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ABSTRAK 
 

 Ampas tahu merupakan limbah dari proses pembuatan tahu yang potensial 
untuk pakan babi, namun belum diketahui berapa banyak dapat dicampurkan 
dalam ransum. Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui pengaruh penggantian 
sebagian  ransum komersial dengan ampas tahu segar terhadap penampilan dan 
persentase karkas  babi. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap 
dengan empat perlakuan dan empat ulangan.  Babi yang digunakan adalah 
peranakan babi Landrace dan Duroc, sudah disapih dengan  berat badan rata-rata 
19± 1,5 kg. Perlakuan yang diberikan adalah R1 = Ransum komersial (50% 
konsentrat  + 50% polar) tanpa digantikan dengan ampas tahu, R2 =  5% R1 
diganti dengan  ampas tahu, R3 =   7,5% R1 diganti dengan ampas tahu,  R4 = 
10% R1 diganti dengan ampas tahu.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggantian ransum komersial dengan ampas tahu sampai 10% tidak berpengaruh 
nyata (P>0,05) terhadap berat badan akhir, pertambahan berat badan, konsumsi 
ransum, FCR dan persentase karkas. Persentase daging perlakuan R4 adalah 
68,70%, paling tinggi (P<0,05) dibandingkan dengan perlakuan lainnya.  
Pemberian ampas tahu menyebabkan biaya untuk kenaikan 1kg berat badan lebih 
tinggi dibandingkan kontrol.  
 
Key word: ampas tahu,  babi,  penanmpilan, persentase karkas 
 

 
THE UTILIZATION OF TOFU WASTE AS REPLACEMENT TO A PART 

OF COMMERCIAL FEED FOR PIGS 
 

ABSTRACT 
 

Tofu waste is a waste from tofu manufacturing process which is potential 
for pig feeds but not yet known how many of it can be mixed into the ration. The 
research carried out to study the effect of replacing part of commercial rations 
with a fresh tofu waste to the performance and carcass percentage of the pigs. This 
research used a Complete Randomized Design with four treatments and four 
replications. While for pigs used a crossbred between Landrace and Duroc which 
previously weaned with an average body weight 19+ 1.5 kg. The treatments given 
are R1 = Commercial rations (50% concentrate + 50% polar) without being 
replaced with tofu waste, R2 = 5% of R1 replaced with tofu waste, R3 = 7.5% R1 
replaced with tofu waste, R4 10% of R1 replaced with tofu waste. The result 
showed that replacement of commercial ration with tofu waste until 10% was not 
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significantly affected (P>0,05) the final body weight, weight gain, feed intake, 
FCR and carcass percentage. The meat percentage in treatment R4 was 68.70% 
which was the highest compared with other treatments. Tofu waste addition 
caused the expenses for 1 kg body weight increment higher than the control (R1). 
 
Keyword: tofu waste, pig performance, carcass percentage 
  

PENDAHULUAN 

Ampas tahu merupakan limbah dari proses pembuatan tahu.    Secara fisik 

bentuknya agak padat, berwarna putih, diperoleh ketika bubur kedelai diperas 

kemudian di saring.    Bobot ampas tahu  rata-rata 1,12 kali bobot kedelai kering, 

sedangkan volumenya  1,5 sampai 2 kali volume kedelai kering  (Shurtleff dan 

Aoyogi, 1979).   Berdasarkan angka tersebut maka dari 1kg kacang kedelai yang   

dijadikan tahu  akan dihasilkan 1,2 kg ampas tahu.   Menurut Badan Pusat 

Statistik produksi kedelai tahun 2014 sebanyak 953,96 ribu ton.  Kalau 25% dari 

produksi tersebut digunakan utuk tahu, maka diperkirakan produksi ampas tahu 

sebanyak 238,49  x 1,2 = 286,188 ribu ton.   Suatu jumlah yang sangat potensial 

untuk pakan ternak. 

Hasil analisis proksimat yang dilakukan oleh Duldjaman (2004) 

mendapatkan ampas tahu kering mengandung protein 23,62%; BETN 41,98%; 

serat kasar 22,65%; lemak 7,78%; abu 3,97%; kalsium 0,58% dan phosfor 0,22%.   

