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ABSTRAK 

 

Ayam Arab tergolong ayam lokal pendatang, kemampuan  produksi telur tinggi dan 

karakteristik telurnya seperti telur ayam kampung. Pemasaran telur secara butiran dengan 
harga jual mahal.  Ayam Arab yang berkembang di Indonesia mempunyai 2 kelompok 

warna bulu yaitu Putih dan  Merah. Pemeliharaan ayam Arab Putih dan Merah  tidak 

dibedakan, sebagai penghasil telur. Kelompok warna bulu berbeda, memungkinkan 

adanya perbedaan karakteristik dan produksi. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi, 
menganalisis, dan mengevaluasi karakteristik ayam Arab putih  dan merah. Materi 

penelitian 60 ayam Arab putih dan 60 ayam Arab merah.  Metode penelitian : percobaan, 

dengan pengamatan dan pengukuran langsung pada ayam Arab putih dan merah. Hasil 
penelitian, menunjukan perbedaan pada  warna bulu, warna paruh dan warna shank, 

sedang  lingkar dada dan jarak os pubis berbeda nyata (P<0,05).  Kesamaam pada bentuk 

jengger, warna jengger, warna kerabang telur, sedang  panjang badan, panjang sayap, 
panjang shank, panjang tibia, panjang jari ke 3, lingkar perut  berbeda tidak nyata 

(P>0,05). Kesimpulan ayam Arab Putih: bulu berwarna putih berbintik- bintik hitam,  

lingkar dada lebih kecil dan jarak os pubis lebih lebar, sehingga cenderung mempunyai 

perdagingan yang  tipis tetapi produksi telurnya lebih tinggi.  Ayam Arab Merah:  warna 
bulu merah berbintik-bintik hitam, lingkar dada lebih besar dan jarak os pubis lebih 

sempit, sehingga cenderung mempunyai perdagingan lebih tebal tetapi produksi telur 

lebih rendah. 
 

Kata kunci:  Ayam Arab Putih,  Ayam Arab Merah, Karakteristik, Periode layer.  

 

PENDAHULUAN. 

Ayam Arab tergolong ayam lokal pendatang, mempunyai kemampuan  produksi 

telur tinggi dan telurnya mempunyai karakteristik seperti telur ayam kampung pemasaran 

telur secara butiran sehingga harga jualnya mahal, sehingga ayam Arab sangat berprospek 

untuk dikembangkan. Ayam Arab yang berkembang di Indonesia mempunyai 2 kelompok 

warna bulu yaitu ayam Arab Putih (Silver) dan ayam Arab Merah (Gold). Dalam  

masyarakat 2 kelompok ayam Arab tersebut dipelihara sebagai ayam petelur dan tidak 

dibedakan dalam pemeliharaannya. Menurut Robert (2008) berdasarkan warna bulunya 

ayam Arab dikelompokan dalam 2 kelompok  yaitu Brakel Kriel-Putih dan Brakel Kriel-

Merah atau disebut ayam Arab Putih dan Merah, dan warna bulu dapat digunakan sebagai 

ciri dari suatu kelompok. Menurut Nataamijaya,dkk. (2003)  warna bulu disebabkan oleh 
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pigmen, atau struktur fisik atau kombinasi keduanya. Ayam Arab dalam satu kelompok 

warna bulu tidak menutup kemungkinan mempunyai ciri dan kemampuan produksi 

berbeda. Karaktersitis dapat  diamati berdasarkan sifat kualitatif dan sifat kuantitatif. 

Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi 

karakteristik ayam Arab putih  dan merah periode layer. 

 

METODE PENELITIAN.  

Materi Penelitian : 60 ekor ayam Arab Putih dan 60 ekor ayam Arab Merah periode layer 

umur 6 bulan dengan bobot dan umur seragam. Variabel diamati: Sifat kualitatif ( warna 

bulu, warna paruh, warna shank, warna jengger, warna kerabang telur dan bentuk 

jengger) dan Sifat kuantitatif (panjang badan, panjang dada, panjang sayap, panjang kaki, 

panjang tibia, panjang jari ke 3, lingkar perut, lingkar kaki, lingkar dada, jarak os pubis). 

Metode penelitian: percobaan dengan pengamatan dan pengukuran langsung pada ayam 

Arab. Analisis data : data kualitatif dianalisis secara diskriptif dan data kuantitatif 

dianalisis dengan uji t tidak berpasangan  (Steel and Torrie, 1991).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Identifikasi, analisis dan evaluasi sifat kualitatif ayam arab Merah dan Putih. 

Karakteristik ayam Arab Merah dan Putih berdasarkan sifat kualitatif tertera pada Tabel 1 

Tabel 1. Sifat kualitatif ayam Arab Putih dan Merah dalam penelitian 

 

Parameter : Ayam Arab putih (Silver) Ayam Arab merah (Gold) 

Warna bulu Putih bintik-bintik hitam Merah bintik-bintil hitam 
Warna paruh Hitam dengan sedikit warna 

putih . 

Hitam dengan sedikit warna  

putih kekuningan.   

Warna shank Hitam dengan sedikit warna 

putih 

Hitam dengan sedikit warna   

putih kekuningan. 
Warna kulit Putih Putih 

Bentuk Jengger Tunggal, besar dan kecil  Tunggal besar dan  kecil  

Warna jengger Merah  Merah  
Warna kerabang telur Putih, putih kecoklatan, coklat Putih, putih kecoklatan, coklat 

 

 Sifat kualitatif merupakan sifat yang dikendalikan oleh faktor genetik dan sedikit 

sekali bahkan tidak ada yang dikendalikan oleh faktor lingkungan, dan sering 

dimanfaatkan dalam seleksi genetik, serta berguna untuk pengembangan bibit (Noor, 

2000). Hasil indentifikasi sifat kualitatif (Tabel 1) menunjukan ayam Arab Putih dan 

Merah mempunyai karakteristik dari sifat kualitatif yang hampir sama, perbedaan hanya  

pada warna  bulu, warna paruh dan warna shank. Hal ini terjadi karena sifat kualitatif 

lebih dipengruhi oleh faktor genetik. Menurut Pambudi (2003) berdasarkan asal usulnya 
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ayam Arab Putih berasal dari persilangan antara pejantan ayam Arab asli (Silver breakels) 

dengan ayam petelur lokal, sedangkan ayam Arab merah mempunyai 2 kemungkinan. 

Pertama berasal dari persilangan pejantan ayam Arab asli (Silver breakels) dengan ayam 

merawang. Kedua berasal dari persilangan pejantan ayam Arab asli (Silver breakels) 

dengan betina ayam ras petelur. Menurut Suprijatna, dkk, (2005) dan Hutt, (1949)  warna 

bulu merupakan karakteristik genetik yang sifatnya menurun, dan variasi warna bulu 

disebabkan oleh faktor genetik, sedangkan pemunculan warna bulu ditentukan oleh gen 

dominan maupun resesif. Menurut North and  Bell, (1990) dan Suprijatna, dkk. (2005)  

warna shank bervariasi, warna shank kuning dikarenakan adanya pigmen karotenoid pada 

epidermis dan tidak adanya pigmen melanin pada dermis atau epidermis, warna shank 

hitam disebabkan adanya pigmen melanin pada dermis dan epidermis. Warna shank putih 

disebabkan pigmen karatenoid dan pigmen melanin  tidak ada.  Warna kulit pada ayam 

Arab hasil penelitian berbeda dengan hasil kajian Natalia, dkk. (2005) yang melaporkan 

bahwa warna kulit ayam Arab berwarna hitam. Hasil penelitian menujukan warna kulit 

ayam Arab Putih dan Merah berwarna putih. Hal ini  kemungkinan terjadi karena selama 

pengembangannya di lapang terjadi perkawinan yang tidak murni atau perkawinan silang 

dengan kelompok ayam lain, sehingga menimbulkan pergeseran warna kulit.  Jengger 

ayam arab Merah dan putih berwarna merah. Menurut Suprijatna, dkk. (2005)  jengger 

berwarna merah karena pada jengger mengandung banyak pembuluh darah. Warna 

kerabang telur ayam arab Merah dan Putih berwana Putih sampai coklat, warna kerabang 

telur termasuk sifat kualitatif yang hanya  dipengaruhi oleh faktor genetik. Menurut 

Suprijatna, dkk. (2005) warna kulit telur sangat konsisten untuk setiap ayam dan 

merupakan genetic make up. 

 

Identifikasi, analisis dan Evaluasi Sifat kuantitatif ayam Arab Putih dan Merah. 

Sifat kuantitatif diamati melalui pengukuran, hasil indentifikasi  karakteristik berdasarkan 

sifat kuantitatif ayam Arab Putih dan Merah penelitian tertera pada Tabel 2.  

Tabel  2. Rata-rata ukuran tubuh ( sifat kuantitatif) ayam Arab Putih dan Merah 

Parameter: Ayam Arab Putih Ayam Arab  Merah 

Panjang badan (cm) 36,92 ± 1,69 36,73 ± 1,34 

Panjang dada (cm) 12,44 ± 0,80 12,19 ± 0,74  

Pajang sayap (cm) 15,40 ± 1,18 15,28 ± 0,86 

Panjang kaki (cm)   7,34 ± 0,63   7,29 ± 0,65  

Panjang tibia (cm)   11,93 ± 0,77 11,78 ± 0,53  

Panjang jari ke 3 (cm)   4,86 ± 0,48   4,73 ± 0,43   

Lingkar perut (cm) 31,70 ± 1,36 32,10 ± 1,36 

Lingkar kaki (cm)   3,84 ± 0,29   3,83 ± 0,24 

Lingkar dada (cm) 25,87 ± 2,69a 26,80 ± 1,12b 

Jarak os pubis (cm)   5,05 ± 0,85a   4,78 ± 0,65b 
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Keterangan: Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukan berbeda  nyata (P>0,05) 

 

Hasil analisis statistik sifat kuantitatif ayam Arab Putih dan Merah (Tabel 2)  

menunjukan berbeda tidak nyata (P>0,05) kecuali pada lingkar dada dan jarak os pubis 

berbeda nyata (P<0,05). Sifat kuantitatif yang sama terjadi  karena ayam Arab  Putih dan 

Merah berasal dari ayam pejantan yang sama yaitu ayam Arab asli (Silver Braekels), 

didukung  pakan, manajemen pemeliharaan dan umur yang sama serta dilakukan pada 

ayam arab yang sudah dewasa, yang mempunyai ukuran kerangka yang sudah stabil. 

Ukuran tubuh  ayam Arab Putih dan Merah hasil penelitian termasuk dalam ukuran tubuh  

standard ayam. Menurut hasil penelitian Nishida, dkk. (1982) kerangka ayam betina  

mempunyai panjang  shank (8,73  cm) panjang tibia (12,87 cm), panjang jari ke 3 (6,60 

cm), lingkar shank (3,65 cm), dan panjang sayap (19,61 cm). Menurut  Hutt (1949) 

unggas yang telah mencapai dewasa tubuh, sangat kecil mengalami perubahan ukuran 

tulangnya, sehingga pengukuran panjang maupun lingkar tulang pada unggas setelah  

dewasa tubuh  memberikan hasil yang  akurat. Ayam Arab Putih mempunyai lingkar dada  

lebih kecil dan jarak os pubis lebih besar dibanding ayam Arab Merah. Hal ini bisa 

diartikan bahwa ayam Arab Putih mempunyai cirri perdagingan lebih tipis tetapi produksi 

telur lebih tinggi dan ayam Arab Merah mempunyai ciri perdagingan lebih tebal tetapi 

produksi telur lebih rendah.    Hal ini terjadi karena ayam Arab Putih dan Merah 

mempunyai asal usul pejantan yang sama tetapi mempunyai asal–usul induk yang 

berbeda.  Dada merupakan daerah tempat menempelnya urat daging terbesar pada 

unggas, sehingga lingkar dada yang besar menggambarkan perdagingan yang tebal dan 

sebaliknya. Didukung hasil penelitian Muharlien, (2016) bahwa ayam Arab Gold 

cenderung mempunyai  pertambahan bobot badan lebih tinggi,  tetapi jumlah telur lebih 

sedikit dibanding ayam Arab Silver.  Jarak os pubis pada ayam Arab Putih lebih lebar 

dibanding ayam Arab Merah,  dapat diartikan bahwa ayam Arab Putih mempunyai 

kemampuan produksi telur lebih tinggi. Berdasarkan penelitian Ismoyowati, dkk. (2006) 

menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positip antara lebar jarak os pubis dengan 

produksi telur, jarak os Pubis yang lebar menggambarkan kemampuan produksi telur 

yang tinggi. Berdasarkan Jarak os Pubis hasil penelitian  (Tabel 2) menunjukan bahwa 

ayam Arab Putih dan Merah tergolong ayam yang produktif dalam menghasilkan telur. 

Menurut Hardjasworo, dkk. (2001) jarak os pubis dapat digunakan untuk mengindikasi 

kesiapan masak kelamin,  jarak os pubis pada ayam saat bertelur pertama berkisar 4,04 ± 

0,72 cm. 
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KESIMPULAN.  

Ayam Arab Putih (Silver) dan Merah (Gold) mempunyai  karakteristik yang 

hampir sama. Perbedaan terdapat warna bulu, warna Shank, warna paruh, lingkar dada 

dan jarak os pubis. Ayam Arab Putih : warna bulu putih berbintik-bintik hitam, shank dan 

paruh berwarna hitam dengan sedikit warna putih, lingkar dada lebih kecil dan jarak os 

pubis lebih lebar, sehingga mencirikan perdagingan lebih tipis dan produksi telur  lebih 

tinggi. Ayam Arab Merah : warna bulu merah berbintik-bintik hitam, shank dan paruh 

berwarna hitam dengan sedikit warna putih kekuningan, lingkar dada lebih besar dan 

jarak os pubis lebih kecil, sehingga mencirikan perdagingan lebih tebal dan produksi telur 

lebih rendah. 
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ABSTRAK 

 Penelitian dilaksanakan atas sulit atau kurangnya produksi polen dilokasi 

penggembalaan lebah madu. Pelaksanaannya selama satu pada bulan Desember 2016  –  

Januari 2017 yang bertujuan untuk mengetahui 1). Pengaruh substitusi tepung tempe 

kedelai pada pakan polen alam terhadap penampilan lebah pekerja A. mellifera L. 2). 

Presentase substitusi tepung tempe kedelai yang sesuai pada penampilan lebah  pekerja A.  

mellifera L. Metode penelitian yang dilakukan adalah percobaan dengan perlakuan yang 

dicobahan persentase tepung tempe kedele yang mengantikan polen alam pada P0, P1, 

P2, P3, P4 dan P5 masing-masing sebanyak 0 %, 5%, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa penampilan pertambahan 1). panjang larva, 2). diameter 

pupa, 3). panjang pupa, serta 4). bobot, dan 5). panjang  lebah baru muar menunjukan 

tidak berpengaruh nyata (P > 0,05) kecuali pertambahan panjang larva dan pupa (P < 

0,05). Kenyataan ini menunjukan bahwa tepung tempe kedele dapat menggantikan polen 

alam. Kesimpulan 1). Substitusi tempe kacang kedele tidak mempengaruhi penampilan 

lebah madu A mellifera L, kecuali pada saat fase larva dan pupa 2). Tepung tempe kacang 

kedele dapat diberikan sampai dengan 25 %. Saran perlu adanya substitusi kacang kedele 

pada polen alam yang lebih besar.  

Kata kunci: Lebah madu, panjang, diameter, bobot, larva, pupa 

 

PENDAHULUAN 

Budidaya atau beternak lebah madu salah satu keberhasilannya tergantung 

pada ketersadiaan pakan di alam. Pakan lebah madu berupa 1). cairan manis dari 

tanaman (nektar) yang berasal dari a). bunga, b). selain bunga dari cairan manis 

cabang dan ranting serta tangkai daun serta c). embun manis dari sekresi tubuh 

insekta dan 2). tepung sari (polen). Kekurangan nektar bisa dipenuhi dari cairan 

manis buatan dari gula atau sejenisnya, namun tidak dapat menghasilkan madu. 

Sementara kekurangan polen dapat disubstitusi bahan lain yang sama dan dapat 

dimakan oleh lebah madu. Untuk yang terakhir banyak cara yang dilakukan oleh 

manusia diantaranya memberi polen  alam dan polen buatan.  

mailto:junusbrawijaya@yahoo.com
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Penyediaan polen buatan saat musim paceklik membuat tidak sedikit koloni lebah 

madu yang menjadi besar. Banyak bahan yang dapat digunakan untuk menyediakan polen 

buatan, tetapi harus banyak mengandung protein yang dapat diubah menjadi asam amino . 

Oleh karena itu penyediaan  polen buatan tentunya sangat diperlukan. Salah satu produk 

tanaman yang menjadi andalan polen buatan adalah biji kacang kedele.  Menurut 

Kuswanto, Rahayu dan Sudarmadji, 1989 tempe banyak dibuat oleh Rhizopus oryzae dan 

termasuk mikroba heterofermentatif .   

 Berdasarkan kenyataan seperti di atas maka tempe selain sebagai makanan 

manusia juga dapat digunakan untuk menggantikan polen lebah madu.  Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui: 1). pengaruh substitusi tepung tempe kedelai sebagai 

pengganti polen alam terhadap penampilan lebah pekerja Apis mellifera L. 2). Optimasi 

presentase substitusi tepung tempe kedelai yang cocok dalam menampilkan penampilan 

lebah  pekerja Apis mellifera L. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan enam 

perlakuan dan empat ulangan. Perlakuan yang dicobakan adalah tepung tempe kacang 

kedelai yang dicampurkan dengan polen alam dan sirup gula pasir dalam negeri. 

Perlakuan terdiri dari P0, P1, P2, P3, P4, P5 yang masing-masing disubstitusikan dalam 

polen alam sebanyak 0%, 5%, 10%, 15%, 20% dan 25%, sedangkan polen alam masing-

mamsing sebanyak 25%, 20%, 15%, 10%, 5% dan 0%, dan di campurkan kedalam sirup 

gula pasir dalam negeri dan air 1:1 sebanyak 75 % yang semuanya dalam satuan g.  

Variable yang diukur adalah penampilan pertambahan 1). panjang larva, 2). diameter 

pupa, 3). panjang pupa, serta 4). bobot, dan 5). panjang  lebah baru muar. Hasil 

pengamatan dianalisis dengan analisis ragam dan jika terdapat perbedaan diuji dengan uji 

jarak Duncan Multiple Range Test (Steel and Torrie, 1980). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengamatan pengaruh substitusi tepung tempe kedelai pada polen alam dan 

gula pasir dalam negeri terhadap pertambahan: 1). panjang larva, 2). diameter larva, 3). 

panjang pupa, serta 4). bobot lebah baru muar, 5). panjang lebah baru muar dan 6). 

panjang sayap depan lebah baru muar menunjukan perbedaan yang tidak nyata (P > 0,05), 

kecuali pertambahan panjang larva dan pupa terdapat perbedaan yang sangat nyata (P < 

0,01).   Rataan dari masing-masing variabel tersebut di atas dapat diterangkan seperti 

Tabel 1.  



9 
 

  
Tabel 1.  Rataan pertambahan: 1). panjang larva, 2). diameter larva, 3). panjang pupa, 

serta 4). bobot lebah baru muar, 5). panjang lebah baru muar dan 6). panjang 
sayap depan lebah baru muar 

 

Perlakuan 1 2 3 4 5 6 

P0 5,24±2,77b 0,96±0,67 2,7±1,80b 106,25 ± 4,7 13,16 ± 0,08 9,11 ± 0,02 

P1 6,05±1,65b 0,88±0,85 1,1±0,43ab 108,75 ± 8,5 13,18 ± 0,08 9,12 ± 0,02 

P2 4,15±2,19ab 0,65±0,37 0,6±0,27a 110,0 ± 8,1 13,23 ± 0,04 9,15 ± 0,09 

P3 0,81±0,22a 1,44±0,31 5,6±0,76c 103,75 ± 4,7 13,13 ± 0,07 9,10 ± 0,04 

P4 4,88±1,63b 0,76±0,37 0,7±0,26a 102,5 ± 2,8 13,10 ± 0,07 9,08 ± 0,02 

P5 5,86±0,97b 0,55±0,15 1,9±1,56ab 101,25 ± 2,5 13,08 ± 0,04 9,06 ± 0,02 

Keterangan rataan: `1). Pertambahan panjang larva, 2). Pertambahan diameter pupa, 3). 

Pertambahan panjang pupa, 4). Bobot lebah baru muar, 5). panjang 

badan lebah baru muar, 6). Panjang sayap lebah baru muar 

 
Pertambahan panjang larva 

Hasil pengamatan pengaruh substitusi tepung tempe kedelai pada polen alam 

terhadap pertambahan panjang larva lebah madu pekerja Apis mellifera seperti Tabel 1 

berpengaruh yang sangat nyata (P<0,01).  Perbedaan pertambahan panjang larva yang 

tertinggi adalah P1, namun apabila dibandingkan dengan P0 semua substitusi tepung 

tempe kedelai masih sama kecuali pada P3. Hal ini menunjukan bahwa substitusi tepung 

tempe kacang kedele dapat diterima oleh koloni lebah Apis mellifera. Menurut Junus, 

Djunaidi, Warsito dan Budiarto, (2001) lebah yang memakan polen buatan dari tepung 

kedele ternyata body protein imago dengan jumlah dan mutu yang lebih baik 

dibandingkan dengan tanpa pakan, karena memiliki kecernaannya lebih tinggi dari 

pada P0 dan P2. Menurut Roulston  and  Cane (2000), menyebutkan bahwa polen dapat 

dicerna antara 50 sampai dengan 100 %. Jadi larva lebah A mellifera memiliki 

penampilan yang lebih baik.  

 

Pertambahan diameter pupa 

Hasil pengamatan substitusi tepung tempe kacang kedele terhadap pertambahan 

diameter pupa lebah madu pekerja Apis mellifera setelah dianalisis ragam adalah sama 

dan dapat diterangkan pada Tabel 1. Rataan pertambahan diameter pupa yang terendah 

adalah pada P5, tetapi rataan panjang larva masih di atas P0, sehingga dapat dikatakan 

sama. Widowati, 2013 menyatakan bahwa protein dibutuhkan untuk menghasilkan royal 

jelly sebagai pakan bagi larva ratu. Khuususnya bagi lebah pekerja muda, oleh sebab itu 

didalam pakan tambahan diperlukan protein yang tinggi untuk menghasilkan royal jelly. 

Menurut Kuntadi (2012) bobot pupa digunakan sebagai indikator potensi reproduksi 

lebah ratu yang akan dihasilkan. Ini membuktikan bahwa polen buatan mampu 
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memperpanjang larva pekerja. Sementara kandungan protein tempe yang tinggi yang 

menyebabkan pertambahan diameter pupa lebih tinggi.  

 

Pertambahan panjang pupa 

Hasil pengamatan rataan pertambahan panjang pupa lebah madu pekerja Apis 

mellifera seperti Tabel 1, ternyata substitusi tepung tempe kacang kedele sebagai polen 

buatan berpengaruh sangat nyata (P<0,01).  Rataan pertambahan panjang pupa lebah 

madu pekerja Apis mellifera paling tinggi dengan rataan P3,  sedang yang terendah P2  

namun tidak berbeda dengan P4.  

Hasil ini menunjukan bahwa substitusi tepung tempe kacang kedele sebagai polen 

buatan mempunyai peranan dalam meningkatkan panjang pupa lebah madu pekerja. Jadi 

walaupun jenis polen bermacam-macam pada berbagai ketinggian (Agussalim, Agus, 

Umami, dan Budisatria. 2017), tetapi tetap memerlukan polen buatan. Menurut Agustina 

(2008) protein adalah penyusun utama sel-sel tubuh, dan erat hubungannya dengan 

pertumbuhan beda dengan Desmilia, Jasmi, dan Safitri,2017,polen mempengaruhi berat 

kering larva, tetapi tidak berpengaruh pada panjang dan diameter larva. 

 

Bobot badan lebah  

Hasil pengamatan bobot badan lebah pekerja yang baru muar setelah dianalisis 

ragam ternyata menunjukkan bahwa substitusi tepung tempe kacang kedelai tidak  

berpengaruh nyata seperti pada Tabel 1. Rataan bobot badan lebah pekerja yang baru 

muar pada P2 > P5. Hal ini tampak bahwa polen alam masih mendominasi di dalam 

pakan lebah. Menurut Winston (1987) bahwa rataan bobot badan lebah madu pekerja 

yang baru muar antara 81 mg – 151 mg berarti pemberian polen buatan mamsih dalam 

batas normal. Menurut Roulston dan Cane (2002) diketahui bahwa bobot badan akan 

meningkat apabila pakan yang dikonsumsi saat larva juga meningkat.  

 

 Panjang badan lebah  

Panjang badan lebah madu pekerja yang baru muar setelah diamati dan dianalisis 

ragam ternyata substitusi tepung tempe kacang kedelai pada koloni tidak memberikan 

pengaruh yang nyata Adapun rataan panjang badan lebah madu pekerja yang baru muar 

seperti pada Tabel 1. 

Rataan panjang tubuh lebah madu pekerja yang baru muar pada P2 > P5. Menurut 

Febriana, Mahajoeno dan Listyawati (2003) bahwa panjang badan lebah madu pekerja 
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yang baru muar antara 11,5 – 14,1 mm Jadi substitusi tepung tempe kacang kedelai masih 

lebih baik karena dalam kisaran kenormalan.  

 

Panjang Sayap Depan  

Hasil pengamatan panjang sayap lebah pekerja yang baru muar setelah dianalisis 

ragam ternyata menunjukkan bahwa substitusi tepung tempe kacang kedelai tidak 

berpengaruh.  Rataan panjang sayapndepan lebah pekerja yang baru muar pada P2 > P5. 

Kenyataan  ini menunjukkan bahwa substitussi tepung tempe kacang kedelai bisa 

diaplikasikan pada koloni lebah.  Menurut Kuntadi (2008) bahwa tepung tempe kedelai 

mengandung kadar protein yang tinggi tetapi tidak memiliki beberapa jenis nutrisi 

esensial yang dibutuhkan lebah madu.  Berdasarkan itu maka rincian asam amino di 

dalam tempe kacang kedele perlu dicermati (Somerville, D.C, 2001).  

 

KASIMPULAN  

Kesimpulan 1). Substitusi tempe kacang kedele tidak mempengaruhi penampilan lebah 

madu A mellifera L, kecuali pada saat fase larva dan pupa 2). Tepung tempe kacang 

kedele dapat diberikan sampai dengan 25 %. Saran perlu adanya substitusi kacang kedele 

pada polen alam yang lebih besar 
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan atas mahalnya sumber bahan pakan ternak asal hewani. 

Pelaksanaan penelitian pada bulan September sampai dengan Oktober 2017. Tujuan 

penelitian untuk mengetahui: 1). Peranan substitusi lumpur organik unit gas bio 

(LOUGB) dalam limbah buah (LB) terhadap penampilan larva lalat tentara hitam (Black 
Soldier Fly = LLTH). 2). Optimasi substitusi LOUGB dalam LB terhadap penampilan 

(bobot umur 10 hari LLTH, pertambahan bobot, dan jumlah lolos hidup). Metode yang 

digunakan adalah percobaan dengan perlakuan LOUGB,  P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-
masing 0 %, 10 %, 20 %, 30 % dan 40 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi 

LOUGB dalam LB memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap bobot LLTH 

umur 10 hari, pertambahan bobot LLTH, dan jumlah lolos hidup LLTH. Kesimpulan 1).  

Substitusi LOUGB mempengaruhi bobot LLTH umur 10 hari, pertambahan bobot LLTH, 
dan jumlah lolos hidup LLTH. 2). Limbah buah dapat digantikan oleh LOUGB sampai 40 

%, walaupun yang optimal 10 %.  Saran: 1). Untuk pemeliharaan LLTH perlu tersedia   

LOUGB dan LB. 2). Perlu dicobakan limbah organik sayuran sebagai substitusi media 
LLTH 

 

Kata kunci: larva, lalat, bobot, lolos hidup, buah, lumpur organik, gas bio 

 

PENDAHULUAN  

Belakangan ini sampah organik, lalat dan bahan pakan ternak asal hewan menjadi 

masalah bagi masyarakat diberbagai daerah. Tumpukan sampah terutama sampah organik 

dari berbagai sumber  sangat banyak. Akibatnya tempat pembuangan akhir (TPA) sampah 

menjadi melimpah. Lalat atau larva lalat suka sekali pada limbah buah (LB). Kesukaan 

ini LB banyak dijadikan media LLTH. Sementara lalat pemakan sampah juga menjadi 

banyak, bahkan menjadi ancaman bagi daerah sekitar TPA. Lebih-lebih limbah ternak 

dan lagi yang dijadikan gas bio sangat mengganggu kehidupan, karena cairan limbah 

ternak banyak yang berubah menjadi atau mengandung ion nitrat (NO3) (Junus, 2013, 

Junus dan Minarti, 2013) . Selain itu bahan pakan ternak asal hewani mahal. Akibatnya 

biaya kehidupan masyarakat peternakan menjadi mahal. Sementara sampah organik 

digemari oleh lalat terutama lalat tentara hitam (LTH= Black soldier Fly), setiap 1,5 ton 

sampah buah mampu menghasilkan larva lalat tentara hitam (LLTH) sebanyak 400 kg 

dalam waktu 18 hari (Dortmans, Diener, Verstappen, Zurbrügg, 2017). Kandungan 

mailto:junusbrawijaya@yahoo.com
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protein LLTH  cukup tinggi, apabila digunakan senagai bahan pakan ternak akan 

menurunkan biaya produksi. Berdasarkan hal tersebut maka substitusi lumpur organik 

unit gas bio (LOUGB) dalam limbah buah terhadap penampililan LLTH perlu ditelaah 

secara seksama. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui: 1). Pengaruh substitusi 

LOUGB pada limbah buah terhadap penampilan LLTH 2). Optimasi LOUGB dan limbah 

buah dalam menampilkan LLTH. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan bulan  Oktober - Oktober 2017. Materi penelitian yang 

digunakan adalah Five-Day-Old-Larvae  (5-DOL) yang ditampung pada nampan dengan 

berat masing-masing 1 gram. Limbah buah (LB=Semangka, Naga, Jeruk, Salak, 

 Strawberry, Mangga, Apel dan lain-lain) dan LOUGB yang diatuskan. Penelitiannya 

dirancang memakai rancangan percobaan Acak Lengkap dengan asumsi homogen, aditif 

dan distribusinya normal independen. Perlakuan yang dicobakan berikut P0, P1, P2, P3 

dan P4. LOUGB yang disubstitusikan dalam limbah buah masing-masing sebanyak 10 %, 

20 %, 30 % dan 40 % dalam bentuk tidak berair dan diulang 4 kali. Variable yang diukur: 

1)  bobot LLTH umur 10 hari. 2). pertambahan bobot LLTH selama 10 hari dan 3). 

Jumlah LLTH. Hasil pengamatan dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dan 

apabila berbeda diuji DMRT.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penampilan larva lalat tentara hitam  

Hasil pengamatan penampilan LLTH yang terdiri dari: 1. bobot LLH Umur 10 

hari, 2. Pertambahan bobot LLTH, 3. Jumlah LLTH awal, dan 4. Jumlah LLTH akhir atau 

yang lolos hidup setelah dianalisis ragam semua berbeda nyata (P < 0,05), kecuali jumlah 

LLTH awal tidak berbeda (P < 0,05). Rataan dari masing-masing perlakuan tampak 

seperti Tabel 1. Jumlah LLTH awal seperti Tabel 1 tidak berbeda (P > 0,05) merupakan 

jumlah yang sewajarnya karena bobot awal 5-DOL = 1 g, sehingga jumlah awal dapat 

dikatakan sama. 

Tabel 1. Rataan penampilan LLTH 

Perlakuan 1 2 3 4 5 

P0 3,0 +1,41a  2,0+  1,41a 254,3 + 10,71a 144,5 + 8,30a 57 

P1 6,8 +1,65b  5,8+1,65b 247,5 + 15,06a 193,8 + 45,26b 78 

P2 5,8 +1,65b  5,0+ 1,41b 257,5 + 16,82a 187,8 +  7,53b 73 

P3 5,0 +1,41ab  4,0 + 1,41ab 255,8 + 13,36a 181,0 +17,02b 71 

P4 3,5 +2,64ab  2,5 + 2,23a  262,5 + 22,89a 160,8 + 17,93ab 61 
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Keterangan 

1. Rataan Bobot  contoh LLTH umur 10 hari (g) 
2. Rataan Pertambahan Bobot Badan LLH  

3. Jumlah LLTH awal  

4. Jumlah LLTH akhir =  larva lolos hidup (LLH) 

5. Persentase LLTH akhir 

 

Berdasarkan Tabel 1 diatas ternyata LLTH sangat potensial untuk mengubah 

bahan organik menjadi protein hewani yang siap digunakan sebagai bahan pakan ternak 

atau ikan. Menurut Junus dan Mashudi (2017) saat memberi percontohan di Dinas 

Peternakan Kabupaten Bojonegoro menyatakan bahwa LLTH sangat potensial untuk 

digunakan sebagai bahan pakan ternak. Sejalan dengan itu juga disampaikan oleh 

Wardhana ( 2016) yang menyatakan bahwa LLTH dapat digunakan  sebagai bahan pakan 

ternak..   

 

Bobot LLTH umur 10 hari  

Media LLTH mula-mula pada P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-masing sangat basah 

(5), basah (4), cukup basah (3), kurang basah (2) dan agak kering (1). Selanjutnya pada 

larva umur 10 hari media menjadi pada P0, P1, P2, P3 dan P4 masing-masing basah (4), 

cukup basah (3), kurang basah (2), agak kering (1) dan kering (0). Hasil pengamatan 

rataan bobot LLTH umur 10 hari setelah dianalisis menggunakan sidik ragam ternyata 

berbeda nyata (P < 0,05).  Adapun rataan bobot LLTH umur 10 hari setiap perlakuan 

tampak seperti Tabel 1.   

Kenyataan ini menunjukan bahwa perkembangan LLTH membutuhkan air satu 

tingkat atau lebih banyak. Menurut Raharjo, Rachimi, dan Muhamad. 2016 menyatakan 

bahwa LLTH menyukai media yang lembab dan banyak mengandung zat pakan, protein 

kasar yang dan kaya akan bahan organik serta aroma yang khas. Atas dasar inilah  LLTH 

yang memakan LB dan LOUGB menjadi lebih baik bobotnya.  Menurut Supriyatna dan 

Putra, (2017), baiknya bobot badan LLTH akibat memakan pakan yang telah 

terfermentasi. 

 

Pertambahan Bobot LLTH 

Rataan hasil pengamatan pertambahan bobot LLTH akibat dari substitusi LOUGB 

pada LB  tampak seperti pada Tabel 1. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

substitusi LOUGB pada LB sebagai media, menghasilkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap pertambahan bobot LLTH. Adapun perbedaan rataan pertambahan bobot  LLTH 

seperti Tabel 1.  
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Memperhatikan Tabel 1di atas ternyata substitusi LOUGB terhadap pertumbuhan 

LLTH sangat baik untuk diterapkan, karena P1 sampai dengan P4 masih lebih unggul dari 

pada P0. Menurut Junus, Suprapto, Agung dan Wyndi, 2015 menyatakan bahwa padatan 

LOUGB mengandung berbagai macam zat nutrisi dan zat hara yang mampu menstimulasi 

kehidupan makhluk lain, apalagi LLTH. Akibatnya menurut Fahmi, Hem, Subamia 

(2007), menyatakan bahwa LLTH mengandung air, protein, lemak, 4 jenis asam lemak, 

17 jenis asam amino, dan 9 jenis mineral. Menurut  Rachmawati, Buchori , Hidayat , 

Hem, Fahmi. 2010, menyebutkan bahwa kandungan protein larva Hermetia illucens 

hampir sama pada umur 10 hari sampai dengan 25 hari yaitu sekitar 44 %. Jadi LLTH 

pada umur 10 hari memiliki kandanungan protein sekitar 44 %. Olewh karena itu 

kemampuan pertambahan bobotnya mampu mencapai optimal.  

Jumlah LLTH 

Berdasarkan Tabel 1, rataan jumlah LLTH tidak berbeda nyata (P > 0,05) artinya 

jumlah awal sama. Namun pada perkembangannya pada umur 10 hari jumlah LLTH 

menjadi berbeda (P < 0,05). Perbedaan rataan hasil pengamatan jumlah LLTH umur 10 

hari ternyata terdapat pada P0 dan P1 sampai dengan P4.   

Perbedaan ini dipengaruhi oleh LOGUB, dimana jumlah LLTH yang menggunakan 

LB mencapai 57 %, sementara yang menggunakan tambahan LOUGB pada P1 sampai 

dengan P4, ternayata  lebih banyak. Banyaknya jumlah LLTH yang ditambah LOUGB 

disebabkan akibat terfermentasinya LOUGB sebelum diberikan. Menurut Simboh,  

Manangkot, Lambey, dan  Tangkau (2017). Menyatakan bahwa limbah ternak ayam yang 

didegradasikan  oleh LLTH apabila diberikan kembali memiliki efisiensi yang tidak 

berbeda. Jadi banyaknya jumlah LLTH yang melebihi P0 disebabkan kandungan nutrisi 

yang masih cukup banyak. Akibatnya LLH menjadi meningkat. 

 

KESIMPULAN  

Kesimpulan substitusi LOUGB pada LB  sebagai media tumbuh berpengaruh 

terhadap penampilan LLTH.  LOUGB pada LB  yang diberikan sampai dengan 40 %  

masih mampu meningkatkan penampilan LLTH. Saran perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang substitusi LOUGB pada LB yang lebih besar.  
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ABSTRAK 

 
Enzim sangat dibutuhkan sebagai imbuhan pakan untuk meningkatkan efisiensi produksi 
peternakan. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji efektfitas enzim baru (enzim BS4) 
terhadap performan ayam petelur dengan membandingkan efektifitasnya dengan enzim 

komersil (EK). Pengujian dilakukan di 2 peternak komersil yang berbeda system 
pemeliharaannya, yaitu system pemeliharaan umum dan system pemeliharaan ayam 
khusus untuk menghasilkan telur konsumsi sehat. EK maupun enzim BS4 dicampur 

kedalam pakan yang biasa digunakan peternak. Performan ayam dicatat selama 4 minggu 
sebelum dan 126 hari setelah penambahan enzim untuk system biasa, serta 60 hari untuk 
system khusus. Performan produksi ayam diamati sebelum dan sesudah perlakuan untuk 
mengetahui efektifitas enzim. Hasil menunjukkan bahwa pada peternak system biasa, 

perubahan performan (produksi telur, bobot telur dan FCR) ayam yang diberi enzim BS4 
sama dengan perubahan performan ayam yang diberi EK.  Pada peternakan system 
khusus, perubahan produksi telur dan FCR pada ayam yang diberi enzim BS4 lebih baik 
dibandingkan dengan yang diberi EK. Namun, keuntungan yang diperoleh dari 

pemberian enzim BS4 lebih rendah dibandingkan dengan pemberian EK pada kedua 
system pemeliharaan karena harga produksi enzim BS4 yang masih mahal. Disimpulkan 
bahwa efektifitas biologis enzim BS4 sama dengan enzim komersil. 

 
Kata Kunci : Enzim BS4, enzim komersil, produksi telur 

 

ABSTRACT 

 

Enzyme is a very important feed additive used to improve feed efficiency. An experiment 

was conducted to evaluate the effectivity of a new enzyme - BS4 as compared with a 

commercial enzyme (CE). The evaluation was conducted at 2 commercial farms with 

different management system, i.e., A. A common management system to produce table 

eggs and B. A special management to produce healthy eggs. BS4 enzyme or CE were 

supplemented into feed that commonly used in the farms. The performances of the birds 

were observed 4 weeks before and 126 and 60 days after enzyme treatment in farm A and 

B, respectively. Comparisons were made on the changes of the performances of the birds 

before and after enzyme supplementation. Results showed that the performances (egg 

production, egg weight and FCR) of laying hens at farm A was similar between BS4 and 

commercial enzymes treatments. At farm B, the changes on egg production and the FCR 

of birds supplemented with BS4 enzyme was better than those CE. However, 

supplementation of CE gave more profit than the BS4 enzyme at both farms due to the 

mailto:arnoldsinurat@pertanian.go.id
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high cost of BS4 enzyme production. It is concluded that the biological effectivity of BS4 

enzyme was similar with the commercial enzyme tested. 

 

Key words : BS4 Enzyme, Commercial enzyme, egg production 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan imbuhan pakan didalam ransum unggas sudah lazim digunakan. 

Salah satu imbuhan pakan yang saat ini banyak digunakan adalah enzim, terutama setelah 

dilarang menggunakan antibiotik. Penambahan enzim dimaksudkan untuk memecah 

senyawa kompleks seperti karbohidrat yang sulit dicerna oleh ternak menjadi  senyawa 

yang lebih sederhana dan bisa dicerna sehingga memperbaiki efisiensi penggunaan pakan 

serta menurunkan biaya produksi (Costa et al., 2008; Yadav dan Sah 2005). Disamping 

itu, memperbaiki kesehatan ternak karena mengurangi populasi bakteri patogen  didalam 

saluran pencernaan (Bedford dan Cowieson, 2012; Sun et al., 2015). 

Di Indonesia, enzim sudah umum digunakan, yang umumnya adalah impor. Ini 

mengindikasikan bahwa manfaat enzim sudah diakui dan dibutuhkan. Hal ini juga 

merupakan indikasi bahwa peluang untuk memasarkan enzim lokal cukup besar. 

Balai Penelitian Ternak telah menghasilkan teknologi produksi enzim melalui  

proses fermentasi substrat padat dengan menggunakan Eupenicillium javanicum. Enzim 

yang diproduksi dinamakan BS4, megandung beberapa  enzim seperti CMCase, β-D-

mannanase, β-D-manno-sidase, β-D-glucosidase, and α-D-galactosidase  (Purwadaria et 

al., 2003).  Efektifitas enzim BS4 sudah diuji di laboratorium dan mampu meningkatkan 

kecernaan gizi solid sawit (Sinurat et al. 2007; Pasaribu et al. 2009), kecernaan asam 

amino bungkil inti sawit (Sinurat et al., 2014; 2015) serta nilai AME dedak (Sinurat et al. 

2016). Enzim BS4 juga memperbaiki efisiensi pakan (FCR) ayam petelur 5,5% (Sinurat 

et al. 2016) dan efektifitasnya sepadan dengan enzim impor. Namun, yang diuji selama 

ini adalah produksi skala kecil (laboratorium) yang mudah dikontrol proses produksinya.  

Aktifitas enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi lingkungan 

bioreaktor (Purwadaria et al., 2003). Efektifitas enzim juga dipengaruhi berbagai faktor 

seperti jumlah yang ditambahkan, bahan pakan, umur ternak dan microflora yang ada 

didalam saluran pencernaan (Dida, 2016). Olehkarena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengevaluasi efektifitas enzim baru (BS4) yang dihasilkan dengan skala menengah dan 

diuji di peternakan ayam petelur dengan 2 system pemeliharaan yang berbeda.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840111005074#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377840111005074#!
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METODE PENELITIAN 

Enzim BS4 diproduksi dengan proses fermentasi substrat padat seperti 

diuraikan Haryati et al., (1997) dan aktifitasnya diukur dengan metode Iriani et al. (1995). 

Enzim ditambahkan kedalam pakan yang biasa digunakan peternak dengan dosis 30000 

Unit/ton. Pakan dengan enzim komersil (impor) dibuat dengan menambahkan CE sesuai 

dosis rekomendasi produsen sebagai pembanding. 

Pengujian efektivitas enzim BS4 dilakukan di peternakan ayam petelur dengan 

2 system pemeliharaan berbeda yaitu: 1. System pemeliharaan biasa, untuk menghasilkan 

telur konsumsi. Ayam dipelihara dalam sangkar individu seperti umumnya dilakukan 

oleh peternak (di Boyolali). Dua kandang berisi ayam petelur 930 (perlakuan EK) dan 

2810 ekor (perlakuan EBS4) umur 68 minggu digunakan untuk penelitian. Perlakuan 

diamati selama 18 minggu. 2. System pemeliharaan khusus untuk menghasilkan telur 

konsumsi khusus (healthy eggs). Ayam dipelihara secara berkelompok didalam kandang 

beralas bilah plastik (plastic slatted floor). Ayam dipelihara secara khusus dan pakan 

tidak diberi imbuhan antibiotik mulai dari masa grower. Bila ayam sakit, segera 

dikeluarkan dan dimasukkan kedalam kandang karantina untuk diobati dan telurnya tidak 

dianggap sebagai healthy eggs. Dua kandang yang digunakan untuk penelitian, masing-

masing dengan jumlah ayam 5521 ekor betina + 614 jantan (perlakuan EBS4) dan 5576 

ekor betina + 646 jantan (perlakuan EK) umur 35 minggu digunakan untuk penelitian.  

Perlakuan diamati selama 9 minggu. 

Efektifitas enzim diukur dari perubahan performan ayam (rata-rata 4 minggu) 

sebelum dan sesudah pemberian enzim. Pengamatan dilakukan terhadap produksi telur, 

konsumsi pakan, konversi pakan, bobot telur, mortalitas dan analisis ekonomi. Analisis 

data dilakukan secara deskriptip dengan membandingkan besarnya perubahan akibat 

pemberian enzim BS4 dan enzim komersil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perubahan performan ayam petelur setelah dan sesudah diberi enzim penelitian 

disajikan dalam Tabel 1. Pada system pemeliharaan khusus (Sukabumi) terlihat bahwa 

produksi telur selama empat minggu sebelum penelitian, tidak sama, meskipun umur 

ayam sama. Produksi telur ayam untuk perlakuan EK lebih tinggi (78.54 %) dari BS4 

(73.55 %). Perbandingan performan ayam sebelum dan sesudah diberi enzim 

menunjukkan bahwa produksi telur mengalami penurunan pada kedua jenis enzim. 

Namun, perlakuan EBS4 mengalami penurunan yang lebih kecil (-2,38%) dibandingkan 

dengan perlakuan EK (-4,42%), seperti terlihat pada Tabel 1. Konsumsi pakan pada ayam 
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EBS4 meningkat lebih kecil (+4,45 g/e/h) dibandingkan dengan EK (+11,8 g/e/h). 

Efisiensi penggunaan pakan (FCR) pada ayam yang diberi EBS4 mengalami perbaikan 

dari 3,072 menjadi 2,821 (-0,251), sedangkan FCR  pada ayam yang diberi EK hampir 

tidak mengalami perubahan, yaitu dari   2,744 menjadi 2,753 (+ 0,009) selama 9 minggu 

perlakuan. Sedangkan bobot telur pada kedua perlakuan mengalami peningkatan yang 

sama, yaitu masing-masing 2,8 dan 2,9 g/butir. 

Tabel 1. Perubahan performan ayam petelur sebelum dan sesudah penambahan enzim di 

tingkat peternak komersil di Sukabumi (9 minggu) dan Boyolali (18 minggu).  

Pengamatan 

System Pemeliharaan khusus 

(Sukabumi) 

System Pemeliharaan biasa 

(Boyolali) 

Enzim BS4 E. Komersil Enzim BS4 E. Komersil 

Populasi ayam, % -5,0 -3,9 -8,40 -5,38 

Produksi telur, % HD  -2,38 -4,42 -9,15  -10,44  

Konsumsi pakan, g/e/h  +4,45 +11,80 +6,30  +3,68  

Efisiensi pakan/ FCR  -0,251 + 0,009 +0,353  +0.349  

Bobot telur g/butir + 2,9 +2,8 +0,72 +0,6  

Pada system pemeliharaan khusus (Sukabumi) tidak ada antibiotik maupun obat-

obatan lainnya digunakan untuk pencegahan maupun untuk pengobatan penyakit. Oleh 

karena itu, terlihat tingkat kematian yang cukup tinggi (5,0% pada ayam EBS4 dan 3,9% 

pada ayam EK) dalam kurun waktu 9 minggu penelitian.  Namun, secara keseluruhan dari 

hasil yang diperoleh pada peternakan dengan system pemeliharaan khusus, efektifitas 

enzim BS4 lebih baik dari efektifitas enzim komersil (impor) yang di uji.  

Pada system pemeliharaan biasa (Boyolali) terlihat bahwa produksi telur 

menurun pada kedua perlakuan. Hal ini terjadi karena ayam sudah melewati puncak 

produksi. Kematian ayam selama perlakuan (18 minggu) lebih rendah pada EK dibanding 

EBS4. Namun secara keseluruhan, performan: penurunan produksi telur, peningkatan 

bobot telur dan penurunan efisiensi pakan pada kedua perlakuan hampir sama. 

Analisis ekonomi menunjukkan bahwa biaya EK lebih murah (Rp. 28/ kg pakan) 

dibanding EBS4 (Rp. 45,5/kg pakan). Perhitungan berdasarkan harga pakan dan harga 

telur pada saat penelitian menunjukkan bahwa keuntungan (income over feed cost) pada 

peternak di Sukabumi dengan perlakuan EBS4 lebih kecil (Rp. 1.866.272) dari perlakuan 

EK (Rp. 2.017.800) per 6000 ekor selama 9 minggu. Namun, keuntungan peternak di 

Boyolali hampir sama antara perlakuan EBS4 (Rp. 2.387.597) dan EK (Rp. 2.367.969) 

untuk pemeliharaan 6000 ekor selama 18 minggu. 
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Namun, secara keseluruhan dari hasil yang diperoleh pada peternakan dengan 

system pemeliharaan khusus, efektifitas enzim BS4 lebih baik dari efektifitas enzim 

komersil (impor) yang di uji.  

 

KESIMPULAN 

Pengujian yang dilakukan pada 2 system pemeliharaan ayam petelur yang 

berbeda menunjukkan bahwa efektifitas enzim BS4 sepadan dengan efektifitas enzim 

komersil (impor) yang di uji.  
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ABSTRAK 

 
Introduksi kambing perah eksotik bertujuan untuk meningkatkan produksi susu kambing 

lokal. Tujuan penelitian untuk mengetahui produksi susu dan lama laktasi kambing Anglo 
Nubian (AN) dan Peranakan Etawah (PE) pada periode laktasi berbeda. Penelitian 

dilakukan di kandang percobaan kambing perah Balai Penelitian Ternak. Penelitian ini 

menggunakan 103 catatan produksi kambing AN (42) dan PE (61). Peubah yang diamati 
adalah total produksi susu per laktasi dan lama laktasi. Data dianalisa menggunakan 

model liner umum dan PDIFF untuk uji signifikansi. Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh bangsa kambing dan periode laktasi terhadap produksi susu dan lama 
laktasi (P<0,05). Produksi susu dan lama laktasi AN lebih tinggi dibandingkan PE 

(P<0,05) masing-masing 199,5 vs 128,8 liter dan 172,7 vs 156,5 hari. Produksi susu dan 

lama laktasi meningkat seiring dengan meningkatnya periode laktasi. Penelitian ini 

merupakan studi awal menggambarkan potensi kambing AN sebagai masukan untuk 
kebijakan pengembangan kambing perah.  

 

Kata kunci: produksi susu, lama laktasi, kambing, Anglo Nubian, Peranakan Etawah 
 

 

PENDAHULUAN 

Susu merupakan makanan penting bagi manusia segala usia, karena memiliki 

kandungan nutrisi yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Secara umum, 

konsumsi susu breasal dari ternak sapi, namun saat ini susu kambing sudah banyak 

dikenal dan disukai konsumen. Keunggulan susu kambing antara lain memiliki partikel 

laktosa yang lebih kecil dibandingkan susu sapi sehingga lebih cepat dicerna dan diserap 

sangat baik bagi penderita alergi susu sapi atau intoleran susu sapi (Park et al., 2017).  

Selain itu nilai nutrisi kandungan mineral, asam amino vitamin dan lemak lebih tinggi 

yang digunakan sebagai pengobatan bagi beberapa penyakit seperti asma, diabetes, 

pencernaan dan pembuluh jantung/cardiovascular (Zenebe et al., 2014). Konsumen rela 

membayar susu kambing dengan harga yang lebih mahal disebabkan keunggulannya 

(Wanjekeche et al., 2016). 

Permintaan susu kambing meningkat meskipun tidak setinggi susu sapi. 

Konsumsi susu kambing dalam bentuk segar maupun produk olahan seperti keju, kefir, 
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yoghurt dan kosmetik meningkat (Hassan et al., 2014). Di lain pihak ketersediaan susu 

kambing masih terbatas pada sentra produksi dan belu meluas, sehingga perlu adanya 

usah untuk meningkatkan produksi susu kambing.  

Salah satu usaha meningkatkan susu kambing telah dilakukan melalui introduksi 

bangsa kambing eksotik seperti Anglo Nubian. Keunggulan kambing Anglo Nubian 

antara lain daya adaptasi tropis yang tinggi, dan kandungan lemak susu tertinggi 

dibandingkan kambing perah eksotik lainnya, namun produksi susunya lebih rendah 

(Stemmer et al., 2009). 

Bangsa kambing Anglo Nubian mulai dikenal peternak kambing perah Indonesia. 

Namun informasi produktivitasnya pada kondisi Indonesia belum banyak dilaporkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui produksi susu dan lama laktasi kambing 

Anglo Nubian (AN) dan Peranakan Etawah (PE) pada periode laktasi berbeda. Penelitian 

ini merupakan studi awal menggambarkan potensi kambing AN sebagai masukan untuk 

kebijakan pengembangan kambing perah.  

 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian dilakukan di Unit Kandang Percobaan Kambing Perah, Balai 

Penelitian Ternak. Lokasi penelitian terletak 450-500 meter diatas permukaan laut dengan 

curah hujan 3.500-4.000 mm/tahun.  

 Sebanyak 103 catatan produksi susu digunakan dalam penelitian ini yang berasal 

dari kambing AN dan PE masing-masing 42 dan 61. Catatan produksi susuyang 

dikumpulkan terdiri dari 5 periode laktasi.  

 Semua induk laktasi dipelihara dalam sistem manajemen pemeliharaan yang 

sama. Pemberian pakan hijauan berupa rumput King Grass sebanyak 3-4 kg/ekor/hari dan 

campuran leguminosa (Gliricida, Lamtoro dan Kaliandra) sebanyak 0,3-0,5 kg/ekor/hari. 

Pakan tambahan berupa konsentrat yang mengandung protein kasar 16-17% sebanyak 

0,7-1 kg/ekor/hari. Air minum diberikan secara ad libitum.  

 Peubah yang diamati adalah lama laktasi dan produksi susu. Lama laktasi adalah 

jumlah hari selama induk diperah sejak hari pertama beranak sampai masa kering atau 

penghentian pemerahan pada saat produksi susu mencapai 100 ml atau 1 bulan sebelum 

beranak. Produksi susu adalah jumlah susu yang dihasilkan selama laktasi dalam satu 

periode.  

 Data lama laktasi dan produksi susudianalisa menggunakan model linier umum 

dengan program SAS (2003). Sumber keragaman dalam model adalah bangsa kambing, 
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periode laktasi dan interaksinya. Pengujian signifikansi antara pengaruh tetap 

menggunakan PDIFF.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 menampilkan rataan lama laktasi, produksi susukambing Anglo Nubian 

(AN) dan Peranakan Etawah (PE) pada beberapa periode laktasi. Perbedaan signifikan 

(P<0,0001) lama laktasi, produksi susu antara kambing AN dan PE ditunjukkan oleh 

Tabel 1. Selanjutnya periode laktasi sangat mempengaruhi (P<0,001) lama laktasi dan 

produksi susu pada kedua bangsa kambing. Interaksi bangsa dan periode laktasi sebagai 

sumber keragaman berpengaruh terhadap lama laktasi dan produksi susu. 

Pengaruh bangsa kambing terhadap produksisusu telah banyak dilaporkan 

(Fernandez, 2013). Praharani (2014) melaporkan adanya pengaruh bangsa kambing perah 

terhadap rataan produksi harian pada laktasi kedua. Selanjutnya Garcia-Peniche et al 

(2012) melaporkan juga dilaporkan adanya perbedaan total produksi susu antara bangsa 

kambing. Produksi susu kambing AN dan PE dalam penelitian ini lebih rendah 

dibandingkan Praharani (2014; 2017) dan Sutama (2014) disebabkan perbedaan jumlah 

catatan produksi dan waktu pengamatan.  

Lama laktasi berkorelasi dengan produksi susu, dimana lama laktasi 

meningkatkan total produksi susu. Lama laktasi antara bangsa kambing perah berbeda 

seperti yang dilaporkan oleh beberapa literatur (Assan, 2015; Pesantez and Hernandez, 

2014). Praharani et al (2014) melaporkan adanya perbedaan lama laktasi antara kambing 

AN, PE dan Saanen persilangan.  

Periode laktasi berpengaruh terhadap lama laktasi dan produksi susu kambing 

perah telah dilaporkan pada berbagai bangsa kambing (Garcia-Peniche et al., 2012; 

Assan, 2015). Dalam penelitian kambing Anglo Nubian di Equador, Pesantez and 

Hernandez (2014) mendapatkan paritas berpengaruh terhadap produksi susu dan lama 

laktasi. Hasil penelitian ini diperoleh produksi susu tertinggi pada laktasi kelima. Adanya 

peningkatan lama laktasi dan produksi susu seiring dengan periode laktasi, dimana induk 

laktasi pertama menampilkan lama laktasi dan produksi susu terendah. Assan (2015) 

melaporkan bahwa produksi susu kambing tertinggi pada laktasi keempat atau kelima. 

Penelitian ini seperti yang dilaporkan oleh Praharani et al. (2017) pada kambing Anglo 

Nubian terdapat korelasi positif sebesar 0,935 antara produksi susu dan paritas. 

Sedangkan Nur et al (2016) dalam penelitian dengan kambing Peranakan Etawah 

mengatakan paritas kurang berpengaruh terhadap produksi susu. 

 Model analisa pada penelitian ini memasukan interaksi bangsa dan periode 

laktasi, dimana memiliki pengaruh nyata (P<0,01) terhadap lama laktasi dan produksi 
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susu. Dalam penelitiannya Mia et al (2014) mendapatkan adanya pengaruh nyata interaksi 

antara dua faktor pengaruh tetap terhadap produksi susu dan lama laktasi pada kambing 

Black Bengal.  

 

Table 1. Lama laktasi dan produksi susu kambing Anglo Nubian dan Peranakan Etawah pada 

beberapa periode laktasi 

  Lama laktasi (hari) Produksi susu (kg) 

Pengaruh tetap N P-value rataan±std.error P-value Mean±std.error 

Bangsa   **  **  

AN 42  172,7a±4,7  199,5a±7,8 

PE 61  156,5b±3,7  128,8b±3,9 
Periode Laktasi  **  **  

1 33  141,7a±5,1  108,1a±5,5 

2 27  160,9b±5,1  120,9b±6,6 

3 21  179,0c±7,3  172,0c±11,1 
4 13  207,7d±9,1  193,0d±11,6 

5 9  184,4cd±4,9  244,8e±15,6 

Bangsa x periode laktasi  **  *  

*(P<0,01); **(P<0,0001) 

 

KESIMPULAN 

Produksi susu dan lama laktasi dipengaruhi oleh bangsa kambing dan periode 

laktasi. Produksi susu dan lama laktasi kambing Anglo Nubian lebih tinggi dibandingkan 

kambing Peranakan Etawah. Produksi susu dan lama laktasi meningkat seiring dengan 

meningkatnya periode laktasi. 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kualitas pakan dan kerusakan anakan (brood 

spot) lebah madu Apis mellifera pada saat digembalakan di areal perkebunan randu dan 
karet..Materi yang digunakan adalah 7 (tujuh) koloni lebah madu Apis mellifera dengan 

umur ratu 3 bulan yang  masing-masing didukung oleh 9 frame aktif.  Pengamatan 

dilakukan selama musim bunga randu dan karet dengan total waktu selama 4 bulan.  
Selama penelitian, semua koloni tidak mendapatkan pakan tambahan/buatan dalam 

bentuk apapun sehingga sepenuhnya hanya mengandalkan pakan alam dari sumber 

tanaman utama maupun tanaman lain di sekitar areal penggembalaan.  Parameter yang 

diamati meliputi : kadar gula total nektar sarang, kandungan protein tepungsari sarang, 
luasan pupa, kerusakan pupa (brood spot).  Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini 

dianalisis menggunakan  uji t tidak berpasangan untuk membedakan semua variable yang 

diukur. Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara kualitas pakan (nektar dan 
tepung sari) dengan tingkat kerusakan brood (brood spot) digunakan analisa regresi dan 

korelasi linier berganda (Sudjana, 1994).). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa 

kualitas gula total nektar sarang dan protein tepung sari selama penggembalaan di 

perkebunan randu lebih baik dibandingkan di perkebunan karet (P<0.01) namun 
keduanya tidak mempengaruhi ketahanan brood.  Selama penggembalaan di areal 

perkebunan karet, terjadi penurunan ketahanan anakan apabila dibandingkan dengan di 

randu. 
 

