat 

kasar dalam ransum ayam broiler secara nyata dapat meningkatkan produksi VFA, 
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laju alir ransum, viskositas, dan meningkatkan aktivitas enzim-enzim pencernaan. 

Dilaporkan juga bahwa serat kasar tidak dapat difermentasi pada usus halus akan 

tetapi difermentasi pada sekum (Hsu et al., 2000). 

 

4.6  Mineral 

 Mineral merupakan unsur nutrisi yang sangat penting di dalam penyusunan 

kerangka tubuh, bagian dari berbagai cairan dan sistem tubuh, untuk pertumbuhan 

tulang, pembentukan kulit telur, dan fungsi fisiologis lainnya yang membutuhkan 

mineral. 

 Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar atau makro mineral atau 

mineral utama oleh ternak unggas adalah kalsium, fosfor, sodium, potasium, 

magnesium, dan chlorine.  Mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit atau 

mineral pertama adalah : besi, mangan, copper, molebdenum, seng, dan seleneum.  

Kekurangan mineral utama akan berpengaruh terhadap mineral lainnya, karena 

kebutuhan akan mineral satu dengan yang lainnya saling berkaitan. 

 Mineral mempunyai banyak fungsi dalam tubuh unggas, antara lain : 

1. membentuk bagian kerangka tubuh, paruh, dan hemoglobin, 

2. mempertahankan keseimbangan asam-basa, 

3. mempertahankan tekanan osmotik cellular yang diperlukan untuk 

pemindahan zat makanan melalui selaput sel, 

4. mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan sedemikian 

rupa sehingga enzim pencernaan dapat menunaikan fungsinya, 

5. mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging, khususnya kontraksi 

dari jantung serta memainkan peranan penting dalam berfungsinya urat syaraf 

secara normal, 
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6. mencegah kekejangan, dan 

7. berhubungan erat dengan fungsi vitamin tertentu dalam pembentukan tulang. 

 Gejala defisiensi mineral antara lain menurunnya pertambahan berat badan, 

penurunan produksi daging dan telur. Bahan pakan sebagai suplemen mineral 

biasanya murah harganya sehingga defisiensi dapat dicegah dengan memberikannya 

dalam jumlah yang tepat kepada ternak unggas.  Beberapa gejala defisiensi mineral 

yang sering ditemukan pada unggas, antara lain : 

Osteoperosis, yaitu suatu gejala kelumpuhan karena kekurangan mineral 

kalsium (Ca).  Ayam sulit berdiri dan langkah ayam abnormal. 

Menurunnya produksi telur, dan kulit telur menjadi tipis. 

Cage Layer Fatique, adalah sejenis osteoperosis yang ditandai dengan 

adanya pengambilan Ca fosfat dari tulang (bagian medulla dan kortikal tulang).  

Akibatnya tulang menjadi sangat tipis dan sangat mudah retak/patah.  Umumnya 

gejala defisiensi ini terjadi pada ayam petelur yang dipelihara pada kandang dengan 

sistem battery.  Gejala defisiensi ini dapat diatasi dengan cara ayam segera 

dipindahkan dari kandang sistem bettery ke kandang sistem litter (deep litter).  

Terjadi karena ransum yang diberikan kekurangan mineral Ca dan kelebihan P. 

 

4.7 Vitamin 

 Hampir semua vitamin terdapat dalam bahan pakan dari sumber nabati 

maupun hewani.  Umumnya pakan limbah berlemak banyak mengandung vitamin A, 

D, E, dan K, sedangkan pakan limbah yang bersumber dari biji-bijian dan hijauan 

banyak mengandung vitamin yang larut dalam air.  

Vitamin digolongkan menjadi dua, yaitu (1) vitamin yang larut dalam lemak 

dan (2) vitamin yang larut dalam air.  Yang pertama dapat diekstrak dari bahan pakan 
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dengan larutan lemak dan yang kedua dengan air.  Vitamin yang larut dalam lemak 

termasuk vitamin A, D, E, dan K serta mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen.  

Vitamin yang larut dalam air terdiri atas : asam askorbat (vitamin C) dan B-kompleks 

(tiamin, riboflavin, asam nikotin, asam folik, biotin, asam pantotenat, piridoxin, dan 

vitamin B12).  Zat tersebut mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dan dapat 

pula mengandung nitrogen, sulfur, atau kobalt. 

 Kekurangan vitamin menyebabkan gangguan pertumbuhan, menurunnya 

reproduksi dan produksi. Tidak jarang kekurangan vitamin menyebabkan kematian 

pada ternak dewasa dan menurunnya mortalitas. Gejala defisiensi yang sering 

dijumpai pada ternak, khususnya ternak unggas yang menderita kekurangan vitamin, 

adalah sebagai berikut ini.  

Anorexia, yaitu hilangnya nafsu makan ayam yang diakibatkan oleh 

kekurangan vitamin A. Apabila gejala ini berlanjut, dapat terjadi kematian. 

Ataxia, yaitu hilangnya keseimbangan ayam.  Juga sering dijumpai hilangnya warna 

kuning pada sisik kaki dan paruh. Berjalan beberapa langkah, terus duduk memakai 

lutut (hock).  Gejala ini timbul akibat kekurangan vitamin A dan D. 

Xeroptalmia, yaitu terjadinya pelepuhan di bagian atas saluran pencernaan 

(glandula mukosa). Ditemukan adanya pustula putih kecil pada saluran pernafasan, 

mulut, esofagus, faring, dan tembolok. Apabila butir-butir tersebut pecah, dapat 

terjadi infeksi bakteri pada ayam. Gejala ini timbul karena kekurangan vitamin A. 

Enchephalomalacia adalah suatu keadaan di mana ayam mengalami ataxia yang 

disebabkan karena terjadinya pendarahan dan oedema dalam molekul dan lapisan 

granular dari otak, sebagai akibat ayam mengalami kekurangan vitamin E. 
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Exudative diathesis, yaitu sejenis oedema yang disebabkan karena sangat 

meningkatnya permeabilitas kapiler. Gejala ini timbul akibat defisiensi vitamin E dan 

berhubungan erat dengan mineral selenium (Se). 
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BAB V. 

BAHAN PAKAN UNTUK RANSUM 

 

 

5.1 Bahan Pakan 

 Bahan pakan untuk unggas umumnya bersumber dari bahan pakan asal nabati 

atau yang bersumber dari produk pertanian dan bahan pakan asal hewani atau bahan 

pakan asal produk perikanan, serta bahan pakan pelengkap yang umumnya buatan 

pabrik, yang biasanya digunakan untuk menutupi atau menyempurnakan 

keseimbangan nutrisi.  Bahan pakan nabati mempunyai porsi 90-94% dari total 

formulasi ransum (Rasyaf,  2005).  Hal tersebut disebabkan karena bahan pakan 

nabati umumnya sebagai sumber energi yang harus selalu terpenuhi di dalam 

penyusunan ransum. 

 Bahan pakan nabati umumnya tidak mempunyai kandungan asam amino 

cukup seimbang, sehingga di dalam penyusunan ransum unggas hendaknya 

menggunakan lebih dari satu bahan pakan asal nabati dengan tujuan untuk saling 

melengkapai kelebihan dan kekurangan asam amino.  Dengan demikian, bahan 

pakan asal hewani hanya sebagai pelengkap saja, mengingat harganya lebih mahal 

dibandingkan dengan pakan nabati. 

 Semua bahan pakan nabati umumnya mempunyai kandungan serat kasar yang 

tinggi, padahal ternak unggas mempunyai keterbatasan dalam mencerna serat kasar.  

Untuk lebih rincinya, diuraikan bahan per bahan di bawah ini : 

 

5.1.1. Jagung Kuning 

 Jagung (Zea mays) yang umumnya digunakan dalam penyusunan ransum 

unggas ada tiga jenis, yaitu jagung kuning, jagung putih, dan jagung merah.  Jagung 

67 
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kuning yang paling umum digunakan dalam penyusunan ransum.  Jagung kuning 

memiliki kadar protein yang rendah dan defisien terhadap beberapa asam amino, 

terutama lysin dan triptofan.  Keunggulannya terletak pada kandungan serat kasarnya 

yang rendah (2%) dan energi termetabolisnya yang sangat tinggi, yaitu 3370 - 3394 

kkal/kg. Keunggulan yang lain adalah adanya pigmen xanthophils yang 

menyebabkan warna kuning pada telur, kaki ayam, dan kulit ayam, sumber pro-

vitamin A, dan sumber asam lemak.  

Jagung  merupakan bahan pakan yang paling banyak digunakan dalam 

penyusunan ransum unggas. Hal tersebut disebabkan karena jagung banyak 

mengandung karbohidrat sebagai sumber energi, banyak mengandung provitamin A, 

palatabel, dan serat kasarnya rendah, sehingga mudah dicerna. Tetapi, bahan ini 

kandungan mineralnya rendah.  Apabila dalam penyusunan ransum yang digunakan 

jagung putih, sebaiknya ransum itu ditambahkan feed supplemen vitamin A atau 

bahan yang banyak mengandung vitamin A.  Pemberian jagung pada ransum unggas 

berkisar antara 20-50%. Sebaiknya jagung yang digunakan dalam penyusunan 

ransum untuk ayam petelur adalah jagung kuning.  

Tinggi rendahnya produksi jagung tergantung pada tipe jagung yang dipakai, 

jenis tanah, pemupukan serta cuaca. Jagung merupakan pakan yang sangat baik 

untuk unggas. Jagung sangat disukai ternak dan pemakaiannya dalam ransum unggas 

tidak ada pembatasannya, kecuali untuk unggas petelur, pemakaian yang berlebih 

untuk ternak ini dapat menyebabkan kelebihan lemak. Jagung tidak mempunyai 

antinutrisi.  ”bulk density” untuk butiran jagung sebesar 626,2 g/l, sedangkan jagung 

giling berkisar antara 701,8-722,9 g/l. 
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Untuk penyimpanan yang aman, sebaiknya jagung dipanen pada umur yang 

cukup, sehingga butiran jagung tidak mengandung lebih dari 20% air. Jagung 

berkulit yang disimpan pada cuaca panas dapat rusak jika mengandung kadar air 

lebih dari 13-14%.  Agar jagung dapat disimpan lama, maka jagung harus kering dan 

mengandung kadar air tidak lebih dari 12-13% air. Jika kadar air jagung tersebut 

lebih dari 13%, maka akan timbul jamur dan selanjutnya jagung tersebut menjadi 

tengik. Direkomendasikan agar jagung tidak disimpan dalam bentuk yang sudah 

digiling. 

Butiran jagung sebaiknya digiling sebelum diberikan ke ternak. Jagung yang 

digiling kasar sampai medium adalah lebih baik untuk ternak dibandingkan dengan 

jagung yang digiling halus. Selain tidak menimbulkan banyak debu yang dapat 

mengakibatkan ternak berhenti makan, jagung yang digiling halus kurang disukai 

ternak. Bentuk fisik jagung butiran, jagung pecah, dan jagung giling halus tersaji 

pada Gambar 5.1. 