Sementara hasil  analisis laboratorium yang dilakukan oleh Hernaman, dkk (2005) 

melaporkan ampas tahu mengandung bahan kering  8,69%, protein kasar 18,67%, 

serat kasar 24,43%, lemak kasar 9,43%, abu 3,42% dan BETN 41,97%.    Selain 

itu ampas tahu juga mengandung unsur  mineral antara lain: Fe 200-500 ppm, Mn 

30-100 ppm Cu 5-15 ppm dan Zn sekitar 50 ppm. 

Ampas tahu mengandung protein yang cukup tinggi, oleh karena itu sangat  

baik digunakan sebagai pakan ternak.   Menurut Nuraini (2009),  ampas tahu 

mengandung protein kasar 27,55%, lemak 4,93%, serat kasar 7,11%, BETN 

44,50%.     Sementara menurut Tarmidi (2010),  ampas tahu mengandung bahan 

kering (BK) 13,3%, protein kasar (PK) 21%, serat kasar 23,58%, lemak kasar 

10,49%, NDF 51,93%, ADF 25,63%, abu 2,96%, kalsium (Ca) 0,53%, phosfor 

(P) 0,24% dan energi bruto 4.730 kkal/kg. 
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 Kandungan air   ampas tahu   menurut Suprapti (2005)   adalah 85,31%.    

Kandungan air yang cukup tinggi   akan menyebabkan masa simpannya sangat 

pendek.  Namun demikian ampas tahu dapat dikeringkan, dijadikan tepung 

sehingga kadar airnya turun sampai 12-15%.  Setelah menjadi tepung masa 

simpannya akan lebih lama dan mudah mencampurkan dengan bahan pakan lain.  

Pada Tabel 1 ditunjukkan perbedaan kandungan nutrisi ampas tahu basah dan 

kering. 

Tabel 1. Kandungan zat nutrisi ampas tahu basah dan kering 

Nutrisi Ampas tahu 
Basah (%) Kering (%) 

Bahan Kering 14,69 88,35 
Protein Kasar 2,91 23,39 
Serat Kasar 3,76 19,44 
Lemak kasar 1,39 9,96 
Abu 0,58 4,58 
BETN 6,05 30,48 
Sumber : Suprapti (2005). 

Selain mengandung protein yang cukup tinggi, ampas tahu juga 

mengandung asam fitat.  Justru adanya asam fitat  dalam ampas  tahu  tersebut  

menjadi salah   satu pembatas penggunaannya    untuk pakan ternak, khususnya 

ternak nonruminansia.  Tetapi untuk ternak ruminansia hal tersebut tidak masalah 

karena dalam rumen terdapat mikroorganisme yang mampu menghasilkan enzim 

fitase yang akan menghidrolisis asam fitat dalam ampas tahu. 

  Penggunaan ampas tahu untuk pakan ternak sebenarnya sudah dilkukan 

sejak lama. Seperti yang disampaikan oleh Surtleff dan Aoyogi (1975) dalam 

bukunya  The Book of Tofu, Food for Mankind,  Ten Speen Press, California, 

USA, bahwa ampas tahu sangat baik untuk sapi perah.  Pemberian ampas tahu 

pada ternak sapi perah juga di Indonesia sudah banyak di lakukan, terutama di 

Pulau Jawa.  Di Bali ampas tahu diberikan pada ternak babi secara langsung tanpa 

diolah lagi. Demikian juga pada ternak  unggas,  baik untuk itik, entok  dan ayam.  

Bahkan pada ternak puyuh ampas tahu juga sudah ada yang memanfaatkan, hanya 

saja dalam bentuk kering. 

Duldjaman (2004)  telah melakukan penelitian penggunaan ampas tahu 

untuk domba lokal.  Pada penelitian tersebut domba  diberikan rumput lapangan 
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dan ampas tahu kering mulai 100, 200 dan 300 gram.  Hasil yang dilaporkan 

bahwa pemberian ampas tahu yang meningkat mempunyai pengaruh terhadap 

konsumsi bahan kering.  Demikian juga peningkatan konsumsi TDN dan protein. 

Lebih lanjut dilaporkan bahwa pemberian ampas tahu pada domba yang pakan 

utamanya rumput lapangan mampu meningkatkan koefisien penggunaan pakan 

dan  pertambahan bobot hidup.   Pertambahan bobot hidup yang   tinggi  

mengasilkan domba dengan kondisi tubuh yang baik. 