Kata kunci : Lebah madu, brood, nektar, tepungsari, gula, protein, penggembalaan lebah 

 

 

PENDAHULUAN 

Bunga adalah sumber pokok makanan lebah dan juga sumber produk peternakan 

lebah, oleh karena itu keberadaannya sangatlah penting. Indonesia memiliki sekitar 

25.000 spesies tumbuhan berbunga yang sebagian besar dapat digunakan sebagai sumber 

makanan bagi lebah madu, dari sekitar 250.000 spesies tumbuhan berbunga yang ada 

didunia (Sihombing, 1997). Menurut Halim dan Suharno (2001), selain tanaman 

berbunga ada juga tanaman non bunga (unggulan ke dua) yang dapat menghasilkan 

nektar yang dapat digunakan sebagai pakan lebah. 

Nilai ekonomi lebah sebagai penghasil madu dan lilin tinggi. Di daerah yang 

kaya dengan sumber bunga dapat menghasilkan madu sebanyak 200 Kg/ koloni/ tahun. 

mailto:mienunibraw@yahoo.com


31 
 

Selain madu, dari peternakan lebah juga dapat dipanen hasil berupa royal jelly, pollen dan 

propolis (Sarwono, 2001). 

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka usaha peternakan lebah harus 

ditunjang dengan manajemen pemeliharaan yang baik. Terutama dalam hal penyediaan 

sumber pakan lebah dan tindakan preventif dalam menjaga kesehatan dan superrioritas 

koloni lebah. Penggembalaan lebah di suatu daerah tertentu perlu dilakukan survei 

terlebih dahulu untuk mengetahui apakah di daerah tersebut cukup tersedia pakan, aman 

dari gangguan hama dan penyakit serta gangguan yang lain, dan juga ketersedian air yang 

cukup untuk minum lebah madu (Warisno, 200).   

Untuk menyediakan sumber pakan bagi lebah, koloni lebah biasanya di 

gembalakan pada daerah yang banyak ditanami tanaman bunga-bungaan atau pada daerah 

yang mempunyai musim bungan tertentu atau juga pada daerah yang tanamannya banyak 

menghasilkan nektar non bunga (ekstra flora). Menurut Sumoprastowo dan Suprapto 

(1993) bahwa, tananman pakan lebah mengalami perubahan macam dan jumlahnya pada 

suatu tempat dan suatu saat atau musim, dari musim kegagalan sampai musim berlimpah. 

Mungkin suatu jenis tanaman tumbuh banyak saat ini, tapi tidak tumbuh dilain tahun dan 

kembali banyak lagi jumlahnya di tahun berikutnya. Mungkin juga jenis tanaman yang 

tidak tumbuh disini, tumbuh dilain tempat dan sebaliknya.  

Sedangkan untuk menjaga kesehatan dan superioritas lebah biasanya dilakukan 

dengan tindakan preventif yakni mencegah penyakit, serangan hama ataupun predator. 

Menurut Sihombing (1997) sisiran sarang yang sehat khas terlihat padat, setiap sel sarang 

dari tengah ke arah pinggir terdapat telur, larva atau pupa, dan hanya satu dua sel yang 

kosong. Sebaliknya, sisiran eraman koloni yang sakit biasanya terlihat bercak-bercak 

kehitaman dan terlihat apa yang disebut pola “pepperbox”, yakni ada sel-sel sarang yang 

tertutup dan ada yang tidak tersebar di sisiran sarang.  

Kandungan zat-zat makanan dalam nektar dan tepung sari tergantung dari sumber 

dan musim bunga tertentu (Sihombing, 1997). Melihat perbedaan kualitas dari nektar dan 

tepungsari dari setiap sumber pakan ini akan menyebabkan perbedaan dari perkembangan 

anakan (brood) dari lebah, begitu juga terhadap tingkat kerusakan brood (brood spot). 

Untuk itu perlu penelitian untuk mengkaji kerusakan brood pada koloni yang 

digembalakan di perkebunan randu dan karet. 

 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dengan menggunakan 7 koloni lebah Apis 

mellifera yang masing-masing didukung oleh ratu umur 3 bulan dan 9 buah frame aktif.  
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Koloni digembalakan di areal perkebunan randu, dilanjutkan di perkebunan karet masing-

masing selama 6 (enam) minggu). Selama masa penggembalaan/penelitian, semua koloni 

tidak mendapatkan pakan tambahan/buatan sehingga sepenuhnya mengandalkan pakan 

dari alam yang berasal dari tanaman utama dan pendukung yang ada di sekitar lokasi 

penggembalaan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Pengamatan 

dilakukan satu minggu setelah masa adaptasi pada sisiran ke 1, 3, 5 dari koloni setiap 12 

hari sekali.  Pengamatan dilakukan dengan mengukur luasan sarang anakan/pupa (cupped 

brood), kemudian dilanjutkan dengan menghitung tingkat ketahanan anakan melalui 

jumlah brood spot yang terjadi pada setiap koloni sampel. Pengukuran kualitas pakan 

berupa nektar  dilakukan dengan menggunakan refraktometer untuk mengukur kadar gula 

dari nektar sedangkan pakan berupa tepungsari dianalisa dengan menggunakan uji 

proksimat.  

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis menggunakan  uji t tidak 

berpasangan untuk membedakan semua variable yang diukur. Untuk mengetahui tingkat 

keeratan hubungan antara kualitas pakan (nektar dan tepungsari) dengan tingkat 

kerusakan brood (brood spot) digunakan analisis regresi dan korelasi linier berganda 

(Sudjana, 1994).).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kualitas Pakan  di Areal Randu dan Karet 

 Berdasarkan hasil analisis proksimat terhadap protein tepungsari sarang dan 

pengukuran kadar gula total nektar sarang, baik di randu maupun di karet disajikan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata kadar gula total nektar sarang dan protein kasar tepungsari 

pada masing-masing sumber pakan. 

 

No Sumber Pakan Kadar Gula Total Nektar Sarang  Protein Tepungsari sarang 

1  Randu 52,033± 8,40a 15,66  ±  0,24a 

2  Karet 32,927,75 ± 6,50b 13,77 ±  0,15b 

Keterangan : superskrip dengan huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan sangat nyata (P < 0,01) 
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 Berdasarkan pada Tebel 1 menunjukkan bahwa kualitas pakan yang meliputi 

kadar gula total dan protein tepungsari sarang pada kedua areal penggembalaan di randu 

secara nyata lebih baik daripada di areal karet. Kesukaan lebah untuk mengumpulkan 

nektar dan tepung sari sebuah tanaman tergantung atas kandungan nutrisinya. Semakin 

tinggi kualitas pakan maka lebah semakin menyukai. Menurut Sihombing (1997), ada 2 

faktor yang mempengaruhi produksi nektar dan kandungan gulanya. Faktor internal yaitu 

ukuran bunga, luas permukaan nektari, umur tumbuhan, umur bunga, posisi bunga, 

spesies, varietas, dan kultivar. Dan untuk faktor eksternal yang mempengaruhi nektar dan 

kandungan gulanya adalah kelembaban tanah, tipe tanah, temperature, angain, pemakaian 

pupuk, waktu dalam hari, tahun dan lama sinar dalam sehari.  

Sumoprastowo dan Suprapto (1993), menyatakan lebah mempunyai kesukaan 

terhadap tepung sari sebagai sumber protein, sedangkan kesukaan mengumpulkan nektar 

adalah karena isi gulanya. Tepung sari yang dikumpulkan oleh lebah berasal dari berbagai 

macam tumbuhan, hal ini akan mempengaruhi susunan kimia dan nilai nutrisi tepung sari 

tersebut. Factor lain yang mempengaruhi nilai nutrisi tepung sari adalah suhu, 

kelembaban, pH, dan fertilitas (Mace, 1984). Tepung sari merupakan pakan sumber 

protein yang penting untuk perkembangan koloni, sedangkan nektar merupakan sumber 

energi (Mace, 1984).  

 

Kerusakan Anakan (Brood Spot) 

Anakan merupakan calon-calon individu lebah yang terdiri dari telur, larva dan 

pupa.  Selama masa perkembangan dari stadium yang satu ke stadium berikutnya banyak 

faktor yang mempengaruhinya.  Salah satu faktor yang diduga memiliki pengaruh cukup 

besar terhadap perkembangan tersebut adalah pakan.  Selama masa perkembangan, 

apabila terjadi gangguan terhadap pakan, maka calon-calon individu tersebut juga akan 

mengalami gangguan yang dapat mengakibatkan kematian. Pada sisiran anakan yang 

isinya kosong, maka bekas tersebut oleh lebah pekerja akan diisi dengan madu.  Sel 

sarang madu yang berada di daerah anakan inilah yang disebut dengan brood spot. Tabel 

2 menunjukkan hasil pengamatan terhadap brood spot di areal randu dan karet. 

 

Tabel 2. Rata-rata Persentase Kerusakan Anakan (Brood spot) (% ) 

Sumber Pakan Rata-rata (%) 

Tanaman Randu 6,54  ±  1,45 ns 

Tanaman Karet 8,04  ± 3,46 ns 
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Berdasarkan hasil analisis statistik, ternyata rata-rata kerusakan anakan terdapat 

perbedaan yang tidak nyata.  Namun demikian, tampak bahwa terjadinya kerusakan 

anakan di karet  lebih tinggi apabila dibandingkan dengan di randu.  Hal ini diduga 

karena adanya perbedaan kualitas pakan baik berupa nektar maupun tepungsari dari 

kedua lokasi tersebut. Nektar yang di dalamnya banyak mengandung karbohidrat menurut 

Sihombing (1997), berperan dominan dalam penentuan kasta yakni selama perkembangan 

larva. Glukosa berperan dominan dalam makanan lebah pekerja dan jantan selama tahap 

perkembangan awal, sedangkan fruktosa berperan dominan pada larva yang lebih tua. 

Gojmerac (1983), menyatakan kebutuhan total protein suatu koloni lebah madu dipenuhi 

dari tepung sari, dimana tepung sari sangat penting untuk pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh, memperbaiki jaringan dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. 

Anggorodi (1984) menambahkan, protein mempunyai beberapa fungsi dalam tubuh: 

memperbaiki jaringan, pertumbuhan jaringan baru, metabolisme untuk energi, 

memetabolisme ke dalam zat-zat vital ke dalam fingsi tubuh, hormon-hormon tertentu. 

 

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kerusakan anakan 

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pengaruh gula, kuantitas dan kualitas 

pakan terhadap kerusakan anakan disajikan pada Tabel 3.  Hasil ini menunjukkan bahwa 

kerusakan anakan (brood spot) ternyata lebih dominan dipengaruhi oleh fruktosa, luasan 

tepungsari dan kadar HCN nektar.  Apabila memperhatikan dari ketiga faktor yang 

berpengaruh, kadar HCN memiliki nilai R sebesar  81% dan paling tinggi,. Hal ini berarti 

bahwa kualitas pakan memiliki pengaruh yang kuat terhadap terjadinya brood spot. 

Adapun kualitas pakan yang paling berpengaruh terhadap brood spot adalah kadar HCN 

nektar alam dan kadar asam amino di dalam tepungsari.. Semakin tinggi HCN di dalam 

nektar alam, maka semakin meningkat kejadian brood spot di dalam koloni. Sementara 

berdasarkan nilai R2 yang diperoleh, ternyata persamaan regresi yang diperoleh dapat 

menjelaskan  hubungan antara kualitas pakan dengan brood spot tersebut sebesar 65 %.    

Nektar karet telah terbukti mengandung antinutrisi berupa HCN (asam sianida) 

sangat berbahaya apabila bereaksi dengan haemoglobin  karena akan membentuk 

sianohemoglobin yang tidak membawa oksigen.  Sianida juga dapat menghambat sifat 

oksidatif dari enzim cytochrom oxysidase.  Kedua sebab inilah yang menyebabkan 

histoxie anoxia dengan gejala klinis antara lain pernafasan cepat dan dalam (Utama, 

2006) dan ternak mengalami kekejangan dan mati mendadak (Alcorta dan Facep, 2004). 

Pada lebah pengaruh HCN dan kadar protein tepungsari ini lebih terlihat pada masa pupa 



35 
 

yang masih berada pada masa pertumbuhan yang memang sangat membutuhkan kualitas 

pakan terutama asam amino. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda Pengaruh Kualitas dan Kuantitas Pakan 

terhadap Brood spot  

Parameter Persamaan Regresi R R2 Sig. Faktor  yang paling  

berpengaruh 

 

Brood 

spot 

Gula 29,81 – 0,38X1 – 0,02X2  

–  0,17X3 

0,35 0,12 0,93 Fruktosa 

Kuantits 

Pakan 

8,08 +0,56X1 – 0,05X2 + 

0,01X3 – 0,47X4 – 

0,56X5 

0,37 0,13 0,75 Luasan tepung-sari  

Kualitas 

Pakan 

8,08 + 1,75X1 – 0,87X2 

– 0,40X3 + 1,32 X4 

0,81 0,65 0,12 Kadar HCN 

 

 

Pada penelitian ini kerusakan anakan ditunjukkan oleh keberadaan sel kosong diantara 

sel-sel anakan.  Ketika terjadi kerusakan, larva/pupa di dalam sel sarang yang mati 

akan dikeluarkan oleh lebah dan bekas sel akan diisi dengan madu.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN : 

1. Kualitas gula total nektar sarang dan protein tepung sari sarang koloni lebah 

madu selama penggembalaan di perkebunan randu lebih baik dibandingkan di 

perkebunan karet (P<0.01). 

2. Terjadi peningkatan brood spot pada koloni selama penggembalaan di 

perkebunan karet apabila dibandingkan dengan koloni saat berada di perkebunan 

randu. 

3. Kerusakan anakan (brood spot) pada koloni lebah madu ternyata lebih dominan 

dipengaruhi oleh fruktosa, luasan tepungsari dan kadar HCN nektar 

 

SARAN  : 

Penelitian akan lebih cermat apabila pengamatan dilakukan terhadap tiap-tiap stadia agar 

dapat diketahui secara pasti kapan kerusakan anakan mulai terjadi. 
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COMPARISON OF RESPIRATORY RATE, RECTAL TEMPERATURE, 

AND HEAT TOLERANCE COEFFICIENT IN MADURA CATTLE AND 

MADRASIN  (MADURA-LIMOUSIN) CATTLE AT SUMENEP REGENCY 

IN MADURA ISLAND 

 

 Sucik Maylinda, Woro Busono
 
dan Betris Sofia Ningrum 

 

ABSTRACT 

 
Research on measurement of heat tolerance in Lenteng Subdistrict, Sumenep Regency 

Madura on 25th January until 20 th February 2017 was done. The research aimed to 

compare adaptive ability based on heat tolerance in Madura cattle and Madrasin cattle. 

The materials used in this Research were 80 Madura cattle consisting of 20 Madura bull, 

20 Madura cow, 20 Madrasin bull (crosses between the Limousin bulls and Madura 

cows) and 20 Madrasin cow. Measurement of heat tolerance using the Benezra 

Coefficient with the parameter of respiration rate and rectal temperature. The result 

showed that average value Respiration Rate in the afternoon of Madura bull 28.4 

times/minute, Madura cow 28.4 times/minute, Madrasin bull 28.8 times/minute and 

Madrasin cow 28.0 times/minute. The average rectal temperature in the afternoon of 

Madura bull 38.23, Madura cow 38.72, Madrasin bull 38.12 and Madrasin cow 38.31. 

The average value of heat tolerance using Benezra Coefficient each of Madura bull 2.23, 

Madura cow 2.24, Madrasin bull 2.24 and Madrasin cow 2.21. Based on the heat 

tolerance, of Madrasin cattle suitable to be developed in the Madura Island. So, we can 

concluded the Heat Tolerance Coefficient Madura cattle and Madrasin cattle approaching 

optimal Heat Tolerance Coefficient namely 2, it means that Madrasin cattle suitable to be 

developed in Madura Island. 

Keywords: Heat Tolerance, Frequency Respiration, Rectal Temperature. 

 

PENDAHULUAN 

Sapi Madura merupakan salah satu sumber genetik lokal yang tumbuh dan 

berkembang dengan sangat baik di pulau Madura. Sapi ini memiliki kemampuan daya 

adaptasi yang baik terhadap cekaman lingkungan tropis, keadaan pakan yang kurang baik, 

meskipun bertubuhkecil tetapi mempunyai karakteristik yang baik seperti nenek 

moyangnya yaotu sapi Bali. Sebagaimana sapi potong lain di Indonesia, sapi Madura 

 menunjukkan adanya  penurunan produktivitas yang dapat diakibatkan oleh 

seleksi negatif yaitu pemotongan sapi produktif dan yang berukuran besar, serta faktor 

inbreeding akibat sedikitnya pejantan yang digunakan dalam perkawinan. Pemerintah 

Madura melarang sapi potong lain masuk ke Pulau Madura. Akan tetapi sekitar tahun 

2000an  dimasukkan semen beku Simmental dan Limousine, yang menimbulkan silang 

pendapat tentang kemurnian sapi Madura. Hasil persilangan akan menghilangkan 
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karakteristik asli dari sapi Madura. Sutarno dan  Setyawan (2015) mengungkapkan bahwa 

peternak Madura merasa bahwa sapi Limousin crossed dengan Madura (Limad atau 

Madrasin) meningkatkan bobot badan dan lebih menguntungkan daripada sapi Madura. 

Sapi Madura merupakan adalah satu bangsa sapi lokal Indonesia yang diduga 

persilangan sapi Zebu (Bos indicus) dan banteng (Bos javanicus). Sapi Madura dapat 

dikelompokkan menjadi 3 peruntukan, yaitu sapi Karapan (balapan), sapi Sonok dan sapi 

Pedaging (Febriana, Farajallah dan Perwitasari, 2015). Sapi Madura saat ini menjadi 

breed (bangsa) sapi potong lokal yang terbentuk sebagai akibat isolasi alam dan pengaruh 

lingkungan, sehingga mempunyai keseragaman karakteristik yang menonjol diantara 

breed sapi potong lokal lainnya di Indonesia. Sapi Zebu memiliki kontribusi sifat-sifat 

genetik seperti toleran terhadap stress akibat iklim, daya tahan terhadap serangan caplak 

dan seleksi alam serta lingkungan yang ketat dalam kurun waktu yang lama, maka sapi 

Madura menjadi bangsa sapi yang mempunyai daya adaptasi sangat tinggi terhadap 

lingkungan. Sapi Madura mempunyai respon yang baik terhadap perbaikan pakan serta 

tahan terhadap pakan dengan kandungan serat kasar tinggi (Kutsiyah, 2012). 

Sapi lokal umumnya mempunyai daya tahan yang lebih baik dan kemampuan 

reproduktivitas lebih baik dibanding sapi persilangan. Sapi persilangan yang terdapat di 

Madura memiliki gen dari bangsa Bos Taurus yang diketahui tidak tahan terhadap 

lingkungan yang panas namun memiliki pertambahan bobot badan yang baik dan cepat. 

Ternak lokal lebih mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan dan kondisi manajemen 

pemeliharaan di Indonesia yang sebagian besar dipelihara di peternakan rakyat. Hartatik, 

Mahardika, Widi dan Baliarti (2009) mengungkapkan bahwa Peternakan rakyat di pulau 

Madura menggunakan dua jenis bangsa sapi, yaitu sapi Madura dan sapi persilangan 

Marasin. Sapi silangan antara sapi Madura dengan sapi Limousin baru masuk ke pulau 

Madura sekitar tahun 2000. Introduksi sapi Limousin masuk ke pulau Madura melalui 

Inseminasi Buatan (IB). Perkawinan silang antara sapi Madura dengan sapi Limousin 

untuk memperbaiki mutu genetik dan produktivitas sapi lokal. Sapi Madrasin memiliki 

penampilan eksterior tubuh dan bobot badan lebih baik dibanding sapi Madura 

(Rahmawati, Harijani dan Lamid, 2015). Sapi Madura persilangan dengan Limousin 

untuk meningkatkan bobot hidup. Upaya tersebut perlahan diterapkan oleh peternak yang 

didukung oleh Pemerintah, terutama ketika kebijakan desentralisasi diimplementasikan di 

Indonesia. 

Suhu udara yang meningkat diatas suhu termonetral akan menyebabkan ternak 

mengalami cekaman. Cara mengetahui ternak mengalamai cekaman dapat dilakukan 

dengan mengetahui suhu tubuh melelui hasil pengukuran suhu rektal, frekuensi 
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pernafasan, dan perhitungan heat tolerance coefficient. Menurut Tyler and Enseminger 

(2006) yang menyatakan daya tahan ternak pada daerah tropis terhadap panas merupakan 

salah satu faktor yang sangat penting agar ternak berproduksi optimal sesuai kemampuan 

genetik yang dimiliki. Ternak yang tidak tahan terhadap panas, produktivitasnya akan 

turun akibat dari menurunnya konsumsi pakan. Sementara itu ternak yang tahan terhadap 

panas dapat mempertahankan suhu tubuhnya dalam kisaran yang normal tanpa 

mengalami perubahan status fisiologis dan produktivitas. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Madura, 

pada bulan Januari sampai Februari 2017. Materi penelitian berupa 80 ekor sapi, yang 

terdiri dari 20 ekor sapi Madura jantan, 20 ekor sapi Madura betina, 20 ekor sapi 

Madrasin jantan dan 20 ekor sapi Madrasin betina, masing-masing kisaran umur 1,5 

hingga 2 tahun. Penelitian ini dibedakan antara jantan dan betina untuk mengetahui 

kondisi fisiologis dari bangsa dan jenis kelamin dari ternak yang diamati. Pengambilan 

data ini didapat dari peternak yang tersebar di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. 

 

Variabel yang diamati meliputi: 

1. Pengukuran suhu dan kelembaban udara untuk menentukan suhu dan kelembaban 

udara pada waktu kondisi maksimum. 

2. Pengukuran suhu tubuh (rektal) dilakukan dengan menggunakan thermometer yang 

dimasukkan ke dalam rektum selama sekitar 1 menit. Suhu tubuh diukur pada saat sapi 

tidak beraktivitas (dalam keadaan tenang). 

3. Pengamatan frekuensi pernapasan dihitung menggunakan hand tally counter dengan 

cara mengamati jumlah hembusan nafas pada sapi selama 1 menit yang diletakkan pada 

bagian trachea. 

4. Frekuensi pernapasan dan suhu tubuh sapi potong sebagai parameter untuk perhitungan 

HTC (Heat Tolerance Coeffcient) dengan menggunakan rumus Benezra (Benezra, 1954). 

 

 

Keterangan : 

HTC : Heat Tolerance Coefficient 

TB : Rataan harian suhu tubuh sapi ( C) 

Fr : Rataan harian frekuensi pernapasan sapi selama 1 menit 

38,3 : Angka standar suhu rectal sapi selama 1  menit 
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23 : Angka standar frekuensi pernapasan sapi selama 1 menit 

 

Analisis data yang diperoleh dapat dihitung dan diolah untuk mengetahui kondisi 

fisiologis pada sapi Madura dan sapi Madrasin dengan data perbedaan suhu rektal, 

frekuensi pernapasan dan HTC dengan uji pola tersarang (Nested).  

Model Matematisnya : 

 

 

Keterangan: 

Yijk : Pengamatan Faktor A taraf ke-i, Faktor B taraf ke-j dan ulangan ke k (suhu 

rektal, frekuensi pernapasan dan HTC) 

µ : Rataan Umum 

Ai : Pengaruh Faktor A pada taraf ke-I 

Bj(i) : Pengaruh Faktor B  pada taraf ke-j yang tersarang pada Ai 

cijk : Pengaruh galat/ acak Faktor A taraf ke-i, B taraf  ke-j dan ulangan ke-k 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sumenep yang merupakan salah satu 

kabupaten di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur. Kecamatan Lenteng merupakan salah 

satu dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep. Jarak dari Kota Sumenep ke 

Kecamatan Lenteng ini ±10 Km. Letak Geografisnya berada pada sebelah Timur 

Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan situs Pemerintahan Kabupaten Sumenep, Lenteng 

termasuk dataran tinggi dan rendah yang terdiri dari sebagian besar tanah daratan dan 

persawahan, adapun batas-batas wilayahnya secara jelas sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kecamatan Rubaru 

b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bluto 

c. Sebelah Timur : Kecamatan Kota 

  Sumenep, Batuan 

d. Sebelah Barat : Kecamatan Ganding 

 

Secara Geografis, Kecamatan Lenteng  berada pada ketinggian kurang dari 500 mdpl dan 

termasuk daerah Dataran Rendah, mempunyai luas 7.140,58 Ha. Topografinya 84,18% 

atau 60,11 km² memiliki tingkat kemiringan tanah diantara 30 sampai 60% atau 

merupakan daerah berbukit, kurang lebih sebanyak 15,82% dari total luas wilayah atau 
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sekitar 11,29 km² merupakan daerah landai. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Lenteng 

antara lain : Aluvial, Litosol, Mediteran Coklat Kemerahan, Grumosol dan Regosol 

(Bappeda Kabupaten Sumenep, 2011). Suhu dan kelembaban lokasi penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Iklim Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep 

Variabel Satuan  

Suhu Lingkungan oC 32 

Kelembaban % 79 

Sumber : Hasil survey pada bulan Januari 2017 

 

 Pada saat pelaksaan penelitian ini, curah hujan di Kabupaten Sumenep lebih tinggi dari 

rata-rata curah hujan tahun-tahun sebelumnya, dengan suhu 32oC dan kelembaban 

mencapai 79% pada bulan Januari. Hal ini sesuai dengan pendapat Kutsiyah dkk, (2003) 

yang menyatakan bahwa pulau Madura merupakan daerah yang panas dan kering dengan 

suhu 27-34oC, curah hujan 1600 mm/tahun, kelembaban 80% dan keadaan tanah yang 

kering. 

 

Respon Fisiologis Sapi 

Sapi Madura termasuk sapi potong yang memiliki kemampuan daya tahan 

adaptasi yang baik terhadap lingkungan tropis dan kualitas pakan yang kurang baik. 

Respon sapi yang mengalami cekaman panas dapat dilihat dari hasil pengukuran suhu 

rektal dan frekuensi pernapasan. Purwanto, Santoso dan Murfi (1995) mengungkapkan 

bahwa faktor yang banyak mempengaruhi ternak mengalami cekaman panas yaitu suhu 

dan kelembaban, pakan, kondisi fisiologis ternak dapat diukur melalui laju pernapasan 

dan suhu rektal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisiologi ternak adalah suhu, 

kelembaban konsumsi pakan, umur, aktivitas otot, kebuntingan dan stress. Suhu tubuh 

dan frekuensi pernapasan merupakan variabel yang dipakai untuk menduga daya adaptasi 

ternak terhadap cekaman yang terjadi pada tubuhnya. Rataan suhu rektal, frekuensi 

pernapasan, HTC pada sapi Madura dan sapi Madrasin dijelaskan pada Tabel 2. 

Suhu dan kelembaban udara berpengaruh langsung terhadap perubahan fisiologis 

sapi, sehingga akhirnya akan berdampak pada produksi. Pada keadaan suhu dan 

kelembaban tinggi akan terjadi penentuan antara imbangan proses perolehan panas 

(produksi panas metabolisme dan perolehan dari lingkungan) dengan membuang panas 

dalam rangka memelihara tingkat suhu tubuh normal. Semakin tinggi suhu lingkungan di 
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atas Thermoneural zone akan menyebabkan perolehan panas lebih banyak dibanding 

dengan pembebasan panas, akibatnya peningkatan suhu tubuh (Suherman dkk, 2013). 

Bila suhu tubuh meningkat, akan terjadi usaha ternak untuk mengeluarkan panas yang 

mengakibatkan terjadinya peningkatan konsumsi air minum dan menurunkan konsumsi 

pakan, serta energi yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh meningkat. 

 

Suhu Rektal Sapi Madura dan Sapi Madrasin 

Pengamatan respon fisiologis ternak pada sapi Madura dan sapi Madrasin melalui 

suhu rektal dilakukan dengan cara memasukkan thermometer pada rektum ternak selama 

1 menit. Pemeriksaan suhu rektal hewan pada sapi Madura dan sapi Madrasin dilakukan 

pada pukul 09.00 – 14.00.  Berdasarkan data pada Tabel 2. menunjukkan bahwa 

perbedaan bangsa dan jenis kelamin  yang tersarang dalam bangsa tidak memberikan 

perbedaan yang nyata  terhadap suhu rektal pada sapi Madura dan sapi Madrasin, dengan 

kata lain secara statistik kedua bangsa tersebut  menunjukkan  respon  serta  memiliki 

daya adaptasi yang cukup baik terhadap lingkungan di pulau Madura.  

 

Frekuensi Pernapasan Sapi Madura dan Sapi Madrasin 

Respirasi merupakan proses pengambilan udara yang dimasukan dalam paru-paru 

melalui hidung dan trakea, kemudian dikembalikan secara teratur. Tujuan respirasi adalah 

untuk memaksimalkan pengeluaran panas karena ternak berada pada suhu dan 

kelembaban tinggi. Penentuan frekuensi pernapasan dihitung dengan merasakan 

hembusan udara nafas masuk dan keluar melalui hidung. Perhitungan frekuensi 

pernapasan pada sapi dilakukan dengan cara menghitung hembusan nafas selama 1 menit 

dengan HTC (Hand Tally Counter). Penentuan frekuensi respirasi diusahakan pada saat 

ternak dalam keadaan tenang. Jackson and Cockroft (2002) yang menyatakan bahwa 

frekuensi pernapasan (kali per menit), diukur dengan cara meletakkan punggung telapak 

tangan dimuka hidung sapi melalui perhitungan hembus nafas atau nafas pendek selama 1 

menit dibantu dengan pengamatan naik-turunnya gerakan rusuk bagian dada. Respirasi 

normal pada sapi dewasa adalah 15-35 kali per menit dan 20-40 kali per menit pada 

pedet. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh rataan frekuensi pernapasan ternak pada sapi 

Madura jantan 28,4±1,6 kali/menit, Madura betina 28,4±1,8 kali/menit, Madrasin jantan 

28,8±3,2 kali/menit dan Madrasin betina 28,0±2,7 kali/menit. Perbedaan frekuensi 

pernapasan antara bangsa sapi Madura dan 
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sapi Madrasin hasilnya tidak terpaut jauh begitu juga dengan perbedaan jenis kelamin 

yang tersarang dalam bangsa sehingga tidak memberika perbedaan yang nyata). Hasil 

analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa frekuensi pernapasan pada sapi Madura 

dan sapi Madrasin rata-rata 28 kali/menit. Menurut De Rensis and Scaramuzzi (2003) 

yang mengatakan bahwa frekuensi pernapasan pada sapi dewasa berkisar antara 12-16 

kali setiap menit, sedangkan pada sapi muda antara 27-37 kali per menit. 

Sapi Madura dan sapi Madrasin di daerah Sumenep diberi pakan rumput gajah, 

rumput lapang dan daun-daunan pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau 

sapi diberi pakan limbah pertanian atau jerami kering. Sistem pemeliharaannya 

mengandalkan sumber pakan seadanya yang tersedia di daerah setempat. Peternak tidak 

memberikan pakan berupa konsentrat karena sulit untuk didapat dan harga yang dirasa 

cukup mahal membuat peternak memilih untuk memberikan rumput hijau dan jerami 

kering. Menurut Ghiardien dkk (2016) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber 

pakan menjadi salah satu kendala yang menghambat pengembangan kuantitas produksi 

sapi di Indonesia. Berbagai upaya mulai dilakukan yaitu peningkatan penggunaan lahan 

hijauan dengan sistem bertingkat, pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber hijauan 

dan penyediaan pakan alternatif lain yang dapat mengatasi ketersediaan pakan. 

 

Heat Tolerance Coefficient (HTC) pada Sapi Madura dan Sapi Madrasin 

Nilai HTC adalah salah satu cara pengukuran yang dapat dilakukan untuk 

mengetahui seekor ternak mengalami cekaman atau tidak.. Suhu tubuh dan frekuensi 

pernapasan merupakan parameter dasar yang dipakai untuk menduga daya adaptasi 

ternak. Kenaikan suhu tubuh dan frekuensi pernapasan sebanding dengan kenaikan HTC 

(Heat Tolerance Coefficient) (Arifin, Nugroho dan Busono, 2013). Frekuensi pernapasan 

meningkat apabila suhu tubuh meningkat sehingga didapatkan HTC juga akan meningkat. 

Ternak dikatakan tidak terkena cekaman panas apabila nilai HTC tidak lebih dari 2 dan 

tidak kurang dari 2. Semakin tinggi nilai dari HTC menandakan ternak tersebut memiliki 

ketahanan yang rendah. Suhu didalam tubuh ternak akan kembali normal apabila panas 

dapat dikeluarkan melalui pernapasan dan keringat. Semakin besar kenaikan suhu rektal 

dan frekuensi pernapasan maka semakin tinggi pula nilai HTC yang dihasilkan (Farooq 

et. al, 2010). Mader et. al (2006) menyatakan bahwa heat stress pada ternak 

mengakibatkan ternak mengalami gangguan fungsi fisiologis dan penurunan imunitas.   

Tabel 2. menunjukkan HTC pada sapi Madura jantan 2,2±0,08, sapi Madura 

betina 2,2±0,09, sapi Madrasin jantan 2,2±0,15 dan sapi Madrasin betina 2,2±0,10 hal ini 

menunjukkan bahwa rataan HTC pada sapi Madura dan sapi Madrasin yang terjadi pada 
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siang hari memiliki nilai HTC diatas 2, artinya sapi tersebut mengalami cekaman. Selisih 

tersebut tidak terpaut jauh sehingga bisa dikatakan daya adaptasi pada sapi Madura dan 

sapi Madrasin cukup baik terhadap lingkungan yang bersuhu panas. Menurut Serang dkk 

(2016) yang mengungkapkan bahwa nilai HTC yang lebih dari 2 bisa dikatakan ternak 

tersebut terkena cekaman panas karena faktor pakan dan ketidak nyamanan ternak pada 

saat dikandang dan lingkungannya.   

Menurut Kamanga-Sollo, Pampusch, White, Hathaway and Dayton (2011) bahwa 

pada saat tubuh ternak mengalami cekaman panas, tubuh akan menurunkan laju 

metabolisme dengan menekan sekresi hormon tiroksin serta mengeluarkan heat shock 

proteins yang memiliki peranan penting untuk merespon stress panas dan jenis stress 

seluler lainnya dan dalam tingkat regulasi dan efisiensi perkembangan otot. Yani dan 

Purwanto (2006) menambahkan bahwa cekaman panas yang terus berlangsung pada 

ternak akan berdampak pada peningkatan konsumsi air minum, peningkatan volume urine 

dan penurunan konsumsi pakan. 

 

KESIMPULAN 

Sapi Madura  dan sapi Madrasin yang dipelihara dilingkungan panas seperti dalam 

penelitian ini, menunjukkan kondisi fisiologis yang hampir  sama. Rataan HTC pada 

siang hari sebesar 2,2, frekuensi pernafasan sebesar 28 kali/min dan suhu rektal sebesar 

38oC maka dapat dikatakan sapi Madrasin tidak terlalu mengalami cekaman panas dan 

masih menunjukkan fisiologis yang normal. Dengan manajemen pemeliharaan yang baik 

maka mempunyai potensi untuk dikembangkan di Madura. 

 

Tabel 2. Rataan ±SD suhu rektal, frekuensi pernapasan, HTC sapi Madura dan sapi 

Madrasin 

Variabel Satuan 
Madura 

Jantan 

Madura 

Betina 

Madrasin 

Jantan 

Madrasin 

Betina 

Suhu Rektal Celsius 38,23±0,69 38,72±0,66 38,12±0,82 38,31±0,73 

Frekuensi 

Pernapasan 
kali/menit 28,4±1,61 28,4±1,85 28,8±3,27 28,0±2,74 

HTC - 2,2±0,08 2,2±0,09 2,2±0,15 2,2±0,10 
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ABSTRAK 
 

 Indonesia memiliki 546 ribu ekor sapi perah dari rumpun sapi Holstein dan 
Jersey.Sapi perah yang dipelihara oleh peternak kecil adalah sapi Holstein dengan rataan 

pemilikan 3+ 2 ekor per peternak.Secara umum, perbandingan pegetahuan peternak 

tentang manajemen pemeliharaan lebih baik dari penerapan manajemen tersebut dengan 
70% : 40%. Penentuan bibit pejantan dalam perkawinan diserahkan kepada 

inseminator.Perkandangan dibangun sederhana terbuka pada semua sisi, ternak diikat 

secara individual, penyediaan tempat pakan dan air minum serta tempat pembuangan 
kotoran ada walau belum memadai.Perbandingan pemberian pakan harian konsentrat 

65% : hijauan 35%. Performan produksi yang ditampilkan adalah BCS 2,6+ 0,5; periode 

laktasi 3,6+ 1,2,dan produksi susu terhitung 13,4 l per ekor per hari atau 4087 liter per 

laktasi. Penampilan reproduksi, calving interval 475 hari dan kawin postpartum pada hari 
ke 103dan kawin yang berakhir dengan kebuntingan pada hari ke 191. Perbaikan 

manajemen pemeliharaan utama adalah dalam hal perkandangan, rasio konsumsi pakan 

hijauan :konsentrat, pemendekan calving interval terutama pada perkawinan postpartum 
yang berakhir dengan kebuntingan. 

 

Kata kunci: Holstein, manajemen, produksi, reproduksi 

 

PENDAHULUAN  

 Sapi perah pertama masuk ke Indonesia adalah di Jawa Timur yaitu di Pasuruan 

(Grati) berupa sapi FH (Friesian Holstein) pada tahun 1891, kemudian berkembang ke 

Jawa Tengah - Boyolali, Jawa Barat - Bandung dan DKI Jakarta. Sapi perah Grati atau 

PFH  produksi susu sekitar 2500 l per laktasi 305 hari dan pada tahun 2000 populasi sapi 

perah meningkat menjadi sekitar 350 ribu ekor dengan kemampuan produksi 3100 l per 

laktasi.Populasi pada tahun 2018 sebesar 546 ribu ekor dengan produksi sebesar3800 l 

per laktasi, berdampak pada impor susu sekitar 80% untuk memenuhi kebutuhan 

nasional. Peningkatan populasi dan produksi yang rendah disebabkan oleh berbagai hal, 

antara lain kekurangan pakan dan air minum terkait iklim dan pengetahuan peternak yang 

tidak sejalan dengan penerapan manajemen pemeliharaan.Kekurangan tersebut jika 

diperbaiki secara tepat maka akan meningkatkan kinerja produksi dan reproduksi (Beede, 

2005 dan Philip, 2018).  

Peningkatan produksi susu masih ketinggalan dari laju pertumbuhan konsumsi 

yang disebabkan oleh peningkatan daya beli, pemahaman pentingnya susu bagi kesehatan 
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dan kecerdasan serta pertumbuhan penduduk. Tujuan penulisan ini adalah memberikan 

solusi berdasarkan data lapangan untuk perbaikan penerapan manajemen pembibitan, 

pemeliharaan terutamapemberian pakan dan air minum untuk meningkatkan produksi dan 

kualitas susu. 

 

METODA PENELITIAN 

 Penelitian dilaksanakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur 

dengan jumlah peternak 70 orang secara purposive.Pengetahuan peternak tentang kualitas 

sapi perah ditanya secara terpisah dari manajemen pemeliharaan. Pertanyaan pada 

kualitas sapi betina dewasa tertuju pada pilihan pejantan untuk IB dan body condition 

score (BCS) sapi betina dewasa dengan menggunakan skala 1 – 5.Semua peternak 

diberikan pertanyaan yang sama dan performan produksi dan reproduksi induk tidak 

dibedakan antara umur ternak, periode laktasi, koperasi, kabupaten dan propinsi. 

Pengetahuan peternak tentang manajemen pemeliharaanmeliputi: kandang dan 

perkandangan terutama:(1) struktur, kondisi dan kebersihan kandang, tempat pakan dan 

air minum ad libdan tempat pembuangan/penampungan kotoran, (2) jumlah dan cara 

pemberian pakan (rasio hijauan : konsentrat adalah 60% : 40%). 

Hal lain yang diteliti yaitu kinerja reproduksi a.l.: (3) calving interval, (4) 

birahipostpartum (tanda birahi, selang birahi, waktu IB/inseminasi buatan dan bunting), 

(5) waktu PKB/Pemeriksaan KeBuntingan, (6) periode kering yaitu penghentian 

pemerahan, (6) lama laktasi.Kriteria penelitian lanjutan adalah:(7) cara pemerahan 

(pembersihan kandang dan ternak sebelum pemerahan meliputi puting susu dan 

sekitarnya,pengeringan (tidak ada air yang merembes/menetes dari tubuh ternak ke puting 

dan wadah pemerahan) serta ekor ternak diikat kekakinya pada waktu pemerahan. 

Penerapan celup puting dan buang air susudi awal pemerahan sertabahan dan wadah 

perahan susu. Jumlah produksi susu dicatat dan catatan disimpan peternak.Pengetahuan 

peternak tentang: (8) produksi susu (produksi antara laktasi ke 1 sampai laktasi ke 5, 

puncak produksi susu dan penurunan produksi sampai dikeringkan);  (9) kualitas susu 

yang berhubungan dengan harga jual susu yaitu TPC (total plate count), kandungan 

lemak susu, tidak ada campuran antibiotik dan TS (total solid).  Peternak juga perlu 

memahami: (10) kebersihan alat perah pasca pemerahan sampai penyimpanan dan (10) 

harga beli susu oleh koperasi dibandingkan dengan harga beli di luar koperasi terkait. 

 

PETERNAK 
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 Peternak sapi perah di Indonesia berjumlah sekitar 140 ribu orang, hasil 

penelitian ini menunjukkan rataan pemilikan ternak betina dewasa 3 + 2ekor per peternak 

dan lama pemeliharaan hanya mencapai 3,6 + 1,2 periode laktaasi. Penyuluhan 

dilaksanakan oleh penyuluh koperasi dan berjalan cukup baik yang terbukti dengan 

pengetahuan peternak yang cukup pada manajemen pemeliharaan, kinerja produksi, 

reproduksi dan kualitassusu. Peternak menyerahkan penentuan pejantan yang digunakan 

dalam perkawinan kepada inseminator karena kepercayaan yang besar pada produsen 

semen untuk IB. Pengetahuan peternak tentang manajemen perkandangan (kebersihan, 

tempat pakan dan minum serta pembuangan/penampungan kotoran),kinerja produksidan 

reproduksi a.l. calving interval, birahi, waktu IB dan PKB serta cara pemerahan, 

penanganan susu hasil pemerahan dan penyetoran ke cooling unit serta kualitas susu  

(Tabel 1). 

 

Tabel 1.Pengetahuan dan penerapan manajemen pemeliharaan, produksi dan reproduksi 

sapi perahpada peternak kecil. 

No Kriteria manajemen Pengetahuan 

peternak 

Penerapan 

Jumlah Satuan 

1 Tempat pakan dan air 

minum  

65 + 8% 45 + 12 % 

2 Rasio hijauan : konsentrat 83+4% 35 : 65 + 8 % 

3 Calving interval 62 + 6% 475+ 147 hari 

4 Birahi postpartum 85 + 2% 151+ 47 hari 

5 Periode kering  55 + 8% 36 + 16 hari 

6 Lama laktasi 40 + 12% 415 +124 Hari 

7 Produksi susu 60 + 4% 4087+ 1014 I/e/laktasi415 hari 

8 Cara pemerahan 80 + 5% 24 + 12 % 

9 Kualitas susu 90+ 15% 75 + 5 % 

10 Pemeliharaan alat perah 95 + 2% 95 + 2 % 

11 Harga jual susu di luar 

koperasi 

60 + 15% 18+ 12 % 

  

Dari Tabel 1 terlihat bahwa pengetahuan peternak dalam hal manajemen 

pemeliharaan sapi perah cukup baik.Sejumlah 65% peternak memahami tempat pakan 

yang kering dan bersih sebelum dan sesudah digunakan dan pemberian air minum secara 

ad libyang dapat meningkatkan produksi susu lebih tinggi 5 - 15% dan kesehatan ternak 
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yang lebih baik dari yang tidak menerapkannya. Sapi perah sebagai ternak ruminansia 

yang membutuhkan pakan hijauan lebih utama dari pakan konsentrat dipahami dengan 

baik oleh 80% peternak. 

Pengetahuan peternak tentang kinerja reproduksi secara keseluruhann yaitu 

calving interval dikuasai dengan baik oleh sekitar 60% peternak.Lebih dari 85% peternak 

sangat paham tentang birahi dan kapan waktu yang baik untuk dikawinkan dengan IB dan 

waktu yang terbaik bagi ternak untuk di PKB. Sayangnya pengetahuan tentang 

pentingnya periode kering dan lama laktasi yang dapat berdampak pada kinerja 

reproduksi postpartum dan kinerja produksi susu pada laktasi berikutnya hanya dipahami 

oleh separuh peternak (40 – 55% peternak). 

Kurva produksi susudipahami oleh 60% peternak. Pengetahuan tentang kualitas 

susu yang baik hanya dapat dihasilkan dari cara pemerahan dan pemeliharaan alat 

pemerahan secara baik dan benar dipahami dengan baik oleh hampir semua peternak (80 

– 95% peternak). Demikian juga harga jual susu yang lebih tinggi dapat diperoleh 

peternak dengan perbaikan kualitas susu dipahami dengan baik. Pengetahuan tentang 

adanya para pembeli susu dengan harga yang lebih tinggi di luar koperasi miliknya 

diketahui, walaupun hanya sebagian kecil peternak yang tergoda unntuk menjual sebagian 

susu produksinya kepada para pihak tersebut. 

Pengetahuan peternak tentang manajemen pemeliharaan yang berhubungan erat 

dengan perbaikan produktitas baik kinerja produksi susu maupun reproduksi sapi perah 

cukup dimiliki. Perlu dipahami bahwa pengetahuan yang baik dan benar tanpa penerapan 

yang sesuai dengan pengetahuan tersebut belum dapat memberikan hasil sesuai harapan 

yang diimpikan. 

 

PENERAPAN MANAJEMEN SAPI PERAH 

 Penerapan cara pemeliharaan yang baik dan benar sesuai dengan kapasitas 

genetik yang dimiliki ternakadalah harapan utama peternak. Potensi lingkungan dan 

interaksi antara kapasitas genetik dan potensi lingkungan yang dapat menunjang 

performan ternak yang lebih baik ada pada pengetahuan dan penerapan pengetahuan 

tersebut oleh peternak.Oleh karena itu peran peternak adalah memilih ternak dengan 

kapasitas genetik terbaik, kemudian memaksimalkan atau minimal mengoptimalkan 

semua potensi lingkungan penunjang produktivitas ternak.Penerapan manajemen secara 

baik dan benar maka peternak dapat memperoleh performan produksi dan reproduksi sapi 

perah yang terbaik sesuai potensi genetikyang dimiliki ternak tersebut dan faktor 

lingkungan penunjangnya. 
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 Dari Tabel 1 dapat diketahui bahwa pengetahuan peternak menegenai manajemen 

pemeliharaan ternyata jauh lebih baik dari penerapan manajemen yang dipahami dalam 

penerapan pada ternak miliknya sendiri.Sebagai contoh adalah penerapan manajemen 

reproduksi sebagai mana terlihat pada Gambar 1. 

1              40                   90                                                             191=(151+40)                                

415 PK 

*---------*------------------*------------------------------------------------*------------------------------------

----*--------------* 

1            Bunting 475 hari 

Wajib kawinKawin teruus--------------------------------------------------------- 

Gambar 1.Penerapan Manajemen Reproduksi oleh Peternak. 

 Hasil pada Gambar 1 menunjukkan bahwa pemahaman peternak pada 

pengetahuan birahi sapi perah diterapkan pada waktu IB yang tepat yaitu pada waktu 

wajib kawin antara 40 – 90 hari dan menghasilkan kebuntingan pada periode tersebut. 

Jika pengetahuan ini diterapkan maka calving interval yang dihasilkan adalah maksimal 

365 hari atau setiap 12 bulan atau induk sapi perah beranak setiap tahun. Perbandingan 

pengetahuan: penerapan manajemen reproduksi maka peternak kehilangan waktu (475 – 

365 hari = 110 hari) 3,6 bulan. Jika pemeliharaan ternak sampai 4 kali laktasi maka 

peternak seharusnya mendapatpedet tambahan 1 ekor dan memperoleh laktasi lebih 

banyak 1 kali laktasi, tetapi hal ini tidak diperoleh sehingga merugikan peternak. 

Pengetahuan peternak tentang pemberian pakan yang cukup baik pada periode 

kering (PK) sebesar 55% tetapi yang menerapkan hanya sebesar 36%, tentunya jumlah ini 

sangat rendah. Padahal pemberian pakan pada PK penting antara lain untuk 

meningkatkan BCS dan perbaikan sel alveoliagar tubuh bisa kembali seperti saat 

menjelang kawin atau awal melahirkan agar dapat produksi susu secara maksimal baik 

dalam mencapai puncak produksi dalam 2 – 3 bulan postpartum maupun 

mempertahankan persistensi produksi dalam masa laktasi dengan baik.  Hal tersebut juga 

penting agar induk sapi siap melahirkan dalam kondisi baik dan dapat kembali kawin 

yang berakhir dengan kebuntingan dalam jangka waktu 3 bulan postpartum.Hal penting 

lainnya adalah pemberian kolustrum yang sangat dibutuhkan oleh pedet dan dipahami 

oleh semua peternak dan dipraktekkan pemberiannya dalam 4 – 5 hari 

postpartum.Peternak memahami bahwa kolustrum penting bagi kesehatan 

pedet.Perbedaan pengetahuan seperti ini juga berlaku pada berbagai kriteria manajemen 

pada Tabel 1. 
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 Perkandangan yang belum ditangani adalah tempat penampung pembuangan 

kotoran ternak yang hampir tidak tersedia pada semua peternak.Pembuatan tempat pakan 

dan air minum dengan benar dipahami oleh 65% peternak tetapi yang membuat tempat 

pakan dan air minum yang benar kurang dari setengah peternak yang menerapkannya, 

berarti para peternak yang belum menerapkannya bisa kehilangan produksi susu 5 – 15% 

per laktasi (Beede, 2005; Beede 2018; dan Philip, 2018). Pemahaman rasio hijauan: 

konsentrat = 60 : 40% dipahami oleh 80% peternak; dalam penerapannya peternak 

melaksanakan secara terbalik yaitu dengan rasio 35 : 65%. Penerapan yang kurang tepat 

ini mengakibatkan fungsi ruminasi kurang berjalan baik, dan pakan tidak bertahan lama 

dalam alat pencernaan. Dampaknya antara lain kadar lemak susu menjadi lebih rendah 

dari yang seharusnya pada sapi Holstein yaitu minimal 3,8% (ALE, 2018). Tentu saja 

peternak akan memperoleh harga jual yang lebih rendah Rp 100 setiap penurunan 0,1% 

kadar lemak. Pakan juga menentukan kualiats susu selain kadar lemak juga kandungan 

TS (total solid) susu. 

 Kualitas susu yang dihasilkan selain bergantung pada jumlah dan nutrisi pakan 

juga ditentukan oleh cara pemerahan, kebersihan alat perah dan kontaminasi mikro 

organisme yang merugikan kesehatan ternak dan manusia. Pengetahuan peternak dalam 

hal tersebut sudah baik karena 80 – 95% peternak memahaminya dan hampir semuanya 

mempraktekkan dalam penerapan pada sapi perah mereka sendiri mengenai kualitas 

susuterutama dalam kandungan TPC (BSN, 2011). Pengaruh jumlah TPC dalam susu 

segar pada harga susu cukup nyata karena jumlah < 1000 juta bisa meningkatkan harga 

susu antara Rp 500 – 1000 per liter (diskusi dengan hampir semua koperasi besar sapi 

perah di Jawa, 2018).Oleh karena itu perlu dirinci hal-hal penting untuk perbaikan agar 

dapat meningkatkan produksi susu dan kualitas susu sehingga peternak dapat 

memperoleh hasil jual susu kedepan yang lebih baik. 

 

PERBAIKAN YANG DIBUTUHKAN 

 Perbaikan manajemen yang dibutuhkan ada beberapa butir yang berhubungan 

langsung dengan perbaikan produktivitas ternak dan harga jual susu untuk peningkatan 

kesejahteraan peternak.Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh koperasi 

sudah cukup baik karena rataan berbagai pengetahuan yang diberikan dapat diserap dan 

dipahami sekitar 70%, walaupun rataan penerapan pengetahuan tersebut baru sekitar 

40%.Dengan demikian program penyuluhan yang diberikan dapat ditambahkan dengan 

pengawasan untuk mengetahui kekurangan dan pendampingan untuk memperbaikinya 

langsung pada si peternak terkait secara individual. 
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Perbaikan perkandangan yaitu tempat pembuangan kotoran secara khusus, yang 

terbaik adalah kotoran yang terbuang dapat langsung diolah untuk menghasilkan biogas 

bagi penggunaan rumah tangga dan pupuk berkualitas baik yang pelaksanaannya 

kerjasama dengan koperasi maasing-masing. Induk sapi perah dengan bobot badan 500 

kg dan produksi susu 15 l/ekor/hari mengkonsumsi pakan sejumlah 17 kg bahan kering 

per hari, dapat menghasilkan kotoran hewan sebesar 5,6 kg per ekor untuk dimanfaatkan 

sebagai pupuk organik. Setiap kg kotoran hewan dapat menghasilkan sekitar 0,04 

m3/kgBK kotoran untuk biogas (Widyastuti, Purwanto dan Hadiyanto, 2013). 

 Ketersediaan hijauan pakan untuk dapat memenuhi rasio hijauan : konsentrat= 

60% : 40% dengan kualitas protein minimal 16%. Penyediaan air minum di kandang 

secara ad lib dan kemudahan membersihkan tempat pakan dan air minum. Persoalan 

kekurangan hijauan untuk sapi perah terjadi hampir di seluruh Jawa, terutana pada musim 

hujan.oleh karena itu koperasi seharusnya mencari solusi yang terbaik walaupun sulit 

karena berhubungan dengan ketersedian lahan untuk penanaman rumput atau 

lainnya.Sedangkan konsentrat dengan kualitas minimal 16% telah disediakan oleh 

beberapa koperasi besar, walaupun peternak pengguna konsentrat tersebut baru sekitar 

20%.Intensitas sosialisasi masih perlu ditingkatkan. 

 Cara pemerahan yang baik dan benar.Peternak sering lupa bahwa yang paling 

utama dibersihkan adalah putting dan sekitarnya dan dikeringkan sebelum pemerahan 

dilakukan.Peternak mempraktekkan dengan memandikan sapi dan pemerahan 

dilaksanakan sebelum tubuh sapi benar-benar kering. Hal lainnya adalah dalam 

pemerahan paeternak malas untuk mengikat ekor sapi sehingga kontaminasi dari ekor 

sapi dapat meningkatkan TPC sampai lebih besar dari SNI susu sapi segar. 

Melihat hasil penelitian tentang perbandingan pengetahuan manajemen dan 

penerapan yang dilakukan peternak mempunyai variasi yang cukup besar dan merugikan 

peternak secara signifikan, maka perlu ada tambahan dalam system penyuluhan.Perbaikan 

metoda dan pelkasanaan penyuluhan perlu dilakukan dengan menambahkan sistem 

monitoring dan evaluasi (monev) per peternak dalam hal bibit, pakan, reproduksi dan 

pemerahan sampai dengan transportasi susu. Hasil monev tersebut perlu diterapkan secara 

langsung dengan pendampingan langsung secara individu dan penyegaran pengetahuan 

dan penerapan manajemen oleh peternak perlu dilakukan maksimal setiap 4 bulan sekali 

untuk memperbaiki dan mengingatkan kekurangan peternak serta meningkatkan 

penerapan manajemen yang lebih baik. 
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KESIMPULAN 

1. Penyuluh peternak sapi perah berhasil meningkatkan pengetahuan peternak tentang 

manajemen pembibitan, reproduksi serta pemberian pakan dan air minum. Penerapan 

oleh peternak masih lebih rendah dari pengetahuan yang dimilikinya. 

2. Penggunaan bibit pejantan pilihan koperasi yang terbaik bagi ternak dalam lingkup 

kerjanya, dalam jangka panjang diyakini dapat menyediakan ternak elite bagi 

peternak. 

3. Perbaikan metoda penyuluhan dengan menambahkan sistem monev per peternak 

dalam hal bibit, pakan, reproduksi dan pemerahan perlu dilakukan dan hasil monev 

perlu diikuti dengan pendampingan untuk memperbaiki kekurangan peternak. 

4. Cara penyuluhan ditambah dengan monev, pendampingan dan penyegaran 

pengetahuan dan penerapan manajemen diyakini akan dapat memperpanjang umur 

produktif minimal sampai 4 kali laktasi, peningkatan produksi dan kualitas susu serta 

perbaikan harga jual susu. 
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ABSTRAK 

 
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh karakteristik peternak terhadap kinerja 
reproduksi sapi potong di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan dengan metode 

survei menggunakan kuisioner yang ditujukan kepada 102 responden peternak yang 

tersebar di Kabupaten Lamongan, Probolinggo dan Lumajang. Data diperoleh disajikan 

dalam bentuk nilai rata-rata dan standar deviasi selanjutnya dianalisis dengan Analisis of 
Variance (ANOVA) untuk karakteristik umur, mata pencaharian utama dan pengalaman 

beternak, sedangkan untuk karakteristik tingkat pendidikan diuji dengan uji-t 

menggunakan SPSS versi 23. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa sebanyak 55,77% 
responden berada di umur 31-50 tahun, 72,92% responden mengenyam pendidikan <9 

tahun, 37,29% responden memiliki mata pencaharian utama sebagai petani, dan 39,62% 

responden memiliki pengalaman beternak selama 6-10 tahun. Rataan skala kepemilikan 

sapi sebanyak 3,42 ekor/peternak dengan mayoritas jenis sapi yang dipelihara adalah 
indukan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik umur, mata pencaharian 

utama dan pengalaman beternak tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap nilai 

calving (CI) dan service per conception (S/C) dengan nilai rata-rata CI dan S/C masing-
masing 13,63±1,31 dan 2,17±1,03. Tingkat pendidikan <9 tahun (tidak sekolah dan 

SD)berbeda nyata dibandingkan dengan tingkat pendidikan ≥9 tahun (SMP, SMA dan 

S1) terhadap kinerjaservice per conception sapi potong dengan nilai masing-masing 
2,77±1,36 dan 2,06±0,84. Disimpulkan bahwa pendidikan memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kinerja reproduksi sapi potong berupa service per conception.  

 
Kata Kunci : karakteristik peternak, kinerja reproduksi, sapi potong.  

 

PENDAHULUAN 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu wilayah pengembangan ternak sapi 

potong yang potensial ditunjang dari ketersediaan limbah untuk pakan, ternak sapi potong 

sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan pemanfaatan sapi potong 

sebagai ternak kerja untuk kegiatan pertanian (Winarso et al., 2005). Sebanyak 27,38% 

populasi sapi potong di Indonesia berada di Jawa Timur dengan populasi sebanyak 

4.545.780 ekor (Ditjen PKH, 2017). Namun saat ini, usaha sapi potong masih dihadapkan 
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pada beberapa kendala, diantaranya adalah masih rendahnya tingkat pendidikan peternak 

dan usaha peternakan sapi potong masih merupakan usaha sambilan dengan tingkat input 

teknologi yang rendah (Murwanto, 2008). Jika mengacu pada prinsip pengembangan 

kawasan peternakan maka Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan diharuskan 

memiliki kemampuan yang terkait dengan aspek manajemen organisasi, kewirausahaan, 

dan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta penguatan kendali produksi dan pasca 

produksi ternak (Setjen Kementan, 2017). Untuk itu, penguatan karakteristik peternak 

sapi potong berupa umur, tingkat pendidikan, mata pencaharian utama dan pengalaman 

beternak perlu mendapat perhatian khusus untuk mendukung aspek SDM peternakan 

sehingga diharapkan dapat pula meningkatkan kinerja reproduksi sapi potong.  

Kinerja reproduksi merupakan salah satu faktor yang dapat dilihat untuk 

menggambarkan keberhasilan usaha pembibitan sapi potong. Karakter peternak sapi 

potong yang kerap terjadi dilapangan adalah masih kurangnya memiliki kesadaran untuk 

melaporkan kondisi ternaknya kepada tenaga medik veteriner di daerah setempat (Setjen 

Kementan, 2017). Hal tersebut berkaitan erat dengan cara pandang peternak untuk 

memiliki sifat terbuka terhadap permasalahan yang dihadapi serta kemampuan peternak 

dalam mengadopsi teknologi untuk memperbaiki kinerja reproduksi ternak sapi potong. 