   

Jagung Butiran Jagung Pecah Jagung Giling Halus 

Gambar 5.1. Bentuk fisik jagung kuning sebagai pakan unggas sumber energi 
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Secara kualitatif, kualitas butiran jagung dapat diuji dengan menggunakan 

”bulk density” ataupun uji apung. ”Bulk density” butiran jagung yang baik adalah 

sebesar 626,2 g/l, sedangkan untuk jagung giling yang baik adalah berkisar antara 

701,8-722,9 g/l. Makin banyak jagung yang mengapung berarti makain banyak 

jagung yang rusak. Selain itu, uji organoleptik seperti uji tekstrur, rasa, warna, dan 

bau dapat dipakai untuk mengetahui kualitas jagung yang baik 

 Jagung  butiran sebagai pakan ternak mempunyai total digestible nutrien 

(TDN) dan net energi (NE) yang tinggi.  Kandungan TDN yang tinggi (81.9%) pada 

jagung tersebut disebabkan karena: (1) jagung sangat kaya akan bahan ekstrak tiada 

nitrogen (BETN) yang hampir semuanya pati, (2) jagung mengandung lemak yang 

tinggi dibandingkan dengan semua butiran, kecuali oat, dan (3) jagung sangat rendah 

serat kasar, oleh karena itu sangat mudah dicerna.  

Kandungan protein jagung sangat rendah dan defisien akan asam amino lysin. 

Dari butiran yang ada, hanya jagung kuning yang mengandung karoten. Kandungan 

karoten jagung akan menurun dan hilang selama penyimpanan. Jagung kuning 

mengandung 10,82% protein; 5,89% lemak; 77,49% BETN; 91% TDN; 0,05% Ca; 

0,31% P; dan kandungan energi termetabolisnya sebesar 3160 kkal/kg bahan. 

 

5.1.2. Kacang Kedelai 

 Penggunaan kacang kedelai mentah di dalam pembuatan ransum masih 

sangat jarang.  Hal ini disebabkan karena kacang kedelai masih digunakan dalam 

pembuatan tahu dan tempe, serta masih mengandung zat penghambat pertumbuhan 

yang sering dikenal dengan istilah antitrypsin.  Antitripsin baru dapat dihilangkan 

dengan proses pemanasan. 
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Pada Gambar 5.2, tampak bentuk fisik tepung kacang kedelai dan bungkil kacang 

kedelai.  Tepung kacang kedelai apabila dikepal tidak pecah, sebaliknya bungkil 

kacang kedelai pecah 

  

Gambar 5.2. Tepung kacang kedelai dan bungkil kacang kedelai 

 

Bungkil kacang kedelai merupakan hasil samping pembuatan minyak kedelai; 

merupakan sumber protein dan sering digunakan dalam penyusunan ransum untuk 

mendampingi tepung ikan.  Kandungan proteinnya cukup tinggi, yaitu berkisar 

antara 42-50%, dan energi termetabolisnya berkisar antara 2825-2890 kkal/kg.  

Faktor pembatas penggunaannya sebagai sumber protein dalam ransum adalah asam 

aminonya yang tidak seimbang dan defisien akan methionin.  Namun, itu dapat 

diatasi, mengingat sudah ada asam amino sintetis (metionin sintetis).  Bungkil 

kacang kedelai mempunyai asam amino yang sangat seimbang, lengkap, dan 

jumlahnya banyak. Disamping itu, bahan ini relatif mudah dicerna, asal terlebih 

dahulu dipanaskan (disangrai) supaya faktor penghambat dalam proses pencernaan 

bisa dihancurkan. Tetapi, pemanasan dalam temperatur tinggi perlu dihindari untuk 

mencegah rusaknya protein dan asam amino. Bungkil kacang kedelai dapat diberikan 

pada ransum unggas antara 5 – 20%. 
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Penggunaan kacang kedelai  dalam ransum unggas adalah : 

 Untuk ayam ras petelur dan pedaging : 0- 30 %, 

 itik petelur    : 0 – 40 %, dan 

 entog atau sejenisnya   : 0 – 45 % 

 Khomsan (1999) menyatakan bahwa dalam kacang kedelai terkandung zat 

yang disebut beta-sitosterol yang mempunyai efek hipokolesterolemik (menurunkan 

kadar kolesterol). Di samping itu, penggunaan kacang kedelai terfermentasi dengan 

ragi tempe dalam ransum akan dapat menekan kadar kolesterol dalam tubuh ternak. 

Hal ini disebabkan karena dalam proses peragian tersebut dapat meningkatkan 

kandungan niasin dari 9 mg dalam kacang kedelai menjadi 60 mg dalam tempe per 

100 g bahan. Niasin dapat menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol jahat 

(LDL) serta menaikkan kadar kolesterol baik (HDL). Dalam tempe ditemukan juga 

isoflavon yang merupakan enzim paling penting dalam tempe.  Isoflavon dapat 

membersihkan berbagai senyawa radikal (zat beracun) yang berada dalam darah dan 

mengikis endapan kolesterol pada dinding pembuluh darah koroner yang mengalami 

proses pengapuran. 

 

5.1.3. Dedak Padi 

Dedak padi diperoleh dari penggilingan padi menjadi beras. Banyaknya 

dedak yang dihasilkan tergantung pada cara pengolahan. Sebanyak 4% dedak kasar 

dan 2,5% dedak halus dapat dihasilkan dari berat gabah kering. Dedak padi cukup 

disenangi ternak. Pemakaian dedak padi dalam ransum unggas umumnya sampai 

15% dari campuran konsentrat. Pembatasan dilakukan karena pemakaian dedak padi 

dalam jumlah besar dapat menyebabkan susahnya pengosongan tombolok karena 

adanya sifat pencahar pada dedak. Pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dalam 
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campuran ransum dapat memungkinkan ransum tersebut mudah mengalami 

ketengikan selama penyimpanan.  

Dedak padi merupakan selaput antara beras dengan sekam padi dengan berat 

lebih kurang 8,50% dari berat padi. Dedak dihasilkan dari penggilingan padi menjadi 

beras (Sulistya,  1987). Dedak dapat dihasilkan dari penyosohan beras pecah kulit 

menjadi beras, termasuk di dalamnya lapisan kutikula dan sebagian kecil lembaga.   

Dedak padi merupakan pakan limbah yang paling banyak digunakan dalam 

penyusunan ransum.  Dedak padi merupakan hasil samping dari proses pengolahan 

gabah dan tidak dikonsumsi oleh manusia.  Kelemahan utama dedak padi adalah 

kandungan serat kasarnya yang cukup tinggi, yaitu 13,0%.  Serat kasar yang tinggi 

tersebut  merupakan faktor pembatas penggunaannya dalam penyusunan ransum 

ternak unggas. Namun, kandungan proteinnya yang berkisar antara 12-13,5% dan 

energi termetabolis berkisar antara 1640-1890 kkal/kg,  menjadikan bahan pakan ini 

sangat diperhitungkan dalam penyusunan ransum unggas.  

Tabel 5.1. Komposisi kimia berbagai jenis dedak padi 

Komponen 

(%) 

Dedak Kasar Dedak Halus Bekatul 

Pabrik Kampung  

Air 10,50 10,90 11,70 12,55 

Protein kasar 6,10 13,60 10,10 10,80 

Lemak kasar 2,30 6,20 4,90 2,90 

Ether extract 38,80 - - - 

Serat kasar 26,80 8,00 15,30 4,90 

Nitrogen - 50,80 48,10 61,30 

Abu 15,50 8,50 9.90 7,55 
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Kelemahan lain dari dedak padi adalah kandungan asam aminonya yang 

rendah, demikian juga halnya dengan vitamin dan mineral.  Pada Tabel 5.1, tersaji 

data komposisi kimia dari dedak padi kasar dan dedak padi halus yang bersumber 

dari pabrik dan kampung, serta bekatul yang mempunyai nilai nutrisi yang paling 

bagus di antara dedak padi lainnya. 

Dari Tabel 5.1 tersebut, ternyata kandungan nutrien dedak padi yang 

bersumber dari pabrik masih lebih baik jika dibandingkan dengan dedak padi 

kampung. Umumnya, dedak padi yang beredar di pasaran hampir semuanya 

bersumber dari pabrik. Oleh karena itu, ketelitian dalam pemilihan dedak padi sangat 

penting artinya, karena perbedaan kandungan nutrien cukup signifikan. 

Dedak padi tidak mempunyai antinutrisi, tetapi penggunaannya perlu 

dibatasi. Ada beberapa alasan tentang pembatasan penggunaan dedak padi dalam 

ransum unggas. Pertama, karena dedak padi mempunyai sifat pencahar yang bila 

dipergunakan berlebih akan menyebabkan gangguan pencernaan. Kedua, karena 

dedak mempunyai kadar lemak relatif tinggi, apabila penggunaannya dalam ransum 

berlebihan akan membuat ransum tidak tahan untuk disimpan. Disamping itu, dedak 

padi mempunyai sifat pencahar yang dapat menyebabkan susahnya penggosongan 

perut.   

Secara kualitatif, kualitas dedak padi dapat diuji dengan menggunakan ”bulk 

density” ataupun uji apung. ”Bulk density” dedak padi yang baik adalah sebesar 

337,2-350,7 g/l. Makin banyak dedak padi yang mengapung selama uji floating, 

makin jelek kualitas dedak tersebut. Bau tengik merupakan indikasi yang baik untuk 

dedak yang sudah mengalami kerusakan.   
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Kualitas dedak padi secara kuantitatif dapat dilakukan dilaboratorium dengan 

menggunakan metode proksimat. Minimum data kadar bahan kering, protein kasar, 

dan serat kasar atau NDF dan ADF (dengan metode Van Soest) harus diketahui 

setiap kali pengiriman dedak padi. Dedak padi yang berkualitas baik mempunyai 

protein rata-rata dalam bahan kering adalah 12,4%, lemak 13,6%, serat kasar 11,6%; 

BETN 43,01%,  TDN 71%, dan energi termetabolisnya sebesar 2400 kkal/kg. Dedak 

padi menyediakan protein yang lebih berkualitas dibandingkan dengan jagung dan 

dedak padi kaya akan thiamin dan niasin.   

Pemanasan dan pengeringan serta pelarutan lemak dedak padi merupakan 

pengolahan yang sering dilakukan untuk memperpanjang daya tahan dedak padi 

selama penyimpanan. Pada Gambar 5.2 tersaji bentuk fisik dedak padi pabrik yang 

beredar dipasaran. 

 

Gambar 5.2. Dedak padi sebagai pakan unggas sumber energi 

Dedak padi umumnya tidak tahan disimpan dan cepat menjadi tengik. Hal ini 

disebabkan oleh tingginya kandungan lemak. Ketengikan ini dapat diakibatkan oleh 

enzim lipase yang dihasilkan oleh bahan itu sendiri maupun oleh mikroorganisme 

(jamur). Selain itu, reaksi dedak dengan oksigen juga dapat mengakibatkan 

ketengikan. Ketengikan akan mengakibatkan kehilangan vitamin yang larut dalam 
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lemak, khususnya vitamin A melalui pengeringan dan pemanasan pada penggilingan 

dapat memperpanjang waktu daya simpan. Kandungan protein dedak padi umumnya 

disebut oryzem, dan protein ini memiliki nilai gizi yang tinggi karena banyak 

mengandung asam amino esensial.  Dedak padi mengandung minyak sekitar 10-30%, 

dan asam lemak tidak jenuh yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 75-80%.  