Ampas tahu bisa diberikan pada entok dalam bentuk kering (tepung) atau 

basah. Pemberian ampas tahu pada entok  sudah dilakukan di masyarakat. Hal 

yang harus diperhatikan dalam penggunaan ampas tahu adalah kandungan serat 

kasarnya yang tinggi. Pemakaiannya dalam ransum harus dibatasi, karena bangsa 

unggas kurang bisa mencerna serat kasar dan bila kelebihan bisa berpengaruh 

buruk pada performan. Performan biasa dimanifestasikan dalam besarnya 

konsumsi ransum, pertambahan bobot badan, dan konversi ransum. Pada hasil 

penelitian dapat dilihat bahwa pada perlakuan ransum yang mengandung tepung 

ampas tahu 30% dengan kandungan serat kasar ransum 8,87%  masih 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang tidak berbeda dengan ransum 

kontrol. Hal ini membuktikan bahwa entok bisa mentolerir kandungan serat kasar 

ransum yang lebih tinggi dari 8%. Dengan demikian, dengan pertambahan bobot 

badan yang tidak berbeda maka tepung ampas tahu dapat digunakan pada ransum 

entok sebanyak 30% (Tanwiriah, dkk.,  2009).  

 Sri Harjanto (2011)  telah melakukan penelitian dengan    penggunaan 

ampas tahu unuk babi landrace jantan yang sudah dikastrasi  dengan ransum basal 

jagung kuning, dedak halus, top mix dan  dan konsentrat 551.   Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi ransum   1.104,98 g/ekor/hari, 

pertambahan bobot badan harian   499,99 g/ekor/hari, konversi ransum   2,21, 

Feed Cost per Gain   Rp. 9.723,68 untuk babi yang diberikan ampas tahu 300 

g/hari. Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa penggunaan ampas tahu dalam 

ransum berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum, 

pertambahan bobot badan, dan konversi ransum.  Kesimpulan dari penelitian ini 

penggunaan ampas tahu dapat digunakan sebagai pengganti kosentrat dalam 
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ransum, karena menghasilkan nilai konversi ransum dan Feed Cost per Gain 

sangat efisien. 

Penggunaan ampas tahu untuk pakan babi terutama pada sentra-sentra 

peternakan babi seperti di Bali akan sangat menguntungkan, karena mampu 

menekan biaya produksi.    Saat ini di kawasan Denpasar ampas tahu dijual 

dengan harga sekitar  Rp1.000/kg,  atau dijual dengan bungkusan tas plastik, satu 

bungkus Rp 5.000, yang isinya kurang lebih 5 kg. Selain itu penggunaan ampas 

tahu untuk pakan babi akan mampu mengurangi pencemaran lingkungan di area 

perusahaan tahu.  Hanya saja belum ada informasi ilmiah mengenai berapa 

sebaiknya ampas tahu diberikan, sehingga di satu sisi pertumbuhan babi optimal, 

dan secara ekonomi menguntungkan.   

 Ternak babi salah satu ternak yang memiliki persentase karkas yang paling 

tinggi dibandingkan dengan ternak lainnya yakni lebih dari 65% (Budaarsa 1997, 

Davis  et al., 2014.,   Eklund. et al.,   2015).  Karkas yang tinggi karena kulitnya 

dimasukkan dalam komponen lemak (Budaarsa, dkk.2007). Daging babi di Bali  

sangat diminati oleh masyarakat luas kecuali warga muslim karena memang 

citarasanya enak,  disamping juga diperlukan untuk keperluan upacara 

keagamaan. Sebagai salah satu sumber protein hewani,  daging babi mempunyai 

kualitas asam-asam amino esensial  lebih lengkap  dengan proporsi yang lebih 

seimbang  dibandingkan dengan protein  nabati.  Sejalan dengan meningkatnya 

pertambahan penduduk konsumsi daging babi di Bali juga meningkat.  Menurut 

laporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali yang dikeluarkan 

oleh Bada Pusat Statisktik Provinsi Bali 2013, pemotongan ternak babi di Bali  

dari tahun ketahun meningkat.   Tahun 2010 jumlah pemotongan babi sebanyak, 

1.589.882 ekor, tahun 2011 sebanyak 1.608.361 ekor dan tahun 2012 meningkat 

menjadi 1.780.055 ekor (10,67% dari tahun 2011).  Sebagai biasa,  peningkatan 

pemotongan babi selalu terjadi  pada hari raya Galungan  dan Kuningan 

(Budaarsa, 2012).  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak    ampas  tahu 