Untuk itu, perlu dilihat gambaran kinerja reproduksi sapi potong di Jawa Timur apakah 

sudah memenuhi syarat dan apakah telah didukung dengan karakteristik SDM peternak 

yang mumpuni. Adapun parameter yang dapat dilihat untuk melihat kondisi kinerja sapi 

potong diantaranya adalahcalving interval (CI) dan service per conception (S/C). S/C 

merupakan jumlah kali perkawinan sampai seekor induk menjadi bunting, sedangkan CI 

adalah kurun waktu antara dua kelahiran yang beruntun pada seekor sapi induk (Affandhy 

et al., 2014).  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana karakteristik peternak 

mempengaruhi kinerja reproduksi sapi potong di tiga kabupaten di Jawa Timur, yaitu 

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur pada tiga kabupaten, yaitu 

Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Pengumpulan 

data dilakukan dengan melakukan pengisian kuisioner di tiga kabupaten terhadap 102 

responden peternak sapi potong. Data yang diperoleh meliputi:: (a) karakteristik peternak: 

umur peternak, tingkat pendidikan, mata pencaharian utama dan lama pengalaman 

beternak; dan (b) jumlah kepemilikan sapi: induk, jantan, muda, dan pedet. Adapun 
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variabel yang diamati dalam penelitian adalah calving interval (CI) dan service per 

conception (S/C). Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk nilai rata-rata dan standar 

deviasi kemudian dianalisis dengan Analisis of Variance (ANOVA) untuk karakteristik 

umur, mata pencaharian utama dan pengalaman beternak, sedangkan untuk karakteristik 

tingkat pendidikan diuji dengan uji-t menggunakan SPSS versi 23.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Profil Peternak 

Rata-rata kepemilikan sapi potong di Jawa Timur adalah 3,42 ekor/peternak. 

Sahala et al. (2016) menyatakan bahwa usaha sapi potong dengan jumlah lebih dari tiga 

ekor dalam jangka waktu investasi 5 tahun layak untuk diusahakan dengan catatan harus 

memperhatikan faktor luas lahan pertanian, pengalaman usaha ternak dan jumlah 

ketersediaan tenaga kerja keluarga. Ditinjau dari komposisi kepemilikan sapi, peternak di 

Jawa Timur paling banyak memeliharan sapi indukan diikuti oleh sapi muda, sapi 

pejantan dan sapi pedet dengan persentase masing-masing sebesar 44,41%, 24,07%, 

14,61% dan 9,17% (Tabel 1).  

Tabel 1. Kepemilikan Sapi Potong di Jawa Timur 

Kabupaten 

Jumlah 

Responden 

(orang) 

Kepemilikan Sapi (ekor) Rataan 

skala 

pemilikan 

(ekor) 
Induk Jantan Muda Anak Total 

Lamongan 45 74 22 39 11 146 3,24 

Lumajang 30 41 12 13 10 76 2,53 

Probolinggo 27 40 17 32 11 127 4,70 

Jumlah 102 155 51 84 32 349 3,42 

Persentase (%)  44,41 14,61 24,07 9,17   

Sumber : Data Primer Diolah, 2017 (Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan 

Kabupaten Lumajang) 

 

Data ini memperlihatkan bahwa tujuan peternak memelihara sapi potong adalah 

untuk usaha perbibitan. Melihat kondisi di atas, maka besarnya persentase sapi indukan di 

Jawa Timur dapat mendorong peningkatan kinerja reproduksi sapi potong yang juga 

didukung dengan nilaiS/C di Jawa Timur sebesar 2,17 dan nilai CI sebesar 13,63 bulan 

yang lebih baik daripada data yang dilaporkan oleh Affandhy et al. (2014) bahwa rata-

rata CI pada kondisi peternakan rakyat adalah 15 bulan. CI yang baik dapat diperoleh 

dengan mengawinkan kembali sapi pada usia 80-85 hari pasca beranak dengan tetap 
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memperhatikan waktu yang dibutuhkan induk pasca melahirkan untuk mengembalikan 

fungsi kinerja organ reproduksi selama 36-42 hari (Yulyanto et al., 2014).  

 

Umur Peternak 

Berdasarkan hasil penelitian (Tabel 2), tampak bahwa  karakteristik umur 

peternak sapi potong di Provinsi Jawa Timur tidak memberikan pengaruh yang nyata 

(p>0,05) terhadap kinerja reproduksi baik untukS/C maupun CI. Sedangkan jika ditinjau 

secara deskriptif, peternak sapi potong pada daerah penelitian didominasi oleh usia 

produktif dengan jenjang umur 31-50 tahun yang memiliki rata-rata nilai S/Cyang lebih 

kecil dan nilai CI yang lebih pendek dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. 

Menurut Asnawi dan Hastang (2015), bahwa peternak dengan kategori umur produktif 

memiliki kemampuan fisik yang lebih kuat dan pemikiran yang matang dalam mengelola 

usaha yang dimiliki. Sedangkan menurut Apriliyanti (2017), usia produktif mempunyai 

tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja yang 

sudah berusia tua yang memiliki kondisi fisik lemah dan terbatas. 

 

Tabel 2. Karakteristik umur terhadap kinerja reproduksi sapi potong 

Umur (tahun) 15-30 31-50 >50 

Persentase (%) 15,38 55,77 28,85 

S/C 2,14 ± 0,89 2,11 ± 0,86 2,29 ± 1,36 

CI (bulan) 15,00 ± 1,41 13,00 ± 0,82 13,60 ± 1,67 

Sumber : Data primer diolah, 2017(Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan 

Kabupaten Lumajang) 

 

Besarnya persentase peternak yang berada di usia produktif ini sejalan dengan 

hasil penelitian Hermanto et al. (2016) yang memproyeksikan bahwa penduduk Jawa 

Timur pada tahun 2020 akan didominasi oleh usia produktif dengan persentase sebesar 

68,68% pada kelompok daerah pertanian. Melihat data ini, Jawa Timur memiliki 

kesempatan emas untuk mengoptimalkan bonus demografi yang diperoleh untuk 

mengembangkan usaha peternakan sapi potong agar pergeseran transisi demografi dari 

daerah pertanian ke daerah industri maupun perdagangan jasa dapat diminimalisir 

sehingga dapat mendorong peningkatan populasi sapi potong dengan terjaganya kinerja 

reproduksi sapi potong. 

Tingkat Pendidikan 
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Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3, tingkat pendidikan ≥9 tahun (SMP, 

SMA dan S1) memberikan hasil S/C berbeda nyata (p<0,05) dibandingkan dengan 

pendidikan <9 tahun (Tidak Sekolah dan SD). Adapun untuk nilai CI tidak memberikan 

hasil yang berbeda nyata antara tingkat pendidikan <9 tahun dan ≥9 tahun. Dilihat dari 

persentasenya, baru sekitar 27,08% peternak yang telah menyelesaikan wajib belajar 9 

tahun (pendidikan minimal SMP). Tingkat pendidikan akan mempengaruhi cara berfikir 

terhadap rasionalitas usaha yang dilakukan serta kemampuan untuk memanfaatkan 

kesempatan yang datang (Waris et al., 2015).Hal ini akan berpengaruh terhadap tindakan 

peternak dalam mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kinerja reproduksi sapi 

potong. 

 

Tabel 3. Karakteristik tingkat pendidikan terhadap kinerja reproduksi sapi potong 

Tingkat Pendidikan (tahun) <9 ≥9 

Persentase 72,92% 27,08% 

S/C 2,76 ± 1,36a 2,06 ± 0,84b 

CI (bulan) 14,14 ± 1,46 13,28 ± 1,11 

Keterangan :<9 : Tidak Sekolah dan SD; ≥9 : SMP, SMA dan S1. Data primer diolah, 

2017 (Kabupaten Lamongan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang). 

 

Mata Pencaharian Utama 

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 4, mata pencaharian 

utama sebagai petani, peternak dan pengusaha menghasilkan nilai rata-rata yang tidak 

berbeda nyata (p>0,05) terhadap S/C dan CI. Sedangkan jika ditinjau secara deskriptif, 

nilai S/C yang lebih pendek dapat dilihat pada karakteristik mata pencaharian utama 

sebagai peternak dan CI yang lebih pendek dapat dilihat pada karakteristik mata 

pencaharian utama sebagai pengusaha. Diduga pengusaha memperpendak umur sapih 

sapi potong sehingga sapi lebih cepat dikawinkan kembali sehingga nilai CI dapat lebih 

pendek agar keuntungan yang diperoleh lebih besar.  

 

Tabel 4. Karakteristik mata pencaharian utama terhadap kinerja reproduksi sapi potong 

Mata Pencaharian Utama Petani Peternak Pengusaha 

Persentase (%) 37,29 30,51 32,20 

S/C 2,15 ± 1,18 2,14 ± 1,23 2,22 ± 0,73 

CI (bulan) 13,67 ± 0,58 13,90 ± 1,45 13,00 ± 1,41 
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Sumber : Data primer diolah, 2017 (Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan 

Kabupaten Lumajang) 

 

Usaha peternakan sapi potong pada daerah penelitian didominasi oleh petani dan 

peternak, hal ini memperlihatkan ada keuntungan dalam penyediaan pakan ternak sapi 

potong yang dapat menjaga kinerja reproduksi sapi potong dengan pemenuhan nutrient 

yang diberikan dari hasil sisa usaha pertanian. Pakan asal biomas lokal potensial untuk 

dapat menurunkan biaya dan produktivitas sapi potong dengan menerapkan prinsip low 

external input sustainable agriculture (LEISA) (Rusdiana dan Soeharsono, 2017). 

Sunarto et al., (2016) melaporkan bahwa usaha ternak sapi potong dapat memberikan 

kontribusi penghasilan sebesar 44,15% dari total pendapatan rumah tangga dengan nilai 

pendapatan sebesar Rp. 10.626.667,-/tahun/peternak. Sehingga, keberlangsungan petani 

untuk berminat melakukan usaha peternakan perlu dijaga. Pendapatan rumah tangga yang 

besar di sektor peternakan dapat memotivasi peternak untuk lebih memperhatikan 

ternaknya sehingga dapat meningkatkan kinerja reproduksi sapi potong.  

 

Pengalaman Beternak 

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 5, karakteristik 

pengalaman beternak menghasilkan nilai rata-rata yang tidak berbeda nyata (p>0,05) 

terhadap nilai S/C dan CI. Sedangkan jika ditinjau secara deskriptif, nilai S/C yang lebih 

kecil dapat dilihat dengan pengalaman beternak rentang waktu 1-5 tahun dan >10 tahun, 

sedangkan CI yang lebih pendek dapat dilihat pada pengalaman beternak selama 6-10 

tahun dan >10 tahun.  

 

Tabel 5. Karakteristik pengalaman beternak terhadap kinerja reproduksi sapi potong 

Pengalaman Beternak (tahun) 1-5 6-10 >10 

Persentase 26,42 39,62 33,96 

S/C 1,86 ± 0,36 2,42 ± 1,02 1,88 ± 1,02 

CI (bulan) 15,50 ± 0,71 13,00 ± 1,00 13,50 ± 1,52 

Sumber : Data primer diolah, 2017 (Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo dan 

Kabupaten Lumajang) 

 

Waris et al. (2015) melaporkan bahwa lama beternak tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap pengetahuan manajemen reproduksi. Pengalaman beternak dapat 

berasal dari  kebiasaan yang telah ada secara turun-temurun, apabila telah sesuai dengan 
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anjuran teknologi maka akan menghasilkan output pola pemeliharaan yang lebih baik. 

Namun jika sebaliknya, kebiasaan turun-temurun yang tidak bisa menerima teknologi dari 

luar dapat membuat pola pemeliharaan kurang berkembang dengan baik, sehingga 

berpengaruh juga terhadap kinerja reproduksi sapi potong. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa karakteristik tingkat 

pendidikan peternak memberikan pengaruh terhadap nilai S/C.  
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh kosentrasi tawas 
sebagai mordant  dalam   pewarnaan   ekstrak kulit buah naga terhadap   kualitas kulit 

samak   nabatidan untuk menemukan berapa level kosentrasi tawas sebagai mordant  

terbaik   dalam proses  pewarnaan menggunakan ekstrak kulit buah naga pada kulit samak  
nabati. Kosentrasi tawas sebagi mordant  ( 0 g/l, 40 g/l, 50 g/l dan  60 g/l ) parameter 

yang diukur :  Ketahanan Pencucian, Ketahanan  Keringat dan Ketahanan Gosok . 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan (Eksperimen). 
Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL).  

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan digunakan 

Analisis Variansi (ANAVA). Hasil menunjukkan bahwa : Pemberian mordan tawas 

dalam pewarnaan alami kulit sama sangat mempengaruhi peningkatan ketahanan 
pencucian, ketahana keringat dan ketahanan gosok.  Level terbaik penggunaan mordan 

tawas dalam pewarnaan kulit samak kelinci diperoleh 60 g/l  karena nilai ketahanan 

pencucian, ketahana keringat dan ketahanan gosok  telah memenuhi standar SNI.   

 
Kata kunci : pewarnaan alami, mordan, tawas , kulit samak 

 

PENDAHULUAN 

Nilai ekspor kulit samak Indonesia dari tahun ketahun semakin menurun 

dibandingkan nilai import. Menurut Biro Pusat Statistik ( 2015)   nilai ekspor kulit setara 

USD126.516.323 dan nilai import kulit setara USD 500.231.671,  ini menunjukkan 

bahwa  kulit samak dari luar negeri banyak menyerbu masuk ke                                                                                                                                                                                                       

`Indonesia sehingga  produk kulit samak   Indonesia harus punya daya saing untuk bisa 

bertahan.      

 Salah satu untuk meningkatkan daya saing produk kulit samak Indonesia yaitu   

membuat produk kulit samak  dengan pewarnaan alami. Penggunaan pewarna alami lebih 

tepat untuk pengganti bahan sintetis yang berdampak negatif terhadap lingkungan, bahan 

pewarna alami  dapat digunakan pada sebagai pewarna dasar kulit samak maupun 

pewarnaan akhir. Penggunaan pewarna alami mempunyai keuntungan yaitu mempunyai 

efek menyamak pada kulit, meningkatkan daya isi pada kulit dengan garam metal yang 
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berbeda maka akan memberikan warna yang bervariasi dan dapat memberikan shade 

yang sama pada bagian flesh dan nerf ( Pertiwiningrum et al, 2016).  

 Sumber pewarnaan dapat diambil dari pigmen kulit buah-buahan yang melimpah  

di Indonesia, kulit buah keberadaannya cukuplah banyak dan tidak  dimanfaatkan, seperti 

kulit buah labu,  kulit buah manggis dan  kulit buah  alpukat. Menutut Evaardinna dkk., 

(2016) ekstrak kulit buah  memiliki potensi untuk digunakan sebagai pewarna alami 

pengganti pewarna sintetis untuk kain. Penggunaan ekstrak kulit buah naga sebagai 

pewarna diharapkan tidak memberikan efek negatif berupa pencemaran lingkungan 

seperti halnya pewarna sintetis. 

Pigmen yang terdapat pada kulit buah itu diantaranya klorofil, karotenoid, tanin 

dan antosianin. Permasalahannya bahan pigmen  alami ini tidak tahan terhadap garam 

yang digunakan dalam pencucian, bagi konsumen produk barang kulit ketahanan luntur 

warna terhadap air memegang peranan penting dan sebagai penentu kualitas kulit samak 

tersebut. 

Hasil penelitian wehandaka (2016), penggunaan ekstrak buah naga sebagai 

pewarnaan alami dalam penyamakan kulit mimosa memperoleh  nilai ketahanan gosok 

basah maupun kering sangat rendah sehingga mudah luntur dengan penilaian gray scala, 

namun untuk  ketahanan  keringat dan ketahanan cuci sudah baik. Sehingga hal ini perlu 

pemberian fiksasi dalam penggunaan bahan pewarna alami pada kulit samak.    

Pada umumnya  pewarna alami   yang digunakan dalam kulit samak hanya 

memiliki derajat fiksasi hanya 40%,  fiksasi ini dapat ditingkatkan dengan menghilangkan 

zat zat yang menghalangi pigmen untuk berikatan yaitu melalui proses mordant.  Karena 

mordant bertujuan untuk meningkatkan daya tarik zat warna kedalam kulit untuk 

menghasilkan kerataan, ketajaman warna yang baik. 

Salah satu mordant yang dapat digunakan adalah garam alumunium (tawas). 

Menurut zakar (2015) tawas relatif murah.Disamping itu penggunaan alum sebagai 

mordant bisa berfungsi ganda selain sebagai mordant tawas juga bersifat menyamak. 

Menurut Sykes ( 2010) penggunaan tawas dapat memprbaiki range warna dan membuat 

warna menjadi cerah dan dikembangkan pada kulit samak nabati dan dalam pewarnaan 

ekstrak kayu.  Penggunaan tawas sebagai mordant dalam pewarnaan alami telah banyak 

dikaji, diantaranya Khusnia (2013)  telah melakukan pewarnaan alami ( kulit ubi kayu )  

pada kain sutera dengan mordant  tawas dan penambahan kapur akan mempengaruhi 

penyerapan warna dan kerataan warna pada kain sutera. Sedangkan untuk kulit samak 

mordant tawas belum banyak kajiannya.         
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Oleh karena itu untuk mendapatkan tahan luntur yang baik, warna yang rata dan 

tajam maka  perlu adanya percobaan agar ditemukan  kosentrasi tawas sebagai mordant  

yang tepat  dalam pewarnaan alami menggunakan ekstrak kulit buah naga pada kulit 

samak mmimosa  sehingga zat warna dapat bertahan dan melekat lebih permanent pada 

kulit samak serta dapat diperoleh daya tahan luntur warna yang baik. 

 

MATERI DAN METODE 

Pada dasarnya tujuan  penelitian ini adalah mengembangkan produk kulit samak 

dengan pewarnaan celup dengan  bahan alami kulit buah. Penelitian  kulit samak nabati  

sudah di lakukan pada tahap pertama,  sedang pewarnaan alami kulit samak nabati 

dengan menggunakan mordant merupakan penelitian tahap kedua dari .  

 Penelitian  ini merupakan kelanjutan dari penelitian blok grant yang didanai oleh 

Fakultas Pertanian – Peternakan UMM sejak tahun 2016/17,  penelitian  ini  direncanakan 

dalam skema multi tahun : dua tahun. Adapun tahapan penelitian dijelaskan seperti 

dibawah ini .  

Tahun pertama, pada tahun pertama :  bertujuan untuk mencari lama perendaman 

ekstrak kulit buah naga  yang tepat dalam pewarnaan alami kulit samak nabati, desain 

rancangan menggunakan rancangan acak lengkap lama perendaman ( 5, 30, 60, 90 menit  

parameter yang diukur  :  ketahanan gosok basah, kering, keringat, cuci, kekuatan cat.  

Tahun kedua, Tujuan  penelitian tahun kedua untuk mengetahui  kosentrasi mordant 

yang tepat dalam pewarnaan celup  kulit tersamak sehingga akan mendapatkan warna 

yang tahan luntur, warna yang merata, warna yang  tajam serta tidak merusakan mutu 

kulit yang telah disamak. Desain rancangan menggunakan rancangan acak lengkap 

dengan perlakuan kosentrasi tawas sebagi mordant  ( 0 g/l, 40 g/l, 50 g/l dan  60 g/l ) 

parameter yang diukur :  Ketahanan Pencucian, Ketahanan  Keringat dan Ketahanan 

Gosok .   Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Jenis Data dan Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data primer.  Parameter yang diukur dalam meliputi   

Ketahanan Pencucian, Ketahanan  Keringat dan Ketahanan Gosok.  

Pengujian ketahanan pencucian  dilakukan dengan metode uji BS 1006:1990 UK 

LE. Larutan yang digunakan dalam pengujian  adalah  5 gram dodecyl sodium sulphate 

dilarutkan dalam 200 ml air panas, diencerkan hingga menjadi 1 liter dengan aquades (1). 

Sampel dijahit pada keempat sisi kulit dengan nerf bersentuhan dengan kain multifiber 

(2). Pengujian dilakukan dengan cara  sample dimasukan  pada larutan dodecyl sodium 
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sulphate yang telah dipanaskan pada suhu (40 ± 2)°C; sehingga perbandingan sample dan 

larutan 1 : 50 dengan distirer 40 ± 2 r/menit. Kemudian diaduk selama 30 menit, 

selanjutnya sample diangkat dicuci dengan aquades; ditiriskan selama 10 menit;  jahitan 

dibuka  dan tinggalkan jahitan pada salah satu sisinya kemudian dikeringkan pada suhu 

kamar. Setelah kering baca nilai kelunturan kulit dengan penilaian skala abu-abu. 

Pengujian ketahanan keringat dilakukan dengan metode uji BS 1006:1990 UK LF. 

Larutan yang digunakan dalam pengujian adalah  5 gram NaCl; 5 gram asam laktat 80%; 

0.5 gram urea; 0.5 gram L-histidin Monohydro Chloride. Semua bahan dilarutkan dalam 

1 liter aquadest; pH diatur menjadi 8.0 ±0.1 dengan amonia. Adapun pengujian dilakukan 

dengan cara  kain multifabric dibasahi dengan  larutan hingga basah sempurna, setelah 

basah, segera ditempelkan pada sampel kulit, kemudian usap kain untuk menghilangkan 

gelembung udara,  kemudian dipasangkan  pada alat uji ketahanan keringat, selanjutnya 

dipanaskan pada oven suhu 37 ± 2°C selama 1 jam, tetapi beban sudah harus dipanaskan 

dulu selama 2 jam, kemudian angkat dan dikeringkan kemudian dibaca dengan penilaian 

skala abu-abu. 

Pengujian ketahanan gosok cat dilakukan sesuai Standard Nasional Indonsia(SNI. 06-

0996-1989) Alat crokmeter digunakan untuk pengukuran ketahan gosok cat kulit .Adapun 

prosedurnya pengukuran ketahanan gosok di awali dengan  contoh yang akan diuji 

diletakkan  rata diatas alat penguji dengan sisi panjang searah dengan arah gosokan. 

Kemudian bungkus jari crokmeter dengan kain putih kering dengan anyamannya miring 

terhadap arah gosokan. Kemudian gosokkan 10 kali maju mundur (20 kali gosokan) 

dengan memutar alat pemutar 10 kali dengan kecepatan satu putaran per detik. kain putih 

diambil dan dievaluasi dengan penilaian skala abu-abu.      

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

(Eksperimen). Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan terdiri dari berbagai perlakuan dengan menggunakan 5 kali 

ulangan.  Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan, dilanjutkan dengan 

menggunakan uji Mann Whitney. Uji Kruskall wallis merupakan salah satu pengujian 

dari statistik nonparametrik. Perhitungan dari uji Kruskal-Wallis dengan menggabungkan 

semua subjek dan diurutkan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Analisis 

Kruskall wallis  berdasarkan Rij yaitu ranking data, bukan data itu sendiri atau  rata-rata 

peringkat, karena  kruskal-wallis test adalah anova one-way dengan menggunakan rank. 

Jumlah urutan subjek-subjek pada tiap kelompok kemudian dibandingkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Ketahanan Pencucian 

 Nilai ketahanan cuci  warna kulit samak yang diwarnai alami dengan level 

mordant tawas yang berbeda  dapat di lihat pada tabel 1.  

 

Tabel 1. Data Ketahanan Pencuci 

Perlakuan 
Ulangan 

Rataan  
1 2 3 

P0 3,5 3,5 3,5 3.5 

P1 5,0 5,0 5,0 5,0 

P2 5,0 5,0 5,0 5,0 

P3 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 Tabel 1 menunjukkan nilai ketahanan luntur warna terhadap pencucian 

menunjukkan nilai terendah didapatkan pada P0 yang merupakan variabel konrtol dengan 

tanpa pemberian tawas  dengan rataan nilai (4.5) baik, sedang pada P1, P2 dan P3 ketiga 

perkaluan mendapatkan nilai tertinggi (5) baik sekali pada grey scale,  ini artinya bahwa  

ketahanan  cuci kulit samak yang diwarnai alami  dengan ditambahi mordant  tawas   

lebih baik dibanding dengan tanpa tawas.  Hasil nilai ketahanan pencucian ini sudah 

memenuhi kriteria SNI 06-4593-1998 pada Kulit jaket domba.Dimana Nilai ketahanan 

pencucian minimal adalah 2. 

 

Tabel 2.  Hasil Analisis Kruskal Wallis dan Mann Whitney Ketahanan  Pencucian 

Perlakuan N Mean Rank Notasi 

P0 3 2.00 a 

P1 3 8.00 b 

P2 3 8.00 b 

P3 3 8.00 b 

Total 12   

Keterangan : notasi yang berbeda pada  kolom menujukkan perbedaan yang nyata  (p< 

0.05) 

 

 Hasil uji Kruskal Wallis yang dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan level 

mordant dalam pewarnaaan alami kulit samak kelinci  berpengaruh nyata (p< 0.05) 

terhadap ketahanan pencucian. Selanjutnya dilakukan uji Mann Whitney untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan hingga didapatkan nilai perbedaan . 

 Hasil uji Mann Whitney yang dilakukan tidak menunjukkan perbedaan antara 

perlakuan P1, P2 dan P3  namun ada perbedaan pada  P0,  hal ini berarti nilai ketahanan 
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pencucian antara kulit samak  yang diwarnai alami dengan bahan mordant tawas  mulai 

dari 40 gram/ liter  sampai 60 g/ liter  berbeda dengan kulit yang diwarnai tanpa mordant. 

 Kuatnya ketahanan cuci kulit samak nabati yang diwarnai dengan bantuan 

mordant tawas  disebabkan pada  pewarnaan alami, mordan tawas  membentuk ikatan 

yang kuat dengan kulit samak (Khattak et al., 2014; Moiz et al., 2010; Punrattanasin et 

al., 2013). Selain itu disebabakan pula adanya  perbedaan molekul antara tawas dan 

ekstrak kulit buah naga.  Menurut Susanto (1980), zat warna asam mempunyai gugusan 

pelarut yang sama jumlahnya dan ketahanan pencucian sebagian besar ditentukan oleh 

berat molekul atau ukuran besar molekulnya. Molekul yang besar akan mempunyai 

ketahanan pencucian yang lebih baik. Hal diperkuat pendapat oleh Uddin dan Hossainp 

(2010), zat warna asam mempunyai ketahanan cuci dan ketahanan sinar yang baik.Sifat 

ketahanan tersebut sangat dipengaruhi oleh berat molekul dan konfigurasinya. 

 

Ketahanan Keringat  

Ketahanan keringat  kulit samak  yang diwarnai  kulit buah naga dengan bantuan 

mordant tawas  dengan level yang berbeda dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3 Data Ketahanan Keringat           

Perlakuan 
Ulangan 

Rataan  
1 2 3 

P0 4,5 4,5 4,5 4,5 

P1 4,5 4,5 4,5 4,5 

P2 5,0 5,0 5,0 5,0 

P3 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Tabel uji ketahanan keringat menunjukkan nilai ketahanan keringat tertinggi pada 

perlakuan P2 (tawas 50 g/l) dan P3 (tawas 60 g/l) sebesar 5,0 (baik sekali), dibandingkan 

dengan P0 (tanpa tawas ) dan P1 (tawas 40 g/l) dengan nilai 4,5 (baik), ini berarti bahwa 

hasil penilaian skala abu-abu memberikan nilai lebih tinggi ketahanan keringatnya 

terhadap  kulit yang diwarnai dengan ekstrak kulit buah naga dengan bantuan mordan 

tawas sampai 60 g/l.  

Hasil uji ketahanan keringat, menunjukan sesudah dicuci  dengan cairan keringat 

buatan tidak mengalami kelunturan, hal ini sudah memenuhi peryaratan SNI. 06-4593-

1998. Menurut SNI syarat tingkat kelunturan minimal dengan nilai 3 skala grey scale. 

Menurut Kusriniati dkk. (2008), ketahanan luntur warna merupakan perubahan warna 

karena suatu sebab sehingga gradasi warnanya berubah atau luntur, ketahanan luntur 

warna mengarah pada kemampuan warna untuk tetap stabil dan tidak berubah. 
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Ketahanan keringat berdasarkan hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan bahwa 

penambahan mordan tawas dalam pewarnaan alami kulit samak  berpengaruh yata (p< 

0.05) terhadap ketahanan keringat. Selanjutnya dilakukan uji Mann Whitney untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan hingga didapatkan nilai perbedaan. 

Tabel 4 Analisis Kruskal Wallis dan Hasil Uji Mann Whitney  Ketahanan Keringat 

Perlakuan N Mean Rank Notasi 

P0 3 3.50 a 

P1 3 3.50 a 

P2 3 9.50 b 

P3 3 9.50 b 

Total 12   

Keterangan : Notasi  yang berbeda pada  kolom menujukkan perbedaan yang nyata 

berdasarkan uji Mann Whitney (p< 0.05) 

 

Nilai ketahanan keringat berdasarkan hasil uji Mann Whitney tidak menunjukkan 

perbedaan antara perlakuan P0 dan P1,  namun ada perbedaan pada  P2 dan P3,  hal ini 

berarti nilai ketahanan keringat antara kulit samak  yang diwarnai alami dengan mordan 

tawas 40 g/lt setara dengan tanpa pemberian mordan tawas, namun berbeda hasilnya 

dengan penambahan tawas sebesa 50 sampai 60 g/lt,  hal ini kemungkinan disebabkan 

karena semua gugus kation dan anion pada kulit sudah sepenuhnya berikatan dengan 

gugus kation dan anion yang ada di tawas sehingga kosentrasi tawas yang banyak kation 

dan anion pada tawas diikat semua oleh bahan pewarna alami . Sedangkan menurut 

Liyandari (2000) lama perendaman pewarnaan pada kain batik membutuhkan waktu 

fiksasi 90 menit, mempunyai nilai ketahanan luntur sangat baik yaitu mencapai 5, selain 

itu fiksasi bahan pewarna kulit buah naga pada kulit disebabkan karena adanya asam 

sitrat. Karena asam sitrat berfungsi sebagai fiksator yang membantu meningkatkan sifat 

ketahanan luntur hal ini sesuai dengan pendapat Riawan (2006) penggunaan zat fiksatif 

yang memiliki pH yang lebih asam dibandingkan pH zat warna akan memperbaiki sifat 

ketahanan luntur warna.  

Kiesow dkk. (2006) Zat warna asam mngandung  gugus anion yang akan berikatan 

secara ionic dengan gugus asam amino kationik dari protein kulit. Mekanisme utama pada 

pewarnaan serat protein dengan zat warna asam adalah pembentukan ikatan garam 

dengan gugusan amino dalam serat, dengan penambahan ion hidrogen dari asam, maka 

akan terbentukion amonium bebas yang bermuatan positif sehingga kulit cenderung  naik 

jumlah muatan kationiknya (+), sehingga dapat mengikat anion dari zat warna asam. 

Kombinasi dari kedua faktor tersebut membuat cepatnya ikatan yang terjadi bila 

menggunakan zat wanna asam dan membantu kuatnya ikatan pada permukaan kulit, 
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dengan demikian meskipun ketahanan luntur warna terhadap keringat menggunakan 

larutan keringat dengan pH 8,8 (basa) warna tidak mengalami kelunturan karena karena 

ikatan antara pewarna dengna kerat kulit sudah terjalin dengan kuat. Pengujian tingkat 

kelunturan digunakan jenis bahan serat katun setelah dikenakan larutan keringat buatan. 

 

Ketahanan Gosok basah  

Pengujian ketahanan gosok cat dilakukan untuk mengukur kuat cat setelah 

digosok secara kering pada kulit samak . Rataan data ketahanan  gosok kulit yang di 

warna secara alami dengan bantuan mordan tawas  dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel. 5. Rataan Data Ketahanan Gosok Basah  

Perlakuan 
Ulangan 

Rataan Mean Rank 
U1 U2 U3 

P0 3 3 3 3 2 

P1 4 4 4 4 8 

P2 4 4 4 4 8 

P3 4 4 4 4 8 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom menunjukkan perbedaan yang nyata  

(P < 0.05) 

 

Berdasarkan tabel 5 hasil uji ketahanan gosok basah pada kulit kelinci samak 

mimosa dengan pewarna alami ekstrak kulit buah naga yang ditambah mordan tawas 

dengan nilai skala abu-abu (grey scale) yang telah dianalisis statistik dengan analisis 

Kruskal Wallis menunjukkan bahwa nilai tertinggi diperoleh pada perlakuan P1 (tawas 40 

g/lt), P2 (tawas 50 g/lt),dan P3 (tawas 60 g/lt), yaitu dengan nilai 3-4 (sedikit luntur) 

dibanding dengan nilai yang diperoleh pada P0 (tanpa tawas l) dengan nilai 3 (luntur). 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil penilaian grey scale memberikan nilai yang cukup baik 

pada ketahanan luntur warna terhadap gosokan basah pada kulitkelinci samak mimosa 

yang diwarnai secara lami dengan dengan penambahan tawas  dibandingkan dengan kulit 

kelinci samak mimosa yang diwarnai tanpa penambahan tawas . 

Tabel 6.Analaisa Kruskal Wallis dan Uji Mann Whitney Ketahanan Gosok Basah 

Ketahanan Gosok Basah 

Lama Perendaman N Mean Rank Notasi 

P0 3 2.00 a 

P1 3 8.00 b 

P2 3 8.00 b 

P3 3 8.00 b 

Total 12   

 

Test Statistics
a,b 

Kruskal Wallis 

 Ketahanan Gosok Basah 
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Chi-Square 11.000 

Df 3 

Asymp. Sig. 0.012 

Kesimpulan : Nilai Asymp. Sig. 0.012 < 0.05, kesimpulan H0 ditolak, artinya bahwa ada 

perbedaan yang nyata (P < 0.05)  ketahanan gosok basah kulit samak dari 

penambahan  berbagai level mordan tawas  

 

Berdasarkan syarat mutu kulit jaket domba atau kambing (SNI 06-4593-1998) 

nilai minimum ketahanan gosok basah yaitu 3-4 atau sedikit luntur dari penilaian grey 

scale. Kusriniati dkk, (2008) menyatakan bahwa ketahanan luntur warna merupakan 

perubahan warna karena suatu sebab sehingga gradasi warnanya berubah atau luntur, 

ketahanan luntur warna mengarah pada kemampuan warna untuk tetap stabil dan tidak 

berubah. Mengetahui adanya pengaruh lama perendaman ekstrak kulit buah naga 

terhadap ketahanan gosok basah selajutnya dilakukan uji Kruskal Wallis yang hasilnya 

tersaji dalam tabel 6. 

Berdasarkan hasil analisa Kruskal Wallis diperoleh bahwa pemberiaan mordaan 

tawas dalam pewarnaan alami kulit  kelinci samak nabati dengan ekstrak kulit buah naga 

berpengaruh nyata (P < 0.05) terhadap ketahanan gosok basah. Hasil tersebut dilakukan 

uji lanjut uji Mann Whitney untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan hingga 

diperoleh nilai perbedaan. 

Berdasarkan hasil uji Mann Whitney menunjukkan bahwa ada perbedaan antara 

perlakuan P0 (pewarnaan alami tanpa mordan tawas ) dengan PI.P2 dan P3 ( dengan 

pewarnaan menggunakan mordant tawas, namun tidak ada perbedaan antara   P1 

(perendaman 60 menit), P2 (perendaman 90 menit), dan P3 (perendaman 120 menit). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai ketahanan gosok basah antara kulit samak yang 

menggunakan mordan tawas  tidak ada pengaruh yang nyata serta nilainya lebih tinggi 

dibanding  dengan kulit kelinci yang diwarnai alami  tanpa mordan tawas . 

Nilai ketahanan gosok basah diduga disebabkan karena semua gugus kation dan 

anion pada kulit sudah sepenuhnya berikatan dengan gugus kation dan anion yang ada 

pada tawas  sehingga penggunaan tawas antara 40 gram, 50 gram dan 60 gram/ liter  tidak 

ada pengaruh yang nyata. Fiksasi bahan pewarna alami ekstrak kulit buah naga pada kulit 

disebabkan karena adanya tawas  dalam pewarna. Tawas  berfungsi sebagai fiksator yang 

membantu meningkatkan sifat ketahanan luntur warna, hal ini sesuai dengan pendapat 

Riawan (2006) yang menyatakan bahwa penggunaan zat fiksatif yang memiliki pH yang 

lebih asam dibandingkan pH zat warna akan memperbaiki sifat ketahanan luntur warna. 

Hasil yang diperoleh pada penggunaan tawas sebanya 40, 50 dan 60 g/l nilai 

ketahanangosok basah nilainya sama, hal ini disebabkan pewarna ekstrak kulit buah naga 
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yang telah masuk ke dalam jaringan kulit telah berikatan dengan tawas  dan mengendap 

di dalam jaringan kulit sehingga sulit untuk lepas atau keluar lagi dari serat, walaupun 

dilakukan gosokan secara mekanik pada permukaan kulit. Hal inilah yang menyebabkan 

kulit hasil pewarnaan tidak melunturi kain uji saat dilakukan uji ketahanan luntur warna 

terhadap gosokan basah. 

Rosyida dan Wedyatmo (2014) menemukan bahwa proses pewarnaan dilakukan 

dengan proses mordanting  langsung dimulai dengan pencelupan dalam larutan pewarna 

alam pada suhu kamar selama 30 menit partikel zat warna mulai bergerak dari larutan 

pewarnaan menuju permukaan serat kulit sehingga terjadi penyerapan atau adsorbsi pada 

permukaan kulit  menuju kedalam jaringan. Selanjutnya partikel zat warna akan terserap 

pada bagian yang lebih dalam atau terabsorbsi pada jaringan menuju ke inti jaringan kulit.  

 

SIMPULAN   

Dari hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penggunaan tawas sebagai mordant dalam pewarnaan alami kulit buah naga pada 

kulit kelinci samak nabati sangat mempengaruhi peningkatan ketahanan 

pencucian, ketahanan keringat dan ketahanan gosok.  

2. 2. Level terbaik penggunaan mordan tawas dalam pewarnaan kulit samak kelinci 

diperoleh 60 g/l  karena nilai ketahanan pencucian, ketahana keringat dan 

ketahanan gosok  telah memenuhi standar SNI  
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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan guna menganalisis kuliatas kimiawi susu pasteurisasi 

komersil diwilayah Malang terhadap. Sebanyak 4 merk susu pasteurisasi yang beredar 

wilayah Malang sebagai sampel dilakukan analisa protein, lemak, laktosa dan bahan 

kering tanpa lemak. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa keempat merk susu 

pasteurisasi yang beredar di Malang  memiliki kualitas kimia yang sesuai dengan SNI 

1995 bahwa total protein pada susu antara 3,84 hingga 4,09%, kadar lemak anatara 6,55 

hingga 6,63%, kadar laktosa antara 3,04 hingga 3,49%, dan kadar bahan kering tanpa 

lemak antara 11,32 hingga 12,41%. 

 
Kata Kunci :susu pasteurisasi, protein, lemak, laktosa, bahan kering tanpa lemak 

 

PENDAHULUAN 

 Susu pasteurisasi merupakan salah satu olahan susu yang banyak beredar. Hal ini 

dapat disebabkan karena susu pasteurisasi mudah untuk diterapkan dan pengolahan 

tersebut dapat mempertahankan kualitas susu, khususnya dengan penyimpanan pada suhu 

4-70C. Hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan kualitasnya baik kimia, fisik 

maupun mikrobiologi, mengingat susu merupakan perishable food.  

Susu pasteurisasi tidak lagi mengandung mikroorganisme pathogen karena telah 

melalui proses pemanasan. Tetapi susu pasteurisasi dapat tercemar oleh mikroorganisme 

setelah pengolahan dan ada saat pengemasan. Selain itu suhu pengangkutan dan 

penyimpanan susu pasteurisasi berpengaruh terhadap berkembang biaknya 

mikroorganisme tahan panas dan spora yang tahan terhadap proses pemanasan seperti 

Staphylococcus aureus.  Oleh sebab itu perlu dilakukan pengujian tentang tingkat 

keamanan susu pesteurisasi yang beredar di pasaran dengan membandingkan pada 

Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan 
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pangan dan kualitas produk susu pasteurisasi di wilayah Malang dari aspek mikrobiologi 

serta sifat kimiawi dibandingkan dengan SNI (SNI.01-6366-2000). 

 

METODE PENELITIAN 

MateriPenelitian 

 Sampel susu pasteurisasi diperoleh dari4 merk susu pasteurisasi yang beredar di 

wilayah Malang. 

 

MetodePenelitian 

 Pada penelitian pendahuluan dilakukan survey kebeberapa toko dan swalayan 

untuk mencari semua susu pasteurisasi komersial yang memiliki izin Departemen 

Kesehatan. Dilakukan pengujian untuk menganalisa mutu susu pasteurisasi terhadap total 

protein, lemak, laktosa dan bahan kering tanpa lemak. 

Analisa statistik yang digunakan adalah statistic deskriptif, melalui penyajian data 

dalam bentuk tabel(Matjik dan Sumertajaya  2002). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dengan 4 merk sampel susu pasteurisasi yang berada di wilayah 

Malang diperoleh data total protein, lemak, laktosa dan bahan kering tanpa lemak yang 

tertera pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Analisa 4 merk susu pasteurisasi yang berada di Wilayah Malang terhadap 

total protein, lemak, laktosa dan bahan kering tanpa lemak 

 

Tabel 2. Protein  

Perlakuan 

Ulangan Total 

perlakuan 

 

Rata-rata I II III 

A 3,81 3,85 3,89 11,55 3,85 

B 3,81 3,89 3,81 11,51 3,84 

C 4,07 4,16 4,03 12,26 4,09 

Merk Protein Lemak Laktosa BKTL 

A 3,85 6,62 3.42 12.07 

B 3,84 6,55 3.04 11.33 

C 4,09 6,63 3.49 12.41 

D 3,95 6,58 3.15 11.71 
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D 3,89 3,98 3,98 11,85 3,95 

Total kelompok 15,58 15,88 15,71 47,17 

  

Tabel 2. Tertera bahwa keempat merk susu yang beredar di wilayah Malang 

mengandung total protein yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan SNI 1995 yang 

minimal 2,5%. Total protein yang tinggi bias didapatkan dari bahan baku dengan kualitas 

yang baik maupun adanya penambahan protein baik hewani maupun nabati serta 

dilakukan proses pasteurisasi yang sesuai dengan prosedur dan higienis. Tempat dan suhu 

penyimpanan juga berpengaruh terhadap kualitas produk susu pasteurisasi. 

Protein susu terdiri dari kasein dan whey, dengan kasein sebagai protein utama 

yang terdiri dari 80% dari total protein susu. Pasteurisasi tidak merusak protein susu dan 

tidak merubah penyebaran kaseinnya (Buckle et al.  1987). 

 

Lemak  

 Kadar lemak susu pasteurisasi tertera pada Tabel3. antara 3,47-3,87 % sesuai 

dengan SNI 1995 yaitu minimal 2,8%. Lemak pada susu dapat dipengaruhi oleh beberapa 

factor diantaranya genetik, pakan, iklim, pemeliharaan, dan kesehatan ternak (Fitriyanto 

et al. 2013). Kerusakan pada lemak susu biasanya disebabkan oleh enzim lipase yang 

menghasilkan aroma tengik yang diperoleh dari mikroba yang ada pada susu. Mikroba 

yang ada pada susu dapat menyebabkan penurunan kualitas salah satunya adanya bakteri 

Bacillus cereus yang dapat menggumpalkan susu karena enzim yang dihasilkan. 

Demikian pula dengan bakteri genus Pseudomonas dan Enterobakteriaceae (Lund et al. 

2000). 

Susu pasteurisasi keempat merk berdasarkan Tabel 2. mengandung BKTL 

antara11,31-12,41, nilai tersebut sudah sesuai dengan SNI 1995 yaitu minimal 7,7%. 

Komponen penyusun BKTL terdiri dari protein dan laktosa ,perubahan kandungan 

protein susu dapat meningkatkan nilai BKTL (Soedono et al., 2003 dan Huda, 2007).  

 

BahanKeringTanpa Lemak 

Kadar BKTL susu yang tinggi dapat meningkatkan nilai BJ (Muchtadi et al. 2010). Berat 

jenis lemak sebesar 0,930 dan nilai berat jenis protein, laktosa, garam dan bahan lain 

sebagai komponen BKTL secara berturut-turut meliputi 1.346, 1.666, 4.12, dan 1.616 

(Vishweshwar dan Krishnaiah 2005). Susu merupakan koloid kompleks sehingga berat 

jenis susu bergantung pada komponen penyusunnya.  
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Tabel 3. BahanKeringTanpa Lemak (BKTL) 

Perlakuan 

Ulangan 

Total perlakuan Rata-rata I II III 

A 11,70 12,11 12,41 36,22 12,07 

B 11,29 11,82 10,87 33,98 11,33 

C 12,68 12,35 12,21 37,24 12,41 

D 11,65 11,93 11,56 35,14 11,71 

Total kelompok 47,32 48,21 47,05 142,58 

  

Susu pasteurisasi keempat merk berdasarkan Tabel 3. mengandung BKTL antara 

11,31-12,41, nilai tersebut sudah sesuai dengan SNI 1995 yaitu minimal 7,7%. 

Komponen penyusun BKTL terdiri dari protein dan laktosa ,perubahan kandungan 

protein susu dapat meningkatkan nilai BKTL (Soedono et al., 2003 dan Huda, 2007).  

Kadar BKTL susu yang tinggi dapat meningkatkan nilai BJ (Muchtadi et al. 2010). Berat 

jenis lemak sebesar 0,930 dan nilai berat jenis protein, laktosa, garam dan bahan lain 

sebagai komponen BKTL secara berturut-turut meliputi 1.346, 1.666, 4.12, dan 1.616 

(Vishweshwar dan Krishnaiah 2005). Susu merupakan koloid kompleks sehingga berat 

jenis susu bergantung pada komponen penyusunnya.  

 

Laktosa 

Perlakuan 

 Ulangan 

Total perlakuan Rata-rata I II III 

A 3,34 3,31 3,61 10,26 3,42 

B 2,91 3,34 2,88 9,13 3,04 

C 3,61 3,61 3,24 10,46 3,49 

D 3,28 3,08 3,08 9,44 3,15 

Total kelompok 13,14 13,34 12,81 39,29   

 

Susu pasteurisasi keempat merk berdasarkan Tabel 4. Mengandung laktosa antara 

3,04-3,49. Kandungan kadar laktosa yang dihasilkan tidak berbeda jauh di beberapa merk 

susu pasteurisasi yang berada di Malang.  
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian empat merk susu pasteurisasi yang beredar di 

wilayah Malang diperoleh hasil bahwa keempat merk tersebut sesuai dengan criteria 

pengujian angka reduktase dan nilai pH yang disyaratkan oleh SNI, dimana pH susu 

pasteurisasi antara 6 dan 7 dengan nilai angka reduktase 1. 
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ABSTRAK 

 
Dinas Perdagangan Kota Malang menyebutkan bahwa terdapat sekitar 27 pasar 

tradisional yang tersebar di berbagai lokasi di Kota Malang dan hampir seluruh proses 

produksi daging ayam broiler menggunakan metode konvensional. Pasar tradisional 

merupakan bagian dari rantai pemasaran daging yang memiliki resiko tinggi terhadap 
cemaran bakteri patogen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi Komposisi 

Kimia, Sifat Fisik dan Cemaran Bakteri E.coli Pada Daging Ayam Broiler di beberapa 

lokasi Pasar Tradisional yang terletak di Kota Malang. Hasil evaluasi komposisi kimia 
dan sifat fisik daging ayam broiler di pasar tradisional kota malang meliputi Pasar 

Dinoyo, Pasar Blimbing Dan Pasar Sawojajar menunjukkan hasil yang baik dan telah 

sesuai dengan standar. Hasil total cemaran bakteri E.coli menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang nyata (p>0.05) diantara rata-rata total cemaran pada setiap 
bagian potongan daging terhadap perlakuan kelompok pedagang kotor dan bersih, namun 

total cemaran bakteri E.coli pada daging ayam broiler di Pasar Tradisional Sawojajar 

melampaui standar maksimal. Perlunya implementasi cold supply chain pada proses 
pemasaran dan menerapkan biosecurity secara baik dan benar merupakan solusi agar 

dapat tercapainya produk daging ayam yang terjamin kualitasnya. 

 
Kata Kunci : Biosecurity, E.coli, kualitas, sanitasi 

 

PENDAHULUAN 

Kota Malang merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang termasuk 

dalam kategori kota padat penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 

2017, total populasi penduduk di Kota Malang mencapai 861.414 orang. Tingginya 

populasi penduduk di kota malang telah berdampak pada meningkatnya permintaan 

daging ayam broiler. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang mencatat 

adanya peningkatan permintaan daging ayam broiler pada tahun 2016 sebanyak 

17.877,11 ton meningkat menjadi 19.316,70 ton pada tahun 2017. Disisi lain, harga yang 

relatif terjangkau serta produk daging ayam broiler yang mudah dijumpai pada berbagai 

tempat penjualan seperti pasar modern dan tradisional turut menjadi faktor penyebab 

terus meningkatnya permintaan konsumen akan daging ayam broiler tersebut. 

mailto:Lilik.eka@ub.ac.id
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Daging ayam merupakan sumber protein yang memiliki nilai nutrisi lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan sumber protein nabati, serta mengandung mikronutrien seperti 

vitamin A, tiamin, besi, fosfor dan asam nikotinat (Koblitz, 2011). Mikroorganisme 

membutuhkan nutrisi dasar tertentu untuk proses pertumbuhan dan metabolisme, 

sehingga nilai nutrisi serta sifat fisik daging ayam seperti kadar air, pH dan keasaman 

sangat berpotensi tinggi untuk media tumbuh bakteri patogen (Mossel,1995)  

Kualitas daging yang baik dapat dihasilkan dari proses penanganan yang Aman, 

Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Proses produksi, penyembelihan, pencucian, distribusi, 

penyimpanan dan pemasaran merupakan titik kritis dimana setiap proses tersebut 

memiliki potensi untuk terjadinya kontaminasi, sehingga segala proses harus 

dilaksanakan secara baik dan benar agar kualitas tetap terjaga dengan baik saat diterima 

oleh konsumen. Menurut Li dkk (2016) pemantauan terhadap kualitas fisik, kimia, 

mikrobiologis dan sensori daging ayam broiler merupakan hal yang sangat penting dalam 

proses produksi. Bahan makanan yang masih mentah berpotensi menjadi media potensial 

untuk tumbuhnya bakteri Escherichia coli kontaminasi yang terjadi saat proses 

pemotongan, penanganan dan kontak manusia dengan produk pangan (Canton dkk, 

2008). Prevalensi bakteri Salmonella pada daging ayam memiliki potensi yang lebih 

tinggi ketika proses produksi dilaksanakan dengan menggunakan metode tradisional atau 

konvensional (Cohen dkk, 2007).  

Menurut Dinas Perdagangan Kota Malang terdapat sekitar 27 pasar tradisional 

yang tersebar di berbagai lokasi di Kota Malang dan hampir seluruh proses produksi 

daging ayam broiler menggunakan metode konvensional. Pasar tradisional merupakan 

bagian dari rantai pemasaran daging yang memiliki resiko tinggi terhadap cemaran 

bakteri patogen. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi komposisi kimia, sifat 

fisik dan cemaran bakteri E.coli pada daging ayam broiler di beberapa lokasi Pasar 

Tradisional yang terletak di Kota Malang.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada Bulan Januari hingga Februari Tahun 

2018 pada 3 lokasi pasar tradisional yang berbeda di Kota Malang. 

 

Evaluasi Komposisi Kimia dan Kualitas Fisik 

Sampel daging ayam diperoleh dari 3 lokasi pasar yang berbeda yaitu Pasar 

Dinoyo, Pasar Blimbing dan Pasar Sawojajar pada 9 pedagang yang diambil secara acak. 

Analisis meliputi kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar kolagen (meat scan) dan 
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kualitas fisik meliputi pH (pH Meter), daya ikat air, dan susut masak menggunakan 

metode oleh Soeparno (2005). 

 

Cemaran Bakteri E.coli 

Sampel daging didapatkan dari 2 kelompok yang terdiri dari 4 orang pedagang di 

pasar Sawojajar Kota Malang. Parameter yang digunakan pada pengelompokan pedagang 

pada lingkungan bersih (P1) adalah lapak memiliki air yang cukup dan lapak hanya 

digunakan untuk proses penjualan saja. Sedangkan parameter yang digunakan pada 

pengelompokan pedagang pada lingkungan pemasaran kotor adalah lapak yang tidak 

tersedianya air yang memadai serta proses penyembelihan yang dilaksanakan secara 

bersamaan pada lapak penjualaan tersebut (P2). Sampel daging ayam diambil sebanyak 4 

bagian mengikuti metode Soeparno (2005) yaitu bagian sayap (A), dada (B), paha (C), 

ekor (D). Sampel kemudian di analisis menggunakan metode Total Plate Count (TPC) 

untuk mengetahui level bakteri Escherichia coli. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi Komposisi Kimia dan Kualitas Fisik 

Data hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tidak adanya perbedaan 

secara nyata (p>0.05) antara lokasi pasar terhadap kualitas fisik (nilai pH, Daya ikat air, 

susut masak) dan komposisi kimia (kadar air, protein, lemak, kolagen) pada daging ayam 

broiler. 

 

Tabel 1. Kualitas Fisik dan Komposisi Kimia Daging Ayam Broiler di Pasar Tradisional 

Kota Malang 

Lokasi 

Pasar 

Kualitas Fisik Komposisi Kimia 

pH Daya ikat 

air (%) 

Susut 

Masak (%) 

Kadar Air 

(%) 

Kadar 

Protein 

(%) 

Kadar 

Lemak 

(g/100g) 

Kolagen 

(%) 

Sawojaja

r 

6,1±0,37 45,50 

±5,42 

22.16±1,07 73,03±0,15 22,02±0,15 2,60±0,21 1,42±0,01 

Blimbing 5,8±0,16 41,77±1,48 19,98±0,48 73,27±0,72 21,89±0,47 3,06±0,62 1,44±1,11 

Dinoyo 5,9±0,12 43,50±7,36 19,62±0,69 72,46±0,54 21,90±0,34 2,69±0,69 1,53±0,16 

Rata – 

Rata 

5,9±0,22 43,50±4,75 20,59±0,75 72,92±0,47 21,94±0,32 2,78±0,51 1,46±0,10 
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Hasil pH yang didapatkan adalah 5,8-6,1 sehingga dapat dikategorikan sebagai 

daging dengan kualitas baik. Nilai pH tersebut bernilai lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan pendapat Duval (2008) yang menetapkan bahwa daging dengan nilai pH 5.64 

akan menunjukkan warna, persentase daya ikat air, dan tekstur yang baik. Nilai 

persentase daya ikat air bervariasi sebesar 41.77%-45.50%, data pada Tabel 1 

menunjukkan bahwa persentase daya ikat air yang rendah akan diikuti dengan nilai pH 

yang rendah pula hal ini sesuai dengan Bowker (2014) analisis fillet ayam dengan nilai 

persentase daya ikat air rendah pada 2 jam dan 24 jam pasca pemotongan memiliki nilai 

pH lebih rendah dibandingkan fillet ayam dengan nilai persentase daya ikat air tinggi. 

Tingginya nilai daya ikat air akan diikuti oleh tingginya daya susut dan kadar air. Daya 

ikat air jaringan otot berhubungunan erat dengan tingkat denaturasi protein myofibrillar 

saat proses pemanasan (Larick dan Turner, 1992). Peningkatan suhu akan menyebabkan 

terjadinya denaturasi myosin dan aktin sehingga mempengaruhi perubahan struktural dan 

mengeluarkan cairan sarcoplasmic dari serat otot, lalu mengakibatkan hilangnya air dari 

jaringan daging (Bertola dkk, 1994). Kadar protein dan lemak daging ayam pada 3 lokasi 

pasar termasuk dalam kategori normal hal ini sesuai dengan Barroeta (2007) Kadar lemak 

pada daging unggas bagian dada sebesar 2,8 g/100 g. Furlan dkk. (2004) menyimpulkan 

bahwa protein karkas dipengaruhi oleh tingkat protein dalam ransum pakan. 

Hasil persentase kolagen yang tinggi berbanding terbalik dengan rendahnya daya 

ikat air (Tabel 1) yang disebabkan oleh adanya korelasi antara kelarutan kolagen dengan 

sifat mengikat air. Hal ini sesuai dengan pendapat Eilert dan Mandigo (1993) perlakuan 

panas pada daging akan mempengaruhi tingkat kelarutan kolagen yang berdampak pada 

perubahan tekstur dan daya ikat air. 

 

Evaluasi Cemaran Bakteri E.coli 

Hasil total cemaran bakteri E.coli (Tabel 2) menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang nyata (p>0.05) diantara rata-rata total cemaran pada setiap bagian 

potongan daging terhadap perlakuan kelompok pedagang. Cemaran bakteri E.coli pada 

seluruh bagian potongan daging ayam di kelompok lapak kotor lebih tinggi dibandingkan 

dengan cemaran bakteri E.coli di kelompok lapak bersih. Seluruh hasil tersebut telah 

melebihi Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) pada daging yang telah 

ditetapkan SNI yaitu 1 log CFU/g. Data yang tidak berbeda nyata disebabkan oleh 

kondisi lapak yang berada pada satu lingkungan sehingga meskipun lapak termasuk 

dalam kondisi bersih namun faktor eksternal seperti kondisi sanitasi pasar tradisional 

yang kurang baik akan menjadi potensi terjadinya kontaminasi silang. 
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Tabel 2. Total Cemaran Bakteri E.coli Daging Ayam Broiler pada 2 kelompok pedagang 

yang berbeda di Pasar Tradisional Sawojajar  

Perlakuan Pedagang 

Rata-Rata (log CFU/g) 

Bagian 

Sayap 

Bagian Dada Bagian Paha Bagian Ekor 

Kelompok 

Lapak 

Bersih 

1 5,46 5,50 5,75 5,70 

2 

5,66 5,49 5,58 5,66 

Kelompok 

Lapak Kotor 

1 5,87 5,84 5,87 5,91 

2 5,84 5,69 5,85 5,90 

  

Carron dkk (2017) menjelaskan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan 

cemaran bakteri adalah rendahnya tingkat kebersihan di lingkungan pasar, tidak 

dilaksanakannya biosecurity, infrastruktur yang kurang memadahi seperti (1) tempat yang 

sulit untuk dibersihkan dan tidak adanya air mengalir, (2) daging ayam biasanya disimpan 

pada suhu ruang pada siang hari dan disimpan di freezer hanya ketika tidak dijual, (3) 

peralatan pemotongan daging tidak dibersihkan dengan baik,  (4) proses pencucian karkas 

ayam dalam ember-ember air (yang tidak dibersihkan) sebelum membungkusnya dalam 

kantong plastik yang akan berpengaruh terhadap proliferasi bakteri, dan (5) limbah sisa 

proses pemotongan yang dibiarkan terbuka dan tidak segera dibuang hingga mengalami 

pembusukan. Menurut Fardiaz (1997) Daging ayam dengan nilai TPC 103-105 CFU/ml 

masih belum menunjukkan tanda-tanda kebusukan. Disisi lain, tingkat cemaran E.coli 

tidak berpengaruh terhadap kualitas fisik dan kimia dikarenakan proses penjualan yang 

dilakukan dalam rentang yang singkat sesaat setelah proses pemotongan dilakukan.  

 

KESIMPULAN 

 Hasil evaluasi komposisi kimia dan sifat fisik daging ayam broiler di pasar 

tradisional Kota Malang menunjukkan hasil yang baik dan telah sesuai dengan standar. 

Total cemaran bakteri E.coli Pada daging ayam broiler di Pasar Tradisional Sawojajar 

Kota Malang menunjukkan hasil yang kurang baik. Namun, cemaran E.coli tidak 

berpengaruh terhadap kualitas fisik dan kimia dikarenakan proses penjualan yang 

dilakukan dalam rentang yang singkat sesaat setelah proses pemotongan dilakukan. Saran 

dari penelitian ini adalah perlunya implementasi cold supply chain pada proses pemasaran 
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dan menerapkan biosecurity secara baik dan benar agar tercapainya produk daging ayam 

yang terjamin kualitasnya. 
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ABSTRAK 

Peningkatan cita rasa yoghurt dapat dilakukan dengan penambahan sari jahe, mengingat 
sari jahe merupakan flavor dan rasa alami yang banyak dijual di Indonesia. Oleh karena 

itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsentrasi ekstrak jahe yang optimal 

dalam minuman yoghurt berdasarkan nilai pH, kadar air dan Total Plate Count (TPC). 
Metode penelitian yang dilakukan dengan  Rancangan Acak Lengkap dengan lima 

perlakuan dan empat ulangan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan 

Analisis Varians dan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penambahan ekstrak jahemenunjukkan perbedaan yang nyata (P 
<0,05) antara nilai pH, kadar air danTPC. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 

penambahan 1% ekstrak jahe (P1) menunjukkan hasil terbaik dengan rata-rata nilai pH 

3,48, kadar air 88,71% dan TPC 8.03 log10 CFU / mL. Penelitian lebih lanjut tentang 
tingkat konsentrasi yang lebih tinggi dari ekstrak jahe ditambahkan dalam minuman 

yoghurt diperlukan. 