Kandungan karbohidrat pada dedak padi dapat mencapai 40-49% dan sebagian besar 

dalam bentuk pati. Pada Tabel 5.2, tersaji batas penggunaan dedak padi dalam 

penyusunan ransum ternak. 

Tabel 5.2. Tingkat penggunaan dedak padi dalam ransum unggas 

Jenis Hewan Level Penggunaan 

Starter Grower Finiser/Layer 

Ayam ras petelur 0 – 15 0 – 20 0 – 20 

Broiler 5 – 20 5 – 20 5 – 20 

Kalkun 5 – 8 10 – 20 10 – 25 

Itik 5 – 10 5 – 15 5 – 25 

Entog 5 – 10 10 – 25 10 – 30 

 

Penggunaan dedak padi dalam ransum ada batasnya, yaitu sebanyak 0-15% 

untuk ayam petelur  fase starter;  0-20% untuk ayam petelur fase grower;  dan 0-

20% untuk ayam petelur fase layer.  Untuk ayam broiler, penggunaannya berkisar 

antara 5-20%, dan tidak lebih dari 20% karena akan dapat menurunkan produktivitas 

ayam.  
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5.1.4. Pollard 

 Gandum (Triticum aestinum) adalah termasuk jenis tanaman rumput-

rumputan (Gramineae) yang ditanam untuk produksi biji. Di negara-negara 

penghasil gandum (Kanada, USA, Eropa, dan Australia), biji gandum dimanfaatkan 

sebagian besar untuk makanan manusia dan sebagian kecil merupakan sumber energi 

untuk pakan ternak. 

Biji gandum terdiri dari 85% endosperma, 13% dedak dengan kulit biji, serta 

2% germ (embrio dan lembaga). Banyaknya tepung yang dihasilkan bervariasi.  

Sebagai contoh, di Inggris tepung yang dihasilkan ± 72% dan sisa yang 28% terdiri 

atas : wheat germ (embrio) yang mengandung  protein 22-32%,  bran (straight run 

bran) campuran dedak dengan kandungan serat kasar 8,5-12%, dan protein kasar 

berkisar antara 12,5-16% (Mc.Donald et al., 1978). Kandungan arabinoxylannya 

tinggi, yaitu 61 g/kg bahan, yang menyebabkan penggunaannya dalam penyusunan 

ransum unggas menjadi terbatas (Annison,  1993).  Unggas tidak mampu mencerna 

arabinoxylan, karena bahan tersebut dapat menyebabkan terbentuknya gel kental 

dalam usus halus, sehingga penyerapan nutrien dan energi terhambat (Adams,  

2000). 

Angka konversi pollard dari bahan baku sekitar 25-26%. Pollard merupakan 

pakan yang popular dan penting pada ternak monogastrik. Palatabilitas pollard cukup 

tinggi dan tidak mempunyai antinutrisi. Tetapi penggunaan pollard perlu dibatasi 

mengingat adanya sifat pencahar yang ada pada pollard. Pollard mempunyai “bulk 

density” yang tinggi, dua kali lebih besar dari ‘bulk density” dedak kacang oat. “Bulk 

density” untuk pollard adalah sebesar 208,7 g/l. Bentuk fisik pollard dilihat dari segi 

warnanya agak mirip dengan dedak padi pabrik, demikian juga teksturnya.  Akan 
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tetapi dari segi bau adalah sangat spesifik.  Lebih jelasnya bentuk fisik pollard tersaji 

pada Gambar 5.3. 

 

Gambar 5.3. Pollard mengandung protein dan energi yang lebih tinggi daripada 

dedak padi 

 

Secara kualitatif, kualitas pollard dapat diuji  dengan menggunakan ”bulk 

density” ataupun uji apung (floating). “bulk density” pollard  yang baik adalah 

sebesar 208,7 g/l. “bulk density” yang lebih besar atau lebih kecil dapat berarti 

adanya kontaminasi atau pemalsuan. Makin banyak pollard yang mengapung berarti 

makin banyak sekam yang terdapat dalam pollard tersebut. Uji organoleptik seperti 

tekstur, rasa, warna, dan bau dapat dipakai untuk mengetahui kualitas pollard yang 

baik. Kualitas pollard secara kuantitatif dapat dilakukan dilaboratorium dengan 

menggunakan metode proksimat. Minimum data kadar bahan kering, protein kasar, 

dan serat kasar atau NDF dan ADF (menggunakan metode Van Soest) harus 

diketahui setiap kali penggunaan pollard dalam penyusunan ransum.  

Kandungan nutrisi pollard cukup baik, yaitu mengandung energi termetabolis 

1140 kkal/kg, protein 11,80%, serat kasar 11,20%, dan lemak kasar 3,0% (Wawan, 

2003).  Menurut Scott et al. (l982), pollard mengandung energi termetabolis 1300 

kkal/kg, protein kasar 15%, lemak kasar 4,0%, dan serat kasar 10%. Lebih jauh, 
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NRC (l984) melaporkan bahwa pollard mengandung energi termetabolis 1300 

kkal/kg; protein  15,70%; lemak kasar 3,0%; dan serat kasar 11%.  

Tingginya kandungan polisakarida non-pati pada wheat pollard dapat diatasi 

dengan menambahkan enzim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

enzim yang bersumber dari cairan rumen pada tingkat 620-1240 U/kg wheat pollard 

ternyata dapat meurunkan kandungan polisakarida dan sebaliknya dapat 

meningkatkan oligosakarida serta kandungan energi metabolis wheat pollard. Uraian 

lebih jelasnya tersaji pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Pengaruh penambahan enzim cairan rumen pada wheat pollard terhadap 

persentase polisakarida, oligosakarida, dan energi termatabolis wheat 

pollard pada broiler 

 

Perlakuan Polisakarida 

(%) 

Oligosakarida 

 (%) 

Energi 

Termetabolis 

 (MJ/kg) 

Kontrol 26,32 73,68 6,176 

620 U/kg Enzim Rumen 22,24 77,76 6,248 

1240 U/kg Enzim Rumen 22,38 77,62 7,548 

 

 protein seperti bungkil-bungkilan. Pollard mempunyai nilai yang tinggi 

ketika dipakai tidak lebih dari ¼ bagian dari konsentrat. Kualitas protein pollard 

lebih baik dari jagung, tetapi lebih rendah daripada kualitas protein bungkil kedelai, 

susu, ikan dan daging. Pollard kaya akan phosphor (P) dan ferrum (Fe), akan tetapi 

miskin akan kalsium (Ca). Pollard mengandung 1,29% P dan 0,13% Ca. Bagian 

terbesar dari P ada dalam bentuk phytin-phosphor. Pollard tidak mengandung 

vitamin A atau vitamin, tetapi kaya akan niasin dan thiamin.  
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Pollard yang beredar di pasaran umumnya ada dua macam, yaitu pollard 

halus dan pollard kasar. Hasil analisis di laboratorium menunjukkan bahwa 

kandungan serat kasar pollard tersebut masing-masing 15,34% dan 26,42%.  

Tingginya kandungan serat kasar pada pollard menjadi faktor pembatas 

penggunaannya dalam ransum.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

pollard di atas 15% pada ayam menyebabkan pertumbuhan dan efisiensi penggunaan 

ransum menurun.   

 

5.1.5. Sorghum (Sorghum bicilor) 

Menurut Badan Pusat Statistik Jakarta (l998), sorghum banyak tumbuh di 

daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur, dan belum banyak 

dimanfaatkan secara maksimal.  Tanaman sorghum tumbuhnya  relatif cepat, tahan 

terhadap kekeringan, dan dapat dipanen pada umur 120 hari.  Produksi rata-rata biji 

sorghum hasil panen di daerah Jawa Tengah adalah sebanyak 6089 ton dari luas 

panen seluas 3344 ha/tahun. 

Kendala utama sorghum adalah tingginya kandungan taninnya yang dapat 

menghambat kerja enzim tripsin, lipase, amilase, dan protease sehingga berpengaruh 

terhadap kecernaan zat pakan. Kadar tannin di atas 0,50% dalam ransum dapat 

menekan daya cerna protein.  Kadar tanninnya antara 0,50-2,00% dapat menekan 

pertumbuhan dan produksi telur, sedangkan pada kadar tanin 3-4% dalam ransum 

dapat mengakibatkan kematian pada unggas. 

Perbedaan kadar protein kasar dalam tempe sorghum tersebut disebabkan 

karena proses biokonversi kapang dalam memanfaatkan mineral Ramos yang ada 

pada tempe sorghum, sehingga protein dan asam amino dapat meningkat. Sumber 

NPN (urea) yang ditambahkan ke dalam media fermentasi akan terurai oleh enzim 
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urease menjadi ion NH4 dan CO2, selanjutnya NH4 yang terbentuk digunakan oleh 

kapang untuk proses biokonversi menjadi protein kapang. Sintesis protein di dalam 

sel membentuk mineral Mg 2+ sebagai ko-faktor dalam proses metabolismenya. 

Pengolahan biji sorghum dilakukan dengan fermentasi menggunakan 

mikroorganisme berupa kapang Rhizopus sp. yang ditambahkan mineral dan urea.  

Mineral dalam proses tersebut digunakan sebagai sumber nutrien yang dapat 

dimanfaatkan oleh ragi tempe untuk sintesis protein mikroba.  Penambahan mineral 

Ramos dalam proses fermentasi biji sorghum dapat meningkatkan koefisien cerna 

protein kasar biji sorghum (Tabel 5.4).  

Metode fermentasi biji sorghum dengan suplementasi mineral Ramos sangat 

sederhana. Mula-mula biji sorghum digiling kasar, kemudian dicampur dengan 

larutan mineral Ramos (campuran mineral Ramos terdiri atas (NH2)2SO4, Urea, 

NaH2PO4, MgSO47H2O, KCl, FeSO4, dan CaCl2), selanjutnya dikukus selama 60 

menit. Setelah dikukus, didinginkan di atas plastik dan diinokulasikan dengan ragi 

tempe sebanyak 0,40% bahan kering, selanjutnya dibungkus dengan plastik yang 

sebelumnya telah dilubangi untuk sirkulasi oksigen dan diperam selama 2 hari.   

Tabel 5.4. Kecernaan protein kasar, kecernaan lemak kasar, dan kecernaan serat 

kasar tempe sorghum pada masing-masing perlakuan 

 

Penambahan Mineral  

Ramos 

Koefisien  Cerna (%) 

Protein Kasar Lemak Kasar Serat Kasar 

0 % 80,45 77,40 76,74 

40 % 81,71 79,14 73,10 

50 % 81,23 85,19 72,57 

60 % 83,56 86,07 79,52 

Keterangan: Sumber (Utama et al., 2006) 
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Pada proses fermentasi, sering dijumpai terjadi peningkatan kandungan serat 

kasar. Hal ini disebabkan karena adanya miselium pada tempe (kapang) yang 

terhitung sebagai serat kasar dalam analisis, serta sebagai akibat kehilangan sejumlah 

padatan lainnya (Hartanto,  1990). NPN dalam proses fermentasi akan terurai oleh 

enzim urease menjadi ion NH4 dan CO2. 