bisa ditambahkan  pada pakan ternak  babi komersial tanpa mengganggu 

penampilan ternak babi.  Selain itu pemanfaatan ampas thu dapat dijadikan pakan 

alternatif ternak babi.     
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 Hasil penelitian ini merupakan luaran  yang penting mengenai   formulasi 

ransum baru,  campuran antara ransum komersial yang  sebagian diganti dengan 

ampas tahu. Selain formula ransum tersebut juga akan dihasilkan publikasi ilmiah 

tentang penggunaan ampas tahu dalam ransum babi.  Informasi ini akan sangat 

bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang peternakan, 

khususnya peternakan babi, dan menjadi bahan pertimbangan  bagi peternak babi 

yang ingin memberikan ampas tahu sebagai pakan alternatif untuk pengganti 

sebagaian pakan komersial.   Disamping itu penggunaan ampas tahu akan sangat 

membantu mengurangi pencemaran limbah, yang kalau dibiarkan akan  menebar 

bau tak sedap. 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan  metode percobaan lapangan dengan model 

Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Perlakuan yang diberikan sebanyak empat 

yaitu ransum komersial (konsentrat 50% + polar 50%) tanpa ampas tahu (R1),  

ransum   R1  5% diganti dengan ampas tahu (R2), ransum R1 7,5% diganti 

dengan ampas tahu (R3), dan     ransum  R1  10% diganti dengan ampas tahu 

(R4).  Masing-masing perlakuan diulang 4 kali, sehingga babi yang digunakan 

sebanyak 16 ekor.   

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah babi  ras hasil 

persilangan Landrace dengan Duroc,  yang sudah disapih    dengan bobot badan 

19 ± 1,5kg (Gambar 1).  Jumlah ternak yang digunakan sebanyak 16 ekor, 

dipelihara dalam kandang  selama 15 minggu.   Kandang yang digunakan adalah 

kandang individu dengan ukuran panjang 2 m, lebar 1,25 m dan tinggi 0,75 m.    

Setiap unit kandang dilengkapi dengan tempat makan dan air minum.  Sebelum 

diberi perlakuan,  babi diberikan vaksin SE dan obat cacing (Gambar 1). 

Ampas tahu yang digunakan adalah ampas yang diperoleh dari proses 

pembuatan tahu industri rumah tangga.  Ampas tahu tersebut masih dalam 

keadaan basah (Gambar 2) dengan kandungan air sekitar 85-90%.  Ransum yang 

digunakan adalah ransum komersial buatan pabrik sesuai dengan fase 

pertumbuhan babi tersebut, yang dicampur dengan polar dengan perbandingan  1 : 
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1 berdasarkan berat (Gambar 2).   Komposisi bahan dan kimia ransum disajikan 

pada Tabel 2 dan 3. 

 

Gambar 1. Babi ras yang dipakai penelitian sebelumnya divaksin dengan vaksin  
                             Septicaemia epizootica (SE) 
  

 

                    Gambar 2. Ampas tahu yang dipakai (kiri), dan sesudah dicampur  
                                               dengan ransum komersial (kanan). 
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Tabel 2. Komposisi bahan ransum  

Komposisi Kontrol (R1) R2 R3 R4 
Komersial 50 47,5 46,25 45 
Polar 50 47,5 46,25 45 
Ampas tahu - 5 7,5 10 
Jumlah 100 100 100 100 
      

Tabel 3. Komposisi kimia ransum 

Komposisi (R1) R2 R3 R4 
Bahan Kering (%) 88,15 88,16  88,16  88,17  
Protein Kasar (%) 17,32  17,46  17,54  17,62  
Met. Energi (kkal/kg) 3.395 3.352   3.483   3.414 
Serat Kasar (%) 7,72  8,31  8,60  8,89  
Lemak (%) 4,46  4,73  4,87  5,01  
Kalsium (Ca) (%) 0,43  0,44  0,45  0,45  
Phosfor (P) (%) 0,72  0,70  0,69  0,67  
Harga (Rp/kg) 4.900 5.070 5.155 5.240 
 