 
Kata kunci: Fermentasi, Antimikroba, kasaman, Bakteri Asam Laktat 

 

PENDAHULUAN 

 Konsumsi susu dan produk olahan susu mengalami peningkatan di pasaran, 

karena kesadaran akan kesehatan bagi yang mengkonsumsi susu dan produk olahannya 

(Anonymous, 2011). Yoghurt merupakan salah satu hasil olahan susu fermentasi dengan 

bantuan BAL ( Bakteri Asam Laktat). Menurut NYA (National Yogurt Association) 

yoghurt memiliki standar yaitu (1) mengandung tiga kultur aktif minimal 107 CFU/gram; 

(2) keasaman 4,6 atau lebih rendah; (3) bahan kering 51 %; (4) proses homogenisasi dan 

pasteurisasi; (5) memungkinkan penggunaan pemanis, pengemulsi, dan pengawet yang 

aman dan sesuai; (6) terfortifikasi dengan penambahan peningkatan nilai gizi atau 

fungsional. Keanekaragaman yoghurt dapat dilakukan dengan penambahan buah – 

buahan (Hekmat et al, 2015). Pada penelitian ini adanya penambahan dengan bahan 

rempah yaitu jahe. 

Jahe (Zingiber officinale) berasal dari Indo-wilayah Malaya, kini tersebar luas 

di banyak tempatnegara sebagai bumbu dan tanaman obat. Salah satu bahan yang dapat 
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digunakan dalam pembuatan yoghurt adalah yoghurt dengan bahan baku rempah. Jahe 

(Zingiber officinale) merupakan rempah-rempah Indonesia yang sangat penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Jahe dapat dikonsumsi sebagai bumbu masakan.Senyawa aktif 

yang terkadung dalam jahe seperti gingerol, shogaol dan paradol diteliti memiliki sifat 

sebagai anti-inflamasi, antioksidan, antibakteri dan antitrombosit (Ryan dan Morrow, 

2010). 

Kandunga kimia utama pada jahe yang berperan sebagai antimikroba adalah 

gingerol yang merupakan senyawa homolog fenolik keton. Menurut Robinson dalam 

Kusumawardani dkk (2008) mekanisme kerja gingerol adalah dengan cara denaturasi 

protein dan juga perusakan membran sitoplasma. Ditambahakan pula bahwa jahe seperti 

halnya jenis rempah-rempah lain juga memiliki kemampuan mempertahankan kualitas 

pangan yaitu sebagai antimikroba dan antioksidan. Gingerone dan gingerol berperan 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli, sedangkan kemampuan antioksidannya 

berasal dari kandungan gingerol dan shogaol (Radiati, 2003). Terjadinya denaturasi 

protein mengakibatkan sel bakteri tidak dapat melakukan fungsi normalnya sehingga 

secara tidak langsung akan menghambat pertumbuhan bakteri bahkan dapat berakibat 

mematikan sel bakteri. Oleh karena itu dengan penelitian ini di laporkan konsentrasi sari 

jahe tertentu dapat meningkatkan kesukaan konsumen tetapi tidak membunuh BAL. 

Bakteri asam laktat (BAL) mampu menghasilkan eksopolisakarida (EPSs)di 

media sekitarnya sebagai lendiratau di permukaan sel bakteri untuk membentuk kapsul. 

Karena EPS bakteri umumnya bersifat protektif, produksi EPS dapat meningkatkan 

ketahanan sel bakteri terhadapfaktor lingkungan yang tidak menguntungkan, misalnya 

ketahanan terhadap keasaman tinggi dan garam empedu. EPSs dari BAL dapat 

meningkatkan kolonisasi BAL ke mukosa usus, dan dengan demikian meningkatkan 

kekebalan tubuh inang (Górska et al., 2010).  

EPS hanya merupakan produk metabolit sekunder yang dikeluarkan saat 

lingkungan pertumbuhannya kurang menguntungkan. Pada strain bakteri yang bersifat 

non-mukoid yaitu yang tidak mampu membentuk EPS secara spontan dapat menjadi 

bersifat mukoid dalam kondisi tertentu. Kapsul atau lendir EPS ini dapat dikeluarkan 

secara fisik ataupun enzimatik tanpa mempengaruhi pertumbuhan bakteri yang dapat 

meningkatkan kestabilan produk yoghurt (Radiati et al 2016). Berdasarkan uraian diatas 

maka penelitian pada kulaitas yoghurt drink dengan penambahan sari jahe yang ditinjau 

dari nilai kadar air, pH dan TPC (Total Plate Count) dapat digunakan sebagai pangan 

fungsional dan bermanfaat bagi kesehatan. 
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MATERI DAN METODE  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yoghurt dan sari jahe dan 

berlokasi di Laboratorium THT Fakultas Peternakan UB. Media pertumbuhan yang 

digunakan adalah PCA (Plate Count Agar). Penelitian ini menggunakan metode 

percobaan di laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 5 

perlakuan dan 4 kali pengulangan, dan dilanjutkan Uji Jarak Berganda Duncan.  

Konsentrasi pemberian sari jahe yaitu (1%, 2%, 3% dan 4%). Analisis meliputi Kadar air, 

pH (pH meter PH009) dan TPC (Merc).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Penambahan Sari Jahe pada Yoghurt Terhadap Nilai Kadar Air. 

Data dan analisis ragam daya larut dapat dilihat pada Tabel1.menunjukkan 

bahwa perlakuan penambahan sari jahe dengan persentase yang berbeda (1%, 2%, 3% 

dan 4%) memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap nilai Kadar air. Nilai 

kadar air yang bervariasi ini dapat disebabkan oleh penambahan konsentrasi sari jahe 

yang berbeda pada setiap perlakuan. Jahe segar memiliki kadar airyang cukup tinggi  

sekitar 88.17% sedangkan kadar air yoghurt berkisar antara 86-89 %.  

Tabel 1. Rata-rata hasil penelitian pada masing-masing perlakuan 

Keterangan: Notasi pada kolom yang sama menunjukkan  pengaruh yang  nyata  (P<0,05) 

 

Hasil rata-rata nilai kadar air pada yoghurt dengan penambahan sari jahe pada 

Tabel 3. menunjukkan bahwa yoghurt dan jahe memiliki nilai kadar air yang hampir 

sama sehingga seiring penambahn konsentrasi sari jahe P0 (0%) yaitu 88,25% terus 

meningkat hingga P4(4%) yaitu 91,07%. Hasil nilai kadar air tertinggi pada P4 yaitu 

91,07 Hal ini diduga karena sari jahe memiliki nilai kadar air yang cukup tinggi yaitu 

88,17% sehingga seiring dengan bertambahnya konsentrasi jahe pada P4 (4%) juga 

mengalami peningkatan. Hasil terbaik pada P1 (1%) sebesar 88,71% hal ini dikarenakan 

semakin tiggi nilai kadar air maka semakin tinggi pula kandungan air yang terdapat 

dalamm yoghurt penambahan sari jahe sehingga dapat menyebabkan yoghurt mudah 

rusak (Celik, Bakirci dan Sat (2006)). 

Perlakuan pH Kadar air (%) TPC CFU/ml 

P0 4.31 ± 0.36a 88,25 ± 0,82a 8,33 ± 0,27b 

P1 3.48 ± 0.44a 88,71 ± 0,76ab 8,03 ± 0,10b 

P2 3.51 ± 0.21a 89,38± 0,73ab 7,96 ± 0,57b 

P3 3.55 ± 0.43a 89,89± 1,43bc 7,68 ± 1,47ab 

P4 3.76 ± 0.17b 91,07 ± 1,19c 7,07± 0,64a 
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Pengaruh Penambahan sari jahe pada Yoghurt Terhadap Nilai pH. 

Hasil analisis ragam menunjukkan penambahan sari jahe dengan persentase 

yang berbeda terhadap kualitas yoghurt ditinjau dari nilai pH dapat dilihat pada Tabel 1. 

Penambahan sari jare pada masing-masing perlakuan dengan tingkat konsentrasi yang 

berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap nilai pH. Nilai pH yoghurt 

drink sari jahe mengalami peningkatkan dan penurunan  dengan bertambahnya persentase 

penambahan sari jahe yaitu P0 (0%) sebesar 4.31, P1 (1%) mengalami penurunan dengan 

nilai pH sebesar 3.48, P2 (2%) mengalami kenaikan dengan nilai pH sebesar 3,51, P3 

(3%)  sebesar 3,55 dan P4 (4%) sebesar 3,76. Nilai pH menunjukkan nilai tingkat 

keasaman atau sifat basa suatu larutan.Penggunaan sari jahe pada P1 menyebabkan pH 

mengalami penurunan.Hal ini disebabkan oleh karena semakin banyaknya komponen 

kimia rimpang jahe yang dilarutkan, jahe mengandung asam folat dan asam pantoenat dan 

juga terdapat asam-asam organik seperti asam malat atau sering disebut dengan asam apel 

(asamhidroksibutanadioat) dan asam oksalat.Banyaknya kandungan asam dalam jahe 

yang dilarutkan menyebabkan pH menurun. 

Proses fermentasi pada pembuatan yoghurt sari jahe dengan bantuan mikroba 

Streotococcus thermophillus dan Lactobacillus bulgaricus  juga dapat menurunkan nilai 

pH. Jannah dkk (2014) bakteri yang dapat menurunkan nilai pH awal yang berkisar 5,0 

dilakukan oleh bakteri jenis Streptocci dan penurunan selanjutnya di lakukan oleh bakteri 

jenis Lactocilli dengan pH berkisar 4,5. Peningkatan nilai pH pada P1 sampai dengan P4 

diduga karena  nilai pH pada minuman sari jahe yang hampir mendekati netral yaitu 6,16-

6,27 (Ibrahim, 2015) sehingga seiring bertambahnya konsentrasi jahe pada P4 (4%) nilai 

pH semakin tinggi.  

 

Pengaruh Penambahan sari jahe pada Yoghurt Terhadap Nilai TPC. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tingkat penggunaan sari jahe 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap TPC (Total Plate Count) yoghurt 

drink penambhan sari jahe dapat dilihat pada Tabel 1. TPCyoghurt drink sari jahe 

mengalami penurunan  seiring dengan penambahan konsentrasi sari jahe yaitu P0 (0%) 

8,33, P1 (1%) sebesar 8,03, P2 (2%) sebesar7,96, P3 (3%) sbesar 7,68 dan P4 (4%) 

sebesar 7,07. Penggunaan sari jahe yang semakin banyak maka jumlah mikroba akan 

semakin turun hal ini disebabkan karena pertumbuhan mikroba tersebut dihambat oleh zat 

antimikroba yang terdapat dalam jahe, selain sebagai zat antimikroba jahe juga dapat 

membunuh mikroba. Zat antimikroba yang terkandung dalam jahe merupakan senyawa 

turunan metoksi fenol dalam oleoresin jahe yaitu  zingeron dan gingerol 
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Zat antimikroba pada konsentrasi 4% (P4) lebih efektif  menurunkkan jumlah 

mikroba dibanding konsentrasi penamabhan jahe pada perlakuan lain yaitu 1% (P1), 2% 

(P2), 3% (P3). Senyawa zingeron dan gingerol merupakan bukan senyawa volatil 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba lebih lama.Penambahan jahe dapat 

mengurangi jumlah awal mikroba, memperlambat fase pertumbuhan awal dan fase 

pertumbuhan logaritmik. konsentrasi jahe yang digunakan semakin tinggi maka semakin 

berkurang total bakteri yang dihasilkan pada produk pangan, karena semakin tinggi 

konsentrasi maka semakin banyak kandungan minyak atsiri dan oleoresin di dalam 

produk pangan, sehingga senyawa antimikroba dalam jahe meningkat, dan dapat 

menekan atau menghambat pertumbuhan bakteri.  

 

KESIMPULAN 

Semakin tinggi konsentrasi penambahan sari jahe menghasil nilai pH pada P0 

sebesar 4,31 menjadi P4 sebesar 3,76, nilai kadar air pada P0 sebesar 88,25 menjadi P4 

sebesar 91,07 dan TPC pada P0 sebesar 8,33 CFU/ ml menjadi P4 sebesar 7,07 CFU/ml. 

semakin tinggi penambahan konsentrasi jahe maka akan mengalami penurunan sebab 

senyawa aktif pada jahe dapat mengikat BAL sehingga mengalami penurunan.  

Penambahan sari jahe 1% (P1) memberikan hasil yang optimal pada pembuatan 

yoghurt drink dengan nilai pH 3,48. Kadar air sebesar 88,71%  dan Total Plate Count 

(TPC) sebesar 8,03 log10  CFU/mL.  
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ABSTRAK 

Pengabdian masyarakat Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus  

(PPUPIK) Yogokase ini merupakan bagian dari perwujudan kegiatan kewirausahaan staff 
pengajar yang dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Yogokase tablet effervescent merupakan 

produk inovasi yang berbahan utama kasein yoghurt susu kambing. Kasein yoghurt susu 
kambing memiliki potensi sebagai antioksidan karena proses hidrolisis pada saat 

fermentasi susu kambing dengan Bakteri Asam Laktat (BAL), sehingga akan lebih aktif 

memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh. Tahapan pembuatan tablet effervescent 

kasein yoghurt susu kambing diawali dengan pasteurisasi susu kambing teknik High 
Temperature Short Time (HTST), fermentasi denan penambahan starter BAL hingga 

menjadi yoghurt, pemisahan water soluble extract dengan kasein melalui sentrifugasi 

dingin, pengeringan kasein dengan teknik pan drying, formulasi serbuk kasein dengan 
mannitol, asam sitrat, natrium bikarbonat, pewarna makanan, essens, dan PEG 6000. 

Yogokase tablet effervescent dikemas dengan berat 4 gram dalam kondisi vakum pada 

wadah plastik kemudian dimasukkan kedalam aluminium foil. Pemasaran telah dilakukan 
baik secara offline maupun online dengan harga terjangkau, serta telah dipublikasikan 

pada beberapa media berita online. Yogokase tablet effervescent dapat diterima oleh 

konsumen karena memiliki citra rasa yang enak dan belum terdapat produk tablet 

effervescent berbasis olahan susu sejenis di masyarakat saat ini. 
 

Kata kunci : kasein yoghurt, susu kambing, tablet effervescent, antioksidan 
 

PENDAHULUAN 

Masyarakat sebagai konsumen dewasa ini memiliki kecenderungan terhadap 

produk suplemen yang berbahan dasar dari bahan pangan yang memiliki potensi untuk 

kesehatan tubuh, dikenal juga dengan istilah nutrasetika (Martiyosan and Singh, 2015). 

Beberapa komponen dalam bahan pangan asal hewan diketahui mempunyai potensi 

sebagai obat, sehingga telah menjadi perhatian konsumen dan peneliti, yang kemudian 

dikembangkan oleh sektor industri (Susanti dan Hidayat, 2016). Oleh sebab itu, usaha 

pengolahan dan diversifikasi produk Bahan Pangan Asal Hewan (BPAH) pada saat ini 

juga menunjukkan prospek yang cerah dan menjanjikan peluang bisnis. Hal tersebut 

dikarenakan produk BPAHmemiliki nilai gizi yang cukup tinggi karena menjadi sumber 

protein terbesar untuk tubuh, sehingga sangat penting pada pertumbuhan, perkembangan, 

serta kesehatan tubuh.  

mailto:drherika1989@gmail.com
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Susu kambing sebagai bagian dari BPAH memiliki kandungan gizi yang lebih 

unggul. Lemak dan protein susu  kambing lebih mudah dicerna serta kandungan vitamin 

B1 lebih tinggi dibanding dengan susu sapi. Budaya konsumsi susu kambing belum tinggi 

dikalangan masyarakat, hal ini disebabkan masyarakat sebagai konsumen cenderung 

mengkhawatirkan ada bau yang khas seperti pada daging kambing, dapat juga dijumpai 

pada susu kambing (Effendi dkk., 2009). 

Pembuatan susu kambing menjadi yoghurt akan meningkatkan nilai gizi, nilai 

jual, dan kesukaan konsumen. Dengan penambahan starter BAL akan memecah asam-

asam lemak yang menyebabkan bau khas pada susu kambing. Starter BAL juga akan 

menghidrolisis protein susu menjadi molekuk protein yang lebih kecil (peptida bioaktif) 

dan mengaktifkan fungsi dari protein dibandingkan dalam bentuk native(Karitas dan 

Fatchiyah, 2013; Awemu et. al., 2009). 

Universitas Brawijaya memiliki rencana arah pengembangan menuju 

“Enterpreuneur University” dengan salah satu kebijakan adalah pendidikan 

kewirausahaan. Universitas Brawijaya mempunyai visi aktif dalam pembangunan bangsa 

melalui pengabdian masyarakat, dimana salah satu bentuk pengabdian masyarakat 

tersebut adalah pemenuhan kebutuhan gizi bangsa (Thohari dkk., 2017). Banyak produk 

fermentasi susu yang lahir dari kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat Universitas 

Brawijaya namun belum pernah ada yang dikemas dalam bentuk tablet effervescent, 

sehingga pada saat “Yogokase”tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing ini 

tercipta, tidak memiliki kompetitor yang menghasilkan produk sejenis.  

Dampak dan manfaat PPUPIK dari aspek sosial ekonomi bagi kehidupan 

masyarakat secara nasional adalah (1) produk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat 

akan BPAH sebagai nutrasetika dengan harga terjangkau; (2) menyerap tenaga kerja 

untuk produksi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi jasa distribusi dan pemasaran; 

(3) menginspirasi untuk terciptanya wirausaha baru sejenis di lingkungan kampus; (4) 

menunjang tercapainya visi Universitas Brawijaya sebagai “Enterpreuneur University” 

serta pengembangan kemandirian PT.   

Pemilihan diversifikasi tablet effervescentdidasarkan pada alasan keuntungan 

yang lebih besar apabila dibandingkan dengan bentuk sediaan farmasi lainnya, yaitu dosis 

zat aktif yang diberikan sama, mudah digunakan atau praktis, serta stabil secara fisik 

maupun kimiawi. Adapun alasan lainnya pengkombinasian kasein yoghurt susu kambing 

dengan essens jeruk dalam bentuk effervescent, yaitu untuk mengurangi rasa tidak enak 

ketika mengkonsumsi susu kambing. 

 



 
 

96 
 

METODE KEGIATAN 

Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus(PPUPIK) 

“Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing ini dilaksanakan pada Bulan 

April sampai dengan November 2018 di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya sebagai tempat produksi tablet 

effervescent kasein yoghurt susu kambing. Pemasaranmelalui Laboratorium Kesehatan 

Masyarakat Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya,Rumah Sakit 

Hewan Pendidikan Universitas Brawijaya, membuka stand dalam berbagai kegiatan 

kampus, website, online shop, dan media sosial.  

 

Bahan Baku 

Bahan baku utama adalah susu kambing yang diperoleh dari ternak kambing 

Peranakan Ettawa (PE) yang sehat, sehingga memiliki karakteristik susu yang Aman, 

Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), untuk kemudian diisolasi kasein setelah melalui proses 

fermentasi terlebih dahulu. Kebutuhan susu kambing per-minggu mencapai 30 L. Starter 

powder yang digunakan untuk membuat yoghurt dari susu kambing 

mengandungLactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus 

acidophilus. Bahan tambahan pembuatan tablet effervescentkasein yoghurt susu kambing, 

meliputi mannitol, asam sitrat, natrium bikarbonat, pewarna makanan, essens, dan PEG 

6000. 

 

Alat  

Alat yang digunakan dalam proses pembuatan “Yogokase” tablet effervescent 

kasein yoghurt susu kambing, meliputi kompor, panci, dan waterbath untuk proses 

pasteurisasi; inkubator untuk proses pembuatan yoghurt; sentrifus dingin untuk proses 

pemisahan kasein dengan water soluble extract; oven dan loyang untuk pengeringan 

kasein; timbangan digital untuk menimbang bahan-bahan;blender, ayakan 60 mesh, dan 

mesin pencetak tablet untuk proses pembuatan tablet effervescent, serta vacuum sealer 

untuk proses pengemasan tablet effervescent. 

 

Cara Kerja Produksi 

Pembuatan “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing diawali 

dengan pembuatan yoghurt susu kambing. Susu kambing segar dipasteurisasi pada suhu 

72°C selama 15 detik (teknik HTST). Susu kambing pasteurisasi didinginkan hingga 
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mencapai suhu 45°C, ditambahkan dengan starter yoghurt sebanyak 3% per-liter, 

kemudian diinkubasi pada suhu 45°C selama 2-3 jam hingga mencapai pH 4,5-5. 

Langkah berikutnya adalah isolasi kasein, dengan cara disentrifuspada kecepatan 1200 

rpm selama 10 menit pada suhu 5°C, kemudian disaring untuk memisahkan kasein 

dengan water soluble extract. Kasein dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 

45°C selama 5-6 jam (teknik pan drying).Langkah terakhir adalah pembuatan 

“Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing, dengan cara mencampurkan 

serbuk kasein dengan bahan-bahan tambahan. 

Tempat produksi dilakukan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 

Universitas Brawijaya, terdiri dari 2 ruang produksi, yaitu ruang produksi 1 dengan luas 

13 x 10 meter, ruang produksi 2 dengan luas 3 x 2,5 meter. Ruang produksi 1 dilengkapi 

dengan tempat pencucian alat-alat produksi dan sumber air tersedia cukup. Hal ini 

menjadi faktor pendukung dalam penerapan sanitasi dalam rantai proses produksi 

“Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing. Sistem penjaminan mutu 

tablet effervescent melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) dan 

Standard Sanitation Operating Procedurs (SSOP) yang baik. Sistem penjaminan mutu 

diterapkan pada seluruh tahapan proses produksi “Yogokase” tablet effervescent kasein 

yoghurt susu kambing, meliputi penerimaan bahan baku utama, bahan tambahan yang 

diperlukan, proses produksi, dan pada produk akhir (pengemasan, penyimpanan, sampai 

distribusi) dengan memperhatikan titik kritis munculnya bahaya, baik biologi, kimia, dan 

fisik. “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing dilakukan uji kualitas 

secara organoleptik pada setiap kali proses produksi. 

Persiapan awal pembuatan “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu 

kambing adalah menentukan formulasi resep yang paling tepat dan melakukan 

perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang kemudian dapat diterapkan untuk 

setiap putaran proses produksi. Produksi berlangsung selama lima hari per-minggu. 

Promosi dilakukan secara online dan offline. Tempat pemasaran utama ada di 

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Universitas Brawijaya. Pemasaran 

diperluas dengan melakukan kerjasama RSHP Universitas Brawijaya. Pemasaran juga 

melalui membuka stand dalam berbagai kegiatan kampus, website Yogokase, online shop 

Shopee, dan media sosial Instagram. 

 Setiap kali proses produksi menggunakan 30 L susu kambing, yang dapat 

menghasilkan kurang lebih 105 kemasan “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt 

susu kambing dengan berat 4 gram per-kemasan.Alur proses produksi “Yogokase” tablet 

effervescent kasein yoghurt susu kambingdisajikan pada Gambar 
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1.

 

Gambar 1.Alur Proses Produksi  

 

Hasil Produk 

Hasil formulasi “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing 

adalah kasein sebanyak 1,7 gram ditambahkan dengan mannitol, asam sitrat, natrium 

bikarbonat, pewarna makanan, essens, dan PEG 6000. Penentuan harga “Yogokase” 

tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing diperoleh melalui perhitungan biaya 

setiap komponen yang digunakan, antara lain bahan baku, bahan-bahan tambahan, 

kemasan, dan biaya operasional (sumber daya listrik dan tenaga bidang produksi), 

sehingga diperoleh harga jual Rp. 5.000,- per-kemasan dengan berat 4000 mg. Gambaran 

produk disajikan pada Gambar 2dan Gambar 3. 

 

Gambar 3. Yogokase Tablet Effervescent Kasein Yoghurt Susu Kambing 

 

Keunggulan Produk 

 “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing ini memiliki banyak 

keunggulan, antara lain : (1) mempunyai nilai gizi yang tinggi karena bahan baku 80% 

adalah susu kambing, 20% adalah bahan tambahan untuk membuat menjadi bentuk tablet 

effervescent. Pernah dilaporkan dalam suatu penelitian jika kadar protein yoghurt akan 

lebih tinggi dibandingkan kadar protein susu segar. Kadar protein yang tinggi tersebut 

sebagai hasil dari proses fermentasi yang dapat meningkatkan konsentrasi asam amino; 
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(2) mikroorganisme patogen pada susu dapat tereliminasi melalui proses pasteurisasi; (3) 

mengandung mikroorganisme yang baik untuk sistem pencernann, yaitu BAL (L. 

bulgaricus, S. thermophilus, dan L. acidophilus); (4) kasein yang berhasil diisolasi dari 

yoghurt susu kambing, kemudian dilakukan pengeringan, sehingga memperpanjang umur 

simpan dan menjaga kestabilan pH kasein yoghurt susu kambing. Protein utama pada 

susu adalah kasein dan whey, mengandung semua asam amino esensial dalam jumlah 

optimal serta sebagai sumber peptida bioaktif. Kasein terdiri dari αs1-casein, αs2-casein, 

β-casein, K-casein,dan γ-casein. Suatu riset pernah mencatat kasein pada susu sapi 

sebesar 28,26 mg/ml, domba sebesar 42,55 mg/ml, dan kambing sebesar 44,03 mg/ml 

(Cozma et. al., 2011); (5) memiliki rasa yang enak dan aroma khas kambing dapat 

dikurangi; (5) tidak membutuhkan peralatan khusus, seperti lemari es atau freezer, untuk 

penyimpanan tablet effervescent. Hal ini dikarenakan tablet effervescent dikemas dalam 

wadah plastik kemudian dimasukkan kedalam aluminium foil pada kondisi vakum. 

 

 Pada Tabel 1 berikut ini diberikan gambaran nilai gizi yang dikandung dalam 

kasein yoghurt susu kambing :  

Tabel 1.Kandungan Nilai Gizi Kasein Yoghurt Susu Kambing 

No. Kriteria Hasil 

1. Air (%)  

2. Abu (%) 0,73% 

3. Lemak (%) 9,32% 

4. Protein (%) 4,85% 

5. Karbohidrat (%) 6,25% 

6. Total BAL  3,4x107 

7. Kadar antioksidan IC50 25,43 µg/ml 

  

“Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing adalah 3,4 x 107 

CFU/ml. Jumlah total BAL yang diperoleh adalah sesuai dengan standar dari SNI 

2981:2009 tentang yoghurt, yaitu sebesar minimal 1 x 107 CFU/ml (SNI 2981, 2009). 

Kadar antioksidan cukup tinggi, yaitu 25,43 µg/ml. Suatu bahan dikatakan memiliki 

potensi antioksidan sangat kuat jika IC50 adalah kurang dari 50 µg/ml (Dewi, 2016). 

Keunggulan lain yang dimiliki oleh “Yogokase” tablet effervescentkasein yoghurt 

susu kambing adalah belum ada produk sejenis, yaitu produk olahan susu melalui proses 
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fermentasi yang dikemas dalam bentuk tablet effervescentyang diproduksi dalam skala 

sempit, yaitu diproduksi oleh unit usaha di lingkungan Universitas Brawijaya maupun 

skala luas, yaitu diproduksi oleh unit-unit usaha masyarakat umum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Produksi Produk 

Produksi dilakukan setiap hari pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB oleh 

staff bagian produksi, dibawah tanggung jawab manajer produksi. Sumber daya berupa 

tenaga kerja saat ini adalah pelaksana kegiatan sendiri sebanyak 4 orang, dibantu 1 orang 

staff bagian produksi dengan latar belakang pendidikan Gizi dan untuk bagian pemasaran 

belum memiliki staff tetap, masih menggunakan tenant.  

Serbuk kasein yang digunakan adalah sebanyak 1,7 gram untuk menghasilkan 

satu kemasan “Yogokase” tablet effervescent yoghurt susu kambing. Dari 30 L susu 

kambing dapat diperoleh serbuk kasein sebanyak 180 gram, yang dapat menghasilkan 

105 kemasan “Yogokase” tablet effervescent yoghurt susu kambing. Jumlah serbuk 

kasein ini merupakan hasil konversi dari dosis optimal kasein yoghurt susu kambing, 

yaitu 300 mg/kg BB, yang telah diteliti melalui serangkaian penelitian untuk mencegah 

berbagai penyakit degeneratif maupun keracunan polutan lingkungan. Hasil uji 

organoleptik metode hedonicserta orientasi pasar menunjukkan bahwa pilihan rasa 

“Yogokase” tablet effervescent yoghurt susu kambing yang disukai konsumen adalah 

jeruk. 

Berdasarkan hasil uji analisis proksimat diketahui“Yogokase” tablet effervescent 

yoghurt susu kambing sarat dengan nilai gizi yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan pada 

bahan utama susu kambing sudah mengandung total protein, kasein, lemak susu, mineral, 

dan vitamin A yang lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Asam lemak pada susu kambing 

kaya dengan asam lemak volatil, antara lain kaproat, kaprilat, dan kaparat yang 

memberikan pengaruh juga pada pembentukan rasa dan aroma susu kambing yang 

spesifik. Lemak susu kambing mengandung asam lemak rantai pendek C6, C8, dan C10 

yang disintesis pada kelenjar mamae. Aroma susu kambing yang spesifik yang 

menyebabkan masyarakat masih belum banyak yang mengkonsumsi susu kambing. 

Dengan dibuat dalam bentuk “Yogokase” tablet effervescent yoghurt susu kambing, 

sangat diharapkan masyarakat mulai banyak yang mengkonsumsi susu kambing, karena 

aroma susu kambing yang spesifik tersebut dapat diminimalisir dengan penambahan 

essens jeruk. 
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Pemasaran Produk 

 Pemasaran “Yogokase” btablet effervescent kasein yoghurt susu kambing dengan 

melakukan promosi, komunikasi, dan penjualan. Promosi dan komunikasi dengan 

menggunakan banner dan brosur, dilakukan secara online menggunakan media sosial 

instagram dengan ID @yogokase_kesmavetfkhub, whatsapp dengan nomor 

081333050055, dan website dengan alamat yogokasefkhub.blogspot.com. Segmen pasar 

menengah keatas usia dewasa yang dijangaku oleh “Yogokase” tablet effervescent kasein 

yoghurt susu kambing. Strategi pemasaran juga ditempuh dengan upaya memperkenalkan 

produk pada masyarakat luas dengan memanfaatkan media berita online, antara lain 

Antara News, Cendana News, Koran Jakarta, serta media sosial Universitas Brawijaya 

(facebook, twitter, dan instagram) 

 

Gambar 4. “Yogokase” di Antara News, Cendana News, dan Koran Jakarta 

 

KESIMPULAN 

a. “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing ini merupakan produk 

intelektual kampus sebagai hasil dari penelitian, inovasi, dan kreatifitas dari Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. 

b. “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing ini sebagai alternatif 

pilihan nutrasetika alami bersumber bahan pangan asal hewan yang mempunyai nilai 

gizi tinggi dan manfaat untuk kesehatan tubuh. 

c. “Yogokase” tablet effervescent kasein yoghurt susu kambing ini juga menjadi 

produk diversifikasi dari susu kambing, dengan cita rasa enak yang dapat diterima 

oleh konsumen, sehingga turut mendorong masyarakat untuk mengenal dan 

mengkonsumsi susu kambing yang diketahui memiliki manfaat yang baik untuk 

tubuh. 

d. Mendukung program pemerintah dalam upaya ketahanan pangan dengan 

mengutamakan pemanfaatan bahan baku dari peternak kambing perah lokal. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan pada suhu 

refrigerator terhadap total mikroba dan uji alkohol pada susu kambing pasteurisasi. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Islam Malang dan Lab Maxzer steril, Malang pada tanggal 2 Juli 

– 26 November 2017. Materi yang digunakan adalah susu kambing segar sebanyak 10l, 

gula, panci stainless steel, refrigerator, alat pengujian total mikroba, tabung reaksi, 
alkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen menggunakan 

rancangan acak lengkap 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah 

lama penyimpanan pada refrigerator selama P1 (1hari), P2 (3hari), P3 (6 hari), P4(9 hari), 
P5(12 hari) dan P6 (15 hari). Data total mikroba dianalisis menggunakan analisis ragam 

dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Data 

hasil uji alkohol menggunakan analisis deskriptif. Tahap pertama adalah pembuatan susu 

kambing pasteurisasi dengan metode High Temperature Short Time 71,2°C selama 15 
detik. Tahap kedua adalah penyimpanan susu kambing pasteurisasi selama 15 hari pada 

refrigerator. Tahap ketiga adalah pengujian parameter-parameter. Parameter yang 

digunakan adalah total mikroba dan uji alkohol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
lama simpan pada refrigerator mempengaruhi total mikroba (P<0,05). Rataan total 

mikroba  P1= 5,9x102a CFU/ml , P2= 7,2x102a CFU/ml , P3= 8,9x102a CFU/ml , P4= 

1,1x103a CFU/ml , P5=  9,5x104b CFU/ml dan P6 = 8,2x105c CFU/ml. Hasil dari uji 
alkohol, susu kambing pasteurisasi menghasilkan uji alkohol negatif dari P1 hingga P3 

(lama simpan 1-6 hari) dan positif pada penyimpanan P4-P6 (9-15 hari). Simpulan 

penelitian ini adalah total mikroba susu kambing pasteurisasi yang disimpan pada suhu 

refrigerator meningkat seiring lamanya penyimpanan dan hasil uji positif alkohol 
ditemukan pada susu kambing pasteurisasi yang disimpan suhu refrigerator pada 9-15 

hari. Disarankan, berdasarkan hasil penelitian ini lebih baik mengkonsumsi susu kambing 

pasteurisasi maksimal 6 hari penyimpanan pada suhu refrigerator. 
 

Keywords= susu kambing pasteurisasi, refrigerator, total mikroba, uji alkohol. 

 

PENDAHULUAN 

Kualitas mikroba menjadi tolak ukur kualitas suatu produk pangan hewani. Susu 

kambing merupakan salah satu jenis produk pangan hewani yang kaya akan nutrien. 

Menurut Nugraheni (2013) bahwa susu kambing mengandung protein 3,4%, laktosa 

4,7%, total solid 13%, lemak 4,1% dan mineral 0,77%. Oleh karena itu, susu kambing 

segar menjadi media baik untuk pertumbuhan mikroba. Usaha pengolahan lebih lanjut 

diperlukan untuk mengurangi cemaran mikroba pada produk pangan ini, salah satunya 

dengan proses pasteurisasi.  

mailto:oktaviarahayu89@gmail.com
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Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu segar pada suhu dan waktu tertentu. 

Jenis pasteurisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu Long Temperature Long Time (LTLT) 

dan High Temperatur Short Time (HTST). Jenis pasteurisasi HTST dilakukan pada suhu 

minimal 71,2°C selama 15 detik. Jenis pasteurisasi HTST lebih baik dibandingkan 

dengan LTLT karena dapat mempertahankan nilai nutrisi dan rasa pada susu pasteurisasi 

(Anjarsari, 2010). Proses pasteurisasi ini perlu dilanjutkan dengan proses penyimpanan 

yang tepat sehingga kualitas susu pasteurisasi terjamin.  

Penyimpanan pada suhu refrigerator memberikan pengaruh terhadap kualitas susu 

pasteurisasi. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa mikroba yang bertahan hidup saat 

proses pasteurisasi dan penyimpanan refrigerator 4°C. Ketahanan produk susu sapi 

pasteurisasi di pasaran hingga 7 hari bahkan 12 hari. Oleh karena itu, perlunya penelitian 

ini dilakukan lama penyimpanan lebih dari 12 hari untuk mengetahui ambang batas 

kualitas susu kambing pasteurisasi dari segi total mikroba dan uji alkohol. Tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui pengaruh lama simpan pada suhu refrigerator terhadap 

total mikroba dan uji alkohol susu kambing pasteurisasi. Manfaat lainnya adalah 

memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan konsumen susu kambing pasteurisasi 

mengenai ketahanan susu kambing pasteurisasi pada suhu refrigerator.  

 

MATERI DAN METODE 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Islam Malang dan PT Maxzer Steril. Pelaksanaan penelitian 

dimulai bulan 2 Juli – 26 November 2017. 

 

Materi dan Metode 

Materi yang digunakan adalah susu kambing segar sebanyak 10l, gula, panci 

stainless steel, refrigerator, alat pengujian total mikroba, tabung reaksi, alkohol 70%. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen menggunakan rancangan 

acak lengkap 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah lama 

penyimpanan pada refrigerator selama P1 (1hari), P2 (3hari), P3 (6 hari), P4(9 hari), 

P5(12 hari) dan P6 (15hari). Data total mikroba dianalisis menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui adanya 

perbedaan antar perlakuan. Data hasil uji alkohol menggunakan analisis deskriptif. 

Parameter yang diamati adalah total mikroba dan uji alkohol. 
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Prosedur Penelitian 

Prosedur pembuatan susu kambing pasteurisasi 

Susu kambing segar sebanyak 10 liter diuji terlebih dahulu untuk menentukan 

kelayakan sebagai bahan baku di dalam proses pembuatan susu pasteurisasi. Uji yang 

dilakukan adalah uji nilai pH, rasa, bau, warna, alkohol. Hasil yang didapatkan adalah 

susu normal. Tahap selanjutnya yaitu memproses susu kambing segar menjadi susu 

pasteurisasi. Mempersiapkan panci steam stainless stell sebanyak 2 buah untuk 

melakukan proses pasteurisasi. Panci berdiameter besar berdiameter 32 cm ditaruh di atas 

nyala api kompor dan di dalamnya diberi air selanjutnya memasukkan susu kambing 

segar ke dalam panci stainless stell berdiamater kecil berdiameter 28 cm kemudian 

menaruh panci berdiameter kecil tersebut di atas panci berdiamater besar. Memanaskan 

susu kambing segar hingga mencapai suhu 71,2°C selama 15 detik dengan tetap 

melakukan pengadukan secara homogen supaya terhindar adanya langit-langit pada 

permukaan atas susu. Proses pasteurisasi yang dilakukan menurut (Susilorini dan Sawitri, 

2006). Tahap selanjutnya adalah menuangkan gula sebanyak 10% ke dalam susu hingga 

tercampur homogen. Mematikan kompor apabila suhu dan waktu pasteurisasi telah 

tercapai. Mengemas susu kambing pasteurisasi yang sudah jadi ke dalam kemasan botol 

steril lalu menyimpannya di dalam suhu refrigerator selama 12 hari dan setiap 3 hari 

sekali dilakukan pengujian sampel. 

 

Prosedur Total Mikroba 

Sampel disiapkan sebanyak 25 ml. Sampel susu diambil sebanyak 10 ml 

ditambah dengan reagen pepton 90ml dan dihomogenkan dengan stirer selama 2 menit. 

Cairan tersebut adalah larutan pengenceran 10-1. Suspensi pengenceran 10-1 diambil 1 ml 

dengan pipet ke dalam larutan 9 ml BPW untuk mendapatkan pengenceran 10-2, lakukan 

berulang hingga 10-4 sesuai kebutuhan. Suspensi pengenceran diambil 1 ml dimasukkan 

ke dalam cawan petri ditambahkan 25 ml PCA. Cawan petri berisi sampel dan media 

diputar angka 8 hingga tercampur rata. Inkubasi pada 37°C selama 48 jam dengan posisi 

cawan petri terbalik. 

 

Prosedur Uji Alkohol 

Prosedur pengujian alkohol pada susu adalah memasukkan susu sebanyak 5 ml ke 

dalam tabung reaksi kemudian menambahkannya dengan cairan alkohol 70% sebanyak 5 

ml juga (perbandingan susu : alkohol = 1:1). Tahap selanjutnya adalah mencampurkannya 

dengan mengocok tabung reaksi yang telah berisi susu dan alkohol hingga homogen 
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kemudian mengamati perubahan pada dinding tabung reaksi. Hasil positif pada uji 

alkohol ditandai dengan adanya butiran-butiran putih berupa protein yang pecah dan 

menempel pada dinding tabung reaksi, sedangkan hasil negatif pada uji alkohol ditandai 

dengan tidak adanya butiran putih yang menempel di permukaan dinding tabung reaksi 

(Dwitania dan Ida, 2013). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Total Mikroba Susu Kambing Pasteurisasi pada Penyimpanan Suhu Refrigerator 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama simpan refrigerator mempengaruhi 

total mikroba susu kambing pasteurisasi (P<0,05). Rataan total mikroba P1 hingga P6 

dapat dilihat pada Tabel 1. Total mikroba susu kambing pasteurisasi yang disimpan pada 

refrigerator berkisar 5,9x102 CFU/ml hingga 8,2x105 CFU/ml pada penyimpanan 1-15 

hari.  

Tabel 1. Rataan Total Mikroba, dan Uji Alkohol Susu Kambing Pasteurisasi pada 

Penyimpanan Suhu Refrigerator 

 Sampel 

Parameter P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Total 

mikroba(CFU/ml)  

5,9x102a 7,2x102a 8,9x102a 1,1x103a 9,5x104b 8,2x105c 

Uji alcohol negatif Negative negatif positif  positif positif 

Keterangan: Huruf superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

nyata antar perlakuan (P<0,05) 

 

Total mikroba pada sampel P1 hingga P6 mengalami kenaikan seiring lama 

penyimpanan pada refrigerator. Semakin lama disimpan maka jumlah mikroba akan 

meningkat. Total mikroba P1 (1 hari penyimpanan) tidak berbeda nyata dengan P2, P3 

dan P4 namun berbeda nyata dengan P5 dan P6. Total mikroba P5 berbeda nyata dengan 

P6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total mikroba P1 hingga P4 berkisar 5,9x102 

CFU/ml hingga 1,1x103CFU/ml. Total mikroba yang didapatkan pada P1 hingga P4 

masih dalam kisaran standar SNI yang ditetapkan bagi produk susu pasteurisasi 

sedangkan total mikroba pada P5 dan P6 diluar batas cemaran mikroba yang ditetapkan 

SNI yaitu 9,5x104 dan 8,2x105. Batas jumlah bakteri pada susu pasteurisasi tidak boleh 

lebih dari 3x104CFU/ml (SNI 01-3951-1995).  

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil prediksi penelitian Valik et al. (2003) 

bahwa susu pasteurisasi yang disimpan pada ruang bersuhu 4°C akan memberikan 
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peluang bagi tumbuhnnya mikroba dalam waktu 12 hari dan  mencapai nilai TPC sebesar 

5x104 cfu/ml. Menurut Budiyono (2009) bahwa TPC merupakan faktor penting dalam 

penentuan kualitas susu pasteurisasi yang baik dan berdaya simpan lama. Susu 

pasteurisasi yang diproduksi oleh koperasi susu hanya mampu berkisar 4-6 hari pada suhu 

penyimpanan 4°C sedangkan di negara Australia, Amerika Serikat dan Eropa produk susu 

pasteurisasinya mampu bertahan hingga 12 hari. Hal ini dikarenakan kualitas susu segar 

di Negara tersebut mampu mencapai 200.000 per ml sehingga produk susu pasteurisasi 

yang dihasilkan rendah nilai TPCnya.  

 

Uji Alkohol pada Susu Kambing Pasteurisasi pada Penyimpanan Suhu Refrigerator 

Berdasarkan hasil uji alkohol pada susu kambing pasteurisasi sampel P1, P2 dan 

P3 menunjukkan hasil negatif dan sampel P4 dan P5 berkategori positif. Sampel P1, P2, 

dan P3 selama 1-6 hari penyimpanan suhu refrigerator menunjukkan hasil negatif 

terhadap uji alkohol. Hasil negatif uji alkohol memperlihatkan tidak adanya gumpalan 

putih-putih yang menempel pada tabung reaksi. Sampel P4 dan P5 menunjukkan hasil 

positif pada uji alkohol memperlihatkan adanya gumpalan putih-putih pada tabung reaksi. 

Hal ini menunjukkan bahwa, sampel susu kambing pasteurisasi yang disimpan pada suhu 

refrigerator selama 7-12 hari menghasilkan adanya gumpalan-gumpalan pada tabung 

reaksi. Gumpalan-gumpalan putih tersebut dapat terjadi karena pecahnya protein kasein 

akibat perlakuan lamanya penyimpanan. 

Seiring lamanya penyimpan, diduga adanya perkembangan mikroba yang tumbuh 

di dalam sampel susu yang mengakibatkan nilai pH susu turun. Nilai pH susu yang 

rendah akibat tumbuhnya mikroba mampu merusak protein-protein di dalam susu 

sehingga terjadi pemecahan kasein dari protein susu yang dibuktikan adanya gumpalan 

putih yang menempel pada tabung reaksi. Pemecahan kasein di dalam susu tersebut 

menjadikan susu kambing pasteurisasi tidak layak konsumsi lebih dari 6 hari pada suhu 

refrigerator. Menurut Nababan et al. (2015) bahwa pecahnya susu pada uji alkohol 

dikarenakan oleh tumbuh kembangnya bakteri di dalam susu sehingga terjadi pemecahan 

gula susu (laktosa) menjadi asam laktat. Susu mulai pecah pada uji alkohol menunjukkan 

hasil positif. Pecahnya susu terjadi saat penyimpanan mulai penyimpanan jam ke 6 

sampai ke 8. Pemecahan pada susu memberikan indikasi bahwa terjadinya tingginya 

kerusakan susu. Uji alkohol ini memberikan hasil positif ketika kondisi susu asam, susu 

pada awal terjadinya mastitis serta susu tidak stabil akibat perubahan fisiologi pada susu. 

Apabila suasana asam pada susu kurang dari 0,21% ketika ditambah dengan adanya 

alkohol mengakibatkan terjadinya endapan kasein susu dan kalium yang dibuktikan 
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dengan adanya gumpalan-gumpalan putih pada dinding permukaan tabung reaksi. 

Menurut Susilorini dan Sawitri (2006) bahwa uji alkohol adalah uji yang paling 

sederhana untuk diterapkan. Hasil positif pada uji alkohol dikarenakan bertambahnya 

suasana asam pada susu dan susu menjadi rusak atau susu bercampur dengan susu yang 

berasal dari ambing yang terkena penyakit mastitis.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa total mikroba susu 

kambing pasteurisasi meningkat seiring lama penyimpanan 1-16 hari pada suhu 

refrigerator dan uji positif alkohol ditemukan pada susu kambing pasteurisasi yang 

disimpan suhu refrigerator pada 9-15 hari. Disarankan lebih baik mengonsumsi susu 

kambing pasteurisasi tidak lebih dari 6 hari masa simpan suhu refrigerator. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah menganalisis model struktural dari pengaruh audit 

operasional fungsi pemasaran dan pengendalian internal terhadap efektivitas pelayanan 
konsumen. Penelitian dilaksnakan di PT. Kembangjoyo Sriwijaya yang merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam budidaya madu sampai dengan pengolahan menjadi 

produk madu di kabupaten Malang. Metode penelitian menggunakan survei untuk 
mendapatkan data primer dan data sekunder. Responden dalam penelitian ini adalah 

Manajer pemasaran dan staff di wilayah malang serta Palembang sebanyak 30 responden 

dan divisi administrasi dalam recording serta auditor dan auditee (yang tidak termasuk 

kategori responden 30 orang) sebanyak 20 orang sehingga total responden sebanyak 50 
orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modelling (SEM) dengan menggunakan software warpPLS. Hasil penelitian bahwa Audit 

operasional fungsi pemasaran dan pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap 
efektivitas pelayanan sebesar 87%. Hasil audit operasional memiliki hasil temuan di 

dalam audit operasional fungsi pemasaran yang dinyatakan closed oleh auditor kepada 

auditee yang artinya temuan tersebut telah memiliki solusi dan dalam proses solusi yang 
dapat meningkatkan kualitas pemasaran produk dan telah memiliki umpan balik positif 

dimana hasil tersebut berdampak positif pada efektivitas dalam pelayanan konsumen. 

Bentuk pengendalian internal melalui aktivitas pengendalian dan pengawasan pada fungsi 

pemasaran yang telah diterapkan oleh pimpinan perusahaan meliputi pengendalian 
efektifitas program pemasaran melalui aktivitas dan pengawasan pemasaran, 

pengendalian strategi pemasaran yang dilakukan secara online dan offline, pegendalian 

keuntungan dan rentabilitas dalam kegiatan pemasaran dan pengendalian efisiensi 
pemasaran melalui personal selling yang dilakukan oleh sales di setiap outlet madu 

kembang joyo sehingga manajer pemasaran melakukan pengenalan pada setiap sumber 

pemasaran dalam meningkatkan prestasi marketing. 

 
Kata Kunci :audit, pemasaran, pengendalian, efektivitas, pelayanan, madu 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan di bidang peternakan merupakan sebuah solusi untuk menghadapi 

peningkatan kebutuhan protein hewani seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan 

kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung nilai gizi tinggi. 

Sektor peternakan memberikan memiliki peran besar dalam mendukung peningkatan 

perekonomian nasional, karena pada dasarnya kebutuhan protein hewani yang tidak dapat 

digantikan dengan protein lainnya. 
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Pada era ekonomi kreatif dan arus globalisasi yang begitu kuat maka semua daya 

pesona meliputi pesona alam, sejarah dan budaya tentu tentu saja tidak dapat memberikan 

“value” bagi masyarakat jika tidak diimbangi dengan upaya menggugah minat pasar 

untuk mengunjungi serta menikmati berbagai objek wisata serta hasil industri kreatif 

bahkan arus informasi dan komunikasi yang terus berjalan dengan cepat pada generasi 

FANG (facebook, amazone, netflix dan google) sehingga sangat mendukung keberadaan 

ekonomi dan industri kreatif dalam melakukan pemasaran di lokasi pariwisata. Di antara 

usaha untuk menarik minat pasar itu adalah adanya karya industri pariwisata yang 

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan serta berdaya saing tinggi baik di wilayah 

lokal maupun mancanegara melalui “Visit Indonesia Years” (Tahun Kunjungan Wisata) 

atau pameran kreativitas industri dan karya anak bangsa dari berbagai daerah dengan 

memperkenalkan dan mempromosikannya ke berbagai negara di dunia. 

Upaya intervensi tersebut juga dilakukan oleh pemerintah kabupaten Malang, 

dimana kabupaten Malang merupakan kabupaten nomor dua terluas di Indonesia setelah 

kabupaten Banyuwangi sehingga hal tersebut merupakan salah satu peluang tinggi suatu 

wilayah untuk mengeksplore kekayaan pariwisata dalam suatu daerah. Kondisi kabupaten 

Malang dengan padat penduduk maka menjadikan wilayah potensi pariwisata adalah 

suatu sumber perekonomian, yang harapannya adalah pariwisata yang berkelanjutan 

untuk menciptakan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan 

pendapatan suatu daerah.  

Di Indonesia produk madu baru mencapai sekitar 2000 ton/tahun dengan tingkat 

konsumsi madu perkapita masih rendah, yaitu sekitar 10 s/d 15 gram/orang atau hanya 

setara dengan satu sendok makan per orang per tahun.(Dirjen BPDASPS,2013). Madu 

terkenal di dunia kesehatan karena mengandung banyak khasiat. Madu bisa dimanfaatkan 

sebagai obat, makanan, perawatan kecantikan, dan bumbu penyedap. Peningkatan 

pemasaran madu baik pada pasar domestic maupun pada pasar Internasional akan 

menghadapi tantangan yang semakin kuat dalam era globalisasi.  

PT Madu Kembang Joyo Sriwijaya merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak pada bidang produksi berupa madu. Perusahaan yang berpusat di Palembang ini 

menyediakan produk madu dengan standart internasional dan juga madu lokal. PT Madu 

Kembang Joyo Sriwijaya mulai membuka bisnis pada tahun 1998, yang kemudian belajar 

untuk menghasilkan produk madu dengan baik. Kembang Joyo juga belajar memahami 

berbagai aspek berternak lebah dan alasan mengapa berbagai teknik manajemen bekerja 

atau tidak bekerja secara optimal. Dari sinilah motto Kembang Joyo berasal yaitu 

“Scientific Beekeeping”. Kembang Joyo menghasilkan produk perlebahan yang sesuai 
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dengan standar mutu dengan menerapkan manajemen perlebahan yang baik dan higienis. 

PT Madu Kembang Joyo Sriwijaya memiliki cabang di Kota Malang yang berada di Jalan 

Jl. Raya Karang Juwet Donowarih No.101, Bonowarih, Karangploso, Malang. PT Madu 

Kembang Joyo menjual madu 100% asli dari peternakan lebah madu Kembang Joyo yang 

sangat dipercaya manfaatnya bagi kesehatan tubuh dan juga dapat dimanfaatkan untuk 

mengatasi luka bakar, menambah stamina, bahkan mencegah kanker. Produk yang 

tersedia terdapat beberapa pilihan jenis, ukuran dan rasa yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan. Topografi kabupaten Malang didominasi berbagai kawasan dataran tinggi dan 

perbukitan yang berlembah-lembah dan dataran rendah, di berbagai yaitu bagian wilayah 

di kabupaten Malang yang membuat pemerintahan  kabupaten  memiliki peluang tinggi 

untuk menggali  potensi  daerah  untuk  dijadikan  suatu  bisnis  yang  menjanjikan  sesuai  

dengan sumber  daya  yang  ada,  baik  itu  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  

iklim  dan  letak geografis  yang  ada  di  daerah  tersebut. Beragam objek wisata baru, 

unik dan penuh dengan inovasi-inovasi yang belum pernah ada di Indonesia didirikan 

guna menarik wisatawan local maupun wisatawan asing. 

Topografi kabupaten Malang didominasi berbagai kawasan dataran tinggi dan 

perbukitan yang berlembah-lembah dan dataran rendah, di berbagai yaitu bagian wilayah 

di kabupaten Malang yang membuat pemerintahan  kabupaten  memiliki peluang tinggi 

untuk menggali  potensi  daerah  untuk  dijadikan  suatu  bisnis  yang  menjanjikan  sesuai  

dengan sumber  daya  yang  ada,  baik  itu  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  

iklim  dan  letak geografis  yang  ada  di  daerah  tersebut. Beragam objek wisata baru, 

unik dan penuh dengan inovasi-inovasi yang belum pernah ada di Indonesia didirikan 

guna menarik wisatawan local maupun wisatawan asing. 

Sasaran pemasaran madu Kembang Joyo sebagian besar adalah pada lokasi 

Pariwisata. Topografi kabupaten Malang didominasi berbagai kawasan dataran tinggi dan 

perbukitan yang berlembah-lembah dan dataran rendah, di berbagai yaitu bagian wilayah 

di kabupaten Malang yang membuat pemerintahan  kabupaten  memiliki peluang tinggi 

untuk menggali  potensi  daerah  untuk  dijadikan  suatu  bisnis  yang  menjanjikan  sesuai  

dengan sumber  daya  yang  ada,  baik  itu  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  alam,  

iklim  dan  letak geografis  yang  ada  di  daerah  tersebut. Beragam objek wisata baru, 

unik dan penuh dengan inovasi-inovasi yang belum pernah ada di Indonesia didirikan 

guna menarik wisatawan local maupun wisatawan asing. Peluang inilah yang 

dimanfaatkan PT Madu Kembang Joyo Sriwijaya dalam memasarkan produk mereka. 

Keahlian dan kepandaian para tenaga penjual dan bagian promosi diperlukan dan 
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memegang peranan penting untuk memengaruhi konsumen agar mau membeli produk 

mereka.  

Agar konsumen tidak merasa kecewa dengan produk yang mereka pilih 

diharapkan para tenaga penjual dan bagian promosi harus dapat menguasai dan 

memahami produk yang mereka jual untuk dapat menjawab pertanyaan konsumen saat 

akan membeli produk mereka. Para tenaga penjual dan bagian promosi juga harus pandai-

pandai dalam hal promosi untuk dapat memikat konsumen yang banyak. Berdasarkan 

permasalahan tersebut. Disinilah peran manajer pemasaran dituntut aktif untuk 

mengintroduksi persiapan pengolahan produk sehingga semua kegiatan usaha perusahaan 

dapat terarah pada pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan tersebut yang dinamakan 

proses audit di dalam fungsi pemasaran. Menurut Tunggal (2003), terdapat tiga faktor 

dalam mempengaruhi kinerja suatu pasar secara langsung, yaitu : posisi pasar organisasi, 

sifat dari peluang dan ancaman, lingkungan organisasi dan kemampuan organisasai dalam 

mengatasi sebuah masalah. Fungsi utama audit operasional atas fungsi pemasaran adalah 

menguji dan menilai tujuan dari kebijakan pemasaran, serta melakukan penelaahan dalam 

peluang-peluang yang dapat didapatkan sehingga tujun perusahaan dapat tercapai. 

 

MATERI DAN METODE 

Pelaksanaan penelitian dilakukan di PT. Kembangjoyo Sriwijaya yang 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam budidaya madu sampai dengan pengolahan 

menjadi produk madu di kabupaten Malang. Metode penelitian menggunakan survei 

untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Responden dalam penelitian ini 

adalah Manajer pemasaran dan karyawan serta sales yang berada di masing-masing outlet 

yang ada di wilayah malang serta Palembang sebanyak 30 responden dan divisi 

administrasi dalam recording serta auditor dan auditee (yang tidak termasuk kategori 

responden 30 orang) sebanyak 20 orang sehingga total responden sebanyak 50 orang. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modelling 

(SEM) dengan menggunakan software warpPLS. Analisis SEM merupakan analisis 

multivariat yang digunakan untuk mengetahui pengaruh audit operasional dan 

pengendalian internal terhadap efektivitas pelayanan konsumen Pt.Madu Kembangjoyo 

Sriwijaya. 

Variabel pengamatan terdiri dari variabel bebas dan terikat. Variabel bebas 

meliputi audit operasional (X1) yang terdiri dari dimensi variabel kualifikasi auditor 

(x1.1), tujuan audit operasional (x1.2), manfaat audit operasional (x1.3), pelaksanaan 

audit (x1.4), hasil audit operasional (x1.5); Pengendalian Intern (X2) terdiri dari 



 
 

113 
 

lingkungan pengendalian (x2.1), aktivitas pengendalian (x2.2), manajemen resiko (x2.3), 

sistem komunikasi dan informasi akuntansi (x2.4) dan pengawasan (x2.5);Efektivitas 

Pelayanan Publik (Y) terdiri dari waktu pelayanan (y1), kecermatan pelayanan (y2), 

manajemen layanan (y3). 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuesioner dan dokumentasi. 

Analisis data menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modelling) dengan 

software warpPLS yang merupakan salah satu jenis persamaan struktural halus yang 

bersifat rekursif dan meruapakan analisis varian sehingga tujuan utama dalam penelitian 

ini adalah mengembangkan sebuah kejadian bahkan kejadian tersebut bisa saja di luar 

dugaan penulis karena varian dalam hasil analisis tersebut beragam tidak seperti CB-SEM 

analisis kovarian, maka hal tersebut merupakan salah satu alasan penulis menggunakan 

analisis warpPLS. 

Analisis SEM menggunakan persamaan struktural yang terdiri dari variabel 

eksogen yang terdiri dari audit operasional (X1) dan pengendalian intern (X2) sedangkan 

variabel endogen adalah Efektivitas pelayanan publik konsumen produk PT.Kembang 

Joyo Sriwijaya (Y) dalam penelitian tidak memiliki variabel intervening yang 

menghubungkan antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Berikut merupakan 

bentuk model persamaan struktural regresi: 

Efektivitas pelayanan publik = ß K audit operasional + ß pengendalian intern 

Langkah-langkah analisis SEM dengan metode PLS, dimana proses pertama yang 

dilakukan adalah menganalogi ilmu yang terkait atau berkaitan dengan ilmu lain; 

merancang puter model dengan meihat hubungan variabel manifest yang menghasilkan 

hubungan formatif dan reflektif; merancang struktur permodelan dalam diagram jalur; 

mengkonversikan diagram jalur ke persamaan; pendugaan parameter melalui estimasi 

jalur yang menghubungkan antara variabel laten, hubungan variabel laten dengan variabel 

manifest; outer modeluntuk melihat signifikansi; inner model untuk melihat besarnya 

pengaruh variabel endogen dalam model; pengujian hipotesis; asumsi model yang 

bertujuan untuk menginterpretasikan model struktural dari masing-masing variabel 

(Ghazali dan.Latan.2014) 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Pengaruh Audit Operasional Fungsi Pemasaran dan Pengendalian Internal 

terhadap Efektivitas Pelayanan Konsumen PT. Kembang Joyo Sriwijaya  

 
Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan bahwa pengaruh dan model dari 

pengaruh audit operasional dan pengendalian internal terhadap efektivitas pelayanan 
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konsumen pada PT.Madu Kembangjoyo Sriwijaya adalah sebesar 0,868 atau 87% sisanya 

13% di pengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian audit dan pengendalian perusahaan. 