 

5.1.6. Bungkil Kelapa 

 Bungkil kelapa merupakan limbah dari proses pembuatan minyak kelapa.  

Kalau proses pembuatan minyak kelapa cukup baik, maka kandungan lemak bungkil 

kelapanya akan rendah (dapat disimpan lama). Namun, bila proses pembuatan 

minyak tidak sempurna, bungkil kelapa masih banyak mengandung lemak. Hal inilah 

yang menjadi kendala penggunaannya dalam penyusunan ransum unggas, karena 

bahan tersebut mudah tengik. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan 

penambahan zat anti jamur dan antioksidan. 

Bungkil kelapa yang beredar di pasaran, umumnya masih banyak ada gumpalannya 

(Gambar 5.4, kiri), sehingga sebelum digunakan dalam penyusunan ransum terlebih 

dahulu harus di ayak (Gambar 5.4, kanan). 

 

 

Gambar 5.4. Bungkil kelapa sebagai bahan pakan sumber protein 
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 Kandungan protein kasar pada bungkil kelapa cukup tinggi, yaitu berkisar 

antara 20-26% tergantung pada proses pembuatannya. Demikian juga halnya dengan 

kandungan energi termetabolisnya yang rendah, yaitu 1640 kkal/kg dan tinggi 

rendahnya kandungan energi tersebut sangat tergantung pada proses pembuatannya.  

Namun, yang dapat dimanfaatkan oleh ternak unggas khususnya berkisar antara  53-

81%.  Akan tetapi, karena proses pembuatan bungkil kelapa tersebut melalui proses 

pemanasan, maka asam amino lysinnya banyak yang rusak, sehingga dapat dikatakan 

bahwa bungkil kelapa kandungan asam amino lysinnya masih perlu disuplementasi 

dengan asam amino lysin sintetis di samping metionin. 

Batasan penggunaan bungkil kelapa dalam penyusunan ransum unggas 

adalah : 

 untuk ayam ras petelur : 0 – 25%, 

 ayam ras pedaging  : 0- 15%, 

 ayam buras   : 0 – 35%, 

 itik    : 10 -35%, 

 entog/itik manila  : 10 – 20%, dan 

 angsa    : 10 – 30%. 

Teknologi fermentasi dapat meningkatkan kualitas dari bahan pakan 

khususnya yang memiliki serat kasar  dan antinutrisi yang tinggi.  Fermentasi dapat 

meningkatkan kecernaan bahan pakan melalui penyederhanaan zat yang terkandung 

dalam bahan pakan oleh enzim yang diproduksi oleh fermentor (mikroba). 
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5.1.7. Bungkil Kacang Tanah 

 Bungkil kacang tanah belum begitu banyak digunakan  dalam penyusunan 

ransum unggas.  Hal ini disebabkan karena produksi dan kualitasnya yang masih 

rendah.  Bahan pakan itu merupakan limbah pengolahan kacang tanah menjadi 

minyak.  Kandungan protein kasarnya tinggi, yaitu berkisar antara 45-55%.  Namun, 

bungkil kacang tanah masih defisien akan asam amino lysin dan metionin.  

Kandungan serat kasarnya cukup tinggi (13,10%) dan dengan energi termetabolis 

2200 kkal/kg. 

Penggunaannya dalam penyusunan ransum unggas : 

 untuk ayam broiler   : 5- 20%, 

 ayam petelur    : 0 – 15%, 

 broiler fase starter   : 5 – 15%, 

 petelur fase starter   : 0 – 5%, 

 itik     : 0- 15%, 

 entog dan mendalung   : 10 – 25%, 

 angsa     : 10 – 15%, dan 

 ayam buras    : 0 – 15%. 

 

5.1.8. Onggok 

Onggok merupakan residu ekstraksi dari pati ubi kayu. Banyaknya onggok 

yang dihasilkan dari ekstraksi pati bervariasi antara 5-20%. Dalam produksi tapioka, 

dalam setiap ton ubi kayu dihasilkan 250 kg tapioka dan 114 kg onggok. Sehingga 

ketersediaan onggok pun terus meningkat sejalan dengan meningkatnya produksi 

tapioka dan semakin luasnya areal penanaman dan produksi ubi kayu.  



97 

 

Onggok (Gambar 5.5) adalah limbah padat atau ampas yang merupakan hasil 

pemerasan ubi kayu dalam proses pengolahan pati (tapioka). Onggok umumnya 

masih mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu 45–69% dengan kandungan 

serat kasarnya berkisar antara 8-11%.   

 

Gambar 5.5. Onggok merupakan ampas hasil pemerasan ubi kayu dalam proses 

pembuatan tapioka 

 

Onggok cukup disukai oleh ternak unggas (palatable). Seperti halnya ubi 

kayu, onggok mengandung antinutrisi, yaitu asam cyanida (HCN). Kandungan HCN 

onggok lebih rendah daripada ubi kayu. Onggok tidak mempunyai sifat pencahar, 

akan tetapi karena adanya antinutrisi dalam onggok, maka penggunaan dalam ransum 

perlu dibatasi. “Bulk density” untuk tepung onggok sebesar 551,6-533,4 g/l. 

Kandungan zat makanan dalam 100% bahan kering onggok cukup bagus, yaitu 

2,37% protein; 0,05% lemak; 71,04% BETN, dengan kandungan energi termetabolis 

sebesar 3160kkal/kg dan TDN sebesar 81%. 

Peningkatan nilai gizi onggok dapat dilakukan dengan proses fermentasi. 

Lebih rinci perubahan kandungan nutrisi pada onggok sebelum dan sesudah 

difermentasi dengan A. niger tersaji pada Tabel 5.5. Dari hasil fermentasi tersebut, 
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peningkatan yang paling tinggi nampaknya terjadi pada kandungan protein kasar, 

yaitu dari 0,44% menjadi 23,96%. 

Tabel 5.5. Perubahan zat gizi onggok sebelum dan sesudah difermentasi dengan 

kapang Aspergillus niger 

 

Zat Gizi (%) Onggok Onggok fermentasi 

Protein kasar 0,44 23,96 

Serat kasar 10,53 14,56 

Abu 2,40 2,60 

Kalsium 0,09 0,25 

Fosfor 0,03 0,26 

Treonin - 0,29 

Alanin - 0,39 

Glisin - 0,29 

Valin - 0,36 

Metionin - 0,10 

Isoleusin - 0,26 

Leusin - 0,42 

Fenilalanin - 0,27 

Lysin - 0,25 

Arginin - 0,32 

Sumber : Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor (2004) 

 

Onggok basah tidak tahan dalam penyimpanan, agar supaya onggok aman 

atau tahan lama untuk disimpan, sebaiknya kadar air onggok kurang dari 13%. 

Makin rendah kelembaban dan temperatur ruangan, semakin baik penyimpanan 
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tersebut. Faktor lainnya, seperti wadah atau karung pembungkus, serta aerasi tempat 

penyimpanan, akan sangat berperan dalam menentukan daya simpan.  

Secara kualitatif  kualitas onggok dapat diuji dengan menggunakan ”bulk 

density” ataupun uji apung (”floating”). Selain itu, uji organoleptik seperti rasa, 

warna, dan bau dapat dipakai untuk mengetahui kualitas onggok yang baik. Kualitas 

onggok secara kuantitatif dapat dilakukan dilaboratorium dengan menggunakan 

metode proksimat. Minimum data kadar bahan kering, protein kasar, dan serat kasar 

(NDFdan ADF) diketahui setiap kali pengiriman onggok. 

Hasil penelitian Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor (2004) melaporkan 

bahwa penggunaan onggok terfermentasi dalam ransum ternak secara signifikan 

dapat meningkatkan produktivitas ternak. Proses fermentasi dengan menggunakan 

kapang Aspergillus niger dapat meningkatkan daya cerna bahan kering dan protein 

kasar onggok.  Dengan penambahan campuran mineral tertentu ke dalam onggok, 

maka kandungan protein onggok dapat ditingkatkan, karena ativitas kapang yang 

mampu mengubah nitrogen anorganik menjadi protein.   

Batas penggunaan onggok terfermentasi dalam ransum unggas adalah sebagai 

berikut:  

 pada ayam buras : 10%,  

 ayam broiler  : 7,50%,  

 ayampetelur  : 10%, dan 

 itik   : 10% 

Tingginya kandungan karbohidrat pada onggok menyebabkan onggok cocok 

digunakan sebagai sumber karbon dalam fermentasi padat maupun cair. Namun 
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demikian, penggunaan onggok sebagai bahan pakan alternatif jarang dilakukan 

karena kandungan protein kasarnya yang rendah, yaitu 0,44%.   

Kandungan protein onggok rendah, sementara kandungan serat kasarnya 

tinggi, sehingga sukar dicerna oleh ternak unggas. Karenanya, penggunaanya sebagai 

bahan baku pakan sangat terbatas. Untuk mengatasi masalah ini dan untuk 

meningkatkan nilai gizinya  dilakukan proses fermentasi padat.  

Fermentasi onggok, yaitu untuk setiap kilogramnya ditambahkan campuran 

mineral yang terdiri dari urea, MgSO4, ZA, KCl, NaH2PO4, FeSO4, dan serbuk spora 

Aspergillus niger sebanyak 1 sendok (6-9 gram) serta penambahan air panas untuk 

memperoleh kadar air sebesar 60%.  Adonan tersebut kemudian difermentasikan 

selama 3-4 hari dan di panen setelah permukaannya ditumbuhi misellium jamur 

untuk kemudian dikeringkan dan digiling. Onggok hasil fermentasi ini kemudian  

siap dicampurkan pada ransum ayam maupun itik. 

Dari hasil analisis kimia, ternyata onggok yang difermentasi memiliki 

kandungan protein kasar tinggi, yaitu meningkat dari 1,85% pada onggok yang tanpa 

fermentasi menjadi 14,74%.  Hal ini menunjukkan bahwa, proses fermentasi semi 

padat dapat meningkatkan protein kasar onggok. Peningkatan protein dikarenakan 

adanya proses perubahan N (nitrogen) anorganik dalam bentuk urea maupun 

amonium sulfat (ZA) oleh Aspergillus niger menjadi N organik (protein).  Demikian 

pula kandungan abu, Ca, dan P pada produk onggok terfermentasi lebih tinggi dari 

onggoknya, sedang kandungan serat kasar dan lemak kasarnya adalah sama. Namun 

bila dilihat dari nilai energinya, ternyata perlakuan onggok terfermentasi dan tanpa 

fermentasi tidaklah berbeda jauh, yaitu sebesar  3926 kkal/kg dan 3945 kkal/kg 

bahan. 
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Pemberian onggok terfermentasi nyata dapat meningkatkan pertambahan 

berat badan dan efisiensi penggunaan ransum.  Dilihat dari konsumsi ransum selama 

12 minggu pengamatan, ternyata ayam yang diberi ransum mengandung onggok 

terfermentasi, mengkonsumsi ransum lebih sedikit dibandingkan dengan pemberian 

onggok tanpa fermentasi.  