Peubah yang diukur dalam penelitian ini: Konsumsi ransum, diukur 

dengan cara menghitung jumlah pakan yang diberikan setiap hari dikurangi 

dengan sisa pakan pada hari yang sama. Pertambahan bobot badan, dilakukan 

dengan cara menimbang babi dua minggu sekali, kemudian dibagi 14 untuk 

menghitung pertambahan bobot badan (Pbb) harian.   Pbb = Bb2 – Bb1, Bb1 = 

bobot badan awal dan Bb2 = bobot badan saat penimbangan terakhir, Feed 

Convertion Ratio (FCR): membagi jumlah pakan yang dikonsumsi dengan 

kenaikan bobot badan dalam selang waktu tertentu.  Dalam hal ini akan dihitung 

FCR mingguan dan total, kecernaan ransum  dihitung dengan menghitung jumlah 

ransum yang dikonsumsi (DM) dikurangi dengan yang keluar dalam bentuk feses 

(DM).  Persentase karkas dihitung dengan membagi berat karkas dengan bobot 

potong  dikalikan 100%, persentase daging, tulang, kulit dan lemak, dibagi  

dengan  berat karkas kemudian dikalikan 100%.    

Data hasil penelitian dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA).  Apabila  

terdapat hasil yang berbeda nyata (P<0,05) maka dilanjutkan dengan uji jarak 

berganda Duncan pada taraf 5% (Steel dan Torrie, 1986).     
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Konsumsi Ransum 

 Babi yang diberi ransum komersial 100% (R1) mengkonsumsi ransum 

sebanyak 170,20 kg selama 15 minggu atau 1,62 kg (DM) perhari. Sedangkan 

babi yang diberi ransum dengan penggantian ransum komersal dengan ampas tahu  

5%, 7,5% (R2, R3)  masing-masing lebih rendah 2,26 dan  0,32%, sedangkan 

dengan yang penggantian ransum komersial dengan ampas tahu 10% (R4)   

mengkonsumsi ransum  lebih tinggi 0,89% (Tabel 2),  namun secara statustik 

tidak berbeda nyata (P>0,05).  Kalau dihitung konsumsi harian perlakuan R2, R3 

dan R4 masing-masing 1,58; 1,59 dan 1,64 kg.   Tidak terjadi perbedaan konsumsi 

antar perlakuan hal ini disebabkan bobot badan babi juga tidak berbeda.  Selain itu  

penggantian ransum komersial dengan ampas tahu sampai level 10% tidak 

menyebabkan perbedaan kandungan energi ransum.  Kandungan energi ransum 

sangat berpengaruh terhadap konsumsi.  Jika kandungan energi ransum rendah, 

maka konsumsi akan tinggi, sebaliknya jika kandungan energi tinggi maka babi 

akan mengkonsumsi ransum lebih sedikit. 

 

Bobot Badan Akhir 

 Babi yang mendapat perlakuan R1 memiliki bobot badan akhir 89,50 kg, 

paling tinggi diantara perlakuan.  Babi yang diberi perlakuan R2, R3 dan R4 

mempunyai bobot badan akhir masing-masing 6,15; 3,07 dan 2,79% lebih kecil 

dibandingkan dengan R1 (Tabel 2), namun secara statistik  tidak berbeda nyata 

(P>0,05).  Bobot badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi, jika babi dalam 

keadaan sehat, makin banyak konsumsi umumnya bobot akhir akan lebih tinggi.  

Sebenarnya bobot akhir babi ini masih bisa bertambah terus sampai mencapai 100 

kg, bahkan lebih  namun karena dipelihara baru 105 hari maka beratnya belum 

mencapai 100 kg.  Umumnya bobot pasar adalah 100 kg, biasanya dicapai dalam 

waktu 140 hari atau  selama 5 bulan. 
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Tambahan Bobot Badan 

 Tambahan bobot badan babi yang mendapat perlakuan R1 selama 

penelitian adalah 69,75 kg, paling tinggi diantara perlakuan.  Babi yang mendapat 

perlakuan R2, R3 dan R4 masing-masing 64,50; 67,50 dan 66,67 kg atau lebih 

rendah masing-masing 7,53; 3,22 dan 4,41% (Tabel 4),  namun secara statistik  

tidak berbeda nyata (P>0,05).  Tambahan bobot badan sangat dipengaruhi 

konsumsi babi tersebut.  Konsumsi ransum babi yang mendapat perlakuan R1 

memang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan R2 dan R3, namun lebih 

rendah dibandingkan R4.  Babi yang mendapat perlakuan R4  konsumsi 

ransumnya paling tinggi kemungkinan akibat kandungan ampas tahu yang lebih 

tinggi sehingga palatabelitasnya juga lebih tinggi.  Selain itu aroma ampas tahu 

akan merangsang babi untuk makan lebih banyak.       