Hasil audit yang dilakukan rutin setiap tahun memberikan dampak positif terhadap 

konsumen, begitu pula aktivitas pengendalian di dalam tahap produksi, pemasaran dan 

keuangan di PT.Kembang Joyo Sriwijaya memberikan kontribusi positif terhadap 

efektivitas pelayanan konsumen dari sudut pandang waktu pelayanan yaang tepat dalam 

kegiatan pemasaran dan relevansinya dengan kegiatan produksi dan keuangan. Berikut 

merupakan mode hasil pengaruh auidt operasional dan pengendalian internal perusahaan 

terhadap efektifitas dalam melayani konsumen berdasarkan waktu. 

 

 

Gambar 1. Model Pengaruh Audit Operasional dan Pengendalian Internal terhadap 
Efektivitas Pelayanan Publik 

 
Berdasarkan hasil analisis data untuk mengetahui model dan pengaruh maka audit 

operasopnal dan pengendalian internal memiliki pengaruh sebesar 87% terhadap 

efektivitas pelayanan publik. Model persamaan struktural analisis WarpPLS adalah 

sebagai berikut: 

Y = 0,288 X1 + 0,265 X2 

Hasil audit mewakili dimensi variabel audit operasional sebesar 0,288 yang 

artinya meningkatnya hasil audit operasional lengkap dan closed pada setiap temuan yang 

dilakukan oleh auditor kepada auditee di bidang pemasaran oleh staff di PT. Kembang 

Joyo Sriwijaya sebesar 1 unit maka mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik 
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sebesar 0,288, hal tersebut dikarenakan banyaknya temuan di dalam audit operasional 

fungsi pemasaran yang dinyatakan closed oleh auditor kepada auditee yang artinya 

temuan tersebut telah memiliki solusi dan dalam proses solusi yang dapat meningkatkan 

kualitas pemasaran produk PT. Kembang Joyo Sriwijaya dan telah memiliki umpan balik 

positif. Beberapa temuan yang dilansir di dalam proses audit operasional fungsi 

pemasaran yang berkaitan dengan basic customer relation adalah perusahaan minimal 

harus memiliki kebijakan tertulis yang berkaitan dengan aspek pemasaran antara lain 

tujuan pemasaran perusahaan yang utama adalah meningkatkan kepuasan konsumen 

sehingga perusahaan madu milik Kembang Joyo lebih mengutamakan kualitas madu 

alami yang dapat dijaminkan oleh perusahaan dengan memberikan garansi sebesar Rp 

1.000.000,- setiap botol apabila ditemukan madu tidak asli dengan merk perusahaan 

Kembang Joyo Sriwijaya sehingga konsumen dapat mendapatkan produk madu asli tanpa 

meragukan kualitas dan keaslian madu tersebut. Kebijakan yang dimiliki oleh perusahaan 

disajikan dalam bentuk dokumen antara lain kebijakan yang dibuat untuk mengiringi alur 

proses pemasaran, kebijakan untuk kualifikasi dan aturan sumberdaya manusia dalam 

bidang pemasaran, kebijakan penjaminan keamanan produk hingga produk sampai ke 

tangan konsumen akhir sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diharapkan. Kebijakan 

tersebut dimuat di dalam dokumen penjaminan yang dilampirkan beberapa data dukung 

terkait dengan Standar Operasional Prosedur untuk Pegawai dan pimpinan di dalam 

proses pemasaran serta hasil dari proses audit yang dilaksanakan rutin setiap akhir tahun 

untuk melihat feedback konsumen terhadap produk dan pelayanan di dalam fungsi 

pemasaran yang berkontribusi terhadap peningkatan revenue perusahaan. 

Wijayanti (2010) bahwa penerapan audit operasional menghasilkan temuan-

temuan audit operasional yang menunjukkan adanya ketidakefektivitas sistem pemasaran 

serta pengendalian internal pada sistem pemasaran suatu organisasi. Hasil penerapan 

audit operasional adalah temuan-temuan audit operasional dan rekomendasi kepada 

pihak-pihak manajemen untuk memecahkan masalah dan memperbaiki pengendalian 

internal yang telah ada dan operasi sistem pemasaran suatu organisasi. 

Persiapan yang dilakukan oleh perusahaan dalam proses audit oleh auditor 

eksternal (dewan komisaris PT.Kembang Joyo Sriwijaya) dan internal (dewan komisaris 

PT.Kembang Joyo Sriwijaya dan Manager Pemasaran) kepada auditee (karyawan di 

bidang pemasaran seluruh outlet di Malang dan Palembang serta sales dan beberapa divisi 

keuangan yang berkontribusi dalam pemasaran produk) yang pertama adalah menyiapkan 

dokumen pendukung penjaminan terutama adalah kejelasan manajemen perintah di dalam 

proses pemasaran, maka PT. Kembang Joyo Sriwijaya memiliki kejelasan struktur 
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organisasi dalam menjaminkan kejelasan proses perintah dalam manajemen sehingga di 

dalam struktur tersebut proses organizing jelas maka korelasi setiap staf divisi pemasaran 

dengan divisi lainnya mampu terstruktur, maka struktur organisasi dinilai sangat penting 

saat proses audit berlangsung dan auditor menyatakan closed. Dokumen kebijakan yang 

dimiliki oleh PT Kembangjoyo berkaitan dengan kebijakan harga sehingga antara 

wilayah Malang dan wilayah Palembang memiliki kebijakan yang berbeda-beda sesuai 

dengan Upah Minimum Regional setiap wilayah berdasarkan keebijakan harga dan 

pendapatan per kapita di wilayah tersebut walaupun produk madu sama-sama diproduksi 

di wilayah Malang. Metode penentuan harga dilakukan berdasarkan harga raw material, 

UMK, pendapatan per kapita dan permintaaan konsumen akan produk madu serta pasar 

(sehingga dalam pemasaran produk peternakan berlakunya hukum Cateris paribus). 

Aktivitas pengendalian dan pengawasan di dalam proses manajemen memberikan 

pengaruh positif terhadap efektivitas pelayanan publik masing-masing bernilai sama 

dengan beta koefisien sebesar 0,265 yang artinya adalah semakin sering sistem 

pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak perusahaaan dalam mengevaluasi tugas 

marketing dan divisi keuangan kemudian pihak pengendali melakukan pengolahan 

informasi yang diterima dari lapang sehingga perlu analisis data informasi yang diterima 

karena berkaitan dengan layanan konsumen serta pembagian kekuasaan dan wewenang 

serta tugas masing-masing divisi secara jelas dan terukur maka akan meningkatkan 

efektivitas pelayanan konsumen, selain itu di dalam pengendalian internal PT. Kembang 

Joyo Sriwijaya yang berdampak terhadap efektivitas pelayanan konsumen adalah 

kegiatan pengawasan dimana pimpinan perusahaan sebagai auditor internal yang 

memperhatikan hasil audit dan review mengenai temuan yang bersifat masih open 

sehingga akan dicarikan solusi maka dengan adanya solusi dan pelaksanaan membuat 

temuan tersebut closed dan yang paling penting proses audit dilaksanakan setiap tahun 

karena merupakan kegiatan rutin perusahaan yang tergolong pada annual program, 

sehingga semakin meningkatnya aktivitas dan pengawasan di dalam pengendalian 

internal sebesar 1 unit maka akan meningkatkan efektivitas pihak marketing dalam 

berhadapan dengan konsumen sebesar 0,265 unit. Proses pengendalian internal yang 

dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang melakukan proses auditing dengan memetakan 

lingkungan pemasaran berdasarkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, politik, 

hukum, perkembangan teknologi pada saat mendekati konsumen di era revolusi industri 

4.0 serta pangsa pasar dalam menghadapi beragam perilaku, permintaan, kebutuhan dan 

keinginan produk madu dari konsumen. Bentuk pengendalian internal pada fungsi 

pemasaran yang telah diterapkan oleh pimpinan perusahaan meliputi pengendalian 
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efektifitas program pemasaran melalui aktivitas dan pengawasan pemasaran, 

pengendalian strategi pemasaran yang dilakukan baik secara online dan offline, 

pegendalian keuntungan dan rentabilitas dalam kegiatan pemasaran produk madu dan 

pengendalian efisiensi pemasaran melalui personal selling yang dilakukan oleh sales di 

setiap outlet madu kembang joyo sehingga manajer pemasaran melakukan pengenalan 

pada setiap sumber pemasaran dalam meningkatkan prestasi marketing. Langkah yang 

ditempuh oleh manajer pemasaran antara lain menentukan material proses pengendalian 

yang akan di audit pada annual program, menentukan standar produk pada sudut pandang 

konsumen berdasarkan kebutuhan dan keinginan serta permintaan, mengukur kinerja 

pemasaran berdasarka  dokumen SOP, menentukan beberapa temuan yang 

mengakibatkan dari beberapa penyimpangan serta melakukan tindakan koreksi sehingga 

auditor dapat menyatakan temuan closed. 

Pengumpulan informasi audit pendahuluan khususnya pada departemen Sales and 

Marketing mencangkup hal yang cukup luas, pencarian tidak dapat hanya terpaku pada 

pelaksanaan standar perusahaan dan peraturan terbaru, namun juga pada pihak yang 

berkepentingan dalam pelaksanaan tujuan utama perusahaan yang dibebankan pada 

departemen sales dan marketing, yakni pendapatan perusahaan berwujud target quantity 

penjualan. Pelaksanaan yang dapat dilihat melalui hasil audit yang dilakukan oleh auditor 

perusahaan hanya mencangkup pada pelaksanaan internal sesuai dengan SOP (Dhanti, 

Dkk 2015) 

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, dimana pada saat mengalami inflasi maka 

akan berdampak terhadap nilai suatu barang di dalam negeri maka di dalam proses 

pengendalian internal perusahaan mengambil beberapa strategi untuk tetap 

mempertahankan jumlah pelanggan melalui program diskonto yang dilakukan di 

beberapa outlet terutama di outlet yang berlokasi di kawasan wisata dengan pangsa pasar 

yang telah disesuaikan sehingga berdasarkan hasil audit proses tersebut dikategorikan 

efektif dari segi elayanan konsumen. Pada sudut pandang politik dan hukum kebijakan 

pemerintah menentukan harga produk pertanian salah satunya adalah madu, dimana 

kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh fenomena peningkatan impor produk pertanian 

yang mengakibatkan turunnya produktivitas produk pertanian di dalam negeri menurun 

bahkan kehilangan konsumen karena harga impor relatif lebih murah. Upaya yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam meningkatkan jumlah konsumen di tengah banyaknya 

ketimpangan yang terjadi di era ekonomi kreatif sektor agribisnis maka salah satunya 

adalah meningkatkan pelayanan dan komunikasi dengan konsumen melalui media sosial. 

Media sosial menjadi sebuah daya tarik bagi konsumen yang ingin mendapatkan 
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produknya secara praktis sehingga kontinyuitas dari sebuah produk terjamin, bahkan 

dengan adanya sosial media maka produsen dapat memperluas pangsa pasar. Beberapa 

segmen pasar untuk wilayah pemasaran di kota Palembang mampu memberikan 

keuntungan salah satunya di kota Batam yang bebas PPN. 

 

KESIMPULAN 

1. Audit operasional fungsi pemasaran dan pengendalian internal memiliki 

pengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik sebebsar 87%. 

2. Hasil audit operasionalmemiliki hasil temuan di dalam audit operasional fungsi 

pemasaran yang dinyatakan closed oleh auditor kepada auditee yang artinya temuan 

tersebut telah memiliki solusi dan dalam proses solusi yang dapat meningkatkan 

kualitas pemasaran produk PT. Kembang Joyo Sriwijaya dan telah memiliki umpan 

balik positif dimana hasil tersebut berdampak positif pada efektivitas dalam 

pelayanan konsumen. 

3. Bentuk pengendalian internal melalui aktivitas pengendalian dan pengawasan pada 

fungsi pemasaran yang telah diterapkan oleh pimpinan perusahaan meliputi 

pengendalian efektifitas program pemasaran melalui aktivitas dan pengawasan 

pemasaran, pengendalian strategi pemasaran yang dilakukan baik secara online dan 

offline, pegendalian keuntungan dan rentabilitas dalam kegiatan pemasaran produk 

madu dan pengendalian efisiensi pemasaran melalui personal selling yang dilakukan 

oleh sales di setiap outlet madu kembang joyo sehingga manajer pemasaran 

melakukan pengenalan pada setiap sumber pemasaran dalam meningkatkan prestasi 

marketing. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to know the implementation of development 

assistance programs of beef cattle to 2015 period, and to analyze the effect of the program 

to the welfare of farmers groups in Tulungagung regency. The method used was 

decsriptive quantitative. The data collection method used interview and questionnairee to 

60 respondents in three groups of farmers. The results showed that the correlation 

coefficient was 85,8% which means that the characteristics of farmers, standards and 

effectiveness, participation, and communications of farmers groups helps to improve the 

welfare and the result of F count> F table table (38,884> 2,79) which means 

implementation policy has significance value for welfare. The conclusion of the research 

result is the implementation of assistance program of beef cattle period 2015 with 

technical service from socialization program until monitoring and evaluation was well 

conducted. This program also plays a role in improving members of farmers’ groups 

welfare and helps to create an independent, creative, innovative farmer in increasing a 

population of beef cattle. 

Keywords: Implementation, beef cattle, welfare. 

 

PENDAHULUAN  

Peluang pengembangan sapi potong cukup besar, hal ini dipengaruhi beberapa 

faktor antara lain tersedianya sapi bakalan dalam jumlah yang cukup besar, tersediannya 

pakan, tersedianya lahan yang memadai, mudahnya akses pemasaran, ketrampilan 

peternak, sosial budaya yang menunjang dan adanya dukungan dari pemerintah. 

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu wilayah pengembangan ternak potensial di 

Provinsi Jawa Timur yang memiliki peran penting dan strategis dalam pengembangan 

ternak dan menyediakan kebutuhann daging sapi di Jawa Timur. Didukung dengan 

mailto:iza.amir@yahoo.com
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pendapat Yusdja (2014) mengemukakan bahwa program pengadaan daging sapi adalah 

meningkatkan kelahiran, menurunkan kematian, meningkatkan pasokan daging sapi dan 

produksi dalam negeri, menurunkan impor sapi bakalan dan menurunkan impor daging.  

Upaya yang perlu dikembangkan dalam membina dan memantapkan kelompok 

ternak adalah memperkuat kelembagaan ekonomi petani peternak di perdesaan. Oleh 

sebab itu diperlukan pendekatan yang efektif agar petani/peternak dapat memanfaatkan 

program pembangunan yang ada, secara berkelanjutan, melalui penumbuhan rasa 

memiliki, partisipasi dan pengembangan kreatifitas, disertai dukungan masyarakat 

lainnya sehingga dapat berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat sekitar.  

Pengembangan program peternakan merupakan bagian pembangunan nasional 

yang sangat penting, karena salah satu tujuan pembangunan peternakan adalah 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang unggul, oleh karena itu peran pemerintah 

dalam memberi dukungan terhadap peternak yang sudah ada, maka sangat dibutuhkan 

koordinasi yang baik antara pemerintah dengan kelompok ternak sehingga tahapan 

pembinaan dan pengembangan peternakan dapat sejalan sehingga membawa kelompok 

ternak menjadi lebih maju, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan 

peternak, adapun variabel yang digunakan meliputi: karakteristik peternak, efektifitas 

implementasi, kebijakan, partisipasi, dan komunikasi peternak, dengan adanya penelitian 

ini maka pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui hasil input dan output dari 

pelaksana program sehingga jika progran ini berhasil atau berpengaruh terhadap 

kesejahteraan target sasaran yang diberikan program bantuan ternak maka program yang 

telah ada bisa dilanjutkan dengan program yang sama sehingga dapat mengembangkan 

populasi ternak sapi potong dan meningkatkan kesejahteraan peternak.   

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 

program bantuan pengembangan sapi potong periode tahun 2015 Kelompok Ternak Di 

Kabupaten Tulungangung dan 2) untuk menganalisis pengaruh program bantuan ternak 

sapi potong periode tahun 2015 terhadap kesejahteraan kelompok ternak Di Kabupaten 

Tulungangung. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan di kelompok ternak “Lembu Agung”, “Lembu Jaya 

Makmur”, dan “Tani Mulyo” Di Kabupaten Tulungagung pada tanggal 7 Mei 2018 - 31 

Mei 2018. Pemilihan responden dilakukan secara Total Sampling yaitu kepada para 

anggota kelompok ternak yang menerima program bantuan ternak periode 2015. 
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Pengumpulan data meliputi data primer dari hasil wawancara dan kuisoner saat 

dilokasi penelitia Data Sekunder diperoleh dari artikel, buku, dan data dari 

DinasPeternakan Kabupaten Tulunggaung 

Metode Analisis Data  

1. Analisis Deskriptif  

Teknik anailisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

diskriptif, mengikuti konsep dari Arinkunto (2010) Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendiskripsikan hasil dari wawancara terhadap responden. Apabila datanya telah 

terkumpul, diklasifikasikan menjadi dua kelompok data kuantitatif yang berbentuk angka-

angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol  

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan”skala liket” misalanya: 

1) Skor 4 = setuju/sering/positif  

2) Skor 3 = kadang–kadang/netral 

3) Skor2 = tidak setuju/hampir tidak  pernah  

4) Skor 1 = sangat tidak setuju 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Menurut Ghozali (2006) kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih dapat diukur dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda, analisis regresi juga melanjutkan arah hubungan antara variabel 

terikat dengan variabel beban 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Program Bantuan Pengembangan Ternak  

Program bantuan ternak sapi potong ini bertujuan untuk mendukung lebih 

berkembangnya usaha peternakan rakyat maka Direktorat Jendral Peternakan dan 

Kesehatan Hewan melakukan berbagai upaya yaitu membuat program bantuan ternak 

untuk membantu mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas ternak, sentra 

peternakan rakyat dan selanjutnya bisa meningkatkan kesejahteraan. Jumlah ternak yang 

diberikan yaitu sebanyak 21 ekor ternak PO (Peranakan Ongole) betinan per kelompok 

ternak. Program ini tergolong bantuan hibah dari pemerintah, hibah yang dimaksud 

artinya ternak yang telah diberikan untuk hak milik sepenuhnya berada di tangan peternak 

baik dari sisi manejemen pemeliharaan sampai dengan pemasaran. 

Gambar 1. Skema pedoman alur program bantuan ternak 
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Faktanya selama program berjalan kurang lebih 4 tahun pembinaan dari Dinas 

Peternakan tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat selalu melakukan pengontrolan dan 

pembinaan kepada kelompok ternak penerima bantuan program ini yang bertujuan 

memberikan pemahaman dan kemampuan pelaksanaan tujuan dan hasil yang ingin 

dicapai, yaitu untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan, dampaknya kini 

ketiga kelompok ternak tersebut saling bekerjasama dalam mengembangkan usaha 

ternaknya baik dari sisi manejemen sampai dengan pemasarannya. Sesuai dengan 

pendapat Person et.al., dalam Soeharto (2014) mengemukakan pendapatnya tentang 

pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk 

berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap lembaga - 

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang 

yang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaanyang cukup untuk 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiaannya. 

 

B. Input dan Output Program 

1) Input bagi peternak  

a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan peternak. 

b. Meningkatkan populasi ternak dalam kelompok.  

c. Menciptakan peternak - peternak yang mandiri dalam meningkatkan skala usaha  

d. Membantu meningkatkan kesejahteraan peternak dan anggota  keluarganya  

e. Menciptakan lapangan kerja. 

 

 

2) Output bagi pemerintah 

a. Meningkatkan kinerja pengembangan populasi ternak sapi potong yang  baik 

b. Mendukung terbentuknya sentra peternakan rakyat. 
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c. Terlaksannya usaha pengembangan populasi ternak sapi potong yang  

 berdaya saing. 

 

C. Tahap Penerimaan Program Bantuan 

Program bantuan pengembangan ini melalui beberapa tahap diantaranya: 

1. Sosialisasi dari Dinas Peternakan  

2. Pengajuan proposal program  

3. Verifikasi kelompok ternak  

4. Tahap pelaksanaan program  

5. Pembinaan program 

6. Monitoring dan evaluasi 

 

D. Sanksi Program 

Sanksi program bantuan pengembangan ternak yaitu, ketika kelompok ternak melanggar 

peraturan perjanjian maka akan dilakukan blacklist untuk penerimaan program periode 

berikutnya.  

 

E. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Y= -10,615 ＋ 1,023 X1 ＋ 0,177 X2 ＋0,185 X3 ＋1,285 X3 ＋ e 

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui nilai semua variabel positif yang 

artinya bahwa karakteristik, standar dan efektifitas program, partisipasi, dan komunikasi 

memiliki arah yang positif terhadap kesejahteraan kelompok ternak.  

Analisis diperoleh hasil adjusted R (koefisien determinasi) sebesar 0,717 Artinya 

bahwa 71,7% variabel kesejahteraan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, sedangkan 

sisanya 28,3% variabel kesejahteraan akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain 

yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

  

1. Karakteristik Peternak (X1) 

Pada indikator karakteristik peternak diperoleh hasil yang paling kuat adalah 

umur, pengalaman beternak, dan skala usaha, hal tersebut dikarenakan 70% total 

responden merupakan murni berprofesi sebagai peternak yang telah lama terjun di bidang 

peternakan.  

 

Tabel 1. Indikator Karakteristik Peternak 
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Sumber: Data Primer diolah (2018) 

Variabel X1 menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan karakteristik 

peternak (X1) terhadap kesejahteraan (Y). indikator usia (X1) yang bertanda positif 

artinya semakin kuat karakteristik peternak, seperti semakin dewasa usia, semakin lama 

pengalaman beternak, dan semakin besar skala usaha maka akan semakin meningkatkan 

kesejahteraan (Y) dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Apabila terjadi 

kenaikan faktor tersebut sebesar 1% maka akan meningkatkan kesejahteraan. Sesuai 

dengan pendapat Lionberger dan Gwin (1982) menyatakan bahwa karakterisitik personal 

yang perlu diperhatikan adalah usia, pendidikan dan karakteristik psikologis. Pendidikan, 

tempat tinggal, kedudukan atau status sosial, kemampuan menejemen, kesehatan, usia 

dan sikap mempengaruhi penerimaan individu atas suatu perubahan. Karakterisitik 

personal yang perlu diperhatikan adalah usia, pendidikan, pengalaman, ketrampilan, 

presepsi, gender, motivasi, kesehatan, dan fasilitas informasi. 

 

2. Standar dan Efektivitas Program (X2) 

Standar dan efektivitas program merupakan variabel untuk mengukur ketepatan 

sasaran program, dari ke empat indikator tersebut persentase yang paling menonjol adalah 

target pelaksanaan, sebab pelaksanaan ini dinilai sudah tepat mulai dari proses awal 

verifikasi oleh dinas sampai dengan pelaksanaan di peternak berjalan dengan baik dan 

tertib.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Nugroho (2003) terdapat tiga 

lembaga yang dapat menjadi implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah 

dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan terlaksana dengan tertib dan baik.  

Variabel ini menujukkan besarnya kontribusi yang diberikan standar dan 

efektivitas program bantuan ternak terhadap kesejahteraan (Y). Variabel standar dan 

efektivitas program (X2) yang bertanda positif artinya semakin tepat tingkat standar dan 

efektivitas program bantuan ternak maka semakin meningkatkan kesejahteraan (Y) 

peternak dalam mengembangkan program usaha bantuan ternak denga asumsi variabel 

bebas yang lain konstan. Apabila terjadi kenaikan faktor tersebut sebesar 1% maka akan 
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meningkatkan kesejahteraan. Standar dan efektivitas ini menunjukkan tingkat keefektifan 

program bantuan ternak baik untuk masyarakat maupun pihak yang lain. Sesuai dengan 

pendapat Hidayat (2006) bahwa pengerteian efektivitas secara umum menunjukkan 

sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. 

 

Tabel 2. Indikator Standar dan Efektivitas Program 

 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 

3. Partisipasi Peternak (X3) 

Pengukuran partisipasi bertujuan untuk mengukur keterlibatan peternak dalam 

setiap kegiatan di dalam kelompok ternak, seperti rapat anggota, penyuluhan, rapat 

anggota, dan pelatihan - pelatihan. Berdasarkan data para anggota rata - rata mengikuti 

kegiatan lebih tiga kali dalam satu tahun, sehingga hal tersebut dapat membantu dalam 

melancarkan dan mengembangkan program bantuan dengan baik. 

 

Tabel 3. Indikator Partisipasi Peternak 

 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 

Hasil penelitian sesuai dengan pendapat Khoirudin (2000) partisipasi merupakan 

“The taking part in one or more phase of the process” atau mengambil bagian dalam 
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suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dalam hal ini merupakan proses pembangunan 

dan strategi yang sangat potensial dalam meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi 

budaya sehingga dapat mencipatakan pembangunan yang berpusat pada rakyat. 

Variabel ini menunjukkan besarnya kontribusi yang diberikan partisipasi anggota 

kelompok ternak terhadap kesejahteraan (Y). Koefisien partisipasi anggota kelompok 

ternak (X3) yang bertanda positif artinya semakin tinggi keterlibatan anggota kelompok 

ternak dalam mengembangkan program bantuan ternak maka semakin meningkatkan 

kesejahteraan peternak (Y) dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Apabila 

terjadi kenaikan faktor tersebut sebesar 1% maka akan meningkatkan kesejahteraan 

sebanyak 0,185. Sesuai dengan pendapat Triwahyuni (2016) juga menambahkan bahwa 

tingkat dinamika kelompok termasuk kategori tertinggi. Tingginya dinamika kelompok 

dilihat dari nilai kekuatan – kekuatan yang dimiliki kelompok, kekompakan kelompok 

dan suasana kelompok yang memiliki nilai tinggi. Selain itu, tinginya kekuatan – 

kekuatan dalam dinamika kelompok karena pelaksanaan koordinasi antara ketua, 

pengurus, anggota yang sudah baik sehingga informasi tersampaikan keseluruh anggota 

dan masih ada kegiatan rutin seperti seperti rapat sebulan sekali yang dilaksanakan guna 

membahas permasalahan dan program kegiatan dalam mencapai tujuan.  

 

4. Komunikasi (X4)  

Komunikasi ini merupakan pengukuran interaksi individu peternak dengan 

individu yang lain, melalui komunikasi inilah muncul ide atau usulan - usulan dan 

penyelesaian masalah dapat diselesaikan.  

 

Tabel 4. Indikator Komunikasi 

 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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Menurut Effendy (1993) komunikasi adalah peristiwa penyampaian ide, emosi, 

ketrampilan, dan sebagainya, melalui simbol dan lambang yang dapat menimbulkan efek 

berupa tingkah laku yang dilakukan dengan media – media tertentu. 

Peran komunikasi dalam mengembangkan peternakan sangat berperan penting. 

Peternak harus saling memberi informasi sesama anggota kelompok ternak, agar mereka 

berani memutuskan suatu permasalahan yang dihadapi mulai dari perencanaan samapi 

dengan pelaksanaan program. Gumilar (2009) bahwa komunikasi (sebagai suatu aktivitas 

pertukaran pesan secara timbal balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha 

pembangunan, terutama antara masayarakat dengan pemerintah, sejak dari proses 

perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Kegiatan 

tersebut bertujuan agar masayarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan 

berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan - gagasan yang disampaikan. 

 

5. Kesejahteraan (Y)  

Tujuan dari program bantuan ternak ini salah satunya adalah meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan memperbaiki ekonomi peternak 

Indikator pengukuran kesejahteraan yang paling menonjol adalah rasa aman dari 

kejahatan, hal tersebut dikarenakan lokasi penelitian berada di pedesaan sehingga minim 

terjadi kejahatan ataupun pencurian.  

 

Tabel 5. Indikator Kesejahteraan 

 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 
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Menurut BPS (2015) menyatakan bahwa  tindak kejahatan merupakan segala 

tindakan yang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta 

tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.   

Tingkat kesejahteraan rumah tangga kelompok ternak penerima program bantuan 

ternak yang skornya 19 - 35 (kesejahteraan sedang) yaitu sebanyak 25 orang (41,67%), 

dan untuk skor 36 - 40 (kesejahteraan tinggi) sebanyak 32 orang (53,33%), hal tersebut 

membuktikan bahwa rata - rata kesejahteraan rumah tangga ketiga kelompok ternak 

tergolong baik. 

 

Tabel 6. Hasil skoring tingkat kesejahteraan  

 

Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 

F. Uji Simultan 

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yaitu 

karakteristik, standar dan efektivitas program, partisipasi, dan komunikasi mempunyai 

pengaruh signifikan secara bersama - sama (simultan) terhadap kesejahteraan (Y). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F, dengan membandingkan nilai Fhitung hasil 

analisis regresi dengan nilai Ftabel pada taraf nyata α = 0,05. 

Berdasarkan Tabel 7. Pertama diperoleh hasil Sig. (signifikasi) tertera sebesar 

0,000 maka variabel karakteristik, standar dan efektivitas program, partisipasi, dan 

komunikasi berpengaruh terhadap kesejahteraan. Hasil kedua yaitu, diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 38,448. Nilai df diperoleh jumlah df1= 4 - 1=3 dan df 2= 60-4=51, jadi nilai df 

diperoleh sebesar dengan derajat bebas 51 pada taraf nyata 5% sebesar 2,79. Fhitung > Ftabel 

(38,448 > 2,79) dan nilai sig. F (0,000) lebih kecil dari α (0,05).  

 

Tabel 6. Hasil skoring tingkat kesejahteraan  
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Sumber: Data Primer diolah (2018) 

 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program bantuan 

pengembangan ternak kepada kelompok ternak Di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi 

oleh karakteristik peternak, standar dan efektifitasa program, partisipasi peternak, dan 

komunikasi peternak, sehingga hal tersebut akan berpengaruh juga terhadap kesejahteraan 

peternak penerima bantuan, 

 

KESIMPULAN 

Hasil dari program ini adalah selama kurang lebih tiga tahun program ini berjalan 

pemerintah dapat menciptakan sentra peternakan rakyat, membuka lapangan pekerjaan, 

dan meningkatkan produktivitas ternak, dengan hasil disetiap kelompok meningkat dua 

kali lipat dari jumlah awal penerimaan program yaitu sekitar 43 ekor ternak yang mana 

jumlah awal adalah 21 ekor ternak per kelompok ternak. Kemandirian peternak dapat 

ditingkatkan dengan adanya koperasi simpan pinjam di setiap kelompok ternaknya. 

Program bantuan pengembangan ternak ini juga terbukti secara signifikan berhasil 

meningkatkan kesejahteraan anggotanya.  

Implementasi kebijakan program bantuan ternak di ketiga kelompok ternak 

variabel bebasnya (karakteristik, standar dan efektifitas program, partisipasi, dan 

komunikasi) memiliki nilai positif yang artinya bahwa variabel tersebut  berpengaruh 

terhadap kesejahteraan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil data yang menunjukan 

karakteristik peternak yang kuat, standar dan efektifitas yang tepat, partisipasi anggota 

aktif, dan komunikasi yang terjaga dengan baik.  

 

SARAN  

Diharapkan dengan adanya penilitian ini, setiap kelompok ternak penerima 

program bantuan ternak lebih mengembangkan skala usaha yang lebih baik, misalnya 

dengan membuka usaha jual beli pakan ternak atau obat - obatan ternak dan usaha - usaha 

lainnya yang membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan para anggota kelmpok 

ternak.  
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui analisis pendapatan peternak pada 

usaha sapi perah dengan skala kepemilikan di Kabupaten Lembang Jawa Barat. Penelitian 

ini di lakukan Desa Bukanagara Kecamatan Lembang pada bulan Mei-Nopember 

2018,dengan menggunakan survey, wawancara dan kuisiner terhadap 20 peternak sapi 

perah. Analisis yang dihitung adalah jumlah ternak sapi perah yang dipelihara skala 2 

ekor dan skala 3 ekor pada sapi perah laktasi dan induk apkir. Data primer dan data 

sekunder kemmudian dianalisis secara diskrtiptif, kuantitatif dan kualitatif, dilanjutkan 

dengan analisis ekonomi. Hasil penelitian menujukkan bahwa, pada pemeliharaan skala 2 

ekor induk laktasi, peternak mendapat keuntungan sebesar Rp.1.703.365,-/tahunB/C 1,4, 

pemeliharaan dengan skala 3 ekor induk laktasi, peternak mendapat keuntungan sebesar 

Rp.14.696.486,-/tahun B/C 1,40. Biaya produksi tenaga kerja baik dengan pemeliharaan 

2-3 ekor efetif tidak berlebihan tenaga. Bila usaha ternak sapi perah dengan skala 8-10 

ekor induk/peternak, maka nilai ekonomi peternnak akan meningkat. Usaha sapi perah 

induk dengan skala 2 ekor dan 3 ekor nilai B/C ratio >1 dan secara ekonomi layak untuk 

di usahakan kembali.  

Keywords:pendapatan peternak, usaha sapi perah 

PENDAHULAN 

Kecamapatn Lembang Kabupaten Bandung, smerupakan daerah kerja KPBSU 

Lembang, sebagai salah satu daerah penghasil susu sapi perah di Jawa Barat, dapat 

membantu untuk pemenuhan kebutuhan permintaan susu nasional. Usaha ternak sapi 

perah dapat berkembang di wilayah pedesaan dataran tinggi, namun pemeliharaan saat ini 

sudah banyak diusahakan ternak sapi perah di dataran rendah (Hertanto et al. 2012), dan 

salah satunya di Kota Bagor Jawa Barat. Ternak sapi perah sebagai salah satu ternak yang 

dapat menghasilkan ekonomi setiap hari, teruutama dari hasil produksi susu. Kecamattan 

Lembang mempunyai peranan besar dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi, 

salah satunya usaha peternakan sapi perah. Adanya sarana prasarana yang memadai, 

jumlah peternak, potensi serta peluang usaha yang terbuka lebar. Menciptakan lapangan 

pekerjaan sehingga dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar. 

Peternak di Kecamatan Lembang dalam pemeliharaannya masih bersekala 

sedang, yaitu antara 2-10 ekor/peternak, jenis ternak, dan berbagai umur ternak, atau rata-
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rata 2-3 ekor/peternak. Produksi susu yang dihasilkan dari setiap ekor anatar 10-14 

liter/hari, tergantung dari induk sapi dan pakan yang diberikan.Untuk meningkatkan 

pendapatan peternak yang optimal, pemeliharaannya ditingkatkan anatar  5-12 ekor 

induk. Tetapi dengan skala pemeliharaan sebanyak itu dipeternak sangat sulit, karena 

biaya pakan cukup tinggi. Menurut Sulistyati et al., (2013), untuk meningkatkan produksi 

sapi perah tentunya meningkatkan kualitas dan kualiats harus dibantu sarana dan 

prasarana, yang diikuti peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk mmeperbaiki 

manajemen pakan danpengelolaan  usaha. Menurut Sukmapradita(2008), masalaktasi 

seekor sapi perah rata-rata 10 bulan atau 305 hari, masa kering kandang 2 bulan.Ternaak 

sapi perah laktasi mampu beranak 6 kali dalam 7-8 tahun.  

Besar kecilnya keuntungan yang diperoleh peternak adalah jumlah skala 

pemeliharaan ternak sapi perah dan jumlah induk laktasi. Namun persoalan lain  usaha 

ternak sapi perah  masih rendah, tingkat efisiensi usaha, karena diusahakan sebagian 

usaha rakyat (Asmara et al., 2016). Secara ekonomi dimasyarakat pedesaan realisasi 

sosial yang ada pada saat ini menunjukkan gejala semakin sulit untuk meningkatkan 

pendapatan, terutama pada  peternak kecil, yang masih tergantung pada usaha sampingan. 

Dinamika perekonomian termasuk didalamnya sektor pertanian belum menampakan hasil 

yang memandai untuk jenjang kesejahteraan peternak. Dinamika pengembangan usaha 

ternak sapi perah lebih berorientasi pada sinergi peran pemerintah puast dan daerah 

(Mudiarta 2012).  Memang bila dihitung secara ekonomi finasial pada skala usaha ternak 

sapi perah dengan skala kecil tidak menguntungkan (Sari et al., 2017), Kemampuan 

peternak untuk mendapatan keuntungan yang optimal, maka usaha ternak sapi perah 

rakyat, harus didukung dengan peran swasta, koperasi, modal dan masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat  peternak untuk mengelola potensi lokal , dalam upaya 

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Analisis finansial digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang didapat dibandingkan dengan biaya yang 

dikeluarkan, oleh setiap produksi. Keuntungan peternak belum maksimal, sehingga perlu 

dorongan yang kuat, terutama modal usaha. Manajemen pemeliharaan di peternak 

Kecamatan Lembang masih tradisional, khususnya dan penyediaan hijaua pakan ternak 

masih belum banyak diusahakan. Peternak untuk memenuhi pakan ternak dapat mengabil 

dari lahan perkebunan, lahan kosong, lahana pertanian dan lain lainnya.Berdasarkan 

permasalahan tersebut diatas, perlunya peningkatan jumlah ternak yang dpelihara, namun 

dapat disesuaikan dengan kondisi modal usaha bagi peternak. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui keuntungan maksimum yang diperoleh peterak di masing-masing skala 

usaha ternak sapi perah induk laktasi dalam analisis ekonomi 
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METODOLOGI PENELITIAN  

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitan dilakukan Desa Bukanagara Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung 

Barat, pada bulan Mei- Nopember 2018. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan 

sengaja atas dasar pertimbangan bahwa, Desa Bukanagara Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat salah  satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat, sebagian besar 

wilayahnya berada di dataran tinggi.Dukungan lahan pertanian, perkebunan, sawah, lahan 

kosong yang berlum tergarap oleh pemiliknya, sehingga ternak sapi perah cocok 

diusahakan atau untuk dikembangkan oleh masyarakatnya. Jika dilihat dari elevasinya 

lokasi penelitian cocok untuk usaha ternak sapi perah, dan dapat berproduksi susu, pedet 

dan lainnya dengan baik. Masyarakat seteapat selain usaha pertanian juga usaha ternak 

sapi perah.  

 

Materi dan Metode  

Metode penelitian ini dilakukan dengan metoda survei, terhadap peternak sapi 

perah dengan menggunakan wawancara dan kuisioner terhadap 20 peternak. Pengambilan 

sampel peternak (responden) secara convinience didasarkan pada informasi dari 

inseminator, penyuluh , pengurus koperasi dan kelompok peternak. Menurut Astuti et al., 

(2013) purposive artinya pengambilan sampel sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. Convinience sampling maksudnya mengambil sampel yang sesuai dengan 

ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau 

atau didapatkan.  

 

Analisis data 

Analisis yang dihitung adalah jumlah ternak sapi perah yang dipelihara skala 2 

ekor dan skala 3 ekor pada sapi perah laktasi. Kemudian penjualan  produksi susu, 

penjualan pedet dan induk apkir. Perencanaan usaha akan membantu peternak dalam 

melangkah dan membuat keputusan, sehingga pengeluaran pendapatan dapat dihitung 

berdarkan waktu selama satu tahun.Perubahan harga akan dilihat dengan menggunakan 

model atau asumsi baik secra parsial atau secara simultan. Mengetahui produksi usaha 

ternak sapi perah digunakan analiis statistik sederhana yaitu transformasi persamaan 

regresi berganda fungsi Cobb-Douglas menjadi fungsi produksi linier dengan mentransfer 

menjadi log atau  ln (Astuti et al., 2013). Mengetahui faktor-faktor tenaga kerja peternak 

dapat digunakan estimasi regresi linier berganda dalam bentuk double logaritma natural 
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(In) dari fungsi produksi Cobb-Douglas (Sahara dan Idris 2007).Mengetahui kelayakan 

usaha ternak sapi perah di peternak, digunakan analisis ekonomi B/C ratio.  

Rusdiana dan Praharani (2009) menyatakan yang sama bahwa, pendapatan dapat 

didefinisikan sebagai selisih antara penerimaan, total biaya dan total pendapatan dapat 

dihitung berdasarkan  B/C ratio. Memaksimalkan keuntungan yang optimal perlu alokasi 

faktor produksi secara efisien dan efektif dalam penggunaanya, tidak berlebihan 

(Rusdiana dan Sejati 2009). Adanya peluang pasar dan meningkatnya permintaan 

produksi susu sapi dan harga susu sapi yang cukup. Analisis dilanjutkan untuk melihat 

kepekaan atau sensitivitas usaha ternak sapi perah, bila terjadi perubahan dalam 

perhitungan biaya atau benefit. Mengetahui tingkat keuntungan yang diperoleh peternak 

menggunakan benefit over cost ratio (B/C ratio), dilakukan interpretasi data dengan unit 

analisis per peternak (Utari et al., 2016). Sedangkan menurut Maeanti et al., (2013) 

bahwa, jika diperoleh nilai Net B/C >1, maka proyek layak dilaksanakan. Tetapi jika nilai 

Net B/C <1, maka usaha ternak sapi perah tidak layang, namun al tersbeut dapat 

dipertimbangkan oleh peternak, karena hampir semua peternak cara pemeliharaannya 

jarag menghitung biaya produsi dan pendapatan. Data primer dan data sekunder 

kemudian dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif serta ekonomi finansial, 

yang mengacu pada teknik yang dilaporkan (Rusdiana et et al., 2017). Besar kecilnya 

keuntungan yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh nilai jual hasil produksi dan biaya 

produksi yang dikeluarkan (Mandaka et al., 2005). Kemudian hasil data tersebut 

ditampilkan kedalam tabel dan sub kalimat yang sesuai dengan penelitian pada usaha  

sapi perah dipeternak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi umum wilayah Penelitian  

Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten, yang 

ada di Jawa Barat, dan sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi. Ternak sapi 

perah sangat cocok berada di dataran tinggi dengan temperatur yang rendah sehingga jika 

dilihat dari elevasinya Kecamatan Lembang dapat dijadikan sebagai pengembangan usaha 

ternak sapi perah. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketinggian dari permukaan air laut 

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka usaha ternak sapi perah banyak diushakan oleh 

peternak, sehingga menjadi hal yang sangat menarik bagi peternak. Sampai saat ini ternak 

sapi perah masih menjadi mata pencaharian yang dominan bagi peternak. Peternak  

umumnya berupaya untuk meningkatkan pendapatan. namun usaha tersebut belum 

banyak mempertimbangkan aspek keuntungan ditingkat peternak. Pengaturan perkawinan 
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IB merupakan faktor yang sangat penting dalam tatalaksana pemeliharaan sapi perah, 

upaya untuk melanjutkan keturunan dan meningkatkan populasi sapi perah,  diampig 

untuk meningkatkan produksi susu.  

Usaha ternak sapi perah yang diusahakan masih didominasi oleh usaha kecil dan 

menengah. Oleh karena itu, peternak sebagai pengelola usaha akan mengalokasikan 

sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan tujuan yang hendak  dicapai. Dukungn 

sumberdaya peternak rata-rata pendidikan peterak SD sebesar 65%, SMP, sebesar 15% 

dan SMA sebesar 20%. Namun dukungan pengalaman bekerja untuk usaha pemeliharaan 

ternak sapi perah rata-rata sekitar  20,9 tahun dan umur peternak rata-rata sekitar 45,6 

tahun, Untuk usaha ternak sapi perah dapat diringkatkan, selain pengalam dan juga umur 

yang masih prodktif, peternak masih dapat menerima inovasi teknologi yang dianjurkan 

baik oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, guna meningkatkan produktivitas ternak sapi 

peraj, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak. Masalah 

alokasi sumberdaya ini berkaitan erat dengan tingkat  keuntungan yang akan dicapai. 

Sampai sekarang usaha ternak sapi perah masih berjalan dengan baik. Kepemilikan ternak 

sapi perah di peternak terlihat pada Tabel.1 dan 2. 

Tabel.1. Kepemilikan ternak sapi perah di peternak n-20  

Uraian/Desa jumlah/ekor Rata-rata /ekor (%) 

-jumlah sapi perah induk   80 4 (70,17) 

-jumlah sapi perah laktasi kosong  4 0,2 (3,51) 

-jumlah sapi perah dara kosong 4 0,2 (3,51) 

-jumlah sapi perah dara bunting  4 0,2 (3,51) 

-jumlah pedet jantan 10 0,5 (8,77) 

-jumlah pedet betina 9 0,45 (7,89) 

-jumlah jantan dewasa 3 0,15 (2,64) 

jumah populasi 114 5,7 (100) 

Sumber data primer di olah  (2018)  

 

Tabel.1 dan 2, terlihat bahwa hubungan antara sapi induk bunting, sapi dara 

bunting, sapi induk laktasi dan sapi kering sangat berhubungan erat kaitannya dengan 

perkembangan sapi perah dipeternak Produksi susu, umur induk, pedet dan sapi apkir ada 

hubungannya dengan nilai produksi dan nilai jual ternak.Hal tersebut dimungkinkan 

selain untuk menghasilkan pedet juga produksi susu. Kemudian hubungan dengan dara 

bunting sebagai generasi calon induk sapi perah, dan juga sebagai pengganti induk apkir 

untuk 5 tahun kedepan. Banyaknya produksi susu yang dihasilkan oleh setiap peternak 
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tergantung pada jumlah induk laktasi dan cara pemeliharaanya. Sesuai dengan pernyataan 

Rahayu et al., (2002) tinggi rendahnya produksi susu yang diperoleh tergantung  jumlah 

ternak dan cara manajemen pemeliharaan.   

 

Tabel.2. Kepemilikan ternak sapi perah di peternak Desa Bukanagaran (n-203) 

Uraian/Desa jumlah/ekor Rata-rata ekor (%) 

-sapi perah bunting 2-9 bulan  330 1,63 (23,84) 

-sapi perah laktasi kosong  272 1,18 (19,65) 

-sapi perah dara kosong 166 0,8 (11.98) 

-sapi perah dara bunting 2-9 bulan 63 0,31 (4,55) 

-jumlah pedet jantan 207 1,02 (14,96) 

-jumlah pedet betina 303 1,49 (4194) 

-jumlah jantan dewasa 43 0,21 (3,11) 

jumah populasi 1.384 6,82  (100) 

Sumber data KPBSU Lembang di olah (2018)  

 

Deskriptif Sosial Ekonomi pada Usaha Ternak Sapi Perah  

Hasil survey, peternak sapi perah di Desa Bukanegara Kecamatan Lembang, 

menunjukkan, bahwa beberapa penyerapan input produksi dipengaruhi oleh jumah ternak 

yang dipelihara, produksi susu, harga susu, harga pedet dan haga ternak apkir. Andri 

(2014) menyatakan bahwa, untuk kegiatan peningkatan produktivitas dan perluasan 

produksi usaha dapat dilakukan melalui kegiatan pendampingan secara langsung kepada 

peternak dan penerapan aplikasi teknologi. Keuntungan maksimum akan tercapai apabila 

semua faktor produksi telah dialokasikan penggunaannya secara optimal dan efisien, baik 

efisiensi secara teknis, harga, dan ekonomi. Artinya, peternak harus optimal, dalam 

menggunakan input produksi, agar tercapai suatu produktivitas yang tinggi sekaligus 

melakukan efisiensi biaya. Keuntungan maksimum pada jangka pendek dapat dicapai 

dengan menyamakan nilai produktivitas marjinal dari output dengan biaya produksi 

menggunakan aplikasi nanopartikel hormon prostaglandin.  

Marjinal adalah suatu harga input yang berpengaruh terhadap peningkatan 

produksi sapi perah. Upaya pencapaian efisiensi ekonomis produksi pada sapi perah juga 

dapat dilakukan oleh peternak dengan cara memperluas skala usahanya. Perluasan skala 

usaha pada sapi perah akan berdampak terhadap penurunan biaya input tetap dan total 

yang semakin menurun akibat kenaikan jumlah output yang dihasilkan. Sementara, upaya 

perluasan skala usaha memerlukan penambahan modal relatif besar, karena adanya 
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penggunaan modal yang cukup besar pada awal usaha serta dalam kegiatan 

operasionalnya. Tingkat efisiensi, dan kemungkinan penyediaan fasilitas aplikasi 

nanopartikel hormon prostaglandin dapat meningkatkan produktivitas pada sapi perah. 

Disesuaikan dengan kondisi ternak dan usaha ternak. 

 

Analisis usaha ternak sapi perah 

Analisis ekonomi pada usaha ternak sapi perah akan di bagi kedalam d skala 

yaitu skala 1 dan skala 2. Skala 1 dengan pemeliharaan 2 ekor induk dan skala 2 dengan 

pemeliharaan 3 ekor. masing-masing skala usaha akan dianalisis secara finansial, 

gunannya untuk dapat diketahui seberaa besar keuntungan peterak selain efisiesni biaya 

tenaga kerja peternak. Hal ini tercermin dari jumlah peternakan sapi perah yang cukup 

banyak. Informasi ini mengindikasikan tingginya minat peternak untuk mengembangkan 

usahanya. Jumlah peternak yang cukup banyak tersebut, tidak menimbulkan persaingan 

yang terlalu ketat. Persaingan yang terjadi bersifat sehat dan saling melengkapi melalui 

informasi dari petugas keswan dan inseminator. Pelaku produsen susu sapi perah saling 

menginformasikan, jika ada pesanan susu yang disesuaikan dengan daya beli konsumen. 

Pencapaian penilaian  tingkat efisiensi biaya produksi pada usaha ternak sapi perah, 

diperlukan suatu alat analisis ekonomi. Pendapatan dapat didefinisikan sebagai selisih 

antara penerimaan, total biaya dan total pendapatan kotor dapat dinilai dengan B/C ratio, 

selama usaha sesuai dengan kondisi dilapangan (Mandaka et al., 2005). 

Sedangkan menurut Santosa et al., (2013) bahwa, biaya pakan pada usaha ternak 

sapi perah dapat mencapai 62,5% dari total biaya produksi. Usaha ternak sapi perah 

cukup beragam, baik cara pemberian pakan maupun cara pemeliharaan. Fadhil et al., 

(2017) menyatakan bahwa, peternak beranggapan bahwa pakan hijauan mudah diperoleh 

disekitar lingkungan pemukiman penduduk. Namuan untuk peningkatan pendapatan 

peternak, masing-masing peternak memberikan pakan tambahan seperti ampas tahu dan 

konsentrat. Pemberian pakan hijauan untuk ternak sapi perah tetap harus berkualitas baik, 

agar produktivitas dan produksi susu tinggi. Analisis dilanjutkan untuk melihat kepekaan 

atau sensitivitas usaha ternak sapi perah, bila terjadi perubahan dalam perhitungan biaya 

atau benefit. Upaya menekan biaya produksi merupakan sesuatu yang sulit  dilaksanakan 

oleh setiap peternak, umumnya peternak membeli faktor-faktor produksi, tidak mampu 

mengatur harga faktor-faktor produksi.  

Biaya produksi yang dikeluarkan selama periode produksi meliputi biaya tetap 

dan biaya variabel (Andriati dan Sudana 2007). Biaya tetap yang dikeluarkan peternak 

meliputi penyusutan ternak, penyusutan kandang, penyusutan peralatan dan lainnya. 
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Biaya tidak tetap yang dikeluarkan oleh peternak meliputi biaya pakan, hormon, IB, 

peralatan, dan obat-obatan (Rusdiana danSoeharsono2017).Asumsi usaha pemeliharaan 

ternak sapi perah skala 2 ekor dan skala 3 ekor induk laktasidengan harga sebesar 

Rp.15.500.0000,-/ekor. penyusutan induk laktasi sebesar 5%/tahun dan penyusutan 

kandang sebesar 3%/tahun dan produksi susu ternak sapi perah rata-rata 8-7 bulan. Usaha 

sapi perah dipeternak dapat dibedakan denggan jumlah biaya produksi dengan 

pemeliharaan skala 2 ekor dan skala 3 ekor induk laktasi terlihat pada Tabel 5. 

 

Tabel.5 Analisis ekonomi usaha sapi perah dipeternak dengan skala 2 ekor dan 3 ekor 

induk 

Uraian Jumlah biaya  

skala 2 ekor skala 3 ekor 

A. Biaya Investasi dan Penyusutan 

- harga induk/bibit @Rp.15.500.000/ekor 31.000.000 45.500.000 
- biaya pembuatan kandang @Rp.3.200.000,-/unit   3.200.000 3.200.000 

- biaya penyusutan induk 5%/5 tahun   1.566.000   2.275.000 

- biaya penyusutan kandang 3%/tahun        96.000        96.000 

Jumlah    2.371.000   2.371.000 
B. Biaya Produksi 

- pembelian perlatan kandang habis pakai paket /tahun 200.000 200.000 

- pembelian obat-obatan habis pakai paket /tahun 120.000 120.000 
- pembelian ampas tahu 20 kg x @Rp.1000 x thn x(2-3 ekor)  14.400.000 21.600.000 

- pembelian konsentar 2  kg x @Rp.4.100 x thn x(2-3 ekor)     5.904.000 8.856.000 

- pembelian hijauan/hari/thn/2-3ekor - - 
- pembelian IB (1-2 kali)  (2-3ekor) - - 

- biaya tenaga peternak, 355,35 ok x @Rp.12.500/tahun 4.441.875 4.441.875 

Jumlah 25.065.875 35.217.875 

Jumlsh A+B 27.436.875 37.588.875 
C.Pendapatan 

- nilai jual susu 13,14 liter x 2-3 ekor x @Rp.4.800 26.590.240 39.735.360 

- nilai jual induk apkir 1 ekor @Rp.12.550.000 12.550.000 12.550.000 
- pendapatan kotor/tahun 39.140.000 52.285.360 

- pendapatan bersih/tahun 11.703.365 14.696.486 

- pendapatan bersih/bulan 975.280 1.224.707 
- B/C 1,41 1,40 

Sumber data primer di olah (2018) 

 

Tabel.5, terlihat bahwa, setiap pengeluaran pada usaha ternak sapi perah dengan 

skala 2 ekor sebesar Rp.27.436.875,-/tahun, keuntungan sebesar Rp.11.703.365,-

/tahunB/C 1,4 sedangkan setiap pengeluaran pada usaha sapi perah dengan skala 3 kor 

sebesar RPp.37.588.875,-/tahun, keuntungan sebesar Rp.14.696.486,-/tahun B/C 1,40. 

Biaya produksi tenaga kerja baik dengan pemeliharaan 2-3 ekor efetif tidak berlebihan 

tenaga. Hasil penelitian Labodu et al., (2015) pada usaha ternak sapi perah dengan skala 

10 ekor, nilai B/C 2,88.  Bila usaha ternak sapi perah dengan skala 10-20 ekor/peternak, 
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maka nilai ekonomi peternak akan meningkat.Biaya IB pada sapi perah induk sudah 

diasumsikan kedalam harga susu dan tenaga inseminator, dengan kesepakatanKoperasi 

dan para anggota. Proporsi biaya terbesar dari peternakan sapi perah adalah untuk 

pembelian konsentrat, ampas tahu, onggok dan sarana produksi lainnya.  

Pakan konsentrat, ampas tahu, dan onggok  merupakan komponen pakan yang 

dibeli oleh peternak, sedangkan untuk pakan hijauan. Penerimaan akan hasil susu sapi 

perah di dapat secara kontinyu karena hasil ini di dapatkan setiap hari. Penerimaan 

penjualan sapi afkir yaitu sapi yang tidak mampu lagi memproduksi susu dan pedet 

(Pasaribu et al., 2015) dan menghasilkan reproduksi karena faktor usia dan penyakit 

maka penjualan sapi ini akan menambah penerimaan total peternak sapi perah. Namun 

kotoran sapi sapi perah tidak di jual, dikembalikan untuk dimanfaatkan sebagai pupuk 

tanaman pangan, milik peternak.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian, pada peternak dengan pemeliharaan 

skala 2-peternak mendapat keuntungan sebesar Rp. sebesar Rp.11.703.365,-/tahunB/C 1,4 

sedangkan setiap pengeluaran pada usaha sapi perah dengan skala 3 kor sebesar 

RPp.37.588.875,-/tahun, keuntungan sebesar Rp.14.696.486,-/tahun B/C 1,40. Biaya 

produksi tenaga kerja baik dengan pemeliharaan 2-3 ekor efetif tidak berlebihan 

tenaga.Bila usaha ternak sapi perah dengan skala 8-10 ekor induk/peternak, maka nilai 

ekonomi peternnak akan meningkat. usaha sapi perah induk dengan skala 2 ekor dan 3 

ekor nilai B/C ratio >1 dan secara ekonomi layak untuk di usahakan kembali.  

Usaha Pengembalian ternak sapi perah merupakan usaha kontinyunitas, dimana 

produksi susu yang dihasilkan oleh peterak setiap hari akan langsung di jual oleh 

peternak. Jika kondisi output yang semakin menurun, sedangkan peternak 

melipatgandakan input sehingga biaya input menjadi lebih besar maka akan 

mempengaruhi keuntungan yang didapat. Untuk mengatasi masalah kelangkaan pakan 

pada musim kemarau dan musim-musim lainnya, peternak dapat memanfaatkan limbah 

sayuran,jerami jagung dan jerami padi sebagai pakan tamabah/penguat.  
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ABSTRAK 

 

Salah satu upaya yang dilakukan agar keberlanjutan peternak sapi perah di Indonesia 

terus berkembang adalah melakukan kegiatan yang bertujuan memberdayakan peternak 

sapi perah melalui keanggaotaan di koperasi. Keterkaitan antara koperasi susu dengan 

usaha sapi perah tidak hanya sebatas faktor historis kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan usaha sapi perah, akan tetapi koperasi tersebut juga merupakan lembaga 

yang bertindak sebagai mediator antara peternak dengan industri pengolahan susu.Tujuan 

dari penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi loyalitas peternak 

sapi perah terhadap koperasi SAE Pujon.Jenis penelitian menggunakan penelitian 

kuantitif. Data yang di kumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakanmetode 

analisisStructural Equation Modeling (SEM).Hasil penelitian menunjukkan 

bahwakarakteristik peternak berpengaruh negatif terhadap loyalitas peternak, 

karakteristik peternakan dalam indikator weight ditentukan oleh pekerjaan utama, yang 

artinya semakin besar jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan utama sebagai peternak 

sapi perah maka semakin kecil pengaruhnya terhadap loyalitas peternak. Pekerjaan utama 

merupakan indikator yang paling kuat dalam membentuk variabel laten karakteristik 

peternak dengan nilai indikator sebesar 0,370 dan nilai mean tertinggi 0,464 yang artinya 

bahwa pekerjaan utama memiliki pengaruh negatif dalam pencapaian loyalitas peternak 

dalam mencapai kesejahteraan peternak. 

 

Kata Kunci:karakteristik, loyalitas, koperasi 
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PENDAHULUAN 

Konsumsi susu masyarakat Indonesia baru mencapai 11,09 liter per tahun. 

Konsumsi susu di Negara ini masih jauh di bawah konsumsi per kapita negara-negara 

ASEAN lainnya yang mencapai lebih dari 20 liter per kapita per tahun, Indonesia 

diprediksi permintaan susu akan terus tumbuh sekitar lima persen per tahun hingga tahun 

2020. Besarnya potensi permintaan susu tidak diimbangi dengan jumlah populasi. 

Populasi sapi perah hanya terkonsentrasi di propinsi-propinsi pulau Jawa yaitu sekitar 97 

% dari 519.901 ekor populasi sapi perah yang ada di Indonesia (Ditjennak, 2014). Tahun 

2013 populasi sapi perah Indonesia hanya 444.000 ekor, memproduksi 30 persen susu 

dari total permintaan masyarakat terhadap susu di dalam negeri. Indoesia membutuhkan 

tiga kali lipat jumlah populasi sapi untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri dengan 

jumlah total populasi 1,8 juta ekor. Estimasi apabila permintaan semakin besar 

kemungkinan populasi harus 2 juta ekor. Jumlah produksi susu hanya dapat memenuhi 30 

persen dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu di dalam negeri, selebihnya 

(70 persen) harus diimpor. Kondisi tersebut membutuhkan fokus perhatian untuk 

pengembangan usaha sapi perah dalam memenuhi kekurangan permintaan dengan 

ketersediaan. 

 Salah satu upaya yang perlu dilakukan agar keberlanjutan peternak sapi perah di 

Indonesia terus berkembang adalah melakukan kegiatan yang bertujuan memberdayakan 

peternak sapi perah di wilayah yang memiliki potensi tinggi dalam pengembangan usaha 

sapi perah. Salah satu wilayah yang memilikipotensi tersebut terletak di kecamatan Pujon 

kabupaten Malang Jawa Timur karena 70% dari total penduduknya memiliki profesi 

sebagai peternak sapi perah.Begitu eratnya hubungan antara koperasi susu dengan usaha 

sapi perah, sehingga pengembangan usaha sapi perah sangat tergantung kepada 

kemampuan koperasi susu untuk melaksanakan fungsinya. Koperasi susu mempunyai 

peranan yang strategis dalam pengembangan usaha sapi perah dan memberdayakan 

peternak, oleh sebab itu penguatan koperasi susu merupakan suatu potensi yang besar 

untuk memacu pengembangan usaha sapi perah yang berdampak terhadap peningkatan 

produksi susu nasional. 