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa onggok terfermentasi memiliki 

kandungan protein yang  cukup tinggi, serta dapat memberikan efisiensi pakan yang 

lebih baik, sehingga bisa dijadikan alternatif bahan baku pakan untuk mengurangi 

ketergantungan pada sumber protein, seperti bungkil kacang kedelai. Disamping itu, 

penggunaan bahan baku terfermentasi seperti onggok relatif murah, sehingga dapat 

mengurangi biaya produksi pakan. 

 

5.1.9. Tepung Ikan dan Udang 

Tepung ikan sebagai salah satu sumber protein hewani mutlak diperlukan 

keberadaannya dalam penyusunan ransum khususnya untuk ternak unggas yang 

berproduksi tinggi. Hal ini disebabkan karena kandungan asam aminonya yang 

berkualitas tinggi (lengkap, seimbang, banyak, dan mempunyai nilai biologis yang 

tinggi). Di negara maju, penggunaan tepung ikan dalam penyusunan ransum dibatasi 

di bawah 10%, karena dianggap akan mempengaruhi aroma daging dan telur.   

Tepung ikan dibuat dari ikan teri yang terdiri dari kepala, tubuh, kerangka 

dan ekor.  Kualitas tepung ikan yang baik adalah yang berasal dari ikan putih, sebab 

kadar lemaknya tadak lebih dari 6% dan kadar garamnya sekitar 4%.  Sedangkan 

tepung ikan kualitas dua dibuat dari ikan afkir yang kadar lemak dan garamnya 

sangat tinggi. Disamping itu, kualitas tepung ikan ditentukan oleh bahan yang 

digunakan, proses pembuatan dan daerah asal.  Tepung ikan yang terdiri dari kepala 
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dan ekor saja, kualitasnya rendah.  Sebab bahan tersebut kandungan proteinnya 

rendah dan sulit dicerna.  Pada Gambar 5.6, tersaji bentuk fisik tepung ikan, dimana 

teksturnya kasar dan kalau dipegang akan terasa sekali banyak tulang dan sirip, serta 

baunya sangat spesifik ikan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Bentuk fisik tepung ikan 

Dalam industri pengolahan ikan, hanya 40% daging yang dapat dimakan dan 

60% sebagai limbah (kepala, tulang, kulit, dan jeroan). Pembusukan ikan/limbah 

ikan disebabkan oleh aktivitas bakteri pembusuk, aktivitas enzim endogenus, dan 

reaksi kimia (oksidasi). Pembusukan kebanyakan disebabkan oleh aktivitas bakteri 

Bacillus, Micrococcus, dan Coryneform. Jumlah ikan yang hilang sebagai akibat 

pembusukan oleh aktivitas mikroba diperkirakan lebih dari 10% dari total jumlah 

ikan yang ditangkap di dunia. 

Ikan atau limbah ikan sangat kaya akan protein dan lipida, tetapi memiliki 

gula bebas (ribosa, glukosa, dan fruktosa) yang sangat rendah yang tersedia untuk 

fermentasi oleh bakteri.  Sumber energi untuk pertumbuhan bakteri pada ikan adalah 

asam-asam amino bebas yang konsentrasinya meningkat sebagai hasil dari proteolisis 

pada ikan pascapanen.  Bakteri pembusuk memanfaatkan asam-asam amino sebagai 

tepung ikan 
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sumber energi, sedangkan bakteri asam laktat mempunyai kemampuan yang terbatas 

untuk mendekomposisi asam amino, apabila tidak tersedia cukup glukosa. 

 Limbah industri udang adalah berupa kulit pembungkus dan kepala udang itu 

sendiri, yang  selanjutnya dikeringkan dan digiling halus.  Pengeringan limbah udang 

dapat dilakukan dengan uap panas, udara panas,  atau sinar matahari.  Bagian tubuh 

udang yang menjadi limbah sangat menentukan kualitas dari limbah udang tersebut.  

Kandungan proteinnya berkisar antara 35-45%. Penggunaannya pada ayam petelur 

sebaiknya di bawah 7%, sedangkan pada unggas pedaging berkisar antara 8-14%. 

Pada Tabel 5.6, disajikan data tentang penggunaan kultur starter L. plantarum  

dalam proses fermentasi ikan yang disimpan selama dua bulan.  Dari hasil penelitian 

tersebut terlihat bahwa melalui proses fermentasi ternyata kandungan protein, lemak 

kasar, total asam, derajat keasaman, total mikroba, dan total bakteri asam laktat 

mengalami peningkatan (Aryanta et al.,  1993) 

Tabel 5.6. Pengaruh kultur starter (L. plantarum) terhadap nilai gizi ikan 

terfermentasi yang disimpan selama 2 bulan  

 

Variabel Tanpa Starter Dengan Starter 

Protein kasar                            (%) 13,89a 14,38b 

Lemak kasar                            (%) 5,81a 6,20b 

Total asam                               (%) 2,53a 3,33b 

Derajat keasaman                   (pH) 4,70a 4,49b 

Total  mikroba         (log koloni/g) 8,40a 8,95b 

Total BAL               (log koloni/g) 8,28a 8,94b 

 Sumber : Aryanta et al.  (1993) 

 

Melalui proses fermentasi, ternyata nilai gizi ikan meningkat dan dapat 

disimpan dalam waktu yang cukup lama. Nilai biologis protein silase ikan 
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terfermentasi sama dengan nilai biologis protein susu skim.  Silase ikan terfermentasi 

ternyata lebih baik daripada silase ikan secara kimia (silase yang diawetkan dengan 

asam).  Akan tetapi, silase ikan terfermentasi dengan inokulan ternyata memiliki 

kadar gas amonia yang lebih tinggi daripada silase  secara asam.   

Dilaporkan juga bahwa sebanyak 12% nitrogen hilang sebagai amonia selama 

4 minggu penyimpanan silase ikan terfermentasi pada suhu 280C.  Meskipun 

demikian, nilai gizi silase ikan terfermentasi tetap baik karena amonia yang terbentuk 

berasal dari asam amino nonesensial (Raa dan Gildberg,  1982). 

Silase limbah ikan dapat digunakan sebagai sumber protein hewani, baik 

untuk ternak monogastrik maupun ternak ruminansia. Komposisi kimia silase limbah 

ikan adalah 40-45% protein kasar; 10,10% lemak kasar;  12,18% kalsium; dan 5,42% 

fosfor (Suprijadi,  1998). 

Proses pemuatan silase limbah ikan (ikan limbah yang diperoleh dari TPI  

(tempat pemotongan ikan) atau limbah ikan yang bersumber dari pabrik pengalengan 

ikan) adalah sebagai berikut ini.  

 Proses dengan kimia. Pertama-tama ikan dipotong-potong halus, kemudian 

ditambahkan larutan asam formiat 90% dan asam propionat 95% 

(perbandingan 1 : 1) sebanyak 3% dari berat limbah ikan yang akan dibuat 

silase. Selanjutnya semuanya itu dicampur dalam ember plastik secara merata 

dan disimpan selama 3-5 hari pada suhu ruang sampai pH menjadi 2-3,5. 

 Proses biologis. Cacahan limbah ikan ditambahi 12,50% starter bakteri 

Lactobacillus plantarum (cara pembuatannya adalah sebagai berikut : daun 

kubis direjang halus, kemudian ditambah larutan garam 2,5% sebanyak 4 liter 

untuk setiap 1 kg kubis dan didiamkan beberapa hari) dan sumber karbohidrat 
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mudah larut sebanyak 15-20% (tetes) yang sudah dilarutkan dalam 4 liter air 

panas. Seluruh campuran di atas dimasukkan ke dalam ember plastik atau 

drum tertutup dan difermentasi anaerob selama 1 minggu sehingga pH 

mencapai 4-4,5 dan silase limbah ikan siap digunakan (segar maupun kering). 

Silase limbah ikan yang baik berbau asam, tidak berbau amonia, tidak 

berjamur, tekstur lunak, dan pH berkisar antara 4 - 4,5. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penggunaan 5 kg silase limbah ikan setara dengan 1 kg tepung ikan. Tingkat 

penggunaannya dalam ransum ternak adalah sebagai berikut : 

 ayam buras/broiler  : 8-10%, 

 ayam petelur   : 10%, 

 itik    : 10-12%,  

Tepung ikan yang umumnya digunakan di Indonesia adalah yang bersumber 

dari hasil samping pengolahan ikan, sehingga kualitasnya masih rendah.  Namun 

demikian, kandungan protein kasarnya berkisar antara 50-58% dan merupakan 

sumber utama asam amino lysin dan methionin serta sebagai sumber mineral fosfor 

(P) dan kalsium (Ca). 

Dalam proses pembuatan tepung ikan, sering dilakukan manipulasi melalui 

penambahan urea yang apabila dianalisis akan memberikan kandungan protein kasar 

yang tinggi.  Hal lain yang ditakutkan adalah bahwa dalam proses pembuatan tepung 

ikan di kapal yang berlangsung terlalu lama dan  menerima panas yang terlalu tinggi, 

dapat terbentuk racun yang bila dikonsumsi dapat menimbulkan penyakit muntah 

hitam (Gizzerosin) yang menyerang dinding gizzard dan dapat menyebabkan 

kematian yang mendadak. 
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5.1.10. Minyak atau Lemak  

 Kisaran kebutuhan akan energi termetabolis pada ayam ras pedaging sangat 

tinggi, yaitu berkisar antara 2800 – 3200 kkal/kg ransum.  Karena itu, kebutuhan 

tersebut akan sangat sulit dicapai apabila mengandalkan bahan baku lain yang 

bersumber dari biji-bijian.  Minyak nabati mengandung energi termetabolis sebesar 

9000 kkal/kg dan lemak kasar 99%. Penggunaan minyak nabati sebagai sumber 

energi berkisar antara 3 – 6%. 

 Minyak nabati yang akan diberikan terlebih dahulu dicampurkan ke dalam 

bahan pakan bentuk tepung,  seperti dedak padi.  Jadi, minyak dicampur dahulu 

dengan bahan pakan nabati bentuk tepung yang persentasenya terkecil dari total 

ransum, dan kemudian campuran tadi dicampur dengan bahan lainnya sehingga 

menjadi ransum. 

 Lemak hewani diperoleh dari pengolahan lemak untuk industri pembuatan 

sabun. Pemakaian lemak dalam ransum tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan 

energi, tetapi juga untuk meningkatkan palatabilitas ransum. Lemak tidak 

mempunyai antinutrisi. Tetapi penggunaan dalam ransum perlu dibatasi, karena 

penggunaan lemak yang tinggi akan mempengaruhi daya simpan ransum.  

 Lemak tidak mempunyai sifat pencahar dan “bulk density” dan lemak dapat 

dengan mudah menjadi tengik, sehingga dalam penyimpanannya perlu ditambahkan 

antioksidan, seperti ethoxyquin atau penyimpanan pada temperatur dingin 

direkomendasikan untuk melindungi lemak dari autooksidasi.  

 Secara kualitatif, kualitas lemak dapat diuji dengan menggunakan ”bulk 

density”. ”Bulk density” lemak yang baik adalah berkisar antara 834,9-867,1 g/l. 