 

Tabel 4.  Penampilan babi yang diberi ampas tahu 

Parameter Perlakuan 
R1 R2 R3 R4 SEM 

Bobot  awal (kg) 19,75a 19,50a 19,25a* 21,50a 1,48 
Bobot akhir (kg) 89,50a 84,00a 86,75a 87,00a 11,66 
Tambahan bobot badan 
(kg) 

69,75a 64,50a 67,50a 66,67a 11,61 

Konsumsi pakan (kg) 170,20a 166,34a 169,66a 171,71a 16,94 
Konsumsi perhari (kg) 1,62a 1,58a 1,62a 1,64a 1,61 
Kecernaan ransum (%) 78,80a 76,70a 79,90a 80,97a 1,51 
Tambahan bobot badan 
perhari (kg) 

0,66a 0,61a 0,64a 0,63a 0,11 

FCR 2,69a 2,63a 2,70a 2,60a 0,28 
Biaya ransum per kg bb 
(Rp) 

11.879 13.631 13.451 14.452  

 
Keterangan: 
R1 : Ransum  komersial (komersial 50%  + polar 50%). 
R2 : 5% R1 diganti dengan ampas tahu 
R3 : 7,5% R1 diganti dengan ampas tahu 
R4 : 10%  R1 diganti  dengan ampas tahu 
*Nilai dengan huruf yang sama pada baris yang sama bermakna tidak berbeda 
nyata (P>0,05) 
3)  SEM: “Standard Error of the Treatment Mean” 
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Konversi Ransum  (FCR) 

 Konversi ransum atau feed convertion ratio (FCR) adalah perbandingan 

antara ransum yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam satuan 

waktu tertentu. Nilai  FCR menunjukkan seberapa efisiensi babi dalam 

menggunakan ransum.  Makin kecil nilai FCR maka akan semakin efisien dalam 

penggunaan ransum.  Pada babi yang diberi perlakuan R1 nilai FCR nya 2,69, 

sedangkan pada perlakuan R2, R3 dan R4 berturut-turut: 2,63; 2,70 dan 2,60.  

Pada perlakuan R2 dan R4 masing-masing lebih randah 2,23 dan 3,34%, tetapi 

pada perlakuan R3 lebih tinggi 0,03%, dan secara statistik tidak berbedanyata  

(P>0,05).  Berdasarkan  nilai FCR  tersebut artinya babi yang mendapat perlakuan 

R4 kelihatan paling efisien menggunakan ransum. 

 Nemun bila dihitung biaya pakan untuk  1 kg pertambahan  berat badan 

(PBB), maka perlakuan R1 adalah Rp 11.878/kg PBB, sedangkan ransum pada 

perlakuan R2, R3, dan R4 berturut-turut Rp 13.630/kg PBB,  Rp 13.451/kg PBB 

dan Rp 14.452/kg PBB. Perlakuan R2, R3, dan R3  memiliki harga yang lebih 

mahal, hal ini disebabkan oleh konsumsi pakan yang meningkat mengakibatkan 

biaya pakan semakin tinggi. Biaya pakan yang tinggi tersebut dipengaruhi oleh 

ampas tahu dalam bentuk kering memiliki harga yang lebih mahal.  

 

Komponen  karkas 

 Penggantian sebagian ransum komersial dengan ampas tahu segar tidak 

menunjukan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas babi. 

Persentase karkas perlakuan R1, R2, R3  dan R4 berturut-turut  67,50,  68,87,  

61,94  dan 67,22% (Tabel 5).   Tidak berbedanya  persentase karkas karena berat 

potong keempat perlakuan tersebut juga memang tidak berbeda nyata.  Persentase 

karkas juga dipengaruhi oleh tingkat konsumsi ransum.   Babi yang 

mengkonsumsi ransum lebih banyak umumnya pertumbuhannya lebih baik, dan 

persentase karkasnya lebih tinggi (Budaarsa, 1997).  