Koperasi SAE Pujon merupakan lembaga perekonomian yang ada di kecamatan 

Pujon dengan melibatkan daya pikir masyarakat. Masyarakat yang ada di 10 desa daerah 

Pujon dapat diubah dalam hal pola pikir masyarakat yang masih tradisional menjadi pola 

pikir ekonomi nasional yang dinamis. Usaha dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah yang memiliki potensi tinggi dalam meningkatkan perekonomian 

melalui kelompok peternak sapi perah, dimana kegiatan tersebut merupakan salah satu 
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kegiatan yang mendukung pembangunan nasional di sektor pertanian. Hubungan antara 

Koperasi SAE Pujon dengan peternak memiliki posisi yang sejajar (win-win solution) 

yang artinya berlaku adil untuk koperasi maupun adil bagi peternak) yang merupakan 

prinsip dasar bagi hubungan kemitraan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan 

penelitian tentang pengaruh karaketeristik peternak terhadap loyalitas anggota koperasi.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Sugiyono (2012) 

menjelaskan pemilihan metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan 

di analisis menggunakan statistik. Pemilihan lokasi ditentukan dengan pertimbangan 

bahwa di kecamatan Pujon merupakan sentra produksi susu di Kabupaten Malang. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian   

 Sampel pada penelitian adalah seluruh peternak sapi perah yang tergabung dalam 

anggota koperasi Sae Pujon, Peneliti akan mengambil sampel dari populasi yang ada 

karena jumlah populasi pada penelitian ini tergolong banyak. Penentuan ukuran sampel 

menggunakan pendapat dari Slovin (1960), yaitu dengan rumus: 

     N 

n = 

        1 + Ne² 

Keterangan: 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

E = presentasi kelonggaran ketidaktelitian (presisi) karena kesalahan  

    pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan 

 

Teknik Pengambilan Data 

Data yang di kumpulkan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer di peroleh dengan cara pengamatan, wawancara dan memberikan kuisioner 

kepada responden. Data sekunder di peroleh dari instansi-instansi terkait dengan 

penelitian seperti Dinas Peternakan, Badan Pusat Statistik (BPS), laporan ilmiah dan 

literatur yang relevan dengan penelitian 
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Analisis Data  

Pengaruh karaketeristik peternak terhadap loyalitas anggota koperasi dapat 

diketahui dengan melakukan analisis data dengan menggunakan Structural Equation 

Modeling (SEM). Structural Equation Modeling (SEM) merupakan suatu teknik statistik 

yang mampu menganalisis variabel laten, variabel indikator, dan kesalahan pengukuran 

secara langsung. Variabel laten adalah konsep abstrak yang menjadi perhatian yang hanya 

dapat diamati secara tidak langsung melalui efeknya pada variabel-variabel teramati 

(indikator). Variabel indikator adalah variabel yang dapat diamati atau diukur secara 

empiris. Model persamaan struktural (Structural Equation Modeling) adalah generasi 

kedua teknik analisis multivariate (Ghozali dan Fuad, 2005) yang memungkinkan peneliti 

untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik recursive maupun non-

recursive untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model. 

Analisis datadengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh 

penilaian prestasi kerja dan promosi jabatan karyawan yang diproses dengan 

menggunakan software WARP PLS 5. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis menggunakan software warpPLS menunjukkan bahwa karakteristik 

peternak berpengaruh negatif terhadap loyalitas peternak, karakteristik peternakan dalam 

indikator weight ditentukan oleh pekerjaan utama, artinya semakin besar jumlah 

penduduk yang memiliki pekerjaan utama sebagai peternak sapi perah maka semakin 

kecil pengaruhnya terhadap loyalitas peternak. Pekerjaan utama merupakan indikator 

yang paling kuat dalam membentuk variabel laten karakteristik peternak dengan nilai 

indikator sebesar 0,370 dan nilai mean tertinggi 0,464 yang artinya bahwa pekerjaan 

utama memiliki pengaruh negatif  dalam pencapaian loyalitas peternak dalam mencapai 

kesejahteraan peternak, namun secara logika melalui peningkatan jumlah peternak sapi 

perah di koperasi SAE Pujon maka akan menambah daftar anggota koperasi sehingga 

dapat meningkatkan sisa hasil usaha, akan tetapi hal tersebut berlawanan dengan loyalitas 

peternak secara afektif.  

Hasil analisis statistik yang menunjukkan angka beta koefisien negatif maknanya 

adalah semakin banyak masyarakat di kecamatan Pujon yang memiliki mata pencaharian 

utama sebagai peternak akan menurunkan loyalitas afektif dari peternak, ditunjukkan 

dalam realita bahwa peternak yang mandiri tidak akan bergantung atau mengandalkan 

kebutuhannya pada koperasi SAE Pujon baik dari segi kebutuhan produksi susu maupun 

kebutuhan keluarga. Peternak dalam golongan ini disebut peternak middle-up dimana 



 
 

147 
 

posisi koperasi SAE Pujon tidak memiliki banyak peran dalam mendukung usaha 

peternakan sapi perah yang dijalankan. Pada posisi tersebut tawar-menawar bagi peternak 

middle-up memiliki harga jual yang tinggi dibandingkan dengan peternak middle-down 

karena peternak merasa mampu memenuhi kebutuhan produksi tanpa bantuan koperasi. 

Permasalahan tersebut timbul ketika peternak berada pada posisi dari rural menuju urban, 

dimana peternak yang melakukan pergeseran pada posisi urban maka peternak cenderung 

memiliki wawasan yang sudah mulai terbuka.  

 

 

Gambar 1. Interpretasi Jalur 

Karakteristik peternak urban tidak akan berhenti pada satu jalan saja, maka akan 

terus mencari tahu tentang berbagai pengetahuan di bidang peternak sehingga 

pengetahuan mulai bertambah, hal tersebut berbeda dengan peternak rural yang hanya 

mengandalkan dari bantuan lembaga keuangan seperti koperasi karena peternak rural 

berasumsi jika dengan adanya lembaga yang membantu maka kehidupan peternak akan 

terjamin. Banyaknya alternatif membuat peternak berpikir ulang tentang apa yang akan 

dijadikan kegiatan sebagai pekerjaan utama, dimana pekerjaan utama merupakan kegiatan 

dari segi waktunya banyak tercurah pada kegiatan tersebut. Pengetahuan peternak yang 

tinggi akan merubah karakteristik peternak sapi perah, namun dalam pegetahuan tidak 

terkait dengan pendidikan, dimana pengetahuan yang luas akan membuat peternak 

semakin kritis dalam menghadapi tantangan untuk menentukan pekerjaan utamanya. 

Kebutuhan dan keinginan menjadikan faktor penentu karakteristik peternak, masing-

masing peternak memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda sehingga pada peternak 

urban dengan alasan income, kemudahan, resiko dan prestise. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan tujuan dan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi loyalitas peternak sapi perah terhadap koperasi SAE Pujon adalah 

pekerjaan utama. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted at farmer group “Harapan Makmur” contract farming 

Sungai Tering Village, Nipah Panjang District, Tanjung Jabung Timur Regency started 
from January 15th to February 15th, 2017. The purpose of this research was to identify the 

marketing channel and marketing efficiency in terms of marketing cost, marketing 

margin, and profit share received by each marketing institution involved. The primary 
data were obtained from 40 farmers and 10 traders as respondents. While the secondary 

data were obtained from the institutions related such as BPS and regional animal 

husbandry department. The research results showed that there were three types of 

marketing channels as follows: channel I: farmer => farmer group => consumer; channel 
II: farmer => farmer group =>broker => consumer; channel III: farmer => farmer group 

=> broker = > Butcher => consumer. The highest marketing margin obtained by 

marketing channel III (2.708.000 IDR,-), while the smallest marketing margin found in 
channel I (650.000 IDR,-). In addition, the highest marketing cost was in the butcher 

around 308.000 IDR,- the smallest marketing cost was obtained by the farmer group 

around 95.000 IDR,-. The highest profit share was obtained by butcher around 815.000 
IDR,- while the lowest profit share was found in channel II of the farmer group which 

was 415.000 IDR,-. It can be concluded that marketing channels with the highest level of 

efficiency was in channel I that was equal to 94.67%. So, it proved that the shorter of the 

marketing chain, the more efficient of the marketing. 

 
Keywords:Marketing margin, marketing efficiency, share profit, cattle pattern contract 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Ternak sapi khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil 

bahan makanan, berupa daging, yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya 

didalam kehidupan masyarakat sebagai pemenuhan gizi berupa protein hewani. 

Komoditas peternakan sapi potong merupakan komoditas yang sangat menjanjikan 

didalam dunia usaha peternakan, karena hampir semua pelosok daerah mengenal dengan 

baik tentang komoditas ternak sapi yang merupakan penghasil daging sebagai bahan 

makanan bergizi tinggi.Propinsi Jambi merupakan daerah yang berpontensi dalam  

pengembangan usaha peternakan sapi potong di Indonesia. Propinsi Jambi merupakan 

sentra perkebunan kelapa sawit dan karet serta kaya akan limbah pertanian maupun 
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hijauan lainya dengan luas lahan pertanian 87.833 hektare dan jumlah produksi 160.644 

ton pertahun maka akan sangat cocok jika dijadikan daerah tani ternak khususnya sapi 

potong (BPS Jambi, 2015). Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi merupakan daerah 

yang mendapat bantuan sosial untuk pengembangan peternakan sapi potong bertempat di 

Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang, melalui kelompok ternak Harapan 

Makmur yang dibina dan dalam pengawasan langsung oleh Dinas Peternakan setempat. 

Pengembangan usaha ternak sapi potong berorientasi agribisnis dengan pola gaduhan 

yang diterapkan oleh kelompok ternak Harapan Makmur merupakan salah satu alternatif 

untuk meningkatkan animo para peternak, sehingga menunjang keberhasilan dalam 

program pengembangan industri sapi potong dalam memenuhi kebutuhan akan produksi 

daging sapi skala nasional yang hingga kini belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang 

terus meningkat.Mardiningsih (2005) menjelaskan bahwa pola gaduhan merupakan 

sistem penyebaran ternak dengan pemeliharaan bagi hasil dengan pengembalian uang 

atau ternak dalam kurun waktu tertentu.Keberhasilan rantai nilai dalam pemasaran sapi 

potong adalah adanya sebuah keseimbangan dari setiap rantai nilai, hal tersebut tidak 

lepas dari lembaga-lembaga penyalur yang bekerja sebagai pedagang perantara. Jalur 

pemasaran yang relatif panjang menyebabkan kerugian baik bagi peternak maupun 

konsumen, karena konsumen terbebani dengan biaya pemasaran yang besar sehingga 

membayar dengan harga yang tinggi sedangkan untuk peternak memperoleh pendapatan 

yang rendah. Hal ini menunjukkan pemasaran yang efektif dan efisien sangat diperlukan 

terutama dalam pemasaran sapi potong sehingga target dalam suatu usaha dapat tercapai 

dan berdampak positif dalam upaya pengembangan sektor ekonomi daerah melalui usaha 

peternakan sapi potong. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

ialah: 

1. Apa saja lembagapemasaran yang terlibat dalam saluran pemasaran ternak sapi 

potong dengan pola gaduhan di kelompok ternak Harapan Makmur tersebut ? 

2. Bagaimana margin pemasaran, biaya pemasarandan share keuntungan dari setiap 

lembaga yang terlibatserta efisiensi dari masing – masing saluran pemasaran. 

Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui lembaga saluran pemasaran ternak sapi potong pola gaduhan 

dikelompok ternak Harapan Makmur. 
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2. Mengetahui margin pemasaran, biaya pemasaran dan share keuntungan dari 

masing – masing pedagang yang terlibat serta efisiensi pemasaran dari tiap saluran 

pemasaran. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan sentra peternakan sapi potong dengan 

jumlah anggota binaan sebanyak 105 orang dan jumlah populasi sapi potong sebanyak 

182 ekor yang menerapkan pola gaduhan dalam sistem pemeliharaan sapi potong yang 

dilakukan oleh masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Januari hingga 15 

Febuari 2017. 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode survey,yaitu 

observasi langsung dilapangan menggunakan kuisioner sebagai alat bantu pengambilan 

data untuk memperoleh data dan fakta – fakta. Pengumpulan data peternak menggunakan 

metode purposive samplingsebanyak 40 peternakdengan kriteria kepemilikan ternak 

mencapai 2-4 ekor dan merupakan peternak gaduhan. Data pedagang diambil 

menggunakan metode snowball sampling sebanyak 10 pedagang dan merupakan 

pedagang yang terlibat dalam proses pemasaran. 

 

Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis ekonomi dan deskriptif. Analisis ekonomi 

meliputi analisismargin pemasaran, biaya pemasaran, share keuntungan, danefisiensi 

pemasaran. Analisis deskriptif yaitu membandingkan antara teori yang ada dengan 

kenyataan dilapangan. Analisis ekonomi meliputi : 

1. Margin Pemasaran (Hanafiah dan Saefudin, 2006) 

MP = Pr – Pf 

Keterangan : 

MP : Margin pemasaran  

Pr : harga ditingkat konsumen (Rp/kg) 

Pf : harga ditingkat produsen (Rp/Kg) 

 

2. Biaya Pemasaran (Sudiyono, 2002) 
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Bpi = Bii + .... + ....+ Bij 

Keterangan : 

Bpi  = Biaya lembaga pemasaran (Rp/ekor) 

Bii  = Biaya pemasaran lembaga ke-i (Rp/ekor) 

Bij = Biaya pemasaran lembaga pemasaran ke-i  

(Rp/ekor) 

 

3. Analisis Share Keuntungan (Sudiyono, 2002) 

Ski = kpi : (pr-pf) x 100% 

Sbi = Bpi : (pr-pf) x 100% 

Keterangan : 

Ski = share keuntungan lembaga pemasaran ke-i (%) 

Sbi = share biaya lembaga pemasaran ke-i (%) 

Pr  = harga ditingkat konsumen (Rp/Kg) 

Pf  = harga ditingkat produsen (Rp/Kg) 

Kpi = keuntungan lembaga pemasaran ke-i (Rp) 

Bpi = biaya lembaga pemasaran ke-i (Rp) 

 

4. Analisis Efisiensi Pemasaran (Kohl dan Uhl, 1990) 

 

  Keterangan :  

  SPf   = Efisiensi pemasaran (%) 

Pf     = Harga tingkat peternak (Rp/kg) 

Pr     = Harga tingkat produsen (Rp/kg) 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur efisiensi pemasaran adalah dengan 

melihat perbandingan farmersharedari masing – masing lembaga pemasaran yang terlibat 

dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Apabila perbandingan share keuntungan dari tiap lembaga yang terlibat dalam 

pemasaran tidak merata maka sistem pemasaran dikatakan tidak efisien. 

b. Apabila perbandingan share keuntungan dengan biaya pemasaran tiap – tiap lembaga 

pemasaran yang terlibat dalam proses pemasaran merata dan cukup logis, maka 

sistem pemasaranya dikatakan efisien. 

c. Apabila nilai farmer share yang diterima petani / peternak yang dinyatakan dalam 

bentuk presentase (%) semakin besar maka pemasaran tersebut dikatakan 
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efisien.Pemasaran sapi potong di penelitian terdapat tiga saluran pemasaran yaitu 

sebagai berikut: 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Saluran Pemasaran 

Lembaga pemasaran merupakan lembaga yang menjalankan semua proses 

pemasaran. Pemasaran dan Kelompok Ternak Harapan Makmur di Desa SungaiTering 

melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang berperan dalam proses penyaluran sapi 

hidup hingga disembelih oleh jagal.  

 

1. Saluran pemasaran I 

Peternak penggaduh =>Kelompok ternak=> Petani/ peternak/konsumen  

2. Saluranpemasaran II 

Peternak penggaduh =>Kelompokternak =>Blantik =>Konsumen  

3. Saluran pemasaran III 

Peternak penggaduh =>Kelompok ternak => blantik =>Jagal sapi =>Konsumen 

 

Analisis dan Biaya Pemasaran 

Keuntungan yang diperoleh peternak pada Proses mengalirnya barang dari 

produsen kekonsumen memerlukan biaya pemasaran dan dengan adanya biaya tersebut 

suatu produk akan meningkat harganya. Semakin panjang rantai pemasaran maka biaya 

pemsaran yang dikeluarkan akan semakin tinggi, hal ini dikarenakan setiap pedagang 

akan mengambil keuntungan dari setiap kegiatan pemsaran yang dilakukannya. Sudiyono 

(2002) menyebutkan bahwa analisis margin pemasaran bertujuan untuk melihat efisiensi 

pemasaran.  

Semakin tinggi harga yang diterima produsen, semakin efisien pemasaran 

tersebut saluran pemasaran I merupakan saluran pemasaran yang paling efisien dengan 

nilai efisiensi sebesar 94.67% dibandingkan dengan saluran pemasaran II dan III, karean 

biaya dan lembaga yang terlibat lebih sedikit. Keuntungan yang diperoleh peternak pada 

saluran pemasaran I setelah dikurangi biaya produksi sebesar Rp 925.000,-/unitdan 

keuntungan pedagang pengepul setelah dikurangi biaya pemasaran sebesar Rp 95.000 

sebesar Rp 445.000,-/unit. Saluran pemasaran II melibatkan dua pedagang yakni 

pengepul dan blantik. Masing – masing biaya pemasaran yang dikeluarkan sebesar Rp 

95.000,- dan blantik Rp 115.000,- biaya yang dikeluarkan blantik berupa retribusi pasar, 
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pemeliharaan sementara, transportasi serta biaya tenaga kerja giring dan kawal. Pedagang 

pengepul tidak mengeluarkan biaya retribusi karena sepenuhnya ditanggung oleh blantik. 

 

Tabel 1. Analisis margin, biaya, keuntungan dan efisiensi pemasaran. 

No Lembaga pemasaran saluran pemasaran I 
(Rp) 

saluran pemasaran II 
(Rp) 

saluran pemasaran III 
(Rp) 

1 Harga Jual    

 Peternak 9.750.000 10.260.000 10.283.000 

 Pengepul 10.300.000 10.900.000 10.890.000 
 Blantik - 11.637.000 11.625.000 

 Jagal - - - 

2 Harga beli    

 Peternak - - - 
 Pengepul 9.750.000 10.260.000 10.283.000 

 Blantik - 10.900.000 10.891.000 
 Jagal - - 11.625.000 

3 Biaya pemasaran    

 Peternak - - - 

 Pengepul 95.000 95.000 95.000 

 Blantik - 115.000 115.000 
 Jagal - - 308.000 

4 Margin Pemasaran    

 Peternak    
 Pengepul 650.000 640.000 608.000 
 Blantik - 737.000 734.000 

 Jagal - - 1.140.000 
5 Total margin (Rp) 650.000 1.377.000 2.482.000 

6 Presentase margin (%)   6.67 13.42 24.13 

7 Efisiensi pemasaran (%) 94.67 88.17 87.40 

 

Berdasarkan Tabel 1. keuntungan yang diperoleh pengepul sebesar Rp 545.000,-

/unit sedangkan keuntungan blantik sebesar Rp 622.000,-/unit. Pada saluran II harga yang 

diterima peternak rata – rata sebesar Rp 10.260.000,-margin pemasaran yang terbentuk 

pada saluran II sebesar Rp 640.000,- pada tingkat pedagang pengepul dan Rp 737.000.- 

pada tingkat blantik dengan total margin sebesar Rp 1.377.000,-. Saluran II dikatan 

efisien karena nilai farmer share pada saluran II sebesar 88.17%. Lembaga yang terlibat 

pada saluran pemasaran III ialah : pengepul, blantik dan pedagang jagal. Jagal merupakan 

pedagang konsumen yang produk dihasilkan berupa karkas dan non karkas. Biaya yang 

dikeluarkan jagal sebesar Rp 308.000,- berupa sewa kios, tenaga kerja, pemeliharaan 

sementara, pajak retribusi serta transpotasi. Keuntungan yang diperoleh jagal sebesar Rp 

815.000,-/unit, sedangkan blantik sebesar Rp 615.000,-/unit dan pengepul sebesar Rp 

513.000,-/unit. Total margin yang terbentuk pada saluran III sebesar Rp 2.482.000,- 

dengan nilai farmer share sebesar 87.40%. Saluran III memiliki nilai efisiensi paling 
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kecil diantara saluran pemasaran lainya, karena lembaga yang terlibat pada proses 

pemasaran lebih banyak.  

 

Tabel 2. Analisis margin pemasaran tiap saluran pemasaran sapi potong 

Lembaga 

Pemasaran 

Saluran I Saluran II Saluran III 

Harga 
(Rp/unit) 

Margin 
Pemasaran 

(Rp/unit) 

Harga 
(Rp/unit) 

Margin 
Pemasaran 

(Rp/unit) 

Harga 
(Rp/unit) 

Margin 
Pemasaran 

(Rp/unit) 

Peternak 

Penggaduh 

9.750.000 - 10.260.000 - 10.238.000 - 

Kelompok Ternak 10.300.000 650.000 10.900.000 640.000 10.891.000 608.000 

Blantik  - 11.637.000 737.000 11.625.000 734.000 

Jagal  - - - 12.765.000 1.140.000 
Total Margin  650.000  1.377.000  2.482.000 

Presentase Margin  6.67 %  13,42 %  6.67 % 

Farmer share 94.67% 88.17% 87.40% 

 

Berdasarkan Tabel 2, totalmargin pemasaran terbesar diperoleh saluran 

pemasaran III sebesar Rp 2.482.000,-. Tingginya total margin dipengaruhi oleh 

banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat dalam pendistribusian produk 

sampai kepada konsumen akhir. Daniel (2002) menyatakan bahwa semakin 

banyak perantara yang terlibat dalam proses pemasaran maka biaya pemasaran 

akan semakin tinggi dan margin pemasaran juga semakin besar. Presentase 

margin pemasaran yang didapat I sebesar 6,67%, saluran II sebesar 13,42% 

sedangkan saluran III sebesar 24,17%. 

 

Efisiensi Pemasaran 

Efisiensi pemasaran yang diterima peternak dapat dianalisa dengan 

menggunakan pendekatan farmer share yaitu perbandingan harga ditingkat 

produsen (peternak) dengan harga ditingkat konsumen. Kohl dan Downey (2000) 

menyebutkan bahwa hasil peternakan ditinjau dari bagian harga yang diterima 

peternak produsen dikatakan efisien apabila nilai dari farmer share >50% dan 

dikatakan tidak efisien apabila nilai farmer share <50%. Farmer share yang 

diterima oleh ketiga saluran tersebut lebih dari 50%. Farmer share tertinggi 

diperoleh saluran I dengan nilai farmer share sebesar 94.67%, diikuti oleh saluran 

pemasaran II 88,40% serta saluran pemasaran III sebesar 87,40%. Efisiensi 

pemasaran merupakan tolak ukur atas produksi proses pemasaran dengan 

membandingkan sumberdaya yang digunakan terhadap keluaran yang dihasilkan 

selama proses pemasaran, seddangkan dari sudut konsumen hal tersebut 



 
 

156 
 

dikatakan efisien karena semakin besar efisiens pemasaran maka harga yang harus 

dibayarkan oleh konsumen semakin kecil. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lembaga yang terlibat 

dalam saluran pemasaran ternak sapi potong pola gaduhan di Kelompok Ternak Harapan 

Makmur Desa Sungai Tering,yaitu: Kelompok ternak (pengepul), blantik dan jagal sapi. 

Margin pemasaran tertinggi diperoleh pada saluran III Rp. 2.482.000,-, Biaya pemasaran 

tertinggi terdapat pada jagal sapi Rp 308.000,- sedangkan biaya terkecil terdapat pada 

kelompok ternak sebesar Rp 95.000,-. Keuntungan tertinggi terdapat pada jagal sapi 

sebesar Rp 815.000,-/unit, dan perolehan keuntungan terendah terdapat pada kelompok 

ternak pada saluran pemasaran II sebesar Rp 415.000,-/unit. Efisiensi pemasaran tertinggi 

terdapat pada saluran pemasaran I yakni 94,67 %.  

Perhitungan harga ternak sapi berdasarkan taksiran body condition score(BCS) 

akan merugikan peternak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melengkapi pasar ternak 

dengan timbangan dan membimbing serta membekali peternak dengan keterampilan 

menafsir harga termasuk informasi harga pasar. Perlu adanya Rumah Potong Hewan 

(RPH) yang dikelola oleh kelompok ternak yang bekerja sama dengan para penjual 

daging untuk memutus rantai tataniaga sehingga tidak perlu melalui perantara 

blantik/brokerdan dapat diperoleh keuntungan yang maksimal bagi para peternak. 
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ABSTRAK 

Penyakit Newcastle Disease (ND) dan Infectious Bronchitis (IB) diketahui sebagai 

salah satu penyakit penyebab kerugian ekonomi yang serius di peternakan unggas.Strategi 
utama untuk mengatasi penyakit ini adalah dengan melakukan vaksinasi.Potensi vaksin 

sangat dipengaruhi oleh kandungan virus serta media yang digunakan untuk pertumbuhan 

virus.Media pertumbuhan virus yang paling sering digunakan adalah telur ayam 
berembrioyaitu Specific Pathogen Free (SPF).Telur SPF susah didapatkan dan tergolong 

mahal, sehingga perlu dicari media alternatif pengganti yaitu Specific Antibody Negative 

(SAN)/clean egg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sensitivitas telur 

SPF dan clean egg sebagai media pertumbuhan virus ND dan IB melalui Virus Content 
Test (VCT).Seed virus ND strain LaSota dan IB strain H120 diinokulasi ke dalam telur 

SPF dan clean egg. Nilai Egg Infectious Dose 50% per 0,1 mL(EID50) ditentukan dengan 

menggunakan metode Reed and Muench. Adapun sensitivitas telur SPF dan clean egg 
dianalisis dengan menggunakan analisis statistik Paired Samples T-Test. Hasil analisis 

statistik pertumbuhan virus ND strain LaSota pada clean egg (108,5/0,1 mL) dan telur SPF 

(108,7/0,1 mL) tidak berbeda nyata (p>0,05) sehingga clean egg dapat menggantikan 
fungsi telur SPF dalam perbanyakan virus ND strain LaSota. Adapun hasil analisis 

statistik pertumbuhan virus IB strain H120 pada clean egg (105,4/0,1 mL) dan telur SPF 

(106,7/0,1 mL) berbeda nyata (p<0,05) sehingga clean egg tidak dapat menggantikan 

fungsi telur SPF dalam perbanyakan virus IB strain H120.  
 

Kata kunci: Newcastle Disease (ND), Infectious Bronchitis (IB), sensitivitas, SPF, Clean 

egg 

 

PENDAHULUAN 

 

Penyakit Newcastle Disease (ND) dan Infectious Bronchitis (IB) merupakan 

penyakit pernapasan virus akut dan sangat menular pada unggas.Penyakit ND ditandai 
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dengan infeksi pernapasan, saraf, enterik, dan reproduksi, sedangkan penyakit IB ini 

biasanya ditandai dengan tanda-tanda pernapasan terengah-engah, batuk, serta 

bersin.Virus IB juga dapat menginfeksi saluran urogenital dan reproduksi yang 

menyebabkan disfungsi ginjal dan penurunan produksi telur (Shirvani et 

al.,2018).Penyakit ND dan IB dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang serius di 

peternakan unggas dan merupakan salah satu penyakit paling penting dalam industri 

unggas. 

Salah satu program biosekuriti yang efektif dan ekonomis untuk mencegah 

timbulnya kejadian penyakit terutama oleh virus adalah vaksinasi.Vaksin unggas adalah 

bahan biologi yang mengandung mikroorganisme yaitu virus, bakteri dan protozoa yang 

bertujuan untuk membentuk kekebalan spesifik pada unggas.Potensi vaksin sangat 

dipengaruhi oleh kandungan virus di dalam vaksin serta media yang digunakan untuk 

memperbanyak virus.Untuk perbanyakan virus dibutuhkan media yang peka terhadap 

pertumbuhan virus.Salah satu media tersebut adalah telur ayam bertunas yang berumur 9-

10 hari (Kencana et al., 2014). 

Vaksin unggas komersil pada umumnya diproduksi dalam bentuk kill (emulsi 

minyak) dan live(kering beku). Mediapertumbuhan virus yang paling banyak digunakan 

sebagai bahan bakudalam pembuatan vaksin adalah telur berembrio Spesifik Pathogen 

Free (SPF).Telur berembrio SPF merupakan telur yang dihasilkan tanpa adanya 

kandungan penyakit tertentu atau bebas dari patogen unggas, sehingga baik untuk 

digunakan dalam perbanyakan virus.Telur SPF sulit didapatkan karena masih merupakan 

produk impor dan tergolong mahal, oleh karena itu perlu dicari bahan baku alternatif 

pengganti yang dapat menggantikan fungsi dari telur SPF. Bahan baku tersebut 

diharapkan memiliki karakteristik media yang dapat mendukung pertumbuhan antigen 

virus sehingga dapat digunakan dalam formulasi vaksin dengan mutu yang terstandar. 

Clean egg sebagai salah satu bahan baku alternatif pengganti telur SPF, selain 

karena harga yang relatif lebih murah dan mudah didapat. Clean egg bersumber dari 

ayam yang tidak memiliki titer antibodi dan penyakit tertentu sehingga diharapkan 

mampu menjadi bahan baku produksi/perkembangbiakan virus dengan baik. Namun 

demikian untuk mengetahui kualitas clean egg sebagai bahan baku pembuatan vaksin 

pengganti, maka perlu adanya analisis data tingkat sensitivitas antara clean eggdan  telur 

SPF terhadap infeksi virus ND strain LaSota dan IB strain H120. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk menganalisis perbedaan sensitivitas telur SPF dan clean egg sebagai 

media pertumbuhan virus ND dan IB melalui Virus Content Test (VCT). 
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METODOLOGI PENELITIAN 

A. Bahan Penelitian 

Sampel virus yang digunakan pada penelitian ini adalah seedvirus ND 

strainLaSota dan IB strain H120 yang disediakan oleh PT. Sanbio Laboratories, Kab. 

Bogor, Jawa Barat. Adapun bahan-bahan lain yang digunakan adalah telur berembrio 

Specific Pathogen Free (SPF) dan clean egg umur 9-11 hari, phosphate buffered 

saline (PBS) pH 7,0.  

 

B. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental.Adapun caranya dengan 

menginokulasikan virus ND LaSota dan IB H120 masing-masing pada telur SPF dan 

clean egg.Pada tahap pascapanen dilakukan perhitungan titer virus ND LaSota dan 

IB H120 pada telur SPF. Titer virus ND LaSota dan IB H120 dinyatakan dengan Egg 

Infectious Dose 50% per 0,1 mL(EID50)yang dihitung menggunakan metode Reed 

and Muench. Selanjutnya sensitivitas telur SPF dan clean egg terhadap infeksi virus 

ND LaSota dan IB H120 dianalisis menggunakan analisis statistik Paired Samples T-

Test pada software SPSS. 

 

C. Penyiapan TAB 

Telur ayam bertunas yang akan digunakan diperiksa terlebih dahulu di dalam 

ruangan gelap dengan menggunakan eggs candler/teropong telur. Hal ini bertujuan 

untuk menentukan fertilitas telur dan untuk memastikan keadaan embrio masih 

dalam keadaan sehat.Pengamatan dengan melihat gerakan embrio dan keadaan 

pembuluh darah yang masih tampak merah.Setelah didapatkan telur yang sehat maka 

langkah selanjutnya adalah membuat tanda pada kantong udara dengan 

menggunakan pensil.Pada bagian atas kantong udara juga diberikan tanda dengan 

menggunakan pensil sebagai tempat melubangi telur dan daerah penyuntikan virus. 

 

D. Inokulasi Virus  

Seed virus ND LaSota dan IB H120 diinokulasikan pada telurSPF dan clean 

egg dengan inokulum 104 EID50/ml. virus diinokulasikan sebanyak 0,1 mL pada 

masing-masing telur SPF dan clean egg. Inokulasi dilakukan melalui ruang alantois 

(alantois cavity) dengan menggunakan spuit 1 mL.Lubang tempat inokulasi 

selanjutnya ditutup dengan menggunakan lem silikon.Telur ayam bertunas yang 

telah diinfeksi virus ND LaSota dan IB H120 kemudian diinkubasi pada suhu 37oCdi 
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dalam inkubator selama 2-3 hari. Pengamatan terhadap keadaan embrio dilakukan 

setiap 12 jam dengan cara diteropong (candling) untuk memastikan bahwa embrio 

masih hidup.Telur yang embrionya mati segera dikeluarkan dari inkubator untuk 

selanjutnya dimasukkan ke dalam refrigerator bersuhu 4oC guna mencegah 

terjadinya pembusukan.Pada akhir masa pengamatan semua telur di masukan 

kedalam dalam refrigerator bersuhu 4oC. 

 

E. Panen Cairan Alantois 

Telur ayam berembrio yang telah disimpan overnightsuhu 4oC kemudian 

dilakukan panen secara aseptik.Bagian rongga udara telur didesinfeksi dengan 

menggunakan alkohol 70%, kemudian kulit/kerabang telur dibuka secara 

aseptik.Cairan alantois disedot menggunakan spuit secara hati-hati agar kuning telur 

tidak ikut tersedot.Hasil panen cairan alantois disimpan pada wadah steril.Hasil 

panen yang telah ditampung kemudian disimpan pada refrigerator suhu 40C sampai 

dipergunakan dan dilakukan uji VCT. 

 

F. Uji Virus Content Test(VCT) 

Virus hasil panen kemudian dilakukan uji VCThingga pengenceran ke sembilan 

untuk virus ND (10-9) dan pengenceran ke tujuh untuk virus IB (10-7) yang 

diinokulasikan ke dalam masing-masing lima butir telur SPF. Pengenceran dilakukan 

dengan menggunakan PBS pH 7,0 yang telah ditambahkan antibiotik penisilin dan 

streptomisin. Pengenceran virus dengan PBS dilakukan dengan perbandingan 1 :9. 

Tabung pertama (10-1) ditambahkan dengan seed virus ND LaSota dan IB H120 lalu 

dikocok secara perlahan-lahan sampai tercampur merata.Campuran pada tabung 

pertama selanjutnya dipindahkan ke dalam tabung kedua (10-2) dengan 

menggunakan pipet baru.Demikian seterusnya, pekerjaan titrasi virus diulang 

kembali sampai pada tabung ke sembilan (10-9) untuk virus ND dan tabung ke tujuh 

(10-7) untuk virus IB. 

Telur ayam bertunas yang telah diinfeksi virus ND LaSota dan IB H120 baik 

telur SPF maupun clean egg didata berdasarkan jumlah telur yang positif dan negatif 

pada setiap pengenceran. Titer virus pada telur SPF maupun clean egg kemudian 

dihitung dengan menggunakan metode Reed and Muench dengan satuan Egg 

Infectious Dose 50% per 0,1 mL(EID50).Pembacaan virus ND LaSota dilakukan 

melalui pembacaan hemaglutinasi cepat (HA) menggunakan sel darah merah/red 

blood cell (RBC) ayam 5%.Hasil positif ditandai dengan adanya ikatan 
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hemaglutinasi antara virus pada cairan chorioallantoisdengan RBC.Pembacaan untuk 

virus IB H120 dilakukan dengan mengamati morfologi embrio telur yang mengalami 

perubahan.Hasil positif ditandai dengan kekerdilan, curling, kemerahan, ukuran 

embrio lebih kecil atau embrio tidak berkembang.  

 

G. Analisis Data 

Sensitivitas telur SPF dan clean egg terhadap pertumbuhan ND LaSota dan IB 

H120  dianalisis dengan menggunakan analisis statistik Paired Samples T-Test pada 

software SPSS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil uji VCT untuk hasil panenvirus ND LaSota dan IB H120 dengan 

menggunakan telur SPF dan clean egg ditunjukkan padaTabel  1. 

 

Tabel 1.  Hasil Virus Content Test (VCT) virus ND LaSota dan IB H120 yang 

menggunakan telur SPF dan Clean Egg 

No. 

Hasil Virus Content Test(10x EID50/0,1 mL) 

Virus ND LaSota Virus IB H120 

Telur SPF Clean Egg Telur SPF Clean Egg 

1. 8,9 9,5 6,5 5,3 

2. 8,5 9,1 6,5 5,3 

3. 8,7 8,9 6,5 4,1 

4. 8,7 9,3 6,5 5,5 

5. 9,3 8,9 6,9 5,5 

6. 9,5 8,1 7,5 5,5 

7. 9,1 8,7 7,5 5,1 

8. 8,9 8,7 6,1 5,1 

9. 8,7 7,5 6,5 5,3 

10. 9,1 8,1 6,1 4,9 

11. 8,1 7,5 6,7 5,3 

12. 7,3 8,1 6,9 5,7 

13. 8,9 8,7 7,3 6,9 

14. 8,7 8,1 6,1 5,7 

Rata-rata 8.7 8.5 6.7 5.4 
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Berdasarkan data hasil uji VCT dengan menggunakan metode Reed and Muench 

yang disajikan pada Tabel 1, diketahui bahwa rata-rata kandungan virus ND LaSota yang 

ditumbuhkan pada telur SPF dan clean egg berturut-turut yaitu 108,7 EID50/0,1 mL dan 

108,5 EID50/0,1 mL. Adapun rata-rata kandungan virus IB H120 yang ditumbuhkan pada 

telur SPF dan clean egg berturut-turut yaitu 106,7EID50/0,1 mL dan 105,4 EID50/0,1 mL. 

Hal ini menandakan bahwa rata-rata virus ND LaSota mampu menginfeksi baik telur SPF 

ataupun clean egg sampai pada pegenceran ke 10-8, sedangkan virus IB H120 terdapat 

sedikit perbedaan. Virus IB H120 rata-rata mampu menginfeksi telur SPF sampai 

pengenceran 10-6, sedangkan pada clean egg virus IB H120 rata-rata hanya mampu 

menginfeksi sampai pada pengenceran 10-5. 

Virus content test didasarkan atas kemampuan virus untuk tumbuh atau 

bereplikasi di dalamsel inang. Proses replikasi virusdiawali dengan melekatnya virus pada 

permukaan sel inang.Pelekatan ini disebabkan oleh adanyaspike glikoprotein 

hemaglutinin (H/HA) yang dapat berikatan seacara spesifik denganreseptorpada 

permukaan sel inang berupa asam sialat (Wibowo et al., 2012). Virus kemudian melisis 

atau merusak sel inang dan masuk ke dalam endosom. Kondisi pH yang rendah di dalam 

sel mememicu fusi virus dan terjadinya uncoating. Akibatnya ribonukleprotein (RNP) 

dapat masuk ke dalam inti sel inang untuk melakukan replikasi. Selanjutnya RNP akan 

meninggalkan inti danberpindah ke membran sitoplasma setelahterjadi replikasi dan 

bergabung dengangglikoprotein virus sebelum akhirnya buddingdan dilepaskan dari sel. 

Proses pelepasan virus dari sel inang ini terjadi akibat dari aktivasi asam nukleat virus 

yang akan merusak reseptor dengan cara memindahkan asam sialat dari permukaan sel 

inang (Murphy et al., 2006). 

Beberapa media yang diketahui mampu mendukung pertumbuhan virus di 

antaranya adalah telur ayam bertunas, biakan sel, dan hewan percobaan.Adapun media 

yang paling sering digunakan untuk menumbuhkan virus adalah telur ayam bertunas 

(Kencana et al., 2014).Telur SPF yang sejauh ini diandalkan oleh industriprodusen vaksin 

hewan untuk memproduksi vaksin unggas. Gagnieur et al., (2014) mengemukakan bahwa 

telur SPF sangat baik untuk membiakkan virus calon vaksin karena benar-benar bebas 

dari patogen yang bisa menginfeksi ayam. Telur SPF sulit didapatkan dan harganya 

relatifmahal sehingga alternatifpengganti menggunakan clean egg.  

Uji statistika terhadap data VCT virus ND LaSota menunjukkan bahwa 

sensitivitas telur SPF dan clean egg terhadap pertumbuhan virus ND LaSota tidak 

berbeda nyata (p>0,05). Hasil ini menjelaskan bahwa sensitivitasclean egg dibandingkan 

dengan telur SPF sebagai bahan baku perbanayakan virus ND LaSota ternyata tidak jauh 
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berbeda. Sebaliknya, hasil uji statistika data VCT virus IB H120 menunjukkan bahwa 

sensitivitas telur SPF dan clean eggterhadap pertumbuhan virusIB H120 berbeda nyata 

(p<0,05).Hasil tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan virus IB H120 yang 

diinokulasikan ke dalam telur SPF memiliki sensitivitas yang berbeda dengan yang 

diinokulasikan ke dalam clean egg.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan virus di dalam telur adalah 

kandungan maternal antibodi. Telur ayam memiliki yolk immunoglobulin (IgY) dalam 

kuning telur yang mengandung kekebalan bawaan dari induk atau dikenal dengan 

maternal antibodi. Imunoglobulin Y ayam yang terbentuk dalam darah sebagai akibat 

paparan antigen mudah ditransfer ke dalam kuning telur.Molekul IgY ditransportasikan 

ke telur sama dengan transfer IgG mamalia melalui plasenta. Oleh sebab itu IgY banyak 

ditemukan pada serum dan telur (Carlander, 2002; Raj et al., 2004).  

Produksi IgY terhadap berbagai jenis antigen dapat dilakukan pada telur ayam 

bertunas. Secara filogenetik IgY tidak serupa dengan IgG mamalia namun IgY memiliki 

fungsi biologis yang sama dengan IgG mamalia (Poetri et al., 2008). Imunoglobulin Y 

dengan mudah dapat diproduksi dan dimurnikan dengan hasil yang tinggi dari kuning 

telur ayam yang telah diimunisasi.Teknik tersebut telah digunakan sebagai strategi yang 

aman dan murah dalam upaya untuk mengontrol dan mencegah infeksi bakteri dan virus 

pada hewan ternak (Chalghoumi et al., 2009b; Vega et al., 2011). 

Hasil analisis statistika menunjukkan bahwa sensitivitasclean egg dibandingkan 

dengan telur SPF terhadap infeksi virus ND LaSota ternyata tidak berbeda nyata 

meskipun sensitivitas telur SPF sedikit lebih besar dibandingkan clean egg. Sementara 

itu, hasil analisis statistika sensitivitasclean egg dibandingkan telur SPF terhadap infeksi 

virus IB H120 menunjukkan perbedaan yang nyata dimana sensitivitas telur SPF lebih 

besar dibandingkan dengan clean egg. Perbedaan ini kemungkinan dipengaruhi oleh 

adanya maternal antibodi yang ada di dalam kuning telur. 

Telur SPF bersumber dari ayam yang tidak divaksin dengan sistem manajemen 

yang sangat ketatsehingga tidak menghasilkan antibodi. Telur SPF bebas dari 18-30 jenis 

penyakit, oleh karena itu banyak digunakan sebagai media pertumbuhan virus dalam 

memproduksi vaksin karena tidak memiliki antibodi yang menghambat pertumbuhan 

virus.Clean egg bersumber dari ayam yang tidak divaksin dari beberapa virus tertentu, 

sehingga kemungkinan adanya antibodi maternal masih ada, mengakibatkan sensitivitas 

terhadap pertumbuhan virus masih rendah dibandingkan telur SPF pada virus IB H120. 

Berbeda halnya dengan virus ND lasota dengan tingkat sensitivitas yang tinggi baik 

menggunakan telur SPF maupun  clean egg dimungkinkan karena virus ND lasota 
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memiliki immunegenisity yang tinggi dengan tingkat virulensi yang rendah sehingga bisa 

tumbuh dengan baik pada telur SPF maupun clean egg. 

SIMPULAN 

Virus ND LaSota yang dikembangbiakan menggunakan telurSPF maupun clean 

eggtidak berbeda pada kandungan virus yang dihasilkan (p>0,05). Sedangkan virus IB 

H120 yang dikembangbiakan dengan menggunkan SPF dan clean egg berbeda pada 

kandungan virus yang dihasilkan (p<0,05), dimana telur SPF menghasilkan kandungan 

titer yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan clean egg. Dengan demikian, untuk 

perbanyakan virus ND LaSota, penggunaan telur SPF maupun clean egg dapat digunakan 

(penggunaan clean egg dapat menggantikan telur SPF).Sedangkan untuk perbanyakan 

virus IB H120 lebih baik menggunakan telur SPF (penggunaan clean egg tidak dapat 

menggantikan telur SPF). 

 

SARAN 

Penelitian lebih lanjut terkait  pengaruh maternal antiboditerhadap pertumbuhan 

virus pada telur ayam bertunas akan memberikan informasi data yang lebih lengkap.  
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ABSTRAK  

 
Diabetes Melitus Gestasional  (DMG)  adalah  suatu  gangguan  toleransi  karbohidrat  

yang  terjadi  atau  diketahui  pertama  kali  pada  saat  kehamilan  sedang  berlangsung. 

Paparan maternal hiperglikemia mengakibatkan terjadinya hiperinsulinemia pada janin, 
peningkatan sel lemak janin yang mengakibatkan obesitas dan resistensi insulin pada 

masa anak-anak dan gangguan pada hati. Pengembangan hewan model diabetes melitus 

tipe 2 perlu dilakukan karena pola penyakit semakin berkembang. Investigasi 

pengembangan hewan model untuk DM tipe 2 akibat  DMG perlu dilakukan dengan 
menggunakan modifikasi metode yang sudah ada dan perbaruan perbaruan metode. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan hewan model DMG yang mengawali DM tipe 

2 menggunakan paparan multiple low dose STZ serta modifikasi pakan diet tinggi sukrosa 
terhadap gambaran patologi organ. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

induksi tikus bunting, pemberian diet tinggi sukrosa 10 %, per oral 2 hari sekali dan 

induksi streptozotocin dengan teknik multiple low dose satu kali seminggu selama 3 

minggu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan peningkatan 
kadar glukosa darah sebelum dan setelah perlakuan serta perubahan organ perlemakan 

hati dan timbulnya gas pada usus serta terhambatnya kebuntingan. Kesimpulan penelitian 

ini yaitu induksi MLD STZ dan sukrosa 10 % dapat menyebabkan kerusakan organ. 
 

Kata kunci : Diabetes Melitus Gestasional,multiple low dose STZ, sukrosa 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Diabetes Melitus Gestasional  (DMG)  adalah  suatu  gangguan  toleransi  

karbohidrat  yang  terjadi  atau  diketahui  pertama  kali  pada  saat  kehamilan  sedang  

berlangsung (PERKENI, 2002). Keadaan  ini  terjadi pada saat 24 minggu usia kehamilan 

dan sebagian penderita akan kembali normal setelah melahirkan. Pada hampir setengah 

angka  kejadiannya,  diabetes akan muncul kembali Diabetes Melitus yang tidak 

terkontrol selama kehamilan mengakibatkan peningkatan resiko keguguran, pada 

trimester pertama, kelainan bawaan (jantung, syaraf pusat), peningkatan kematian janin, 
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persalinan prematur, ketoasidosis, preklampsia, makrosomia. Resiko jangka panjang 

meliputi DM tipe 2, rendahnya intelegensia dan obesitas. Paparan maternal hiperglikemia 

mengakibatkan terjadinya hiperinsulinemia pada janin, peningkatan sel lemak janin yang 

akan mengakibatkan obesitas dan resistensi insulin pada masa anak-anak (Perkins et al. 

2007).  

Penyakit kronis seperti DM sangat rentan terhadap gangguan fungsi yang bisa 

menyebabkan kegagalan pada organ mata, ginjal, saraf, jantung dan pembuluh darah. 

Gangguan fungsi yang terjadi karena adanya gangguan sekresi insulin dan gangguan kerja 

insulin maupun keduanya(Lathifah, 2017). Streptozocin (STZ) untuk pengembangan DM 

tipe 2 telah banyak digunakan pada penelitian untuk menginduksi insulin dependent dan 

diabetes melitus non dependent dengan alkilasi DNA sehingga menginduksi kematian sel 

β pankreas (Szkudelski, 2001). Diet tinggi sukrosa juga digunakan untuk inisiasi 

resistensi insulin sehingga kombinasi keduanya dikembangkan untuk penelitian DM tipe 

2.  

 

Tujuan Penelitian 

Mengetahui efek induksi kombinasi diet tinggi sukrosa dengan beberapa dosis 

streptozotocin terhadap gambaran patologi organ, mendapatkan metode induksi diabetes 

gestasional yang tepat pada  tikus dan sebagai informasi ilmiah untuk melengkapi 

penelitian  terkait diabetes melitus  gestasional. 

 

METODE 

Hewan coba yang digunakan  yaitu 16 ekor tikus betina strain Sprague Dawley, 

dengan berat badan sekita 250 g, umur 12 minggu. Desain penelitian mengunakan 

metode eksperimental. Tikus diberikan pakan standar dan diet sukrosa cair 10 % per oral 

sebanyak 3 ml setiap 2 hari sekali dan air minum ad libitum. Injeksi STZ 65 mg/kg berat 

badan dibagi dalam 3 tahap pemberian yaitu pada hari ke 4, 9 dan 16.  

 

Analisa Data 

Data kualitatif berupa berupa pengamatan kerusakan makroskopis organ dan 

histopatologi ginjal.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan diet sukrosa 10 % yang dilarutkan dalam aquades 

secara oral setiap dua hari sekali. Hasil penelitian menunjukkan pada tikus P1 tidak 
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mengalami kebuntingan. Seharusnya induksi superovulasi dapat memicu pelepasan 

ovarium dalam jumlah banyak dan mampu meningkatkan keberhasilan kebuntingan. 

Fenomena ini menjadi temuan bahwa pada tikus yang mengalami hiperglikemik dan DM 

tipe 2 dapat mengakibatkan hambatan implantasi. Pada gambaran makroskopis 

ditemukan sejumlah foaming bubble pada sebagian besar usus sehingga terjadi 

abdominal distension dan perlemakan hati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Nekropsi hasil penelitian menunjukkan adanya hemorhagi paru (    

) terbentuknyafoaming bubble pada usus (    )dan nodul pada hati  (     ) 

 

Pada penelitian ini diberikan perlakuan sukrosa  cair 10 % per oral sebagai 

induksi asupan glukosa. Seo, et al (2013) menyatakan abdominal distension akibat 

akumulasi gas dalam intestinal menurut salah satunya dipengaruhi oleh adanya 

fermentasi karbohidrat, dan gangguan mikroba usus. Sukrosa sebagai karbohidrat 

meningkatkan aktivitas fermentasi tetapi karbohidrat rantai pendek dan poliol tidak 

terserap dengan baik (secara kolektif disebut FODMAP; oligo-difermentasi, di- dan 

mono-sakarida and polyols) ke usus halus dan usus besar sehingga berkontribusi pada 

terjadinya gejala gastrointestinal. FODMAPs adalah molekul kecil yang secara osmosis 

aktif dan sangat cepat difermentasikan dibandingkan dengan karbohidrat rantai panjang. 

Molekul-molekul ini menginduksi secara relatif proliferasi bakteri selektif, terutama 

bifidobacterium, dan telah ditunjukkan secara tidak langsung bahwa ini dapat 

menyebabkan ekspansi populasi bakteri di usus halus bagian distal (Tursi et al, 2003; 

Roberfroid, 1998). Tingginya pola makan FODMAP telah menunjukkan produksi 

hidrogen berkepanjangan di usus, distensi kolon dengan fermentasi, meningkatkan 
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pengiriman cairan kolon dengan muatan osmotik di lumen usus dan gejala gangguan 

gastrointestinal (Barret et al, 2010; Ong et al, 2010) 

Terbentuknya nodul pada hati akibat perlemakan menurut Ritze et al (2014) 

asupan gula (cair maupun padat padat) diduga lebih penting daripada jenis gula, berkaitan 

dengan perilaku makan, ambilan gula pada usus dan akumulasi lemak pada hati tikus. 

Pada tikus diet tinggi sukrosa cair menyebabkan peningkatan asupan kalori total 

dibandingkan dengan diet sukrosa padat tinggi dan diet kontrol. Selain itu, diet tinggi 

sukrosa cair meningkatkan ekspresi GLUT2, GLUT5, dan ekspresi cholecystokinin di 

ileum. Peningkatan akumulasi trigliserida hati diamati pada tikus yang diberi cairan tinggi 

sukrosa atau fruktosa, dan diet tinggi sukrosa padat dibandingkan dengan kontrol. Pada 

individu obesitas, modulasi transporter gula usus juga terjadi peningkatan ekspresi 

GLUT2 dan GLUT5 mRNA dibandingkan dengan individu non obesitas. Garcia-

Compean, et al., (2009) menyatakan resistensi insulin mendorong pelepasan asam lemak 

bebas (FFA) dari jaringan adiposa. FFA terakumulasi dalam sel hati, dan juga 

berkontribusi pada de novo Liponeogenesis (DNL). Pengurangan sekresi lipoprotein 

densitas rendah (VLDL) oleh sel hati menyebabkan hepatosit memproduksi steatosis. 

Stres oksidatif mitokondria meningkat sebagai akibat kelebihan FFA intraselular dan 

pengaruh adipokin (leptin dan Tumor nekrosis faktor alfa (TNF-α). Stres oksidatif yang 

meningkat menghasilkan radikal bebas yang menginduksi inflamasi dan nekrosis seluler. 

Peradangan jaringan menstimulasi sel stellate menghasilkan kolagen  

Gula juga mengubah metabolisme dengan memodulasi sel enteroendokrin. Sel-sel 

enteroendokrin diketahui bertindak sebagai chemoreceptors primer, sumber-sumber 

hormon dan peptida gastrointestinal. Bukti tidak langsung menunjukkan hubungan antara 

penyerapan gula dan sekresi dan fungsi beberapa peptida (Woods, 2004 ; Bray, 2004;  

Dumoulin, 1998). Peningkatan penyerapan gula yang diamati pada obesitas dapat 

meningkatkan penyerapan energi, tetapi juga mengubah transportasi gula melintasi 

membran brush border dan pelepasan hormon gastrointestinal di usus (Ritze, et al., 2014). 

Pengamatan histopatologi ginjal dengan perbesaran 100x dan 400x meliputi 

pengamatan terhadap tubulus ginjal, glomerulus, dan perubahan patologi sel atau jaringan 

ginjal yang lain dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 5. Histopatologi ginjal pada kelompok kontrol positif pada bagian medula ginjal 

perbesaran 100x tampak sel tubulus ginjal normal (A) ; inti sel epitel kuboid 

tubulus (   ) masih terlihat, segmen tebal dan lumen tubulus terlihat jernih 

perbesaran 400X (B). L: Lumen 

 

 

 

Gambar 6. Histopatologi ginjal pada kelompok kontrol positif korteks renalis pada 

perbesaran 100x (A);  capsula bowman space (     ) terlihat normal, tampak 

struktur epitel kapsula bowman (    ) masih normal pada perbesaran 400x (B) 
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Gambar 7. Histopatologi ginjal kelompok P1 dengan diet sukrosa 10 % pada perbesaran 

100x terlihat erosi pada tubulus dan kapsula bowman space melebar (A) ; 

sedangkan perbesaran 400x menunjukkan tubulus ginjal mengalami nekrosis 

liquefaktif (NL), lumen keruh dan eritrosit diantara tubulus akibat hemorhagi 

(B) ; Kongesti vena (CV) ; Kapsula Bowman mengalami erosi dan terdapat 

eritrosit (    ) diantara sel mengindikasikan hemorhagi (D)  

 Keterangan : NL = nekrosis liquefaktif; CV=kongesti vena 

 

Pada patofisiologi terjadinya kerusakan ginjal, hiperfiltrasi masih dianggap 

sebagai awal dari mekanisme patogenik dalam laju kerusakan ginjal. Hiperfiltrasi yang 

terjadi pada sisa nefron yang sehat menyebabkan skleriosis nefron. Mekanisme terjadinya 

peningkatan laju filtrasi glomerulus pada nefropati diabetik kemungkinan disebabkan 

oleh dilatasi arteriol aferen oleh efek yang tergantung glukosa, yang diperantarai hormon 

vasoaktif, IGF-1, Nitric Oxide, prostaglandin dan glukagon. Efek langsung dari 

hiperglikemia adalah rangsangan hipertrofi sel, sintesis matriks ekstraseluler, serta 

produksi TGF-β yang diperantarai oleh aktivasi protein kinase-C (PKC) memiliki fungsi 

kontraktilitasvaskular, aliran darah, proliferasi sel dan permeabilitas kapiler. 

Hiperglikemia kronik dapat menyebabkan terjadinya glikasi nonenzimatik asam amino 

dan protein atau reaksi Mallard dan Browning. Pada awalnya, glukosa akan mengikat 

residu amino serta non-enzimatik menjadi basa Schiff glikasi, lalu terjadi penyusunan 

ulang untuk mencapai bentuk yang lebih stabil tetapi masih reversibel dan disebut sebagai 

produk amadori. Jika proses ini berlanjut terus, akan terbentuk Advanced Glycation End-

Product (AGEs) yang ireversibel. AGEs diperkirakan menjadi perantara bagi beberapa 

kegiatan seluler seperti ekspresi adhesion molecules yang berperan dalam penarikan sel-

sel mononuklear, juga pada terjadinya hipertrofi sel, sintesa matriks ekstraseluler serta 

inhibisi sintesis Nitric Oxide. Proses ini akan terus berlanjut sampai terjadi ekspansi 

C D 

CV 
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mesangium dan pembentukan nodul. Kadar glukosa yang tinggi menyebabkan glikosilasi 

protein membran basalis, sehingga terjadi penebalan selaput membran basalis, dan 

penumpukan zat serupa glikoprotein membran basalis pada mesangium sehingga kapiler-

kapiler glomerulus terdesak, dan aliran darah terganggu menyebabkan glomerulosklerosis 

dan hipertrofi nefron yang akan menimbulkan nefropati diabetik. Nefropati diabetik 

menimbulkan berbagai perubahan pada pembuluh-pembuluh kapiler dan arteri, penebalan 

selaput endotelial, trombosis. Hipoksia dan iskemia jaringan tubuh dapat timbul akibat 

dari mikroangiopati khususnya pada ginjal. Akibatnya terjadi gangguan faal ginjal yang 

kemudian menjadi kegagalan faal ginjal menahun (Hendromartono, 2009). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Induksi MLD STZ dan sukrosa 10 % dapat menyebabkan patologi organ berupa 

perlemakan hati dan timbulnya gas pada usus serta terhambatnya kebuntingan 

Saran 

Perlu melakukan evaluasi histopatologi jaringan uterus dan hati untuk mengetahui 

kerusakan yang terjadi secara mikroskopis pada organ 
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ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat zat aktif batang tanaman 
Mangrove (Avecinea alba) terhadap bakteri gram negatif.  Materi yang digunakan adalah 

ekstrak batang tanaman Mangrove (Avecinea alba) yang diperoleh dari Desa Tambakrejo, 

Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.  Sediaan bakteri gram negatif, yaitu: Vibrio sp., 
Salmonella sp., dan Shigella sp., dan peralatan yang digunakan untuk uji daya hambat 

bakteri. Metode penelitian adalah percobaan uji daya hambat ekstrak tanaman Mangrove 

yang dilarutkan pada pelarut metanol dan ethanol dengan konsentrasi 0,2% terhadap 
bakteri gram negatif. Rancangan penelitian adalah acak lengkap (RAL) 6 perlakuan 6 

ulangan. Perlakuan penelitian adalah 0% aquades (kontrol) (P0), ekstrak batang tanaman 

Mangrove (dilarutkan pada pelarut metanol) terhadap bakteri Vibrio sp. (P1), Salmonella 

sp.(P2), Shigella sp.(P3), ekstrak batang tanaman Mangrove (dilarutkan pada pelarut 
etanol) terhadap bakteri Vibrio sp. (P4), Salmonella sp.(P5), Shigella sp.(P6). Data 

dianalisis menggunakan analisis statistik sidik ragam (ANOVA). Berdasarkan hasil 

analisis statistik ekstrak batang tanaman Mangrove menunjukkan efek antimikroba 
terhadap bakteri gram negatif. Rata-rata daya hambat terhadap bakteri Vibrio sp., 

Salmonella sp., dan Shigella sp. masing-masing adalah 11,39; 11,69; dan 13,73 mm. 

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas zat aktif tanaman 

Mangrove secara in vivo yang berimplikasi terhadap produktivitas ternak.      
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Kata Kunci : zat aktif tanaman Mangrove, daya hambat, bakteri gram negatif  

 

PENDAHULUAN 

Populasi mikroflora banyak ditemukan pada saluran pencernaan unggas, 

dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi kepadatan kandang, pakan, manajemen pakan, 

sistem perkandangan, umur unggas, dan patogen (Torok et al., 2007).  Ternak memiliki 

organ sekum yang berlokasi di akhir saluran pencernaan yang mensuplai nutrisi bagi 

mikroflora dengan populasi mencapai 1011 CFU/g dan terdiri dari 200 atau lebih strain.  