”Bulk density” yang lebih besar atau lebih kecil dapat berarti adanya kontaminasi 
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atau pemalsuan. Total digestibility nutrient (TDN) pada lemak hewani adalah sebesar 

225% dan kandungan energi termetabolisnya sebesar 9570 kkal/kg bahan serta 

mengandung 99,20% lemak kasar. Selain itu, uji organoleptik seperti uji rasa, warna, 

dan bau dapat dipakai untuk mengetahui kualitas lemak yang baik. Kualitas lemak 

secara kuantitatif dapat dilakukan dilaboratorium dengan menggunakan metode 

proksimat. Minimum data kadar bahan kering dan total lemak harus diketahui setiap 

kali pengiriman lemak.  

 Lemak hewani terutama terdiri dari asam lemak (85%) dan mengandung 

lebih kecil dari 6% bahan yang tidak tersabunkan, serta 1% bahan yang tidak larut. 

Penggunaan lemak dalam ransum bertujuan untuk meningkatkan densitas kalori. 

Susu pengganti yang dipakai dalam pakan ternak menyusui mengandung lemak kira-

kira 15-30%. Maksimum penggunaan lemak dalam ransum tidak boleh lebih dari 6% 

dari kandungan bahan kering ransum.  

Umumnya pakan limbah yang sering digunakan sebagai sumber energi adalah 

lemak hewan yang bersumber dari sapi.  Kandungan energi termetabolis dari lemak 

sapi (tallow) sebesar 7700 kkal/kg.  Lemak hewan mengandung lemak kasar sebesar 

99,40 % dan kandungan vitamin E sebesar 7,9 mg/kg.    

Kandungan energi yang tinggi inilah yang menyebabkan lemak hewani 

banyak digunakan untuk ransum unggas pedaging.  Hal ini logis karena pertumbuhan 

ayam pedaging sangat cepat dan kebutuhan akan energi termetabolisnya sangat 

tinggi, yaitu berkisar antara 300 – 3200 kkal/kg, dan akan sangat sulit dicapai kalau 

hanya mengandalkan jagung kuning sebagai sumber energi dalam penyusunan 

ransum. Lemak sapi (beef tallow) merupakan bahan pakan alternatif yang dapat 

dicoba, khususnya karena merupakan sumber energi yang sangat potensial, yaitu 
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dengan energi metabolis 7010 kkal/kg (Scott et al., 1982). Lemak sapi juga 

merupakan sumber asam lemak esensial. Pemanfaatan lemak sapi sebagai pengganti 

sebagian energi jagung secara ekonomis menguntungkan, karena harga lemak sapi 

setiap satuan energi lebih murah jika dibandingkan dengan jagung. 

  

5.1.11. Bahan Pakan Sumber Mineral 

 Tepung tulang.  Bahan ini mengandung kalsium (Ca) 24% dan fosfor (P) 

12%.  Penggunaan tepung tulang mulai jarang ditemukan semenjak sudah banyak 

ditemukannya sumber mineral sintetis yang diproduksi oleh pabarik pakan maupun 

farmasi. 

 Tepung Kulit Kerang.  Bahan ini merupakan sumber mineral Ca yang sangat 

baik, dan kandungan kalsiumnya 38%, sering digunakan sebagai grit untuk 

membantu pencernaan di bagian gizzard. 

 Kapur.  Yang sering digunakan adalah kalsium karbonat, sering juga dikenal 

dengan nama heavy.  Kandungan kalsium (Ca) pada kapur hampir sama dengan kulit 

kerang, yaitu 38%. Batu kapur yang sudah dalam bentuk tepung (Gambar 5.7) akan 

sangat mirip sekali dengan tepung onggok, bedanya kalau di sentuh agak kasar dan 

rasanya pahit.  

Dikalsium Fosfat (DCO).  Bahan ini sering digunakan untuk menambah 

kadar fosfor yang terkandung dalam pakan ayam ras pedaging maupun petelur.  

Kandungan kalsiumnya 21% dan fosfor 18,50%. 

 Garam dapur.  Garam yang paling umum digunakan dalam penyusunan 

ransum unggas adalah garam dapur, yang mengandung yodium 30-100 ppm.  Garam 

dapur (NaCl) merupakan sumber mineral Na dan Cl.  Penggunaannya dibatasi 
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sampai 0,25%.  Bila berlebihan, sering terjadi pengeluaran kotoran yang basah dan 

banyak, sehingga litter menjadi basah yang dapat  mengganggu kenyamanan ayam. 

 

Gambar 5.7. Tepung batu kapur sebagai sumber mineral kalsium (Ca) 

  

Zeolit.  Zeolit merupakan batuan vulkanik yang sebagian besar merupakan 

mineral aluminosilikat terhidrat dengan struktur tiga dimensi dan mempunyai 

kemampuan sebagai penukar kation, serta struktur kristal yang membangun mineral 

tersebut mempunyai banyak ronggga kecil yang dapat menyimpan air dan kation 

(Mumpton dan Fishman, 1977). Sifat zeolit tersebut diduga dapat berfungsi sebagai  

"carrier" zat makanan atau dapat menahan laju aliran ransum dalam saluran 

pencernaan ternak nonruminansia sehingga peluang untuk penyerapan zat makanan 

dapat lebih banyak (Soejono dan Santoso, 1990).   

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan zeolit dalam 

ransum ternyata dapat meningkatkan penggunaan bahan organik, kalsium, dan 

nitrogen ransum (Evans, 1989), serta dapat meningkatkan pertambahan berat dan 

efisiensi penggunaan ransum (Nakaue et al. , l98l). 
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Tabel 5.7. Pengaruh penggunaan zeolit dalam ransum terhadap nilai cerna dan  laju 

aliran ransum pada ayam broiler  

 

Variable Tingkat Zeolit dalam Ransum 

0 % 2 % 4 % 6 % 

Koefisien cerna bahan kering   (%)   68,64 71,64 72,43 68,77 

Koefisien cerna bahan organik  (%)  74,77 75,39 77,51 75,01 

Rate Of Passage (menit) 168,4  169,80 172,80 170,80 

Sumber : Bidura (l997)  

 

Pada Tabel 5.7, tersaji hasil penelitian Bidura (l993) menunjukkan bahwa 

penggunaan zeolit pada tingkat 2 – 6% dalam ransum nyata dapat meningkatkan 

pertambahan berat badan dan efisiensi penggunaan ransum pada broiler. Adanya 

kemampuan zeolit dalam meningkatkan nilai cerna ransum telah dibuktikan oleh 

Bidura (l997), bahwa penggunaan 2-6% zeolit dalam ransum secara nyata dapat 

meningkatkan koefisien cerna bahan kering (KCBK) dan bahan organik (KCBO) 

pada broiler umur 0-6 minggu.   

 

5.2 Enzim Sebagai Pakan Tambahan  

Intervensi bioteknologi untuk mengatasi masalah keterbatasan nutrisi pakan 

pada ternak unggas, antara lain penggunaan enzim, sehingga kita 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 kacang kedelai, penggunaan 

limbah, dan bahan makanan yang bersifat nonkonvensional, serta dapat dapat 

menurunkan polusi lingkungan. 
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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 untuk meningkatkan ketersediaan pati, akan 

tetapi pendekatan tersebut kurang berhasil karena ketidaksesuaian target substrat.  

Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi mikroba yang lebih maju telah 

ditemukan enzim b-glukanase untuk pakan yang menggunakan barley, atau 

pentosanase untuk pakan yang menggunakan gandum (Choct, 1997). 

Sasaran penting yang menunjang keberhasilan dalam pemanfaatan teknologi 

enzim untuk meningkatkan kualitas bahan makanan ternak dapat dirumuskan 

kedalam dua hal, yaitu dari segi ternaknya dan faktor antinutrisi atau faktor pembatas 

yang dikandung oleh bahan makanan tersebut.  Informasi mengenai keterbatasan 

bahan makanan baik yang bersifat konvensional dan nonkonvensional berupa limbah 

pertanian dan limbah industri, sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

penggunaan teknologi enzim. 

         Menurut Lyons (1997), beberapa sasaran yang harus dipecahkan untuk 

mengatasi keterbatasan penggunaan bahan makanan dengan perlakuan enzim dimasa 

depan antara lain : 

1. ditujukan untuk mengurangi biaya protein yang digunakan pada kacang 

kedelai. Sasaran yang ingin dicapai, yaitu penggunaan enzim alfa 

galaktosidase, yaitu enzim yang mendegradasi oligosakarida pada kacang 

kedelai dan akan menghasilkan sekitar 15% energi yang lebih tinggi 

dibanding tanpa penggunaan enzim,  
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2. penggunaan enzim endopeptidase yang bertujuan untuk memperbaiki 

kecernaan asam amino pada ternak unggas, 

3. ditujukan untuk  memperbaiki penggunaan lemak. Enzim lipase nyata dapat 

meningkatkan kandungan energi termetabolis dedak padi. Penggunaan enzim 

ini dapat meningkatkan penggunaan dedak padi sampai 30%, sehingga dapat 

menurunkan biaya pakan secara keseluruhan, dan 

4. penggunaan enzim fitase untuk mengurangi pencemaran posfat. Dasar 

pemikiran penggunaan enzim ini adalah karena sebagian besar biji-bijian 

yang digunakan sebagai pakan untuk ternak mengandung posfor dalam 

bentuk fitat. Ternak nonruminansia mempunyai keterbatasan untuk 

menghasilkan enzim fitase, dan banyak menambahkan posfor anorganik 

dalam pakan. Penggunaan enzim fitase dalam ransum dapat menurunkan 

penggunaan fosfor dalam ransum sampai tingkat 40% tanpa menimbulkan 

efek terhadap produksi dan kualitas telur yang dihasilkan. 

        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 tersebut 

sesuai dengan jenis enzimnya. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan penggunaan enzim, yaitu target jenis ternak yang akan digunakan.  

Sebagai contoh, saluran pencernaan unggas mempunyai keterbatasan untuk 

mendegradasi karbohidrat bukan pati (NSP).  Kandungan NSP yang tinggi dalam 

bahan makanan akan menurunkan kecernaan nutrien lainnya, seperti protein.  

Apabila ransum mengandung NSP yang tinggi, seperti bungkil kacang kedelai atau 
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bungkil biji bunga matahari, maka untuk mengatasinya dapat ditambahkan enzim, 

sehingga kecernaan NSP, protein, dan lemak meningkat (De Jong dan Schute, 1996). 

Akibat yang timbul dari penggunaan enzim yang perlu dikaji lebih lanjut adalah 

mengenai keamanan penggunaannya.  Menurut Winarno (1995), enzim secara murni 

merupakan bahan yang tidak beracun, tetapi karena enzim merupakan molekul 

protein, kadang-kadang dapat menyebabkan reaksi alergi. Kebanyakan enzim untuk 

pakan ternak di isolasi dari mikroba yang berasal dari mikroba yang tidak 

memproduksi racun atau bebas mikotoksin.   