Hasil yang signifikan terjadi pada persentase daging.  Pada perlakuan R1  

persentase dagingnya  60,99% (Tabel 5). Persentase daging karkas pada perlakuan 

R4 lebih tinggi 12,63% dan secara statistik berbeda nyata (P<0,05).  Hasil ini 

sejalan dengan yang dilaporkan oleh Seputra (2004) pada babi yang diberikan 
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limbah pembuatan kecambah.   Didukung pula dengan laporan Suprapti (2005) 

bahwa ampas tahu memiliki kandungan protein kasar sebesar 23,39%.  Protein 

merupakan komponen daging yang utama, dengan demikian penambahan ampas 

tahu yang lebih banyak meningkatkan asupan protein,  sehingga persentase daging 

meningkat. 

Persentase tulang, kulit dan lemak mengalami penurunan pada babi yang 

mendapat ampas tahu (Tabel 5). Persentase tulang karkas pada perlakuan R2, R3, 

dan R4 masing-masing  lebih rendah 13,81%; 19,41%; dan 23,80% dibandingkan 

dengan perlakuan R1 (P<0,05).  Hal ini disebabkan semakin menurunnya 

kandungan kalsium dan  phosfor yang dikonsumsi akibat penggantian ransum 

komersial dengan ampas tahu.   Kedua mineral tersebut merupakan komponen 

tulang yang utama.  Persentase lemak dan kulit karkas terjadi penurunan yang 

signifikan hanya pada perlakuan R4,   yaitu   16,36% lebih rendah dibandingkan 

perlakuan R1,  dan secara statistik berbeda nyata (P<0,05).   Hal ini disebabkan 

oleh semakin meingkatnya kandungan serat kasar pada perlakuan R4.  

Peningkatan serat kasar dalam ransum akan menurunkan kadar lemak karkas. Bila 

proporsi dari salah satu komponen karkas lebih tinggi maka proporsi dari salah 

satu atau dua komponen lainnya (persentase tulang karkas, persentase lemak dan 

kulit) akan menjadi lebih rendah, demikian juga  sebaliknya (Budaarsa, 1997).   

 

    Tabel 5.  Komposisi Fisik Karkas Babi yang Diberi Pakan Ampas Tahu 

Variabel 

Perlakuan1 

  
R1 R2 R3 R4 SEM3 

Bobot potong (kg) 89,50a 84,00a 86,75a 87,00a 11,66 
Persentase karkas (%) 67,50a 68,87a 61,94a 67,22a 3,71 
Persentase daging (%) 60,99b 63,58b 61,89b 68,70a 1,07 
Persentase tulang (%) 17,80a 15,34b 14,35bc 13,56c 0,34 
Persentase lemak dan kulit 
(%) 21,21a 21,08a 23,77a 17,74b 1,21 
Tebal lemak punggung (cm) 1,73a 1,88a 2,25a 1,78a 0,19 

 
Keterangan: 
R1 : Ransum  komersial (komersial 50%  + polar 50%). 
R2 : 5% R1 diganti dengan ampas tahu 
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R3 : 7,5% R1 diganti dengan ampas tahu 
R4 : 10%  R1 diganti  dengan ampas tahu 
*Nilai dengan huruf yang sama pada baris yang sama bermakna tidak berbeda 
nyata (P>0,05) 
3)  SEM: “Standard Error of the Treatment Mean” 
 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 

penggantian sebagian ransum komersial dengan ampas tahu sampai level 10% 

tidak berpengaruh nyata terhadap penampilan babi ras, dan persentase karkas, 

namun mampu meningkatkan komponen daging.   Babi yang diberikan ransum 

dengan   ampas tahu mulai dari   level 5, 7,5 dan  10%  ternyata masih efisien 

dalam penggunaan ransum dengan FCR berturut turut:  2,63; 2,70 dan 2,60 dan 

tidak berbeda nyata dengan kontrol  2,69, namun secara ekonomi terjadi 

peningkatan biaya ransum untuk kenaikan satu kg pertambahan bobot badan. 

Saran 

 Penggunaan ampas tahu secara ekonomis sebenarnya tidak terlalu 

menguntungkan kalau harganya Rp 1000/kg, namun dari aspek lingkungan sangat 

bermanfaat sebab kalau tidak digunakan ampas tahu  akan mencemari lingkungan, 

terutama bau.  Oleh karena itu ampas tahu tetap dapat disarankan untuk 

mencampur ransum babi jangan lebih dari   10% (1:1 ) basah, kalau lebih 

volumenya terlalu banyak, dikhawatirkan babi akan kekurangan asupan energi.  
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