Mikroflora tersebut bersinergi dalam proses fermentasi (Van der Wielen et al., 2001).  

Mikroflora dalam saluran pencernaan unggas memiliki peran penting dalam 

sistem pencernaan, metabolisme, menghambat perkembangbiakan bakteri patogen, 

merangsang sistem kekebalan tubuh, dan sintesis protein (Mulder et al.,1997; Salminen et 

al., 1998).  Mikroflora tersebut juga memiliki peran dalam mengembangkan sistem 

kekebalan pada saluran pencernaan unggas (Gabriel et al., 2006).  Secara umum, 

penggunaan antibiotik dosis rendah menurunkan jumlah bakteri yang menguntungkan dan 

meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik.  Komposisi nutrisi, ketersediaan 

bahan baku pakan dan perubahan musim akan mempengaruhi perubahan mikroflora 

saluran pencernaan.   

Pedroso et al. (2006) menyatakan bahwa perlakuan pemberian antibiotik 

(avilamycin, bacitracin methylene disalicylate, dan enramycin) yang diberikan terhadap 

ayam broiler baik yang dipelihara di kandang battery maupun menggunakan alas litter 

menunjukkan adanya perubahan komposisi bakteri pada saluran perncernaan.  Beberapa 

strain bakteri tidak menunjukkan penurunan populasi terhadap perlakuan antibiotik. 

Perubahan komposisi bakteri pada saluran pencernaan yang diakibatkan oleh penggunaan 

antibiotik akan berdampak terhadap penampilan produksi. Bakteri gram negatif, 

umumnya menyebabkan penyakit pada ternak, salmonella contohnya memiliki dua 

membran luar yang membuatnya lebih resisten terhadap perlakuan. Bakteri gram negatif 

juga dapat dengan mudah mengalami mutasi dan mentransferkan materi genetiknya pada 

strain bakteri yang lain.  Hal tersebut mengakibatkan bakteri gram positif lebih resisten 

terhadap antibiotik (Rittner and McCabe, 2004). 

Tanaman Mangrove telah lama menjadi perhatian para peneliti karena kandungan 

senyawa aktif yang dikandung. Tanaman Mangrove mengandung properti bioaktif 

alamiah yang bermanfaat sebagai agen anti-virus, anti-bakteri, dan anti-jamur. Mangrove 

juga kaya kandungan steroids, triterpenes, saponin, flavonoids, alkaloids, dan tannins. 

Oleh karena itu, beberapa penelitian dikembangkan untuk mengetahui potensi aktivitas 
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antibakteri yang dimiliki tanaman Mangrove sebagai efek zat aktif yang dikandung, yaitu 

phenol, quinines, flavones, flavanoids, tannins, terpenoids, essential oils, dan alkaloid 

(Atindehou et al., 2002; Edeoga et al., 2005) 

Masih diperlukan penelitian lebih lajut tentang properti dan struktur kimia yang 

berfungsi sebagai agen antimikroba serta mekanisme aksi bioaktif yang dikandung 

tanaman Mangrove. Sebagai tanaman hutan tropis yang hidup di perairan laut maka 

tanaman Mangrove memiliki potensi yang cukup tinggi sebagai tanaman obat baik untuk 

ternak maupun manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menguji zat aktif yang terkandung pada ekstrak batang tanaman 

Mangrove (Avecinea alba) terhadap bakteri gram negatif.  

 

METODE PENELITIAN 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak batang tanaman 

Mangrove (Avecinea alba) yang diperoleh dari Desa Tambakrejo, Kabupaten Pasuruan, 

Jawa Timur. Proses ekstrak batang tanaman Mangrove dilakukan dengan cara mengambil 

sampel tumbuhan berupa batang yang selanjutnya dikeringkan dengan cara diangin-

anginkan. Selanjutnya batang tumbuhan Mangrove diblender dan disaring menggunakan 

kain saring untuk pengambilan ekstrak. Ekstraksi zat aktif batang tanaman Mangrove 

dilakukan selama 48 jam (Nuria dkk, 2009). 

Bakteri Vibrio sp., Salmonella sp., dan Shigella sp. diperoleh dari Laboratorium 

Terpadu Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang. Bakteri tersebut 

ditanamkan pada Medium Agar selama 24 jam. Beberapa koloni bakteri yang dipilih 

dipindahkan menggunakan goresan jarum ose ke media nutrient dan diinkubasi pada 

temperatur 42ºC selama 24 jam (Trianto dkk, 2004). 

Ekstrak metanol batang tanaman Mangrove dapat merusak satu persatu bakteri 

yang menginfeksi dengan cara difusi kedalam sel bakteri, menghancurkan dinding sel 

bakteri sehingga bakteri tersebut mati dan menghambat jumlah bakteri yang hidup 

(Murray, 2008). Pengamatan dilakukan selama 24 jam dan pengukuran zona hambat 

bakteri yang terbentuk diukur dengan menggunakan jangka sorong (Affandi dkk.,2008) 

dengan rumus: 

 Diameter zona hambat = Clear zona – Lebar lubang sumuran 

Metode penelitian adalah percobaan uji daya hambat ekstrak tanaman Mangrove 

yang dilarutkan pada pelarut metanol dan ethanol dengan konsentrasi 0,2% terhadap 

bakteri gram negatif. Rancangan penelitian adalah acak lengkap (RAL) 6 perlakuan 6 

ulangan. Perlakuan penelitian adalah 0% aquades (kontrol) (P0), ekstrak batang tanaman 
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Mangrove (dilarutkan pada pelarut metanol) terhadap bakteri Vibrio sp. (P1), Salmonella 

sp.(P2), Shigella sp.(P3), ekstrak batang tanaman Mangrove (dilarutkan pada pelarut 

etanol) terhadap bakteri Vibrio sp. (P4), Salmonella sp.(P5), Shigella sp.(P6). Data 

dianalisis menggunakan analisis statistik sidik ragam (ANOVA). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Rata-rata diameter zona hambat ekstrak batang tanaman Mangrove disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Rata-rata diameter zona hambat ekstrak batang tanaman Mangrove 

Perlakuan Rata-rata diameter zona hambat (mm) 

P1 11,92±3,70 

P2 12,48±4,76 

P3 13,52±3,27 

P4 10,76±5,59 

P5 10,90±6,55 

P6 13,94±5,98 

 

Hasil pengamatan diameter zona hambat ekstrak tanaman Mangrove (pelarut 

metanol) terhadap bakteri gram negatif disajikan pada Gambar 1. 

 

   

(a) (b) (c) 

 

Gambar 1. Hasil pengamatan diameter zona hambat ekstrak tanaman Mangrove  

 (pelarut metanol) terhadap bakteri gram negatif (a) Vibrio sp. (b)  

 Salmonella sp. (c) Shigella sp. 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 1. dapat Hasil penelitian 

diatas dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata daya hanbat bakteri gram negative 
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menggunakan ekstrak metanol mangrove sangat efektif digunakan pada bakteri Shigella 

sp.  dengan rata-rata daya hambat 13,52 mm dan terendah pada bakteri Vibrio sp. yaitu 

11,92 mm. Sedangkan menggunakan ekstrak etil asetat, nilai rata-rata tertinggi adalah 

pada bakteri Shigella sp. dan terendah pada bakteri Vibrio sp. Hal ini dikarenakan ekstrak 

mangrove mengandung senyawa yang dapat merusak sel bakteri yang membuat 

pertumbuhan bakteri menjadi terhambat bahkan membunuh bakteri. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Antidehou et al., (2002) bahwa tumbuhan mangrove mengandung senyawa 

seperti alkaloid, flavonoid, fenol, terpenoid, steroid dan saponin. Golongan senyawa ini 

merupakan bahan obat-obatan modern yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri gram 

negatif. 

Luas zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak tumbuhan Mangrove tersebut 

tergolong dalam zona hambat kuat karena berada pada skala 10-20 mm. Adapun 

demikian, rerataan yang ditunjukan pada Tabel 1. memiliki perbedaan antara ekstrak 

metanol dan etil asetat pada jenis bakteri gram negatif yang sama. Hal ini disebabkan oleh 

pengaruh penambahan zat aktif yang berbeda pada ekstrak mangrove terhadap senyawa 

aktif dalam tumbuhan Mangrove. Pembentukan zona hambat yang dilakukan dari masing-

masing ekstrak pada ketiga bakteri berpengaruh nyata terhadap pembentukan zona 

hambat bakteri gram negatif. Penggunaan ekstrak mangrove memiliki daya hambat 

tebesar pada bakteri Shigella sp. dan dengan nilai terendah pada bakteri Vibrio sp. 

Kemampuan ekstrak mangrove dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

dikarenakan senyawa aktif yang rerdapat dalam batang tumbuhan mangrove yang bersifat 

bakterisida. Adapun senyawa-senyawa itu adalah alkaloid, flavonoid, fenol, terpenoid, 

steroid dan saponin. Senyawa-senyawa ini memiliki sifat farmakologis sebagai bahan 

antibiotik alami yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut Mandal et al. 

(2015) mekanisme kerja senyawa aktif ini adalah dengan cara membentuk senyawa 

kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel 

bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler, yang artinya menyebabkan 

perubahan pada membran sel bakteri yang ditandai dengan pembengkakan sel bakteri 

sehingga akhirnya pecah dan mati. 

Senyawa aktif ekstrak mangrove menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif 

dengan cara menyebabkan koagulasi atau mengumpulkan protein sel, protein yang 

menggumpal mengalami denaturasi sehingga tidak berfungsi lagi. Senyawa flavonoid 

yang terkandung dalam ekstrak mangrove dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan membrane sel bakteri secara total. Hal ini sesuai Bui (2012) yang menyebutkan 

bahwa bakteri gram negatif lebih banyak mengandung lipid, sedikit peptigoglikan, 
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membran luar berupa bilayer.  Membran luar terdiri dari fosfolipid (lapisan dalam), dan 

lipopolisakarida (lapisan luar). Mekanisme penghambatan bakteri oleh senyawa ini 

diduga dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis statistik ekstrak batang tanaman Mangrove 

menunjukkan efek antimikroba terhadap bakteri gram negatif. Rata-rata daya hambat 

terhadap bakteri Vibrio sp., Salmonella sp., dan Shigella sp. masing-masing adalah 11,39; 

11,69; dan 13,73 mm. Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan tentang efektivitas 

zat aktif tanaman Mangrove secara in vivo yang berimplikasi terhadap produktivitas 

ternak. 
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ABSTRAK 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui respons produksi Indigofera zollingeriana di 
areal perkebunan kelapa pada tingkat kepadatan tanam yang berbeda.  Peneilitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap  (RAL) dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan.  

Perlakuan  tingkat kepadatan tanam terdiri  dari  D1= 17.500 tanaman/ha,  D2= 10.000 
tanaman/ha, dan D3= 7.500 tanaman/ha.  Variabel  yang  diukur  adalah produksi total, 

daun, dan batang per tanaman; produksi total, daun dan batang per ha serta income over 

planting cost (IOPC). Hasil  analisis  statistik  menunjukan  bahwa tingkat kepadatan 

tanaman memberikan  pengaruh  yang sangat  nyata  (P<0,01)  produksi total, daun dan 
batang per tanaman, produksi total, daun dan batang per ha serta income over planting 

cost (IOPC). Tingkat kepadatan 7.500 tanaman/ha menghasilkan produksi total, daun dan 

batang per tanaman, serta income over planting cost (IOPC) yang sangat nyata (P<0,01) 
lebih tinggi dari pada tingkat kepadatan 17.500 dan 10.000 tanaman/ha. Namun demikian 

tingkat kepadatan 17.500 tanaman/ha menghasilkan produksi total, daun dan batang per 

ha sangat nyata (P<0,01) lebih tinggi dari pada tingkat kepadatan 7.500 tanaman/ha.  
Disimpulkan  bahwa  tingkat kepadatan 7.500 tanaman/ha menghasilkan produksi total, 

daun dan batang per tanaman, serta IOPC yang lebih tinggi.  

 

Kata kunci:  kepadatan, produksi, Indigofera zollingeriana 

 

PENDAHULUAN 

Ketersediaan sumber protein hewani termasuk yang berasal dari ternak 

ruminansia perlu didukung dengan ketersediaan hijauan makanan ternak yang 

cukup dan berkualitas sepanjang tahun. Salah satu legum yang sangat potensial 

sebagai hijauan untuk ternak ruminansia adalah Indigofera zollingeriana karena 

memiliki pertumbuhan yang baik dengan produksi dan nilai gizi yang tinggi. 

mailto:adetelleng@gmail.com
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Kadar protein indigofera mencapai 29,16% (Abdullah, 2010), total produksi 

bahan kering pada umur 88 hari setelah pemangkasan mencapai 5,41 ton/ha/panen 

(Abdullah dan Suharlina, 2010). Semakin meluasnya pemanfaatan indigofera 

sebagai tanaman pakan di Indonesia, maka informasi karakter pertumbuhan yang 

lengkap seperti laju pertumbuhan sangat diperlukan untuk memilih jenis yang tepat 

sesuai dengan tujuannya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah 

kondisi lingkungan. Lingkungan tempat tumbuh dapat dimanipulasi salah 

satunya dengan pengaturan tingkat kepadatan tanam melalui pengaturan jarak tanam. 

Pengaturan jarak tanam berpengaruh terhadap besarnya intensitas cahaya yang 

masuk. Jarak tanam merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kualitas 

tanaman yang dihasilkan (Cardoso et al., 2013). Laju pertumbuhan dapat 

mempengaruhi fase generatif karena waktu untuk mulai berproduksi dapat 

dipercepat dengan mempercepat pertumbuhannya. Laju pertumbuhan yang cepat 

dapat dijadikan kandidat sebagai tanaman unggul (Anwarudin, et al., 2003), sehingga 

pengaturan jarak tanam yang tepat dapat menjadi dasar untuk budidaya tanaman. 

Keterbatasan lahan untuk penanaman hijauan pakan merupakan masalah 

umum dalam pengembangan ternak ruminansia. Seiring dengan bertambahnya 

populasi penduduk maka ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk 

pengembangan hijauan makanan ternak secara ekstensif semakin berkurang, 

karena digunakan untuk pengembangan pertanian pangan dan infrastruktur 

lainnya. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk penyediaan lahan tempat 

tumbuh hijauan pakan. Di Sulawesi Utara khususnya masih tersedia lahan industri 

seperti kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman hijauan 

makanan ternak. Permasalahan yang dihadapi yaitu persaingan hara antara 

tanaman hijauan makanan ternak dan tanaman kelapa. Introduksi tanaman legum 

pakan di areal pertanaman kelapa diperhadapkan dengan kompetisi unsur hara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kepadatan yang diatur melalui 

jarak tanam terhadap tingkat produksi tanaman Indigofera zollingeriana di areal 

pertanaman kelapa. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari 

3 perlakuan kepadatan tanam yaitu D1: 17.500 tanaman/ha, D2: 10.000 tanaman/ha, 
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dan D3: 7.500 tanaman/ha, masing-masing perlakuan diulang sebanyak 6 kali 

Bibit legum Indigofera zollingeriana diperoleh dari laboratorium 

Agrostologi Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Bibit indigofera 

disemaikan di mampan persemaian sampai umur 2 minggu, selanjutnya tanaman 

dipindahkan ke polybag sampai berumur 8 minggu kemudian ditanam di lahan 

yang sudah disiapkan. 

Variabel yang diukur adalah aspek produksi dan ekonomis menyangkut: 

produksi daun, kayu dan total per tanaman, (2) produksi daun, kayu dan total per ha, 

dan (3) income over planting cost (IOPC). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Pengaruh Perlakuan Produksi per Tanaman 

Pengaruh perlakuan kepadatan tanam terhadap produksi daun, batang dan total 

per tanaman dapat dilihat pada tabel 1. Produksi daun per tanaman berkisar 356,51g 

sampai 421,13g, produksi kayu per tanaman berkisar 196,16g sampai 244,82g, dan total 

produksi per tanaman berkisar 552,67g sampai 665,96g. Hasil analisis keragaman 

menunjukkan bahwa perlakuan kepadatan tanam memberikan pengaruh yang berbeda 

tidak nyata (P>0,05) terhadap produksi daun, produksi kayu dan total produksi tanaman 

indigofera, namun pada kepadatan tanam 7.500 tanaman/ha cenderung menghasilkan 

produksi daun, produksi kayu dan total produksi tanaman indigofera lebih tinggi.  

 
Tabel 1. Produksi per tanaman 

Produksi 
(g/tanaman) 

Tingkat Kepadatan 

D1 D2 D3 

Daun 356,51 + 48,63ns 400,06 + 44,55ns 421,13 + 54,00ns 

Kayu 196,16 + 14,04b 225,91 + 27,15a 244,82 + 43,74a 

Total 552,67 + 61,56ns 625,97 + 69,23ns 665,96 + 96,89ns 

Keterangan  : Rataan pada kolom yang sama dengan superskrip yang berbeda dalam 

huruf besar berarti berbeda sangat nyata (P<0,01). Rataan pada kolom 
yang sama dengan superskrip ns berarti berbeda tidak nyata (P>0,05) 

2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Produksi per ha dan IOPC 

Pengaruh perlakuan kepadatan tanam terhadap produksi daun, batang dan total 

per ha dapat dilihat pada tabel 2. Produksi daun per ha berkisar 3,16 ton sampai 6,24 ton, 

produksi kayu per ha berkisar 1,84 ton sampai 3,43 ton, dan total produksi per ha berkisar 

4,99 ton sampai 9,67 ton, sedangkan IOPC berkisar 1,67 sampai 1,98.  

 
Tabel 2. Produksi per ha 
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Produksi  

(ton/ha) 

Tingkat Kepadatan 

D1 D2 D3 

Daun 6,24 + 0,85A 4,00 + 0,45B 3,16 + 0,40B 

Kayu 3,43 + 0,25A 2,26 + 0,47B 1,84 + 0,33B 

Total 9,67 + 1,08A 6,26 + 0,69B 4,99 + 0,73B 

IOPC 1,67 + 0,21ns 1,95 + 0,34ns 1,98 + 0,43ns 

Keterangan  : Rataan pada kolom yang sama dengan superskrip yang berbeda dalam 
huruf besar berarti berbeda sangat nyata (P<0,01). Rataan pada kolom 
yang sama dengan superskrip ns berarti berbeda tidak nyata (P>0,05) 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan kepadatan tanam 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi daun, 

batang dan total per ha tanaman indigofera, dimana pada kepadatan tanam 17.500 

tanaman/ha menghasilkan produksi daun, produksi kayu dan total produksi tanaman 

indigofera paling tinggi, namun untuk IOPC tertinggi dihasilkan pada tingkat kepadatan 

tanam 7.500 tanaman/ha.  

 

Pembahasan 

Tingkat kepadatan tanam dapat diatur melalui jarak tanam dan jumlah 

populasi tanaman per lubang. Jarak tanam yang makin dekat dan jumlah populasi per 

lubang makin tinggi akan meningkatkan tingkat kepadatan. Tingkat kepadatan tanam 

mempengaruhi tahap pertumbuhan tanaman. Jarak yang makin dekat (kepadatan 

yang lebih tinggi) akan meningkatkan kebutuhan nutrisi dan terjadi kompetisi 

sinar matahari. Kepadatan yang meningkat juga akan mempengaruhi suhu dan 

kelembaban lingkungan. Perubahan suhu lingkungan ini mempengaruhi 

pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Pertumbuhan tanaman dipengaruhi oleh 

faktor lingkungan seperti suhu, kelembaban, nutrisi, dan cahaya.  

Tingkat kepadatan yang diatur menurut jarak tanam akan mempengaruhi 

lingkungan mikro (suhu, kelembaban dan cahaya) dan pelebaran batang untuk 

pengambilan nutrisi. Dalam hal ini, keduanya ruang tanam tidak cukup untuk 

mempengaruhi lingkungan mikro, terutama pada serapan hara dan kompetisi 

ringan. Penanaman yang rapat akan menghasilkan cabang yang kecil dan 

kematian cabang bagian bawah yang lebih besar (Alcorn et al., 2007). Selain 

itu, jarak tanam yang rapat akan meningkatkan panjang serta ketebalan sel 

(Lassere et al., 2009). Jarak tanam yang lebih luas menyebabkan pertumbuhan 

media menjadi lebih luas, oleh karena itu nutrisi di dalam tanah dan cahaya lebih 

banyak tersedia. Hal ini menyebabkan, diameter dan tinggi tanaman serta 

pertambahan cabang tanaman meningkat. Indigofera arrecta yang ditanam pada jarak 

tanam yang lebih jarang menghasilkan diameter batang yang lebih besar dan 
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jumlah cabang yang lebih banyak (Akbarillah dan Hidayat, 2010). 

Pada hasil penelitian ini tingkat kepadatan yang tinggi menyebabkan 

pertumbuhan secara individual akan lebih rendah oleh karena adanya persaingan 

nutrisi dan cahaya sehingga produksi per tanaman semakin rendah, namun jika diukur 

untuk total produksi per ha tingkat kepadatan yang tinggi masih memberikan produksi 

daun, produksi kayu dan total produksi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan pada 

tingkat kepadatan 7.500 tanaman/ha menghasilkan individu yang mempunyai produksi 

yang lebih tinggi dibandingkan tanaman pada tingkat kepadatan 17.500 tanaman/ha, 

namun secara akumulasi total produksi dalam jumlah tanaman per ha tingkat kepadatan 

17.500 tanaman/ha  menjadi lebih tinggi.  Demikian pun dalam perhitungan IOPC 

tingkat kepadatan 17.500 tanaman/ha  menyebabkan tingginya biaya pemeliharaan 

sehingga menghasilkan biaya produksi yang cenderung lebih tinggi.  

 

KESIMPULAN 

Kepadatan tanam 17.500 tanaman/ha menghasilkan produksi daun, produksi 

batang dan total produksi per ha yang tertinggi, sedangkan tingkat kepadatan 7.500 

tanaman/ha menghasilkan income over planting cost yang cenderung lebih tinggi. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan mutu pakan ternak unggas 
dengan menggunakan metode fermentatif. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah bekatul dan dedak padi. Bahan pakan tersebut difermentasi menggunakan ragi 

tempe dan ragi roti sebagai mikroorganisme pemecah serat. Masing-masing perlakuan 

bahan pakan sebanyak 100 gram di fermentasi menggunakan ragi sebanyak 1 %, 1,5 %, 2 
%, 2,5 % dan 3 %, dimana masing-masing perlakuan terdiri dari 4 ulangan. Bahan yang 

telah di campur dengan ragi difermentasi selama 48 jam dan diamati secara organoleptik 

yang meliputi warna, tekstur, aroma, suhu, dan miselia. Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dengan adanya penambahan 3 % ragi tempe pada bekatul dan ragi roti pada dedak 

menunjukkan hasil fermentasi yang baik ditinjau dari warna, tekstur, aroma dan adanya 
miselia. 

 

Kata Kunci: aroma, fermentasi, miselia, pakan, tekstur, warna 

  

PENDAHULUAN 

Faktor utama yang menentukan keberhasilan usaha peternakan adalah upaya 

pencarian sumber pakan alternatif dengan pertimbangan yang rasional, diantaranya 

murah, mudah didapat dan selalu  tersedia sepanjang tahun. Sumber bahan pakan 

alternatif yang dapat digunakan untuk bahan pakan adalah limbah pertanian seperti dedak 

padi dan bekatul. Dedak padi dan bekatul berpotensi untuk diolah menjadi pakan dan 

merupakan limbah yang mudah didapatkan. Dalam proses penggilingan padi didapatkan 

empat jenis limbah yaitu sekam, dedak, bekatul, dan menir (Soemardi dan Ridwan, 1991). 

Dedak dan bekatul kurang lebih sebanyak 10 % dari berat gabah kering yang merupakan 

hasil samping dari luar beras pecah kulit dalam penggilingan yang hasil utamanya adalah 
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beras putih (Tangendjaja, 1991). Hasil penggilingan pertama akan diperoleh dedak dan 

hasil penggilingan kedua diperoleh bekatul (Iskandar, 2002) 

Dedak padi dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak, karena mempunyai 

kandungan gizi yang cukup tinggi, harganya relatif murah, mudah diperoleh, dan 

penggunaannya tidak bersaing dengan manusia. Protein dedak berkisar antara 12-14%, 

lemak sekitar 7-9%, serat kasar sekitar 8-13% dan abu sekitar 9-12% (Murni dkk, 2008). 

Kandungan nutrisi bekatul yaitu protein 10,6 %, lemak 13,66 %, serat kasar 3-4 %, 

karbohidrat 46,73 % dan abu 7,94% (Widya, dkk, 2009). Dedak padi dan bekatul banyak 

digunakan secara luas oleh sebagian peternak, sebagai bahan pakan yang berasal dari 

limbah agroindustri. Dedak dan bekatul mempunyai potensi yang besar sebagai bahan 

pakan sumber energi bagi ternak. Kelemahan utama dedak padi dan bekatul adalah 

kandungan serat kasarnya yang tinggi, yaitu sekitar 3 % sampai 13 % dan adanya 

senyawa fitat yang dapat mengikat mineral dan protein sehingga sulit dapat dimanfaatkan 

oleh enzim pencernaan. Inilah yang merupakan faktor pembatas penggunaannya dalam 

penyusunan ransum. Namun, dilihat dari kandungan proteinnya yang berkisar antara 12-

13,5 %, bahan pakan ini sangat diperhitungkan dalam penyusunan ransum unggas. 

Kelemahan lain pada dedak padi adalah kandungan asam aminonya yang rendah, 

demikian juga halnya dengan vitamin dan mineral (Rasyaf, 2004). 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penggunaan dedak 

padi dalam ransum yaitu memanfaatkan teknologi fermentasi. Proses bioteknologi dengan 

menggunakan teknologi fermentasi substrat padat mempunyai prospek untuk 

meningkatkan gizi dari bahan – bahan yang bermutu rendah. Teknologi fermentasi pada 

dasarnya adalah memanfaatkan aktvitas metabolisme mikroba tertentu atau campuran dari 

berbagai jenis mikroba. Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

ragi roti dan ragi tape. Jaelani dkk, (2008) menyatakan bahwa fermentasi pakan dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar, ADF dan NDF, Kandungan hemiselulosa 

menurun sedangkan tidak terjadi perubahan kandungan bahan kering. Dilaporkan juga 

fermentasi dapat meningkatkan nilai energi metabolisme karena terjadi peningkatan 

kecernaan pakan.  

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sd Juni 2018 di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Alat yang 

digunakan pada penelitian ini adalah neraca analitik, nampan, kantong plastik, dan kertas 
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lakmus. Bahan yang digunakan yaitu dedak padi, bekatul, ragi tempe, ragi roti, dan air 

hangat. 

Sebanyak 100 gram dedak padi dan bekatul masing-masing diletakkan di dalam 

nampan kemudian disiram menggunakan air hangat. Ragi tempe dan ragi roti dihaluskan 

untuk kemudian dicampurkan secara homogen pada masing-masing nampan yang berisi 

dedak padi dan bekatul. Ragi tempe dan ragi roti yang digunakan masing-masing 

sebanyak 1 %, 1,5 %, 2 %, 2,5 % dan 3 % dari berat sampel. Bahan yang telah dicampur 

dengan ragi masing-masing dimasukkan ke dalam plastik dan diberi lubang secara 

random. Setelah 48 jam diamati secara organoleptik meliputi warna, tekstur, aroma, suhu, 

dan adanya miselia. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Mutu Kualitas Bekatul dan Dedak Fermentatif Secara 

Organoleptik 

Bahan Pakan P1 P2 P3 P4 P5 

Bekatul      

1. Warna Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

2. Tekstur Remah Remah Remah Agak Padat Padat 

3. Aroma Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 
4. Miselia Tidak Ada Tidak ada Sedikit Sedikit Sedikit 

Dedak Padi      

1. Warna Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

Coklat 
Muda 

2. Tekstur Agak Padat Padat Padat Padat Padat 

3. Aroma Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 

Khas 

Fermentasi 
4. Miselia Sedikit Banyak Banyak Banyak Banyak 

 

Pada dasarnya bekatul berwarna lebih terang daripada dedak yang memiliki 

warna coklat tua. Berdasarkan data di atas bahwa bekatul dengan penambahan ragi roti 

sebanyak 1 % sampai dengan 3% tidak terjadi perubahan warna. Begitu pula pada dedak 

dengan penambahan ragi tempe sebanyak 1 % sampai dengan 3 % tidak terjadi perubahan 

warna.   

Tekstur merupakan tingkat kelembutan dan kekasaran pada suatu benda atau pun 

makanan (Wiryawan, 2011). Penambahan ragi roti sebagai fermentor dalam proses 

fermantasi bekatul berdampak pada tekstur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa adanya penambahan ragi roti sebanyak 1 %, 1,5 %, dan 2 % tidak menunjukkan 

terjadinya penggumpalan. Akan tetapi penambahan 2,5 % ragi roti mengakibatkan pakan 
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sedikit menggumpal dan pada penambahan 3 % terjadi penggumpalan. Sedangkan pada 

penambahan 1,5 % sampai dengan 3 % ragi tempe pada dedak padi terjadi 

penggumpalan.  

Aroma sangat menentukan dalam penilaian produk makanan dengan 

menggunakan indra pembau seseorang. Selain itu bekatul juga mengandung minyak 

tokofenol yang menyebabkan bau khas bekatul muncul (Dull, 2002). Aroma merupakan 

salah satu indikator untuk menentukan kualitas dari hasil fermentasi. Berdasarkan tabel 

diatas menunjukkan bahwa adanya penambahan ragi roti dan ragi tempe pada bekatul dan 

dedak sebanyak 1 % sampai dengan 3 % menunjukkan adanya bau khas fermentasi. 

Miselia merupakan mikroorganisme yang tumbuh pada proses fermentasi. 

Penambahan ragi roti sebanyak 1 % sampai dengan 1, 5% dalam bekatul tidak 

menunjukkan adanya miselia yang tumbuh akan tetapi pada penambahan 2 % sampai 

dengan 3 % mengakibatkan tumbuhnya miselia walaupun dalam jumlah kecil. Sedangkan 

penambahan 1,5 % sampai dengan 3 % ragi tempe pada deedak mengakibatkan 

tumbuhnya miselia dalam jumlah yang banyak. 

Fermentasi adalah proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain dengan 

bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang banyak digunakan dalam proses 

fermentasi adalah bakteri, ragi (yeast), dan jamur (kapang/mould). Mikroorganisme 

melakukan proses fermentasi dengan cara menhidrolisis nutrien yang masih dalam bentuk 

komplek menjadi bentuk yang lebih sederhana (Setyono dkk, 2004). Teknologi 

fermentasi dengan memanfaatkan mikroba berhasil merubah pakan ternak berkualitas 

rendah yang berasal dari limbah pertanian menjadi suatu produk pakan yang lebih 

berkualitas. Metode fermentasi telah digunakan dalam proses pengolahan pakan untuk 

ternak unggas maupun ruminansia. Penggunaan metode fermentasi mampu meningkatkan 

kualitas pakan ternak (Nurhajati dkk, 1997). 

Proses fermentasi pada bekatu dan dedak berlangsung secara fakultatif an aerob, 

dimana mikroba dapat tumbuh dengan adanya bantuan oksigen. Hal ini lebih 

menguntungkan apabila dibandingkan dengan bekatul yang tidak difermentasi karena 

terdapat proses pemecahan komponen serat kasar dan mensintesis asam amino dalam 

bahan pakan (Stewart, 1991) sehingga bekatul dan dedak lebih mudah dicerna dan 

meningkatkan kandungan protein bekatul. Tingginya kandungan nutrien pada pakan 

dapat memacu pertumbuhan produktifitas ternak. 

 

KESIMPULAN 
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Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan 

3% ragi tempe pada bekatul dan ragi roti pada dedak menunjukkan hasil fermentasi yang 

baik ditinjau dari warna, tekstur, aroma dan adanya miselia. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung bawang putih 
sebagai feed additive terhadap penampilan produksi ayam kampung super.  Bawang putih 

merupakan tanaman herbal yang mengandung zat aktif berupa minyak atsiri, dialil 

sulfide, alicin, dan alil. Zat aktif yang terdapat pada bawang putih ini mudah menguap 

apabila terkena panas tinggi, sehingga pada penelitian ini akan digunakan metode 
pengeringan dengan menggunakan suhu 600 C. Metode yang digunakan pada penelitian 

ini dengan menggunakan 5 perlakuan dan 5 ulangan dimana setiap ulangan terdiri dari 12 

ekor ayam kampung. Perlakuan terdiri dari kontrol (pakan basal),P1 (pakan basal + 0,25 
% tepung bawang putih/ekor/hari), P2 (pakan basal + 0,30 % tepung bawang 

putih/ekor/hari), P3 (pakan basal + 0,35 % tepung bawang putih/ekor/hari), P4 (pakan 

basal + 0,40 % tepung bawang putih/ekor/hari). Variabel yang diamati yaitu konsumsi 
pakan, pertambahan bobot badan (PBB), dan konversi pakan. Data yang diperoleh 

ditabulasi dengan program Microsoft Excel, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis 

ragam (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 

5 ulangan. Apabila terjadi pengaruh perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 
Berganda Duncan’s. Penambahan tepung bawang putih pada level 0,35% memiliki 

pengaruh yang berbeda sangat nyata ( P < 0,01) terhadap penampilan produksi ayam 

kampung super. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan 
tepung bawang putih sebagai feed additive dalam pakan pada level 0,35 % dapat 

meningkatkan performan ayam kampung super. 

 

Kata kunci: ayam kampung super, allium sativum, konsumsi pakan, konversi pakan, 
PBB 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia peternakan di Indonesia semakin pesat seiring 

meningkatnya permintaan konsumen akan kebutuhan protein hewani. Pemenuhan 

kebutuhan protein hewani dapat berasal dari telur,daging ayam, daging sapi, susu dan 
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sebagainya. Akhir-akhir ini, permintaan pasar terhadap ayam kampung semakin 

meningkat dikarenakan ayam kampung dipercaya sebagai bahan pangan sumber protein 

yang tidak tercemar oleh penggunaan bahan kimia. Namun, keamanan dari ayam 

kampung mengalami penurunan, dikarenakan banyaknya bahan-bahan kimia yang 

digunakan oleh peternak untuk meningkatkan produksinya. Bahan kimia yang sering 

digunakan oleh peternak berupa obat-obatan dan bahan pakan tambaha. Penggunaan obat-

obatan dan bahan pakan tambahan ini dapat menimbulkan retensi mikroba dan residu 

antibiotik dalam tubuh ayam. Akibatnya, dihasilkan produk daging ayam yang tidak sehat 

sehingga membahayakan kesehatan manusia yang mengkonsumsinya (Yuningsih dan 

Murdiati, 2003). Salah satu cara untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan 

memanfaatkan tanaman tradisional berupa bawang putih.  

Bawang putih (Allium sativum) merupakan tanaman herba semusim berumpun 

yang bagian bawahnya bersiung-siung, bergabung menjadi umbi besar berwarna putih 

dan biasanya digunakan sebagai bumbu masakan. Bawang putih mengandung senyawa 

fitokimia yang bermanfaat untuk meningkatkan konsumsi pakan. Selain itu,senyawa 

fitokimia tersebut dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan 

dalam saluran pencernaan ayam, sehingga pemanfaatan zat makanan oleh ayam dapat 

optimal dan pertumbuhan akan meningkat. Senyawa aktif yang dapat diekstrak dari 

bawang putih adalah: allicin, allil, dan diallyl sulfide. Allicin merupakan senyawa fenolik 

yang jumlahnya paling banyak yang mampu menghambat pertumbuhan beberapa jenis 

mikroba. Selain itu, komponen bioaktif yang terkandung dalam bawang putih yang 

berupa allicin mampu melawan bakteri patogen dan menlawan infeksi, sehingga 

diharapkan dapat memberikan efek kesehatan dan meningkatkan produktifitas ayam 

kampung super. 

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

Penelitian tentang Peningkatan Imunitas dan Performan Ayam Kampung Super 

dengan Aditif tepung Bawang Putih (Allium Sativum) akan dilakukan dalam tiga tahap. 

Tahap pertama adalah persiapan penelitian yaitu pembuatan tepung bawang putih dengan 

cara mengeringkan bawang putih menggunakan oven dengan suhu 60 0C dan melakukan 

proses pembuatan tepung dengan menggunakan mesin grinding. Tahap kedua adalah 

pemberian tepung bawang putih terhadap ayam kampung super dengan jumlah yang 

berbeda yaitu 0 %, 0,25 %, 0,30 %, 0,35 %, dan 0,40 %. Variabel yang diamati yaitu 

konsumsi pakan, pertambahan bobot badan (PBB), dan konversi pakan (FCR). Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental design dengan 
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menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 5 perlakuan dan 5 

ulangan dengan masing-masing ulangan terdiri dari 12 ekor ayam kampung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang penambahan tepung bawang 

putih terhadap performan ayam kampung yang meliputi konsumsi pakan, pertambahan 

bobot badan, konversi pakan (FCR) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

 

Tabel 1. Rata-rata konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan pada 

ayam kampung super 

Perlakuan Konsumsi pakan (gr/ekor)  PBB (gr/ekor)  Konversi Pakan  

P0  2282,20±102,57  688,02±29,81b  3,32±0,08ab  
P1  2313,29±91,79  677,47±55,77bc  3,43±0,20ab  

P2  2319,17±71,96  678,04±41,83bc  3,43±0,20ab  

P3  2365,71±132,54  804,40±60,83a  2,96±0,36a  
P4  2277,01±125,06  682,36±65,43bc  3,35±0,20ab  

 

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh ayam. 

Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk mengevaluasi kualitas pakan. Konsusmsi 

pakan dapat dihitung dengan cara mengurangi konsumsi pemberian dengan konsumsi 

pakan sisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan tepung bawang putih 

menunjukkan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P > 0,05) terhadap konsumsi pakan 

ayam kampung. Jumlah konsumsi pakan masing-masing perlakuan dari urutan yang 

paling besar adalah P3 (2365,71±132,54), P2 (2319,17±71,96), P1 (2313,29±91,79), P0 

(2282,20±102,57), dan P4 (2277,01±125,06). Penambahan 0,25 % - 0,35% tepung 

bawang putih mampu meningkatkan konsumsi pakan ayam kampung dibanding dengan 

pakan kontrol. Bawang putih memiliki aroma harum dan menyengat. Menurut 

(Ponsano,dkk 2004) penampilan fisik bawang putih terutama aroma dan warna mampu 

meningkatkan palatabilitas terhadap pakan. Penambahan tepung bawang putih dalam 

pakan dapat mempengaruhi aroma yang mengakibatkan konsumsi pakan ayam kampung 

meningkat.  

Pertambahan bobot badan (PBB) dapat dihitung dari selisih bobot badan akhir 

dikurangi dengan bobot badan awal. Hasil penelitian menunjukkan PBB kumulatif dari 

urutan yang paling tinggi yaitu P3 (804,40±60,83), P0 (688,02±29,81), P4 

(682,36±65,43), P2 (678,04±41,83), dan P1 (677,47±55,77). Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa penambahan tepung bawang putih sebagai feed additive dalam 

pakan memiliki perbedaan yang sangat nyata (P < 0,01). Penambahan 0,35% tepung 
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bawang putih mampu meningkatkan pertambahan bobot badan dibanding dengan pakan 

kontrol. Hal ini disebabkan oleh penambahan tepung bawang putih yang berdampak pada 

peningkatan konsumsi pakan. Konsumsi pakan yang tinggi memacu pertumbuhan yang 

lebih cepat sehingga pertambahan bobot badan lebih maksimal. Pakan yang diberi 

penambahan tepung bawang putih memiliki senyawa aktif yang berupa alisin. Senyawa 

alisin bersifat antibakteri sehingga mampu menghindarkan tubuh dari serangan infeksi 

bakteri patogen. Dengan adanya penambahan tepung bawang putih dalam pakan 

membantu meminimalisir bakteri patogen dalam saluran pencernaan. Pakan yang 

dikonsumsi akan diserap oleh tubuh dengan baik dan dapat meningkatkan pertambahan 

bobot badan.  

Konversi pakan (FCR) merupakan perbandingan antara berat badan dengan 

konsumsi pakan. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan tepung bawang 

putih memberikan pengaruh berbeda nyata (P < 0,05) terhadap konversi pakan. Bawang 

putih mengandung senyawa alisin yang berfungsi sebagai antimikroba. Penambahan 

tepung bawang putih mampu menurunkan bakteri patogen pada saluran pencernaan ayam. 

Rendahnya jumlah bakteri patogen dalam saluran pencernaan mampu mengefisiensikan 

pakan yang masuk dalam saluran pencernaan. Pakan yang masuk akan lebih mudah 

diserap oleh usus halus dan diubah menjadi daging. Penambahan tepung bawang putih 

sebanyak 0,35 % mampu menurunkan konversi pakan dibandingkan dengan pakan 

kontrol. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan tepung 

bawang putih sebagai feed additive dalam pakan pada level 0,35 % dapat meningkatkan 

performan ayam kampung super. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi pengaruh penambahan monensin pada 

pakan lengkap ditinjau dari produksi gas total, parameter produksi gas dan nilai energi, 

selain itu juga untuk mengetahui level penambahan monensin terbaik. Pakan lengkap 
yang digunakan terdiri dari jerami padi, dedak padi, pollard, bungkil kedelai dan bungkil 

kopra. Pakan lengkap memiliki komposisi  25% jerami padi dan 75% konsentrat yang 

mengandung protein kasar (PK) 14,06%. Metode penelitian adalah percobaan di 
laboratorium menggunakan Rancangan Acak Kelompok dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan. Perlakuan yang di ujikan adalah: P0 = pakan lengkap + 0 mg Monensin, P1= 

pakan lengkap + Monensin (33 mg/kg BK), P2 = pakan lengkap + Monensin (38 mg/kg 
BK), P3 = pakan lengkap + Monensin (43 mg/kg BK). Variabel yang diamati adalah 

produksi gas total, parameter produksi gas, nilai ME dan NE in vitro. Hasil penelitian 

menunnjukkan bahwa semakin tinggi level penambahan monensin maka semakin rendah 

produksi gas total yang dihasilkan (pada 48 jam inkubasi) serta menurunkan nilai ME dan 
NE. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan monensin sebanyak 33 

mg/kg BK merupakan perlakuan terbaik yang menghasilkan produksi gas total sebanyak 

51,16 mL/500 mg BK, nilai potensi produksi gas 57,15 mL/500 mg BK, laju produksi gas 
0.11 mL/jam, nilai ME 8,65 MJ/kg BK dan nilai NE 7.18 MJ/kg BK. Perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut secara in vitro untuk mengukur profil VFA dan produksi gas metan 

di dalam rumen.  

Kata kunci : Monensin, jerami padi, konsentrat, produksi gas, energi, in vitro 

 

PENDAHULUAN 

Program swasembada daging yang dicetuskan oleh pemerintah pada tahun 2010  

memicu semakin banyaknya pendirian perusahaan penggemukan sapi (feedlot) di 

Indonesia. Hal tersebut berdampak pada semakin besarnya sumbangan gas CH4 dari 

ternak ruminansia  yang dapat memicu pemanasan global (global warming), selain 
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berdampak pada lingkungan, produksi gas CH4 yang tinggi juga merugikan ternak 

ruminasia itu sendiri. Hal itu disebabkan karena energi yang seharusnya digunakan untuk  

produktifitas ternak ruminansia, tetapi  digunakan untuk mengeluarkan gas CH4. 

Upaya yang dilakukan dalam penanganan gas CH4 terbatas masih pada 

pemanfaatan feses ternak ruminansia sebagai biogas dan pupuk, namun penggunaan 

metode ini belum mampu berkontribusi secara optimal. Hal tersebut  memerlukan 

alternatif penanganan gas secara langsung pada rumen ternak melalui pemberian pakan 

yang mengandung zat yang dapat menghambat produksi gas metan, yang salah satunya 

adala zat yang berfunfsi sebagai defaunasi. Manfaat zat defaunasi selain dapat 

menghambat pertumbuhan mikroba pembentuk gas di dalam rumen, juga dapat 

meningkatkan efisiensi energi. 

Monensin adalah salah satu aditif yang biasa digunakan untuk promotor 

pertumbuhan ternak ruminansia. Monensin memiliki banyak manfaat di antaranya adalah 

meningkatkan efisiensi pakan, retensi nitrogen, dan menurunkan polulasi protozoa dan 

bakteri gram positif di dalam rumen. Penurunan mikroorganisme tersebut dapat 

berdampak pada penurunan produksi gas. 

Proses untuk mengetahui kerja monensin adalah dengan memberikannya kepada 

ternak melalui penambahan ke dalam pakan lengkap secara in vivo maupun in vitro. 

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh 

monensin pada pakan lengkap ternak ruminansia terhadap produksi gas total, parameter 

produksi gas dan nilai energi secara in vitro. 

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak dan 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya.  

Materi yang digunakan yaitu monensin, cairan rumen yang diambil dari sapi PFH 

betina berfistula, jerami padi (Oryza sativa), konsentrat yang terdiri atas campuran dedak 

padi (Oryza sativa), pollard (Triticum sativum), bungkil kopra (Cocos nucifera) dan 

bungkil kedelai (Glycine max).Pakan lengkap disusun dengan jumlah 25% jerami padi 

dan 75% konsentrat (dalam BK) serta disusun dengan kandungan PK sebesar 14,06 %. 

Susunan pakan lengkap pada penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan di laboratorium 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 

ulangan. Perlakuan yang diujikan dalam penelitian ini yaitu: P0: Pakan Lengkap + 0 mg 
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Monensin, P1: Pakan Lengkap + 33 mg Monensin/kg BK Pakan, P2: Pakan Lengkap + 38 

mg Monensin/kg BK Pakan, P3: Pakan Lengkap + 43 mg Monensin/kg BK Pakan. 

Pengukuran produksi gas in vitro dilakukan sesuai dengan petunjuk Makkar et 

al., (1998). Volume gas dicatat setelah inkubasi jam ke 0, 2, 4, 8, 12, 24, dan 48. 

Variabel yang diukur pada penelitian adalah kandungan nutrien bahan pakan meliputi 

BK, BO, PK dan SK metode AOAC (2005). Produksi gas total sesuai petunjuk Makkar et 

al (1998). Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, dan 48 jam. Nilai 

parameter produksi gas (nilai b dan c) diestimasi melalui persamaan eksponensial yang 

dideskripsikan oleh Ørskov dan McDonald (1979). Nilai Metabolizable Energy (ME) dan 

Net Energy (NE) dihitung berdasarkan rumus Menke dan Steingass (1988). 

 

Tabel 1. Susunan Pakan Lengkap 

Bahan Pakan Jumlah (%) 

Jerami padi 25 

Bekatul 37 

Pollard 19 
Bungkil Kopra 13 

Bungkil Kedelai 6 

Jumlah 100 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kandungan Nutrien Bahan Pakan dan Pakan Perlakuan 

Pakan lengkap pada penelitian ini terdiri atas jerami padi dan konsentrat  yang 

disusun dengan perbandingan  0,25 : 0,75..  

Kandungan protein kasar jerami padi yang digunakan sebesar 6,60%, sedangkan 

kandungan protein kasar konsentrat adalah 16,54 %. Penyusunan pakan lengkap pada 

penelitian ini didasarkan pada pakan sapi yang dipelihara pada skala penggemukan 

(fattening) dimana komposisi pakan lengkap yang diberikan mengandung konsentrat 

lebih tinggi dari pada hijauan. Kandungan protein kasar dari pakan lengkap yaitu 14,06% 

(dalam BK). Kandungan nutrien bahan pakan, konsentrat dan pakan lengkapdisajikan 

pada tabel 2 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Bahan Pakan, Konsentrat dan Pakan Lengkap (%BK) 

Bahan Pakan BK Abu BO PK SK 

Bungkil kedelai 89,38 7,47 92,53 49,96 3,66 

Dedak padi 92,74 16,93 83,07 9,24 24,04 

Bungkil Kopra 92,49 6,57 93,43 20,66 17,42 
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Pollard 89,64 5,15 94,85 17,39 9,66 

Jerami padi 94,76 19,91 80,09 6,61 28,76 

Konsentrat* 91,65 11,39 88,61 16,54 17,62 

Pakan lengkap* 92,42 13,52 86,48 14,06 20,40 

Keterangan: * = Kandungan nutrien konsentrat dan pakan lengkap dihitung berdasarkan 

proporsi dan kandungan nutrien bahan pakan 

 

Produksi Gas Total 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap produksi gas yang dihasilkan pada inkubasi 48 jam dan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) pada waktu inkubasi 6, 8, 12 dan 24 jam. Rataan 

produksi gas  yang dihasilkan pada inkubasi 48 jam (Tabel 3) berkisar antara 49,24 

ml/500 mg BK (P3) hingga 55,29 ml/500 mg BK (P0). Hasil uji jarak berganda Duncan 

menunjukkan bahwa penambahan monensin ke dalam pakan lengkap (P1, P2, P3) 

menghasilkan produksi gas yang sangat nyata (P<0,01) lebih rendah dibanding dengan 

pakan lengkap yang tidak ditambah monensin (P0), sedangkan di antara perlakuan yang 

diberi tambahan monensin (P1, P2, P3) menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata 

(P>0,05) namun ada kecenderungan semakin tinggi level penambahan monensin semakin 

rendah produksi gas yang dihasilkan. Hasil pengukuran produksi gas secara in vitro pada 

beberapa lama waktu inkubasi dapat dilihat pada tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata Produksi Gas (ml/500 mg BK) pada Beberapa Lama Waktu Inkubasi 

Perlakuan Lama Inkubasi (jam) 

 2 4 6 8 12 24 36 48 

P0±SD 3,77±3,5 10,99±6,3 26,10b±8,0 33,97b±7,1 44,13b±5,9 51,69b±3,5 53,71±4,2 55,29b±4,3 

P1±SD 3,69±2,8 12,19±8,4 22,98a±9,8 31,03a±9,3 40,76a±7,9 48,06a±4,2 49,76±3,5 51,16a±2,4 

P2±SD 3,05±2,9 11,71±8,5 22,49a±9,7 31,05a±9,3 41,43a±6,6 48,49a±2,8 49,86±2,5 50,51a±2,9 

P3±SD 3,37±3,0 11,34±8,5 22,05a±10,4 28,95a±9,8 39,65a±6,8 46,94a±1,9 49,13±2,2 49,24a±2,2 

Rataan 

±SD 

3,47 

± 0,57 

11,56 

± 0,89 

23,40 

± 3,18 

31,25 

± 3,58 

41,49 

± 3,29 

48,75 

± 3,53 

50,62 

± 3,61 

51,55 

± 4,53 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda 

sangat nyata (P<0,01) pada jam ke 48; Berbeda nyata (P<0,05) pada jam ke 

6, 8, 12 dan 24. 

 

Hasil tersebut diduga disebabkan oleh aktivitas monensin yang dapat 

menurunkan populasi protozoa dan bakteri gram positif di antara mikroba rumen, 

sehingga kedua mikroba tersebut tidak dapat melakukan aktivitas mencerna pakan di 

dalam rumen dan implikasinya pada semakin menurunnya produksi gas yang dihasilkan. 
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Berdasarkan penelitian Dorkov, Pantcheva, Sheldrick, Mayer-Figge, Petrova dan Mitewa 

(2008), monensin menunjukkan aktivitas terhadap bakteri gram positif seperti Micro- 

coccus, Bacillus, dan Staphylococcus. Ditemukan bahwa hanya bakteri gram positif yang 

sensitif terhadap monensin, hal tersebut dikarenakan bakteri gram negatif memiliki 

dinding sel yang lebih kompleks dan tidak bisa ditembus oleh molekul antibiotik.. 

Hal serupa dapat dilihat pada Gambar 3, di mana peningkatan produksi gas pada 

waktu inkubasi 9-24 jam cenderung mengalami peningkatan yang lebih tinggi 

dibandingkan waktu sebelum dan sesudahnya. Hasil tersebut menunjukkan waktu optimal 

bagi mikroba rumen untuk mencerna pakan sekitar 6 jam setelah pemberian pakan, 

sedangkan peningkatan yang lebih rendah pada waktu inkubasi 48 jam dapat disebabkan 

oleh penurunan kandungan bahan organik yang lebih mudah dicerna dalam pakan 

lengkap. 

 

Gambar 1. Hubungan Lama Inkubasi dengan Produksi Gas 

 

Nilai Parameter Produksi Gas 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh 

yang berbeda (P>0,05) terhadap nilai potensi produksi gas dan nilai laju produksi gas per 

jam. Rataan nilai potensi produksi gas yang dihasilkan (Tabel 4) berkisar antara 56,18 

ml/500 mg BK (P3) hingga 59,99 ml/500 mg BK (P0). Rataan nilai laju produksi gas 

yang dihasilkan (Tabel 4) berkisar antara 0,11 ml/jam (P2) hingga 0,09973 ml/jam (P0). 
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Tabel 4. Rataan  Nilai Potensi Produksi Gas (Nilai b) dan Laju Produksi Gas (Nilai c) 

Perlakuan 
Rataan potensi produksi gas 

(ml/500 mg BK) 

Rataan laju produksi gas  

(ml/jam) 

P0 59,99±3,14 0,09±0,046 

P1 57,15±3,07 0,11±0,048 

P2 57,76±5,27 0,11±0,051 

P3 56,18±4,14 0,11±0,051 

 

Hasil tersebut diduga karena semua perlakuan memiliki kandungan nutrien yang 

sama, terutama yang paling berpengaruh untuk produksi gas adalah kandungan protein 

pakan, sehingga semakin tinggi penambahan monensin tetap tidak memberikan pengaruh 

terhadap nilai potensi produksi gas dan laju produksi gas. 

 

Nilai Energi (ME dan NE) 

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa penambahan monensin ke dalam pakan 

lengkap (P1, P2, P3) menghasilkan nilai ME dan NE yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 

dengan pakan lengkap yang tidak ditambah monensin (P0). Dilihat dari rataan, 

penambahan level monensin (P1, P2, P3) dalam pakan lengkap cenderung menurunkan 

nilai ME dan NE dibandingkan dengan kontrol (P0). Rataan nilai ME yang dihasilkan 

(Tabel 5) berkisar antara 8,58 MJ/kg BK (P3) hingga 8,88 MJ/kg BK (P0). Kemudian 

rataan untuk nilai NE yang dihasilkan berkisar antara 7,16 MJ/kg BK (P3) hingga 7,25 

MJ/kg BK (P0). 

 

Tabel 5. Rataan NilaiMetabolizable Energy (ME) dan Net Energy (NE)  

Perlakuan ME (MJ/kg BK) NE (MJ/kg BK) 

P0 8,88 ± 0,22b 7,25 ± 0,07b 

P1 8,65 ± 0,27ab 7,18 ± 0,09ab 

P2 8,68 ± 0,18ab 7,19 ± 0,06ab 

P3 8,58 ± 0,12a 7,16 ± 0,04a 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil tersebut diduga disebabkan oleh pakan perlakuan yang ditambah monensin 

memiliki kandungan nutrien yang sama dengan pakan kontrol karena monensin termasuk 

dalam feed additive non nutritive. Berdasarkan data produksi gas inkubasi 24 jam, 

semakin tinggi level penambahan monensin, maka produksi gas akan semakin rendah. 

Didapatkan nilai ME dan NE yang semakin rendah pula. Hal tersebut juga didukung oleh 

Callaway, Edrington, Rychlik, Genovese, Poole, Bischoff, Anderson dan Nisbet (2003) 

yang menyatakan bahwa Monensin, dapat meningkatkan produksi propionat dan 
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menurunkan produksi gas, sehingga dapat meningkatkan efisiensi energi dan penggunaan 

protein.  

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:  

1. Penambahan monensin pada pakan lengkap mampu menurunkan produksi gas secara 

in vitro dan berpotensi meningkatkan parameter produksi gas (nilai b dan c). Produksi 

gas total terendah, nilai potensi produksi gas(nilai b) terendah dan laju produksi gas 

(nilai c) tertinggi di dapatkan pada perlakuan dengan penambahan monensin sebanyak 

33 mg/kg BK pakan. 

2. Penambahan monensin pada pakan lengkap belum mampu meningkatkan nilai ME 

dan NE. Nilai ME dan NE tertinggi di dapatkan pada perlakuan tanpa penambahan 

monensin yang menghasilkan 8,88 MJ/kg BK pakan nilai ME dan 7,25 MJ/kg BK 

pakan.  

3. Penambahan monensin pada pakan lengkap dengan level terendah yaitu 33 mg/kg BK 

merupakan level terbaik ditinjau dari produksi gas total secara in vittro , parameter 

produksi gas yaitu  nilai potensi produksi gas (nilai b) dan laju produksi gas (nilai c). 

 

SARAN 

1. Penambahan monensin pada pakan lengkap yang efektif berdasarkan produksi gas 

total dan parameter produksi gas adalah sebanyak 33 mg/kg BK pakan. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara in vitro untuk mengukur  profil VFA dan 

produksi gas metan   dan percobaan in vivo untuk mengetahui  produktifitas ternak 

ruminansia 
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ABSTRAK 

Pemerintah Indonesia telah mengatur larangan penggunaan antibiotik sebagai pemacu 

produksi pada unggas sejak 1 Januari 2018.Penelitian sebelumnya menemukan bahwa 
penggunaan tepung tomat dan minyak cengkeh meningkatkan produksi dan berat telur. 

Namun belum diketahui apakah hal tersebut karena faktor kecernaan. Penelitian ini 

bertujuan meneliti efek berbegai kombinasi bahan aditif pakan terhadap kecernaan bahan 
kering, protein kasar dan asam amino pada itik Mojosari. Penelitian ini menggunakan 40 

ekor itik Mojosari, dikandangkan dalam kandang individu memfasilitasi 10 perlakuan 

dan 4 ulangan, dimana setiap ulangan terdiri dari 1 ekor itik. Perlakuan tersebut terdiri 
dari P0: Pakan basal (kontrol) ;  P1: Pakan basal + antibiotik (kontrol positif) ; P2: 

Pakan basal + 1%minyak ikan +0,5%tepung tomat ; P3: Pakan basal + 2%minyak ikan 

+0,5%tepung tomat ; P4: Pakan basal + 1%minyak ikan +1%tepungtomat ; P5: Pakan 

basal + 2%minyak ikan +1%tepungtomat ; P6: Pakan basal + 1%minyak ikan 
+0,5%tepung tomat + 200 ppm minyak cengkeh;P7: Pakan basal + 2%minyak ikan 

+0,5%tepung tomat + 200 ppm minyak cengkeh;P8: Pakan basal + 1%minyak ikan 

+1%tepungtomat +400 ppm minyak cengkeh;P9: Pakan basal + 2%minyak 
ikan+1%tepungtomat +400 ppm minyak cengkeh. Data dianalisis dengan ANOVA dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Jika ada perbedaan akan diuji dengan Duncan 

Multiple Range Test. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pakan, kecernaan 

bahan kering dan kecernaan protein kasar tidak berbeda nyata, sedangkan nilai 
kecernaan dari beberapa asam amino, yaitu treonin, arginin, phenilalanin dan tirosin 

berbeda sangat nyata (P<0,01). Dapat disimpulkan bahwa substitisi minyak kedelai 

dengan minyak ikan lemuru (2%) disuplementasi dengan 1% tepung tomat dan 400 
ppm minyak cengkah sebagai perlakuan kombinasi terbaik.   

 

Kata kunci: minyak kedelai, minyak ikan lemuru, tepung tomat, minyak cengkeh, 
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kecernaan 

 

PENDAHULUAN 

Minyak kedelai atau minyak sawit sering digunakan untuk meningkatkan nilai 

energi metabolis pakan, khususnya untuk pakan ayam pedaging yang membutuhkan 

level energi lebih tinggi dibandingkan ayam petelur atau unggas lain. Namun, penelitian 

sebelumnya juga menunjukkan bahwa omega-3 yang terkadung dalam minyak ikan, 

khususnya ikan lemuruyang kaya akan kandungan omega-3 juga bermanfaat untuk 

meningkatkan kandungan omega-3 telur, sehingga dapat menciptakan pangan 

fungsional. Penggantian minyak kedelai dengan minyak ikan lemuru sudah dilakukan 

penelitian pada itik dan meningkatkan kandungan omega-3 pada telur. Namun, Saleh 

(2013) melaporkan ada penurunan produksi telur ayam dan juga berat telur jika minyak 

nabati diganti dengan minyak ikan. Hasil rangkuman/review paper dari Gonzales-

Esquerra and Leeson (2000) juga maleporkan hal yang sama. Scheideler and Froning 

(1996) juga melaporkan flaxseed supplementationmeningkatkan omega-3 dari telur 

ayam. Sebaliknya penelitian Pappas et al., (2005) melaporkan bahwa berat telur dan 

DOC menurun jika dilakukan substitusi minyak kedelai dengan minyak ikan padabroiler 

breeder. Andri et al., (2018) melaorkan bahwa substitusi minyak kedelai dengan minyak 

ikan lemuru ditambah dengan tepung tomat tidak berpengaruh terhadap performa 

produksi telur ayam arab, termasuk berat telur. Di lain pihak, Mukhtar (2011) 

melaporkan bahwa minyak cengkeh dapat seefektif antibiotik pada penelitian dengan 

ayam pedaging. Penelitian ini fokus pada melanjutkan hasil penelitian selanjutnya bahwa 

jika disuplementasi dengan tepung tomat dan minyak cengkeh, penampilan produksi 

telur akan meningkat, tetapi belum diketahui apakah factor kecernaan yang berperan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efek berbagai kombinasi bahan aditif pakan 

terhadap nilai kecernaan bahan kering, protein kasar dan asam amino pada itik Mojosari. 