        Penggunaan teknologi enzim dapat diterapkan dengan cara memaksimumkan 

penggunaan bahan makanan yang bersifat nonkonvensional dan menggunakan 

limbah industri, sehingga akan timbul suatu alternatif baru penyusunan ransum yang 

berbasis nontradisional dan limbah. Penggunaan jagung dan kacang kedelai 

sebenarnya dapat diganti dengan bahan pakan yang berasal dari limbah dan bahan 

makanan nontradisional atau nonkonvensional, seperti dedak padi, ubi kayu, tepung 

bulu, dan bahan pakan lainnya.  

 

5.3 Asam Amino Sintetis 

 Selain bahan pakan pokok yang umum digunakan dalam penyusunan ransum 

unggas, ada dikenal bahan pakan tambahan dan pelengkap yang disebut dengan feed 

additive dan supplement.  Dosis penggunaannnya pada unggas berkisar antara 0,30-

0,50%. 

Penggunaan asam amino sintetis sering diperlukan apabila formula ransum 

(100%) sudah tidak mungkin ditambahi dengan pakan lain lagi, sedangkan 

berdasarkan perhitungan atau analisis ternyata kebutuhan akan asam amino masih 
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kurang.  Umumnya ada dua asam amino yang menjadi masalah (kekurangan), yaitu 

asam amino metionin dan lysin.   

Asam amino sintetis yang beredar dipasaran adalah DL-Metionin yang 

mangandung metionin sekitar 98-99% dan L-lysine mengandung 60-99% lysin.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan asam amino lysin sintetis ke 

dalam ransum nyata dapat meningkatkan pertambahan berat badan, jumlah daging 

dada, dan efisiensi penggunaan ransum pada ayam broiler, serta menurunkan jumlah 

lemak abdomen (Holsheimer dan Ruesink, 1993).   

Penggunaan asam amino sintetis, seperti L-lysine dalam dunia industri 

peternakan sudah banyak dilakukan.  Akan tetapi, harga asam amino tersebut sangat 

mahal, sehingga perlu dilakukan analisis ekonomisnya sebelum bahan tersebut 

dipakai. Shin et al. (l992) melaporkan bahwa suplementasi lysin dalam ransum nyata 

meningkatkan efisiensi penggunaan lemak, total karbohidrat, dan retensi nitrogen. 

Hal yang sama dilaporkan oleh Seaton et al. (l978) bahwa, peningkatan kandungan 

protein dan asam amino lysin dalam ransum secara nyata menurunkan kandungan 

lemak dalam karkas. 

Tabel 5.8, menyajikan hasil penelitian yang dilakuan oleh Bidura dan 

Witariadi (2004) menunjukkan bahwa penambahan 0,20% L-lysine dalam ransum 

atau 0,20% EM-4 dalam air minum nyata meningkatkan pertambahan berat badan, 

efisiensi penggunaan ransum, dan jumlah daging dada, serta secara nyata 

menurunkan jumlah lemak abdomen ayam. 

 

 



115 

 

Tabel 5.8. Pengaruh Penambahan asam amino lysin sintetis (L-lysine) dan probiotik 

(EM-4) melalui air minum terhadap penampilan dan jumlah daging dada 

(breast) ayam buras umur 8-14 minggu  

 

Variabel Perlakuan 

 Kontrol 0,20% L-Lysine 0,20% EM-4 

Konsmsi Ransum     (g/ekor/6 

minggu) 

2116,00b 2539,00a 2597,00a 

Konsumsi air minum   (ml/ekor/6 mg) 3245,81b 3884,13a 3925,04a 

Berat badan akhir       (g) 853,33b 1033,83a 1056,50a 

Pertambahan berat badan (g/ekor) 417,00b 599,17a 622,00a 

Feed Conversion Ratio (FCR) 5,09a 4,25b 4,18b 

Breast (% berat badan) 13,01b 13,47a 13,60a 

Abdominal-fat (% berat badan) 13,91a 12,79b 12,10c 

Sumber : Bidura dan Witariadi (2004) 

 Hickling et al. (l990) melaporkan bahwa produksi daging dada tertinggi 

dicapai apabila kandungan asam amino lysin dalam ransum ditingkatkan 12% lebih 

tinggi dari yang direkomendasikan oleh NRC (l984). Dilaporkan juga oleh 

Holsheimer dan Ruesink (l993) bahwa peningkatan kandungan asam amino lysin 

dalam ransum nyata menurunkan jumlah lemak abdomen dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan ransum ayam broiler. 

 

 5.4 Hormon 

Hormon merupakan substansi organik yang disekresikan oleh kelenjar 

endokrin langsung ke dalam sirkulasi darah, yang kemudian diteruskan ke organ 

sasarannya. Dalam jumlah yang relatif sangat sedikit, hormon tersebut sudah mampu 

memberikan perubahan fisiologis yang cukup besar pada organ sasarannya. Hormon 

sangat berperan dalam mengatur fungsi fisiologis organ tubuh sehingga sering 
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dicobakan sebagai zat perangsang pertumbuhan pada ternak, seperti hormon 

testosteron, hormon tiroksin, dan hormon kortison (Wirtha,  2002). 

Hormon pemacu pertumbuhan yang diberikan pada ternak dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu yang berasal dari bahan alami dan bahan sintesis. Hormon 

pemacu pertumbuhan yang berasal dari bahan alami adalah hormon dari kelenjar 

hipofisa. Kelenjar hipofisa merupakan kelenjar endokrin yang terletak di bawah 

dasar otak dan terlindung dalam sebuah bentukan dari tulang di bawah hipotalamus 

yang disebut dengan sella turcica (Djojosoebagio, 1990).  

Pemberian hormon -agonist yang dilarutkan dalam air dan diberikan secara 

oral (0,25 ppm dan 1,0 ppm) secara nyata meningkatkan penggunaan protein dan 

menurunkan deposisi lemak pada tubuh ayam broiler (Maksudi, 2000). Menurut 

Ballard et al. (l990), the chicken insuline like growth factor-1 (IGF-1) ditemukan 

mengandung 70 asam amino dalam bentuk polipeptida, serta mempunyai sifat yang 

spesifik dan berfungsi untuk memacu pertumbuhan dan metabolisme pada ayam. 

Penyuntikan IGF-1 pada ayam broiler umur lima minggu ternyata tidak 

berpengaruh terhadap pertumbuhan, efisiensi penggunaan energi, dan komposisi 

karkas. Akan tetapi, penyuntikan IGF-1 dan IGF-2 secara bersamaan dapat 

meningkatkan pertambahan berat badan dan daging karkas, sedangkan jumlah lemak 

abdomen menurun (Spencer et al., 1997). Dilaporkan juga bahwa pemberian insuline 

like growth factor-2 (IGF-2) dapat menurunkan jumlah lemak abdomen sebesar 27% 

jika dibandingkan dengan kontrol, serta tidak berpengaruh terhadap pertambahan 

berat badan dan efisiensi penggunaan ransum. 
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Bidura dan Candrawati (2004) melaporkan bahwa penyuntikan ekstrak 

hipofisa sapi secara intramuskuler pada ayam ternyata dapat memacu pertumbuhan, 

meningkatkan efisiensi penggunaan ransum serta menekan akumulasi lemak tubuh.   

Maksudi (2000) melaporkan bahwa konversi lemak ransum menurun dari 

24% (kontrol) menjadi 8% dengan pemberian 1,0 ppm  -agonist  via oral pada 

ayam broiler.  Dilaporkan juga bahwa penimbunan lemak tubuh menurun dari 23,9% 

(kontrol) menjadi 7,9% yang disebabkan karena adanya kemampuan dari hormon -

agonist yang dapat meningkatkan lipolisis. 

 

5.5 Senyawa Pemacu dan Penghambat Pertumbuhan 

Dalam penyusunan ransum ayam ras, sering ditambahkan zat pemacu 

pertumbuhan, seperti antibiotik dalam dosis rendah.  Penggunaan antibiotik diyakini 

dapat mengontrol infeksi subklinis dan memiliki pengaruh terhadap peningkatan laju 

pertumbuhan  Selain antibiotik, ada juga beberapa preparat arsen seperti 3 nitro 4 

hydroxyphenyllarsonic acid yang dipercaya dapat mengontrol penyakit coccidiostat 

dan membantu pigmentasi kulit ayam ras pedaging. 

Untuk mengontrol penyakit berak darah, dapat dipakai  Bambermycine, 

Amprolium, Monensin, Nikarbazin, Neomisin, Salinomisin, dan Sulfakuinoksalin, 

sedangkan untuk mencegah ransum terserang jamur digunakan obat antijamur. 

Antijamur mengandung asam propionat, ammonium propionate, asam asetat, asam 

sorbat atau kombinasi dari beberapa bahan tersebut.  Dosis yang ditambahkan dalam 

ransum unggas umumnya berkisar antara 0,09-0,10%.  

Antioksidan digunakan untuk bahan pengawet pakan dan melindungi pakan 

dari kerusakan akibat kelembaban dan suhu lingkungan yang tinggi, pengaruh cahaya 

matahari, dan reaksi zat asam.  Umumnya yang digunakan adalah Butylated Hydroxy 
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Toluen, BHA (Butylated Hydroxy Anisol), EQ (Etoxyquin), dan PG (Prophyl Gallate) 

yang ditambahkan ke dalam pakan pada dosis 125-250 ppm. 

Aflatoksin adalah racun yang dihasilkan oleh jamur terutama dari jenis 

Aspergillus, yaitu Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus yang dapat 

mencemari hampir setiap komoditi hasil pertanian terutama biji-bijian dan hasil 

olahannya (Bryden, 1986).  Jamur jenis Aspergillus flavus mampu menghasilkan 

aflatoksin jauh lebih banyak jika dibandingkan Aspergillus parasiticus dengan 

kandungan aflatoksin yang berbeda-beda pada berbagai jenis komoditi yang 

dicemarinya.  Jika dibandingkan dengan kacang tanah, beras, dan sorgum, maka 

jagung mempunyai tingkat pencemaran tertinggi (WHO, 1979).   

Penelitian Fischer et al. (1995) pada jagung mendapatkan bahwa 51% dari 

sampel yang diteliti terkontaminasi aflatoksin dengan kisaran sampai 750 ppb.  Hasil 

penelitian Subandi et al. (1988) di Balai Penelitian Ternak Ciawi menunjukkan 

bahwa hampir semua jagung di Indonesia terkontaminasi oleh aflatoksin yang 

kadarnya beragam, mulai dari rendah sampai tinggi atau tingkat yang mematikan, 

sedangkan Chin dan Hutagalung (1985) mendapatkan kadar aflatoksin pada jagung 

antara 25-2000 ppb.   

Umumnya terdapat empat jenis aflatoksin pada pakan yang terkontaminasi 

jamur, yaitu aflatoksin jenis B1, B2, G1, dan G2 (Giambrone, 1985).  Menurut Fukat 

et al. (1988), aflatoksin jenis B1 yang paling sering ditemukan dan paling berbahaya 

dibandingkan jenis lainnya. Pemberian nama tersebut berdasarkan pada 

penampakkan warna dari fluoresensinya pada lempeng kromatografi lapisan tipis 

dengan silika gel yang disinari dengan sinar ultra violet.  Bila berwarna biru diberi 

nama B (“blue”), bila hijau diberi nama G (“green”).  Indeks/angka pada masing-
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masing jenis aflatoksin ditetapkan berdasarkan mobilitas pada lempeng kromatografi 

lapis tipis (Heathcote dan Hibbert, 1978; Cheeke dan Lee, 1985). Faktor yang 

mempengaruhi pembentukan aflatoksin adalah jenis jamur, jenis komoditi yang 

dicemari, kelembaban relatif, kadar air, suhu, waktu, letak geografis, dan faktor 

musim, serta pH.  

Kelembaban relatif minimum untuk pertumbuhan Aspergillus flavus adalah 

80% dan untuk sporulasi 85% dengan  pH berkisar antara 4,6-4,8. Cieglar et al. 

(1971) menyatakan bahwa kelompok Aspergillus flavus ini tumbuh subur pada 

kelembaban relatif 85% atau lebih dengan kadar air biji-bijian 16% atau lebih.  Pada 

kondisi lingkungan yang merugikan, spora yang merupakan organ vegetatif kapang 

akan bersifat dorman.   

Pembentukan aflatoksin tertinggi terjadi bila kadar air substrat antara 12,5-

14,0% dengan kelembaban relatif 75%.  Produksi tertinggi terdapat dalam kisaran 

kadar air antara 10-13%, kelembaban antara 79-89%, dan suhu udara 190-270C.  

Selain itu, serangga juga dapat bertindak sebagai penyebar spora dan kerusakan biji-

bijian oleh serangga dapat meningkatkan suhu dan kadar air biji-bijian.  Keadaan ini 

lebih memungkinkan untuk pertumbuhan kapang dan pembentukan aflatoksinnya 

(Jones et al.,1982).   

Aflatoksikosis adalah suatu mikotoksikosis yang disebabkan oleh aflatoksin.  

Pada umumnya semua ternak peka terhadap aflatoksin.  Ternak unggas lebih peka 

daripada ternak mamalia, tetapi derajat kepekaannya berbeda-beda tergantung dari 

jenis, bangsa, strain, umur, dan jenis kelamin, dengan urutan kepekaan sebagai 

berikut : itik, kalkun, angsa, dan terakhir adalah ayam (Ginting, 1983).  
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Keracunan aflatoksin dapat digolongkan menjadi tiga bentuk,  yaitu (1) 

keracunan akut, terjadi bila hewan mengkonsumsi aflatoksin dalam dosis lethal; (2) 

keracunan subakut, timbul akibat mengkonsumsi aflatoksin di bawah dosis lethal 

selama beberapa hari atau minggu; dan (3) keracunan yang menimbulkan 

karsinogenik, yaitu bila mengkonsumsi aflatoksin dalam waktu yang lebih lama. 

Anggorodi (1985) menyatakan bahwa konsumsi air akan naik secara luar 

biasa apabila terdapat racun dalam tubuh, untuk menetralisir racun tersebut.  

Aflatoksin yang masuk bersama makanan akan segera diserap oleh saluran 

pencernaan untuk kemudian didistribusikan ke berbagai jaringan dan dibawa ke hati 

melalui plasma dalam bentuk toksik bebas,  selanjutnya akan disekresikan melalui 

urine dan feses.   

Aflatoksin dapat menimbulkan hepatic fibrosis, tumor, dan cacat bawaan 

(Miller dan Wilson, 1994), serta turunnya kekebalan sehingga terjadi kematian yang 

tinggi, dan gagalnya vaksinasi (Hegazy et al., 1991).  Selain itu, aflatoksin juga dapat 

menyebabkan kelainan pada ginjal, terganggunya pertumbuhan, berkurangnya 

pigmen pada karkas (Ginting,  1983), menurunnya nafsu makan, dan keracunan pada 

ternak (Wahyu, 1992), serta menurunnya produksi telur. Menurut Calnek et al. 

(1991), aflatoksin mengganggu semua parameter penting produksi termasuk bobot 

badan, konsumsi ransum, konversi ransum, pigmentasi, hasil pengolahan, produksi 

telur, dan performans reproduktif, baik jantan maupun betina.  Dengan demikian, 

aflatoksin akan menyebabkan kerugian ekonomi yang besar pada suatu usaha 

peternakan karena turunnya produksi, hilangnya nafsu makan, serta tingginya 

mortalitas. 
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BAB VI. 

BAGIAN PENUTUP 

 

 

Pakan merupakan salah satu komoditi dari subsistem agribisnis hulu, atau 

dengan kata lain penyedia sapronak (sarana produksi ternak) untuk subsistem 

budidaya ternak unggas. Pakan merupakan faktor terpenting untuk menunjang 

budidaya ternak unggas, karena berimbas pada performan ternak yang diinginkan. 

Peningkatan populasi, produksi daging, dan telur sebagai hasil ternak unggas sangat 

tergantung dari penyediaan pakan yang baik dan berkualitas. Selain itu, dalam usaha 

peternakan ternak unggas, biaya pakan mencapai persentase tertinggi dalam biaya 

produksi, yaitu mencapai 65-70%.  

Kebijakan pemerintah di bidang pakan ini sudah lama dirintis oleh Direktorat 

Jenderal Peternakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku pakan lokal, 

seiring dengan semakin meningkatnya usaha peternakan. Perubahan mendasar 

kebijakan pemerintah di bidang pakan terlihat setelah Indonesia dilanda krisis 

ekonomi, dengan cara mengembangkan peternakan dengan basis sumber daya lokal 

yang dicanangkan dalam pembangunan peternakan. Krisis ekonomi memberikan 

pelajaran yang sangat berharga untuk melakukan reorientasi mengenai 

pengembangan peternakan secara keseluruhan.  

Pemakaian bahan baku pakan lokal yang berkualitas tinggi merupakan faktor 

yang sangat menentukan efisiensi pemeliharaan ternak. Penggunaan bahan baku 

impor dapat dikurangi melalui alternatif bahan baku pakan lokal yang saat ini masih 

memiliki kendala pada terbatasnya kemampuan dalam memenuhi kebutuhan bahan 

pakan lokal, baik kuantitas maupun kualitasnya.  

109 
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Indonesia sebagai negara agraris berpotensi dalam menghasilkan pakan lokal 

mengingat terdapatnya sumber-sumber bahan pakan lokal di tiap daerah yang cukup 

dapat diandalkan, baik dari segi jumlah maupun ketersediaannya. Bahan pakan lokal 

tersebut, dengan sentuhan teknologi tepat guna dapat dipakai sebagai bahan pakan 

alternatif bagi perkembangan bisnis perunggasan nasional. 

Dalam industri pakan, selain pertimbangan harga, industri pakan juga harus 

memikirkan kualitas dan kontinuitas ketersediaan bahan pakan lokal tersebut. 

Industri pakan tidak akan memakai bahan pakan yang ketersediaannya tidak 

terjamin, walaupun bahan tersebut murah dan mempunyai kualitas baik. Untuk itu, 

dalam upaya mengoptimalkan pemakaian pakan lokal untuk unggas perlu penerapan 

beberapa strategi, antara lain  adanya jaminan terhadap kualitas, ketersediaan bahan 

pakan yang kontinyu, jaminan harga, dan industri pengguna. 

Pakan yang baik dan berkualitas harus memenuhi persyaratan mutu yang 

mencakup aspek keamanan pakan, kesehatan ternak, keamanan pangan, dan 

ekonomi. Keempat aspek tersebut penting untuk dipenuhi karena akan berpengaruh 

pada kesehatan ternak, penyediaan pangan hasil ternak, dan keamanan konsumen 

dalam mengkonsumsi pangan hasil ternak, serta efisiensi biaya agar dihasilkan pakan 

yang bernilai ekonomis.  

Kontrol kualitas dari bahan pakan lokal merupakan hal yang sangat penting 

untuk dilakukan pada industri peternakan yang mendambakan kesuksesan dan 

keuntungan usahanya. Tidak ada faktor lain yang lebih penting dan kritis yang secara 

langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan keseimbangan nutrisi dan 

performan ternak, selain kontrol kualitas pakan dan konsistensi ransum.  Tingkat  



123 

 

kualitas suatu bahan baku pakan lokal yang akan disusun menjadi ransum dapat 

menjadi salah satu patokan untuk mengukur kualitas ransum yang dihasilkan.   

 Biasanya kualitas sesuatu bahan akan diketahui baik jeleknya setelah 

diverifikasi dengan kualitas dari suatu bahan standar.  Bagaimanapun,  nilai relatif 

dari kualitas suatu bahan termasuk bahan pakan, sangat penting untuk diketahui 

karena dapat berguna di setiap saat dan keadaan. 

Beberapa strategi yang berhubungan dengan pengawasan mutu pakan perlu 

dirancang oleh pengawas eksternal, agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan 

dengan baik dan efektif. Strategi menguasai teknik pengambilan sample yang 

representatif dan mengetahui jenis-jenis analisa yang dilakukan. Pada sampel bahan 

baku, pengawas perlu mengecek kadar air, warna, bau, keberadaan benda asing, 

tekstur, dan keseragaman, serta kerusakan lainnya.   

Efisiensi usaha peternakan juga sangat tergantung dari penggunaan pakan. 

Hasil produksi pabrik pakan merupakan kebutuhan utama yang harus terjamin 

ketersediaanya untuk peternak. Diantara negara-negara di Asean, Indonesia 

mempunyai peluang pengembangan industri pakan yang bisa berkompetisi dengan 

negara lain. Indonesia punya lahan cukup luas untuk memproduksi bahan baku 

pakan. Misalnya, apabila penanaman jagung diintensifkan sehingga produktivitasnya 

meningkat dua kali lipat, maka Indonesia mampu menjadi penghasil jagung utama di 

Asean. 

 Apabila dilihat dari bahan baku yang belum banyak dimanfaatkan, seperti 

bungkil inti sawit, singkong, dan lain sebagainya, maka negara Indonesia bisa lebih 

kompetitif mengembangkan industri pakan. Beberapa limbah pertanian (agro-industri 

pertanian) telah umum digunakan sebagai bahan pakan, dan penggunaanya dalam 
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ransum ternak memberikan hasil yang lebih ekonomis.  Akan tetapi, masih banyak 

sumber lainnya yang potensial dan rendah harganya, namun tingkat penggunaannya 

kurang (undrutilized), seperti ampas tahu, kulit ari kacang kedelai, onggok, dan lain 

sebagainya.  

 Akhirnya, sebagai penutup dari buku ajar ini, usaha industri pakan atau usaha 

peternakan, selain memiliki beberapa peluang potensial seperti disebutkan di atas, 

maka investasi dalam bisnis industri pakan juga akan memberikan sebuah jaminan 

yang khas, yaitu jaminan  bahwa aktivitas usaha dan aliran uang investasi akan cepat 

berputar. Hal ini terbukti bahwa out put industri berupa pakan ternak merupakan 

kebutuhan yang dominan dalam usaha peternakan. Bukti lain juga menunjukkan 

bahwa jarang sekali ditemui pabrik pakan ternak yang mengalami pailit hanya karena 

kendala pasar dan aspek teknis produksi. Kegagalan dalam usaha industri pakan 

cenderung disebabkan karena kurang bagusnya manajemen dan faktor sumberdaya 

manusia. 
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