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan ujikecernaan (digestibility assay)dilakukan di Peternakan Itik milik 

pak David Kurniawan, desa Slorok, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Analisis 

kimia yaitu bahan kering dan Acid Insoluble Ash (AIA) dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Universitas Brawijaya sedangkan analisis asam amino 

dilakukan di Laboratorium Analisis PT Saraswati Indo Genetech, Bogor. 
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Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 ekor Itik Mojosari 

betina yang berumur 5 bulan, yang didistribusikan ke 10 perlakuan. Pemberian pakan 

dilakukan secara restricted feeding sejumlah160g/ekor/hari, sedangkan air minum 

diberikan secara ad libitum. Itik dipelihara dalam kandang metabolis secara individu, sehingga 

diperlukan sejumlah 40 buah. Tiap kandang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat 

minum, dan penampung ekskreta. Adapun pakan basal tersusun atas bahan pakan  dan 

perhitungan kandungan zat makanan pakan basal dapat dilihat pada Tabel 1. 

Analisis laboratorium terhadap pakan dalam Tabel 1 tersebut menunjukkan 

bahwa kandungan bahan kering (89,42%), Protein Kasar (18,74%), Kalsium (3,78%), 

serat kasar (5,05%), phosphor (0,70%) dan Gross Energy (3570 Kkal/kg). Sedangkan 

kandungan asam amino pakan adalah sebagai berikut: lisin (0,77%), methionin (0,51%), 

sistin (0,50%), histidin (0,34%), treonin (0,53%), prolin (0,73%), tirosin (0,40%), leusin 

(1,11%), asam aspartat (0,84%), serin (0,67%), glisin (0,88%), arginin (0,84%), alanin 

(0,71%), valin (0,63%), isoleusin (0,47%), phenialanin (0,62%), dan asam glutamat 

(1,65%). 

 

Tabel 1. Susunan bahan pakan dan kandungan zat makanan pakan basal 

Bahan Pakan Proporsi (%) 

Jagung 47,50 

Bungkilkedelai 19,50 

Bekatul 14,20 

Meat bone meal 8,00 

Tepungbatu 4,80 

DL-metionin 0,20 

L-Lisin 0,20 

Minyak Kedelai 2,00 

Garam 0,10 

Vitamin Mix1) 0,50 

Mineral Mix2) 3,00 

Kandungan zat makanan3) 

 

 

Energi termetabolis, Kkal/kg 2.865,00 

Protein kasar, % 19,36 

Lemak kasar, % 6,95 

Serat kasar,% 4,09 

Kalsium, % 3,24 

Fosfor, % 0,92 

Lisin, % 1,03 

Metionin, % 0,53 

Keterangan: 

1) Vitamin Mix per kg mengandung Vit A 12.000 IU, Vit D3 2.000 IU, Vit E 8 IU, Vit 
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K3 2 mg, Vit B1 2 mg, Vit B2 5 mg, Vit B6 0,5 mg, Vit B12 0,012 mg dan Vit C 25 

mg 
2) Mineral Mix per kg mengandung  Ca D-Pentatonat 6 mg, Niasin 40 mg, Cholin 

Kloride 10 mg, Methionin 30 mg, Lisin 30 mg, Mangan 120mg, Besi 20 mg, 

Yodium 0,2 mg, Zink 100 mg, Kobalt 0,2 mg, CSantoquinon (antioksidan) 10 mg 

dan Zink Basitrasin 21 mg.   
3) Perhitungan berdasarkan data kandungan nutrisi pakan Leeson and Summers (2005) 

 

Materi penelitian lain yang digunakan adalah minyak ikan, tepung tomat, dan 

minyak cengkeh. Minyak ikan dibeli dari Muncar, Banyuwangi, tepung tomat dibeli dari 

Balai Materia Medika, Kota Batu dan minyak cengkeh didapatkan dari Sari Kimia 

Malang. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan, dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri atas 10 perlakuan dan 4 ulangan, 

setiap ulangan menggunakan 1 ekor itik. Adapun perlakuan yang akan digunakan yaitu: 

P0: Pakan basal (kontrol) 

P1: Pakan basal + antibiotik (kontrol positif) 

P2: Pakan basal + 1% minyak ikan + 0,5% tepung tomat  

P3: Pakan basal + 2% minyak ikan + 0,5% tepung tomat  

P4: Pakan basal + 1% minyak ikan + 1% tepung tomat  

P5: Pakan basal + 2% minyak ikan + 1% tepung tomat 

P6: Pakan basal + 1% minyak ikan + 0,5% tepung tomat + 200 ppm minyak cengkeh 

P7: Pakan basal + 2% minyak ikan + 0,5% tepung tomat + 200 ppm minyak cengkeh 

P8: Pakan basal + 1% minyak ikan + 1% tepung tomat + 400 ppm minyak cengkeh 

P9: Pakan basal + 2% minyak ikan + 1% tepung tomat + 400 ppm minyak cengkeh 

 

Persiapan kandang dilakukan selama 1 minggu, periode adaptasi dilakukan 

selama 4 hari, penampungan ekskreta dilakukan selama 3 hari. Koleksi total ekskreta 

yang ditampung kemudian dioven, digiling dan dikirim ke laboratorium hingga 

pelaksanaan analisis. 

 

Variabel Pengamatan 

1. Konsumsi bahan kering pakan dihitung dengan mengurangkan total bahan kering 

pakan yang diberikan dan bahan kering pakan sisa.  

2. Kecernaan bahan kering dan protein kasar,dan asam amino dihitung: 
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Kc. BK= (∑ Kons. Pakan x % BK Pakan) – (∑ ekskreta x % BK ekskreta) X 100% 

(∑Kons.Pakanx%BK Pakan) 

 

Analisis Data 

Data dianalisis mengunakan Analysis of Variance (ANOVA) dari Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan jika ada 

perbedaan yang nyata/sangat nyata. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Konsumsi pakan karena menggunakan metode restricted feeding karena untuk 

aplikasi pada itik petelur tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Demikian pula 

kecernaan bahan kering dan protein kasar juga tidak berbeda nyata. Sedangkan pengaruh 

perlakuan terhadap nilai kecernaan asam amino treonin, arginine, phenilalanin dan tirosin 

ditemukan sangat nyata. Rangkuman hasil analisis statistik tersebut disajikan dalam Tabel 

2, 3 dan 4 berikut: 

 

Tabel 2. Pengaruh perlakuan terhadap konsumsi pakan, kecernaan bahan kering dan 

protein kasar  

Perlakuan Konsumsi 
Bahan Kering (g/ekor/hari) 

Kecernaan 
Bahan Kering (%) 

Kecernaan 
Protein Kasar (%) 

P0 125,69 ± 17,32 79,47 ± 2,66 78,23 ± 2,89 

P1 114,05 ± 6,43 77,36 ± 3,78 75,46 ± 21,48 

P2 124,79 ± 21,89 80,96 ± 3,53 77,38 ± 6,92 
P3 118,09 ± 18,44 80,77 ± 4,43 77,37 ± 7,59 

P4 114,65 ± 20,06 78,29 ± 2,64 75,64 ± 14,74 

P5 107,35 ± 7,98 78,95 ± 3,50 77,67 ± 3,60 
P6 103,79 ± 11,06 78,92 ± 4,00 75,53 ± 10,40 

P7 108,66 ± 4,47 77,68 ± 2,96 77,49 ± 1,22 

P8 115,92 ± 10,72 75,94 ± 2,27 74,29 ± 14,99 

P9 106,22 ± 14,45 79,29 ± 3,05 76,11 ± 13,68 

 NS NS NS 

Keterangan: P0: Pakan basal (kontrol); P1: Pakan basal + antibiotik (kontrol positif); P2: 

Pakan basal + 1% minyak ikan + 0,5% tepung tomat; P3: Pakan basal + 2% 

minyak ikan + 0,5% tepung tomat; P4: Pakan basal + 1% minyak ikan + 1% 
tepung tomat; P5: Pakan basal + 2% minyak ikan + 1% tepung tomat; P6: 

Pakan basal + 1% minyak ikan + 0,5% tepung tomat + 200 ppm minyak 

cengkeh; P7: Pakan basal + 2% minyak ikan + 0,5% tepung tomat + 200 
ppm minyak cengkeh; P8: Pakan basal + 1% minyak ikan +1% tepung tomat 

+ 400 ppm minyak cengkeh; P9: Pakan basal + 2% minyak ikan + 1% 

tepung tomat + 400 ppm minyak cengkeh 
NS: non signifikan 

 

Tabel 3. Pengaruh perlakuan terhadap kecernaan beberapa asam amino esensial  
Perlakuan Kecernaan 

Lisin (%) 

Kecernaan 

Metionin (%) 

Kecernaan 

Isoleusin (%) 

Kecernaan 

Histidin (%) 

Kecernaan 

Treonin (%) 

Kecernaan 

Arginin (%) 

Kecernaan 

Phenilalanin 

(%) 
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P0 79,06 ± 1,80 85,38 ± 0,49 75,27 ± 1,00 82,04 ± 1,00 75,04 ± 1,12b 81,15 ± 0,75c 77,43 ± 1,38b 

P1 77,34 ± 2,47 84,42 ± 0,46 71,97 ± 0,90 78,38 ± 0,44 69,17 ± 0,63a 77,73 ± 0,69b 69,59 ± 2,09a 

P2 78,18 ± 1,67 85,47 ± 1,00 76,17 ± 2,43 82,66 ± 0,91 75,82 ± 1,73b 79,94 ± 3,84b 78,58 ± 0,86b 

P3 79,84 ± 3,06 83,15 ± 3,93 77,32 ± 2,11 83,19 ± 0,97 77,11 ± 1,55b 82,25 ± 1,81c 79,10 ± 1,57b 

P4 76,09 ± 2,31 82,02 ± 5,25 74,71 ± 2,39 80,39 ± 3,80 74,87 ± 2,20b 79,75 ± 3,27b 77,21 ± 1,56b 

P5 75,28 ± 3,06 83,45 ± 1,42 70,61 ± 4,91 79,80 ± 2,76 70,05 ± 5,78ab 79,23 ± 2,71b 73,50 ± 6,34ab 

P6 76,25 ± 1,31 85,35 ± 1,08 72,21 ± 2,28 80,84 ± 2,14 71,63 ± 3,04ab 80,23 ± 1,81bc 74,56 ± 4,08ab 

P7 76,80 ± 5,52 83,51 ± 1,56 73,29 ± 8,27 79,44 ± 3,02 70,20 ± 6,28ab 74,16 ± 3,79a 71,71 ± 2,49a 

P8 76,49 ± 5,34 83,50 ± 2,24 72,50 ± 2,24 77,35 ± 4,54 71,38 ± 3,81ab 78,87 ± 2,54b 71,74 ± 6,94a 

P9 77,21 ± 0,70 85,60 ± 3,77 73,48 ± 3,94 83,16 ± 1,16 76,40 ± 1,20b 81,71 ± 0,30c 79,39 ± 1,37b 

 NS NS NS NS P<0.05 P<0.05 P<0.05 

Keterangan: P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 seperti tabel 2.  

NS: non signifikan 
P<0,01 menunjukkan pengaruh yang berbeda angat nyata 

 

Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap kecernaan valin, alanine, sistin dan beberapa asam 

amino non esensial 
Perlakuan Kecernaan 

Valin (%) 

Kecernaan 

Alanin (%) 

Kecernaan 

Sistin (%) 

Kecernaan 

Prolin (%) 

Kecernaan 

Tirosin (%) 

Kecernaan 

Luesin (%) 

Kecernaan 

Glisin (%) 

P0 76,99 ± 1,28 76,99 ± 1,28 78,27 ± 2,76 78,83 ± 0,98 76,76 ± 1,87ab 79,50 ± 0,88 76,63 ± 0,17 

P1 72,86 ± 0,71 73,94 ± 1,61 65,93 ± 6,69 75,82 ± 0,47 69,33 ± 1,33a 76,37 ± 0,57 73,58 ± 0,98 

P2 76,77 ± 2,25 76,92 ± 2,39 74,75 ± 7,14 79,08 ± 1,72 78,32 ± 0,74b 79,65 ± 1,70 77,46 ± 2,17 

P3 77,45 ± 2,29 77,69 ± 2,16 74,78 ± 11,74 79,49 ± 2,24 79,82 ± 2,26b 80,54 ± 1,36 78,32 ± 1,97 

P4 75,56 ± 2,26 75,56 ± 2,26 77,61 ± 2,56 76,77 ± 2,37 76,90 ± 1,71b 77,20 ± 2,01 76,18 ± 1,39 

P5 72,92 ± 4,66 72,92 ± 4,66 76,56 ± 6,80 75,53 ± 5,49 73,54 ± 6,43ab 75,33 ± 3,92 73,39 ± 4,95 

P6 74,36 ± 1,91 74,36 ± 1,91 75,98 ± 4,53 76,00 ± 2,01 75,54 ± 4,41ab 76,48 ± 1,60 74,23 ± 2,29 

P7 74,02 ± 5,35 74,02 ± 5,35 76,61 ± 5,70 73,95 ± 1,72 70,91 ± 2,21ab 76,80 ± 5,58 73,77 ± 7,18 

P8 75,16 ± 3,40 75,16 ± 3,40 68,59 ± 3,85 76,57 ± 2,39 72,25 ± 8,69ab 77,60 ± 2,26 73,70 ± 2,83 

P9 75,96 ± 0,29 75,96 ± 0,29 77,30 ± 6,15 78,06 ± 0,30 78,67 ± 0,40b 79,28 ± 0,79 76,91 ± 1,11 

 NS NS NS NS P<0.05 NS NS 

Keterangan: P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 seperti tabel 2.  

NS: non signifikan 
P<0,01 menunjukkan pengaruh yang berbeda angat nyata 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap 

konsumsi dan kecernaan bahan kering dan kecernaan protein kasar ini didukung oleh 

hasil penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh Cross et al., (2007) Walaupun 

demikian, penelitian tersebut juga melaporkan perbedaan bobot badan, konsumsi pakan 

dan konversi pakan ayam pedaging dengan perlakuan terbaik untuk pakan yang 

mengandung thyme oil. Penelitian lain dilaporkan oleh Lee et al., (2003) bahwa thymol 

dan cinnamaldehide 50 ppm dan 100 CRINA suatu produk essential oil commercial tidak 

menghasilkan pertambahan bobot badan, konsumsi pakan dan konversi pakan yang 

berbeda pada ayam pedaging, bahkan kecernaan ileal dari pati dan protein kasar juga 

tidak signifikan, walaupun aktivitas amylase enzyme dalam usus halus meningkat 

signifikan pada kelompok yang diberi thymol dan CRINA. Hal ini mungkin terjadi karena 
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dalam penelitian Cross, et al (2007)  minyak atau oil digunakan pada level 1 g/kg atau 

setara dengan 0,1% atau 1000 ppm, level yang jauh lebih tinggi.   

Dari table 3 dan 4menunjukkan bahwa perlakuan tidak berpengaruh siginifikan 

terhadap asam amino kecuali beberapa asam amino seperti treonin, arginine, phenilalanin 

dan tirosinmenunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). Hal ini menunjukkan 

bahwa penggunaan minyak ikan, tepung tomat dan penambahan minyak cengkeh 

berpengaruh nyata terhadap kecernaan asam amino seperti telah disebut, khususnya 

kombinasi 2% minyak ikan, 1% tepung tomat dan 400 ppm minyak cengkeh. Hal ini 

mungkin berperan dalam menunjang peningkatan produktifitas ternak, khususnya itik 

Mojosari petelur. Penelitian Novak, et al. (2004) melaporkan bahwa kebutuhan asam 

amino lisin dan total asam amino yang mengandung sulfur, termasuk methionin perlu di 

update menyesuaikan terhadap kemajuan genetik ayam petelur, dan level asam amino 

tersebut berpengaruh terhadap berat dan produksi telur. Salah satu faktor penyebab 

peningkatan tersebut adalah meningkatnya absorpsi dari kedua kelompok  asam amino 

yang tercerna.Jamroz et al, (2003) melakukan penelitian terhadap penambahan plant 

extract sebagai pengganti antibiotik untuk ayam pedaging melaporkan bahwa hanya 

kecernaan asam amino lisin, methionin, asparagin, treonin, serin, asam glutamat, prolin, 

phenilalanin, arginin dan triptopan signifikan dipengaruhi oleh perlakuan. Lebih banyak 

dibandingkan penelitian ini, dan kecernaan yang signifikan untuk methionin dan lisin 

biasanya akan berdampak pada peningkatan produktifitas telur ternak unggas. Lee et al., 

(2003) melaporkan bahwa thymol dan cinnamaldehide 50 ppm dan 100 CRINA suatu 

produk essential oil commercial tidak menghasilkan pertambahan bobot badan sehingga 

kecernaan ileal dan total tract juga tidak mengalami peningkatan. Namun dari sisi 

kecernaan asam amino, hasilnya berbeda dengan Lee et al., (2003) dimana hanya treonin, 

arginine, phenilalanin dan tirosin saja yang kecernaannya meningkat signifikan.Jamroz et 

al, (2003) melakukan penelitian terhadap penambahan plant extract sebagai pengganti 

antibiotik untuk ayam pedaging melaporkan bahwa hanya kecernaan asam amino lisin, 

methionin, asparagin, treonin, serin, asam glutamat, prolin, phenilalanin, arginin dan 

triptopan signifikan dipengaruhi oleh perlakuan. Summers, et al (1991) menyatakan 

bahwa suplementasi asam amino yang optimal adalah kombinasi lisin, methionin dan 

treonin jika diukur dari produksi telur, egg mass, dan konversi pakan, apalagi jika 

ditambahkan juga triptophan. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Andri et al., (2016) 

menunjukkan penggantian minyak sawit dengan minyak ikan secara signifikan 

menurunkan produksi telur itik, tetapi jika ditambahkan tepung tomat meningkat setara 

dengan kelompok kontrol. Hal ini menujukkan adanya oksidasi terhadap minyak ikan 
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sehingga penampilan produksi menurun. Dapat ditambahkan bahwa penggunaan minyak 

ikan dikombinasikan tepung tomat juga tidak berpengaruh terhadap kualitas telur itik 

Mojosari (Andri et al., 2017). Masih ada ruang untuk meningkatkan produktifitas itik 

Mojosari, sebagaimana Bozkurt et al., (2012) melaporkan peningkatan produksi telur jika 

blended essential oil dikombinasikan dengan manannoligosakarida, suatu prebiotik. Nilai 

kecernaan yang signifikan untuk khususnya methionin dan lisin biasanya akan berdampak 

pada peningkatan produktifitas ternak. 

 

KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan memberikan efek terhadap 

konsumsi pakan, kecernaan bahan kering dan protein kasar. Akan tetapi dalam aspek 

kecernaan asam amino peningkatan kecernaan treonin, arginine, phenilalanin dan tirosin 

terbaik diperoleh jika substitusi minyak kedelai diganti dengan minyak ikan lemuru (2%) 

dikombinasi tepung tomat (1%) dan 400 ppm minyak cengkeh.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi parameter yang diperoleh menggunakan 
empat model matematika yang berbeda dalam hal keakuratannya untuk memprediksi laju 

produksi gas dari beberapa limbah pertanian dalam kondisi in vitro. Model matematika 

yang digunakan adalah Fungsi Gamma Tak Lengkap (1): Y = ax
b
e

-cx
; Inverse Polinomial 

Function (2): Y = x (a + bx + cx2)
-1

; Fungsi Exponential Wilmink (3): Y = a + be
-0,5x

 + 

cx, dan Transformasi Fungsi Gamma Tak Lengkap (4): ln (Y) = Ln (a) + b Ln (x) - cx. 

Lima limbah pertanian, yaitu : Jerami Padi, Jerami Jagung, Pucuk Tebu, Jerami Kedelai 
dan Jerami Kacang Tanah dikeringkan dan digiling dengan ukuran 1 mm sebelum 

diinkubasi di bawah kondisi anaerob dengan campuran cairan rumen dan larutan 

penyangga selama produksi gas diukur pada interval: 4, 8, 12, 24, 48, 72 dan 96 jam. 

Cairan rumen dikumpulkan dari sapi fistula yang diberi makan rumput gajah dan 
konsentrat komersial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model 1,2, 3 dan model 4 

memberikan bias lebih rendah (8,23% - 20,18%) untuk Jerami Padi, Jerami Jagung, 

Pucuk Tebudibandingkan dengan bias untuk Jerami Kedelai dan Jerami Kacang Tanah 
(23,20% - 39,15% ) dengan model 3 dan model 4, dan galat baku untuk model 1,2,3 dan 

model 4 dididapatkan nilai yang lebih rendah (0,172 - 0,545) untuk Jerami Padi, Jerami 

Jagung, Pucuk Tebu dibandingkan dengan galat baku untuk Jerami Kedelai dan Jerami 
Kacang Tanah (0.967 - 1.444) dengan model 3 dan model 4. Kesimpulan, model 1,2,3 

dan model 4 dapat memberikan estimasi yang lebih baik pada laju produksi gas untuk 

limbah pertanian dengan kandungan serat kasar tinggi dan protein rendahdibanding 

dengan model 3 dan model 4. 
 

Kata kunci : model, laju produksi gas, limbah pertanian, in vitro 

 

PENDAHULUAN 

Pemilihan suatu model persamaan yang sesuai untuk suatu hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel tidak bebas bukan masalah yang mudah dan sederhana. 

Banyak jenis-jenis kurva yang dapat dinyatakan secara matematikuntuk mengukur 
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kualitas dari pakan antara lain konsumsi, degradasi pakan, produksi gas, laju produksi gas 

yang dapat digunakan secara integrasi antar ilmu pengetahuan di bidang peternakan.  

Model mekanistik dan model empiris merupakan model matematika yang dapat 

diterapkan pada bidang peternakan.France dan Thornley (1984) menyatakan bahwa 

model mekanistik disusun berdasarkan mekanisme atau respon biologis, sedangkan 

model empiris adalah model yang pembuatannya didasarkan pada data 

percobaan/pengamatan dan bukan pada mekanisme biologis.  

Model linear dalam parameternya dapat didekati oleh analisis regresi berganda. 

Dalam golongan ini termasuk model-model polinom. Model yang tidak linear dalam 

parameternya dikatakan linear intriksik bila suatu transformasi dapat membuatnya linear 

antara lain kurva eksponensial. Model yang tidak dapat dilinearkan melalui transformasi 

dikatakan tidak linear intriksik, dan analisis yang berhubungan dengannya disebut regresi 

tak linear (Steel and Torrie, 1980). 

Limbah pertanian telah lama dimanfaatkan oleh kalangan peternak sebagai pakan 

ternak ruminansia, namun disisi lain limbah tersebut kualitasnya beragam 

tergantungbeberapa faktor antara lain species, kesuburan tanah, iklim, manajemen 

pemeliharaan dan lainnya. 

Laju produksi gas pada hijauan sumber serat pada awal inkubasi umumnya 

rendah kemudian naik dengan cepat  sampai mencapai puncaknya sekitar inkubasi 12 jam 

kemudian berangsur-angsur turun akhirnya sampai 96 jam inkubasi laju produksi gas per 

jam rendah. 

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

Ternak: 1 ekor sapi PFH betina berfistula rumen dengan bobot badan  sekitar 380 kg. 

Limbah pertanian yang digunakan : Jerami Padi, Jerami Jagung, Pucuk Tebu, Jerami 

Kacang Kedelai dan Jerami Kacang Tanah. 

Analisis produksi gas limbah pertanian sesuai prosedur Makkar, Blummel and 

Becker (1995). Volume gas dicatat setelah inkubasi 4, 8, 12, 24, 48, 72 dan 96 jam. 

Volume gas bersih pada tiap periode inkubasi dihitung dengan cara mengurangi 

volumegas dalam syringe yang mengandung substrat dan volume gas dari blanko. 

 

Produksi Gas (ml/500 mg) = (Vt -V0)-Vblanko) x 500 / (Sampel mg BK) x FK 

Keterangan :   

Vt – Vo   : pertambahan volume gas 

V blanko : volume blanko 
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FK           : faktor koreksi 

 

Model yang digunakan untuk menduga parameter laju produksi gas in vitro adalah : 

Model 1 (Fungsi Gamma Tak Lengkap) :  

Y = a xb e-cx 

Model 2 (Fungsi Kebalikan Polinomial) : 

Y = x(a+bx+cx2)
-1 

Model 3 (Wilmink Exponential Function) : 

Y = a + b e0.5x + cx 

Model 4 (Transformasi Fungsi Gamma Tak Lengkap) : 

Ln(Y) = ln(a) + b ln(x) – cx 

Nilai a, b dan c adalah konstanta 

Parameter dari model diatas diduga dengan bantuan paket program SPSS Ver.20. 

 

PEMBAHASAN 

Nilai parameter pada berbagai  model laju produksi gas secara in vitro tertera 

pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai Parameter Pada Berbagai Model Laju Produksi Gas 

Model Limbah Pertanian a b c 

Y = a xb e-cx Jerami Padi 1.126 0.394 0.032 

 Jerami Jagung 2.771 0.421 0.047 

 Pucuk Tebu 0.547 1.053 0.063 

 J.Kacang Kedelai 0.516 1.738 0.154 

 J.Kacang Tanah 0.521 1.940 0.181 

Y = x(a+bx+cx2)
-1 Jerami Padi 1.463 0.173 0.016 

 Jerami Jagung 0.791 0.003 0.013 

 Pucuk Tebu 3.756 -0.283 0.019 

 J.Kacang Kedelai 2.403 -0.315 0.023 

 J.Kacang Tanah 2.094 -0.307 0.023 

Y = a + b e0.5x + cx Jerami Padi 2.237 -0.2679 -0.021 

 Jerami Jagung 4.724 -2.318 -0.053 

 Pucuk Tebu 3.862 -14.556 -0.041 

 J.Kacang Kedelai 5.729 -16.294 -0.070 

 J.Kacang Tanah 6.741 -18.629 -0.083 

Ln(Y) = ln(a) + b ln(x) – cx Jerami Padi 1.038 0.445 0.035 

 Jerami Jagung 3.080 0.347 0.044 

 Pucuk Tebu 0.740 0.832 0.050 

 J.Kacang Kedelai 2.710 0.460 0.056 

 J.Kacang Tanah 4.770 0.236 0.050 
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Tabel 2. Nilai Bias, Galat Baku Dan Koefisien Determinasi Pada Berbagai Model Laju  

Produksi Gas 

Model Limbah Pertanian 
Bias 
(%) 

Galat 
Baku 

R2 
(%) 

Model 1 : Y = a xb e-cx Jerami Padi 9.72 0.172 92.6 

 Jerami Jagung 8.23 0.330 96.6 

 Pucuk Tebu 11.92 0.318 93.7 

 J.Kacang Kedelai 12.16 0.424 96.5 

 J.Kacang Tanah 11.30 0.483 97.1 

Model 2 : Y = x(a+bx+cx2)
-1 Jerami Padi 16.85 0.257 84.6 

 Jerami Jagung 15.47 0.506 91.8 

 Pucuk Tebu 14.45 0.347 92.4 

 J.Kacang Kedelai 15.19 0.497 95.5 

 J.Kacang Tanah 14.61 0.560 96.1 

Model 3 :Y = a + b e0.5x + cx Jerami Padi 11.55 0.194 91.0 

 Jerami Jagung 17.09 0.545 90.5 

 Pucuk Tebu 20.18 0.466 86.5 

 J.Kacang Kedelai 34.90 1.090 77.9 

 J.Kacang Tanah 39.15 1.444 74.0 

Model 4 : Ln(Y) = ln(a) + b ln(x) – cx Jerami Padi 9.70 0.177 96.2 

 Jerami Jagung 8.15 0.341 97.4 

 Pucuk Tebu 12.12 0.362 93.2 

 J.Kacang Kedelai 23.20 0.967 94.6 

 J.Kacang Tanah 30.34 1.432 92.8 

 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa bias yang  rendah pada model 1, 2, 3 dan 4 terdapat 

pada jerami padi, jerami jagung dan pucuk tebu, namun pada jerami kacang kedelai dan 

jerami kacang tanah terdapat bias yang cenderung lebih tinggi pada model 3 dan model 4. 

Hal ini berarti pada apabila bahan tersebut laju produksi gas per jam tinggi seperti pada 

jerami kacang kedelai dan jerami kacang tanah dimana kedua jenis jerami tersebut 

degradasinya lebih tinggi. Selain mengandung protein yang lebih tinggi juga merupakan 

limbah dari leguminosa yang tinggi kecernaannya  dibanding dengan jerami padi, jerami 

jagung dan pucuk tebu, maka model 3 dan model 4 kurang cocok untuk menduga laju 

produksi gas. 

Pada model 1, 2, 3 dan model 4 lebih cocok digunakan untuk menduga laju 

produksi gas per jam yang rendah seperti jerami padi, jerami jagung dan pucuk tebu 

karena 3 jenis jerami tersebut pada umumnya selain kandungan protein rendah juga 

kecernaan rendah karena mengandung serat kasar yang tinggi. 

Galat baku pada Tabel 2 didapatkan bahwa model 1,2,3 dan model 4 diperoleh 

nilai yang rendah pada jerami padi, jerami jagung dan pucuk tebu, namun pada model 3 

dan 4 tidak cocok untuk menduga bahan yang laju produksi gas per jam yang tinggi 
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seperti jerami kacang kedelai dan jerami kacang tanah yang merupakan limbah dari 

tanaman leguminosa. 

Pada Tabel 2 didapatkan koefisien determinasi (R2) yang cukup tinggi berkisar 

dari 74.0 % sampai 97.4 % sehingga dapat diartikan bahwa pada pengukuran produksi 

gas tersebut waktu inkubasi berpengaruh terhadap laju produksi gas sebesar 74 % sampai 

97.4 % sedangkan faktor lain berpengaruh sebesar 2.6 % sampai 26 %. Namun yang perlu 

mendapatkan perhatian adalah walaupun koefisien determinasi (R2)   didapatkan nilai 

yang tinggi dan juga sebagai kriteria untuk memilih suatu model yang terbaik, namun 

yang lebih penting adalah dari nilai bias dan galat baku untuk kriteria memilih suatu 

model yang terbaik.  

Apabila nilai koefisien determinasi (R2) tinggi namun didapatkan bias dan galat 

baku pada model tersebut tinggi pula, maka model tersebut tidak cocok untuk diterapkan 

sebagai model penduga. 

Diantara model yang digunakan akan dipilih dengan presisi yang tinggi 

berdasarkan bias dan galat baku. Pada penggunaan model yang perlu diperhatikan adalah 

bagaimana cara penerapannya yang dikaitkan dengan mekanisme biologis sehingga 

hasilnya dapat diinterpretasikan untuk mendapatkan gambaran dari intensitas kinetika 

fermentasi yang terjadi di dalam rumen.  

 

 

Gambar 1. Laju Produksi Gas Jerami Padi Pada Berbagai Model 
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Gambar 2. Laju Produksi Gas Jerami Jagung Pada Berbagai Model 

 

 

Gambar 3. Laju Produksi Gas Pucuk Tebu Pada Berbagai Model 
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Gambar 4. Laju Produksi Gas Jerami Kacang Kedelai Pada Berbagai Model 

 

 

Gambar 5. Laju Produksi Gas Jerami Kacang Tanah Pada Berbagai Model 

 

Pada gambar 1 sampai dengan gambar 5 terlihat bahwa laju produksi gas yang 

tinggi umumnya dicapai pada inkubasi sekitar 12 jam, pada awal ikbubasi 4 jam untuk 

jerami kacang kedelai dan jerami kacang tanah laju produksi gas dicapai lebih tinggi yaitu 

sekitar 4 ml/jam, sedangkan pada jerami padi, jerami jagung dan pucuk tebu lebih rendah 

sekitar 2 ml/ jam. Hal ini disebabkan jerami kacang kedelai dan jerami kacang tanah 

merupakan limbah tanaman leguminosa yang mempunyai kandungan protein yang tinggi 

mencapai sekitar 20 % sehingga mudah didegradasi. Pada jerami padi, jerami jagung dan 
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pucuk tebu selain mengandung serat kasar yang tinggi juga protein yang rendah, hal ini 

menyebabkan degradasinya juga rendah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa model 1: Y = a xb e-cx, 

model 2: Y = x(a+bx+cx2)
-1

, model 3: Y = a + b e0.5x + cx dan model 4: Ln(Y) = ln(a) + b 

ln(x) – cx dapat digunakan untuk mengestimasi laju produksi gas limbah pertanian yang 

mempunyai serat kasar tinggi dan protein rendah, sedangkan model 3 dan model 4 tidak 

cocok untuk mengestimasi terutama untuk limbah pertanian yang tergolong tanaman 

leguminosa. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Lapang Sumber Sekar, Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Tujuan dari penelitian 
adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan protein sel tunggal (Ajitein) terhadap 

konversi pakan domba ekor gemuk. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode percobaan dengan menggunakan rancangan acak lengkap yang terdiri 
dari tiga perlakuan pakan dengan empat kali ulangan. Perlakuan pada penelitian ini 

adalah level penggunaan Ajitein pada pakan konsentrat dengan mempertimbangkan 

kandungan protein yang sama (isoprotein). Adapun perlakuan yang diberikan pada domba 

selama penelitian adalah sebagai berikut:  P0 = Rumput Gajah (ad libitum) + konsentrat 
tanpa Ajitein; P1 = Rumput Gajah (ad libitum) + konsentrat (Ajitein 2 %) dan P2 = 

Rumput Gajah (ad libitum) + konsentrat (Ajitein 6 %). Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penambahan Ajitein dalam konsentrat domba 
tidak memberikan pengaruh (P>0,05) yang signifikan pada konversi pakan. Namun 

dengan penambahan level Ajitein dapat meningkatkan konsumsi konsumsi pakan 

pertambahan bobot badan dan menurunkan nilai konversi pakan. 

 
Kata Kunci : Domba ekor gemuk, Protein sel tunggal, konversi pakan 

 

PENDAHULUAN 

Potensi menggembangkan penggemukan domba di Indonesia saat ini diikuti 

dengan jumlah kebutuhan daging yang meningkat. Selain itu ternak domba memiliki 

prospek yang baik untuk dikembangkan dimasa depan karena pemeliharaan yang mudah 

dilakukan, siklus reproduksi relatif singkat dan tahan terhadap penyakit.  Penggemukan 

domba idealnya dimulai saat umur domba belum berumur satu tahun, dengan 

pertimbangan bahwa pada usia itu pertumbuhan domba sedang mencapai fase 

pertumbuhan cepat, yaitu saat pemberian pakan akan dikonversikan menjadi daging. 

Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses penggemukan domba adalah pakan. 

Salah satu kebutuhan nutrien pada pakan ternak yang harus diperhatikan adalah 

protein. Di dalam tubuh ternak protein berfungsi untuk memperbaiki jaringan tubuh dan 

pembangun jaringan baru (Anggorodi, 1994). Domba mendapatkan sumber protein dari 

pakan yang dikonsumsi dan protein mikroba. Peningkatan konsumsi protein juga 

dipengaruhi oleh kandungan protein dalam pakan yaitu semakin tinggi kandungan protein 

semakin banyak pula protein yang terkonsumsi. Salah satu bahan yang tergolong protein 

sel tunggal adalah FML (Fermented Mother Liquor). Namun karena berbentuk cair, FML 

mailto:email@poespitasari_ndaru@yahoo.com


 
 

221 
 

memiliki keterbatasan dalam hal tranportasi dan pencampuran dalam bahan pakan. 

Dengan demikian, salah satu teknik meningkatkan penggunaan FML dapat dilakukan 

dengan proses pengeringan. FML yang dikeringkan dikenal dengan nama Ajitein. Dari 

kajian tersebut, maka perlu adanya penelitian tentang berapa besar pengaruh pemberian 

Ajitein sebagai sumber protein yang digunakan dalam bahan pakan terhadap nilai 

konversi pakan domba ekor gemuk. 

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

Pada penelitian ini, domba yang digunakan adalah domba ekor gemuk jantan 

yang berumur 5-6 bulan dengan bobot badan awal domba yaitu 13-15 kg, sejumlah 12 

ekor domba. Domba ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan kisaran bobot 

badan, masing-masing kelompok terdapat 4 ekor ternak. 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hijauan dan konsentrat. 

Hijauan yang digunakan adalah rumput gajah yang dipotong pada umur ± 60 hari. Bahan 

pakan yang digunakan sebagai penyusun konsentrat untuk masing-masing perlakuan pada 

penelitian ini adalah bungkil kedelai, pollard, bungkil kelapa, empok, bungkil sawit, 

ajitein, tetes, urea, dan mineral. 

 

Tabel 1. Proporsi bahan pakan penyusun konsentrat penelitian domba ekor gemuk (%) 

BAHAN 
Perlakuan 

P0 P1 P2 

Bungkil Kedelai 8 7 5 

Pollard 27 25 23 

AJITEN 0 2 6 

Bungkil Kelapa 26 26 14 
Empok  27 28 40 

Bungkil Sawit  5 5 5 

Material liquid 5 5 5 
Mineral 2 2 2 

Total 100 100 100 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap yang terdiri dari empat perlakuan pakan 

dengan tiga kali ulangan. Perlakuan pada penelitian ini adalah level penggunaan Ajitein 

pada pakan konsentrat dengan mempertimbangkan kandungan protein yang sama 

(isoprotein). Adapun perlakuan yang diberikan pada domba selama penelitian adalah 

sebagai berikut:  P0 = Rumput Gajah (ad libitum) + konsentrat tanpa Ajitein : P1 = 

Rumput Gajah (ad libitum) + konsentrat (Ajitein 2 %) dan P2 = Rumput Gajah (ad 

libitum) + konsentrat (Ajitein 6 %) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Umum Penelitian 

Lingkungan penelitian merupakan salah satu faktior penting yang mempengaruhi 

pertumbuhan ternak. Tempat yang digunakan penelitian ini berada di Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya yang berlokasi di Dau 

Malang. Penelitian ini dilaksanakan dikandang metabolis, ternak yang yang digunakan 

dalam penelitian adalah 12 ekor. Berdasarkan pengukuran, suhu kandang yaitu 22-24ºC. 

Keadaan lingkungan akan mempengaruhi kondisi ternak, kesehatan dan konsumsi domba. 

hal ini sesuai dengan pendapat Anggordi (1990), yang menyatakan bahwa iklim dan suhu 

lingkungan dapat mempengaruhi tingakt nafsu makan dan jumlah makanan yang 

dikonsumsi ternak. 

Ternak yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari peternakan rakyat di 

Malang, Jawa Timur. Ternak yang dipilih adalah bakalan yang sehat dan normal (tidak 

cacat). Ternak-ternak tersebut sesampainya dikandang dilakukan pemberian obat cacing 

dan adaptasi terhadap pakan perlakuan selama 15 hari. Setelah 15 hari masa adaptasi, 

dilanjutkan tahap koleksi data selama 75 hari. 

 

Kandungan Nutrien Pakan 

Kandungan BK, BO, dan PK pakan yang digunakan dalam penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 2. Kandungan nutrien tersebut diperoleh dari hasil analisis di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

Tabel 2. Kandungan nutrien pakan penelitian 

Pakan 
BK BO PK 

Dalam % BK 

Rumput gajah 
P0 

P1 

P2 

20.2 
90,59 

87,24 

86,76 

85.25 
91,88 

91,72 

91,99 

11.46 
21,73 

22,85 

22,3 

 

Kandungan PK hijauan rumput gajah yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu 

11,46 % dalam BK. Nilai ini lebih besar dibandingkan pendapat Bondan (2009), yang 

menyatakan bahwa kandungan protein kasar pada rumput gajah yaitu 10,2% berdasarkan 

bahan kering. Hal ini juga sesuai pendapat Derek P dan Agustinus (2009), yang 

menyatakan bahwa jumlah daun sangat berhubungan erat dengan umur pemotongan, 
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makin lama umur pemotongan makan makin besar produksi batang. Tanaman pakan 

ternak yang memiliki kemampuan menghasilkan daun yang banyak akan mempunyai 

kualitas yang baik, yaitu kandungan nutrisi yang tinggi dan pada akhirnya kecernaan yang 

besar (Mansyur et al., 2005). 

Kandungan protein konsentrat pakan penelitian untuk masing-masing perlakuan 

P0, P1, dan P2 berdasarkan data diatas adalah 21,73%; 22,85%; dan 22,61%. Dari data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kandungan protein pakan penelitian yang digunakan 

adalah isoprotein. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan protein dalam pakan sudah 

sesuai dengan metode penelitian. Kandungan protein tersebut sudah mencukupi 

kebutuhan PK domba. 

 

Konversi Pakan 

Konversi pakan menunjukkan kemampuan ternak dalam mengubah pakan yang 

dikonsumsi menjadi daging. Semakin rendah nilai konversi maka semakin tinggi 

kemampuan ternak mengubah pakan menjadi daging.  Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata terhadap konversi pakan (P>0,05) 

karena konsumsi BK dan PBBH yang dihasilkan juga tidak berpengaruh nyata. Rataan 

konversi pakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata konversi pakan domba 

Perlakuan Konversi Pakan 

P0 
P1 

P2 

7,00 ± 0,55a 

7,23 ± 1,39 a 

6,56 ± 0,87 a 

Rataan 7,26 ± 0,93 

Keterangan : aSuperskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 
yang tidak nyata (P>0,05). 

 

Dari data diatas dapat diketahui bahwa konversi pakan pada P0, P1 dan P2 adalah 

7,00; 7,23 dan 6,59. Nilai konversi terendah yaitu pada P2 yaitu sebesar 6,59 yang dapat 

diartikan bahwa untuk menghasilkan 1 kg daging diperlukan pakan sejumlah 6,59 kg. 

Nilai konversi pakan P2 lebih baik dari pada P0. Pada P0 konsumsi BK yaitu 

972,45gr/ekor/ hari dengan PBB 140 gr memiliki nilai konversi 7,00 sedangkan pada P2 

konsumsi BK yaitu 915,87 gr/ekor/hari dengan PBB 140 gr memiliki konversi 6, 59. 

Dengan membandingkan dua data tersebut maka dapat diketahui bahwa pakan yang 

menggunakan penambahan Ajitein memiliki kemampuan mengubah pakan menjadi 

daging lebih baik dari pada pakan yang tidak ditambahkan Ajitein, meskipun pada P0 

konsumsi pakan lebih tinggi daripada P2 namun PBB yang dihasilkan sama.  



 
 

224 
 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Purbawati et all (2009) yang memiliki 

nilai rataan konversi pakan lebih tinggi yaitu  7,63. Hal ini dapat disebakan karena 

penggunaan bahan pakan sumber protein dan kandungan protein kasar yang berbeda. 

Konversi pakan yang dihasilkan pada penelitian ini baik karena menurut Gatenby (1986), 

konversi pakan domba di daerah tropis berkisar antara 7-15. Duddy et all. (2007) 

menyatakan bahwa domba dalam masa penggemukan, umumnya memiliki nilai konversi 

pakan sebesar 5 sampai dengan 10. Konversi pakan khususnya untuk ternak ruminansia 

kecil dipengaruhi oleh kualitas ransum, nilai kecernaan dan efisiensi pemanfaatan zat gizi 

dalam proses metabolisme didalam jaringan tubuh ternak. Semakin baik kualitas pakan 

yang dikonsumsi ternak, diikuti dengan pertambahan bobot badan yang tinggi maka nilai 

konversi semakin rendah dan semakin efisien pakan yang digunakan (Pond et all., 1995).  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

penambahan Ajitein dalam konsentrat domba tidak memberikan pengaruh (P>0,05) yang 

signifikan pada konversi pakan. Namun dengan penambahan level Ajitein dapat 

meningkatkan konsumsi konsumsi pakan pertambahan bobot badan dan menurunkan nilai 

konversi pakan. Pada pakan P2 memiliki nilai konsumsi dan pertambahan bobot badan 

tertinggi dan nilai konversi yang rendah, serta efisien dalam penggunaan bungkil kedelai. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini untuk mengevaluasi penambahan campuran fitobiotik, acidifier, 

danprobiotik dengan bentuk yang berbeda dalam pakan komersil terhadap kualitas karkas 

itik.Materiyang digunakan adalah 280 ekor itik hibrida umur 14 hari.Metode yang 

digunakan adalahpercobaan lapang dengan rancangan acak lengkap pola tersarang dengan 
2 faktor perlakuanbentuk dan level, Faktor pertama adalah bentuk aditif pakan yaitu B1 

(enkapsulasi) dan B2 (tanpa enkapsulasi). Faktor kedua adalah level penambahan yaitu 

L0 (penambahan 0%), L1(penambahan 0,5%), L2 (penambahan 1%), L3 (penambahan 
1,5%). Perbedaan perlakuan akandiuji dengan Uji Jarak Berganda Duncan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bentuk yangberbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap kualitas karkas dan kadar kolesterol dagingitik. Sementara itu, level 
penambahan berpengaruh nyata (P<0,01) pada kadar kolesterol dagingitik dan tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kualitas karkas itik. Penambahan 1,5%mampu 

meningkatkan berat karkas, dan berat organ dalam, serta menurunkan kadar 

kolesteroldaging itik. 
 

Kata kunci: fitobiotik, acidifier, probiotik, kualitas karkas, enkapsulasi, itik. 

 

PENDAHULUAN 

Permentan nomor 14 tahun 2017 pasal 16 ayat 1 menyebutkan tentang cara 

penggunaan obat hewan berupa antibiotik sebagai imbuhan pakan (feed additive) telah 

dilarang dalam produk pakan jadi maupun sebagai bahan baku obat hewan yang sengaja 

dicampurkan kedalam pakan, yang selanjutnya ditegaskan pada ayat ke 2 yang mana obat 

hewan telah dilarang digunakan sebagai feed additivedalam pakan (Permentan, 2017). 

Akibatnya biaya produksi meningkat tajam serta penggunaan antibotik sintetik 

menimbulkan efek lain yang membahayakan kesehatan manusia yang mengakonsumsi 

yaitu berupa residu kimia yang ditinggalkan. 

Aditif pakan alami yang dapat menggantikan peranan antibiotik sintetis antara 

lain fitobiotik, acidifier, dan probiotik. Fitobiotik memiliki peranan untuk menstimulasi 

enzim pencernaan, meningkatkan aktivitas mikroba, dan bersifat antioksidan.Acidifier 

berfungsi untuk mempertahankan pH saluran pencernaan dan menciptakan kondisi pH 

yang sesuai untuk pencernaan zat makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan 

serta menekan mikroba patogen dan meningkatkan pertumbuhanmikroba yang 

mailto:osofjan@yahoo.com


 
 

227 
 

menguntungkan.Bakteri probiotik bermanfaat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan 

mencegah pertumbuhan bakteri patogen.Kombinasi penambahan fitobiotik, acidifier, dan 

probiotik sangat tepat untuk diterapkan, karena acidifier mampu menstabilkan pH dalam 

usus halus, sehingga bakteri non patogen (BAL) dapat beraktivitas dengan maksimal. 

BAL ini akan menghasilkan enzim-enzim pencernaan, dengan penambahan fitobiotik 

akan lebih memaksimalkan kinerja enzim dengan adanya minyak atsiri dalam bawang 

putih. Pemanfaatan acidifier, fitobiotik dan probiotik pada unggas adalah dengan 

melindungi (enkapsulasi) pada daerah mulut sampai gizzarddan melindungi zat aktif pada 

aditif pakan alami dengan cara menggunakan teknologi enkapsulasi. 

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

Penelitian ini menggunakan itik hibridasebanyak 128 ekor, fitobiotik berupa 

campuran bawang putih dan meniran, acidifier berupa campuran asam laktat dan asam 

sitrat, dan probiotik dalam bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi serta pakan basal. 

Metode penelitian menggunakan metode percobaan in vivo menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang dengan 2 faktor perlakuanyaitu bentuk 

B1= non enkapsulasi dan B2=enkapsulasi dan level penggunaan kombinasi fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik yang tersarang pada faktor bentuk (L0=0%, L1=0,5%, L2=1%, 

L3=1,5%) dengan 4 kali ulangan.  

Variabel penelitian ini adalah bobot karkas, bobot organ dalam (gizzard, empedu, 

pankreas, dan hati) dan kadar kolesterol daging. 

Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis varian (ANOVA) pada 

Rancangan Acak Lengkap pola tersarang. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan 

(P<0,05) akan di uji dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Pengaruh Perlakuan Bentuk Terhadap Bobot Karkas, Bobot Organ Dalam, 

dan Kadar Kolesterol Daging. 

Pengaruh penambahan fitobiotik, acidifier, dan probiotik dalam pakan terhadap 

bobot karkas, bobot organ dalam (gizzard, empedu, pankreas, hati), dan kadar kolesterol 

daging itik dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Rataan pengaruh penggunaan campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik 

dalam bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi. 
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Faktor 

Variabel 

Karkas 

(g/ekor) 

Gizzard(g/100 

g BB) 

Empedu 

(g/100 g 
BB) 

Pankreas 

(g/100 g 
BB) 

Hati 

(g/100 g 
BB) 

Kolesterol 

(mg/100 g) 

B1 916,28±41,53 3,97±0,57 0,123±0,008 0,085±0,009 2,78±0,27 191,98±5,25 

B2 945,78±19,76 3,88±0,18 0,127±0,014 0,079±0,003 2,83±0,11 188,91±4,44 

Keterangan : B1 : non enkapsulasi; B2 : enkapsulasi. 

 

1.1 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap Bobot Karkas 

Rata-rata perlakuan bentuk enkapsulasi menunjukkan bobot karkas itik yang 

cenderung lebih tinggi hingga 945,78 g/ekor. Teknologi enkapsulasi dapat meningkatkan 

daya hidup bakteri probiotik, serta mampu melindungi probiotik maupun senyawa lain 

agar tidak mudah rusak pada pH saluran pencernaan sebelum usus halus yang fluktuatif. 

Dong et. al. (2016) melaporkan bahwa penggunaan mikroenkapsulasi Enterococcus 

fecalis pada pakan ayam pedaging dapat meningkatkan tinggi villi, dimana villi 

merupakan organ yang berfungsi menyerap zat makanan untuk membentuk massa otot. 

 

1.2 Pengaruh Perlakuan Bentuk Terhadap Bobot Organ Dalam 

Rata-ratabobot gizzard perlakuan bentuk enkapsulasi dan tanpa enkapsulasi 

menunjukkan nilai yang sama yaitu 3,88-3,97 g/100 g bobot hidup. Untuk bobot empedu 

berkisar 0,123-0,127 g/100 g bobot hidup. Akhadiarto (2010) menyatakan bahwa besar 

kecilnya gizzarddipengaruhi oleh aktivitasnya, apabila ayam dibiasakan diberi pakan 

yang sudah digiling maka gizzardakan lisut. 

Rata-rata bobot pankreas berkisar antara 0,123-0,127 g/100 g bobot 

hidup.Perlakuan enkapsulasi pada aditif pakan mampu melindungi dan menciptakan 

suasana asam pada duodenum, dimana suasana asam mampu menstimulasi sekresi enzim-

enzim pencernaan yang disekresikan pankreas, sehingga kerja pankreas akan lebih 

optimal. Bobot pankreas ditentukan oleh besarnya enzim-enzim yang disekresikan 

pankreas. Natsir (2006) melaporkan bahwa penggunaan kombinasi asam sitrat dan asam 

laktat cair terenkapsulasi dalam pakan ayam pedaging diperoleh rata-rata bobot pankreas 

0,20 g/100 g BB untuk bntuk aditif pakan cair, dan 0,18 g/100 g BB untuk aditif pakan 

terenkapsulasi. Kemudian untuk bobot hati memiliki rata-rata 2,78-2,83 g/100 g bobot 

badan. Bobot hati masih dalam kisaran normal.Widodo (2018) menuliskan bahwa bobot 

hati untuk ternak unggas sekitar 3% dari bobot badannya. 

 

1.3 Pengaruh Bentuk Perlakuan Terhadap kadar kolesterol daging 
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Rata-rata kadar kolesterol daging itik antara 191,9-188,9 mg/100 g daging. 

Perlakuan kombinasi aditif pakan bentuk enkapsulasi cenderung mampu menurunkan 

deposisi kolesterol dalam daging itik.Perlakuan bentuk enkapsulasi dapat membawa asam 

organik lebih banyak masuk kedalam usus halus sehingga terjadi keseimbangan 

mikroflora usus dengan pengontrolan pH.Senyawa aktif yang terkandung dalam fitobiotik 

bentuk enkapsulasi tidak rusak karena fluktuasi pH pada saluran pencernaan sebelum 

mencapai usus halus sehingga saluran pencernaan dapat bekerja dengan optimal karena 

adanya senyawa bioaktif sebagai antioksidan dan antibakteri.Dalam bawang putih 

terdapat Allicinyang dapat mengikat gugus SH group (bagian fungsional) dari Ko-A dan 

menurunkan nicotinamide adenine denocleoted hidrogenase (NADH) dan nicotinamide 

adenin denocleoted phosphate hidrogenase (NADPH) yang dibutuhkan dalam proses 

pembentukan kolesterol di hati (Sunarto dan Pikir, 1995). Sintesis kolesterol di hati 

berkurang, demikian juga kolesterol yang ditransfer ke daging melalui darah 

akanberkurang. 

 

2. Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Enkapsulasi Dan Non Enkapsulasi 

Terhadap Bobot Karkas, Bobot Organ Dalam, Dan Kadar Kolesterol 

Daging.  

Pengaruh penambahan fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk enkapsulasi dan 

non enkapsulasi dalam pakan basal terhadap bobot karkas, bobot organ dalam (gizzard, 

empedu, pankreas, hati), dan kadar kolesterol daging itik dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Rataan pengaruh level penggunaan campuran fitobiotik, acidifier,dan 

probiotik tersarang pada bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi. 

Perlakuan 

Variabel 

Karkas 
(g/ekor) 

Gizzard(g/ 
100 g BB) 

Empedu 
(g/100 g 

BB) 

Pankreas 
(g/100 g 

BB) 

Hati 
(g/100 g 

BB) 

Kolesterol 
(mg/100 g) 

B1 

L0 854,62±52,83 4,08±0,37 0,12±0,02 0,09±0,01 2,40±0,16 198,80±0,95c 
L1 932,46±60,85 3,78±0,81 0,12±0,03 0,08±0,01 2,76±0,44 193,42±3,96b 

L2 932,75±64,63 3,31±0,17 0,13±0,03 0,09±0,003 2,99±0,50 187,88±0,78a 

L3 945,27±59,34 4,68±0,64 0,12±0,01 0,08±0,01 2,97±0,39 187,81±0,81a 

B2 

L0 920,05±21,69 3,77±0,35 0,11±0,02 0,08±0,01 2,80±0,33 195,55±0,34b 
L1 968,21±87,32 3,69±0,60 0,12±0,03 0,08±0,02 2,71±1,04 186,14±0,81a 

L2 947,74±24,88 4,08±0,60 0,13±0,04 0,08±0,01 2,86±0,25 186,98±0,10a 

L3 947,12±54,18 3,98±0,69 0,15±0,03 0,08±0,01 2,97±0,26 186,97±0,09a 

Keterangan : B1 : campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik non enkapsulasi; B2 : 
campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik enkapsulasi; L0 : konsentrasi 

pemberian 0%; L1 : konsentrasi pemberian 0,5%; L2 : konsentrasi 

pemberian 1%; L3 : konsentrasi pemberian 1,5%. Superskrip yang berbeda 
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pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

2.1 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Enkapsulasi Dan Non Enkapsulasi 

Terhadap Bobot Karkas 

 

2.1.1 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Non Enkapsulasi 

Kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk non enkapsulasi cenderung 

memberikan peningkatan bobot karkas pada level 1,5% hingga 945,21 g/ekor. Perlakuan 

non enkapsulasi pada kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik dapat diberikan 

hingga level 1,5% karena senyawa aktif maupun zat antinutrisi yang ada dalam fitobiotik 

akan terdegradasi pada saluran pencernaan ayam sebelum mencapai usus halus yang 

cenderung memiliki pH dibawah 3. 

 

2.1.2 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Enkapsulasi 

Penambahan kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk enkapsulasi 

pada level 0,5% bobot karkas meningkat hingga 968,21 g/ekor. Namun padapemberian 

diatas 1% bobot karkas cenderung mengalami penurunan hingga 947,12 g/ekor. Hal ini 

mengindikasikan zat antinutrisi dalam fitobiotik menunjukkan efek antagonis pada 

pertumbuhan itik karena fitobiotik yang digunakan tidak dilakukan proses ekstraksi. 

Natsir, dkk. (2007) level 0,8% memberikan pengaruh terhadap peningkatan bobot karkas 

tertinggi.  

 

2.2 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Enkapsulasi Dan Non Enkapsulasi 

Terhadap Bobot Organ Dalam 

 

2.2.1 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Non Enkapsulasi 

Penambahan kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk non 

enkapsulasi cenderung memberikan peningkatan bobot gizzard pada level 1,5%sebesar 

4,68 g/100 g bobot badan. Sedangkan bobot empedu dengan perlakuan level penambahan 

yang berbeda-beda relatif sama yaitu antara 0,12-0,13 g/100 gram bobot badan. 

Penambahan kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk non 

enkapsulasi cenderung memberikan peningkatan bobot pankreas pada penambahan 1% 

yaitu 0,09 g/100 g bobot badan. Salah satu indikator yang mempengaruhi bobot pankreas 

adalah seberapa banyak enzim-enzim pencernaan yang disekresikan oleh pankreas. 

Sehingga penambahan acidifier non enkapsulasi akan terdegradasi pada saluran 
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pencernaan sebelum mencapai usus halus dan acidifier sangat efektif untuk menstimulasi 

sekresi enzim pencernaan oleh pankreas. Natsir (2006) menyatakan bahwa kerja pankreas 

dipengaruhi oleh jumlah zat makanan yang masuk dalam usus halus. 

Rata-ratabobot hati cenderung mengalami kenaikan pada penambahan aditif non 

enkapsulasi level 1% hinnga 2,99 g/100 g bobot badan, namun penambahan melebihi 1% 

bobot hati itik menurun. Hasil penelitian Natsir (2006) melaporkan bahwa penambahan 

kombinasi asam laktat dan asam sitrat dengan konsentrasi 0,4% dalam bentuk non 

enkapsulasi diperoleh bobot hati sebesar 2,81 g/100 g BB. 

 

2.2.2 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Enkapsulasi 

Perlakuan level penambahan kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk 

enkapsulasi cenderung memberikan peningkatan bobot gizzard pada level 1% sebesar 

4,08 g/100 g bobot badan. Namun, perlakuan penambahan aditif bentuk enkapsulasi 

menunjukkan rata-rata bobot hati itik yang hampir sama. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pemberian aditif pakan pada berbagai level tidak berpengaruh terhadap bobot gizzard, 

karena gizzardmerupakan tempat pencernaan makanan secara mekanik, apabila kinerja 

gizzard meningkat maka bobot gizzardjuga akan meningkat.  

Perlakuan level penambahan kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk 

enkapsulasi cenderung memberikan peningkatan seiring dengan semakin besar 

penambahan hingga 1,5% dengan rata-rata 0,15 g/100 g bobot badan. Semakin berat 

empedu mengindikasikan bahwa garam empedu yang dihasilkan oleh hati akan semakin 

banyak, sehingga nantinya akan berpengaruh pada deposisi kolesterol pada daging itik. 

Sedangkan perlakuan level penambahan kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik 

bentuk enkapsulasi memberikan rata-rata bobot pankreas yang sama. Sedangkan 

perlakuan level penambahan kombinasi fitobiotik, acidifier, dan probiotik bentuk 

enkapsulasi hingga 1,5% cenderung memberikan peningkatan bobot hati dengan rata-rata 

2,80-2,97 g/100 g bobot badan. Hal ini disebabkan karena kinerja hati yang semakin berat 

dengan semakin tingginya konsentrasi penambahan aditif pakan untuk mendetoksifikasi 

senyawa anti nutrisi yang ada dalam aditif pakan yang diberikan. 

 

2.3 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Enkapsulasi Dan Non Enkapsulasi 

Terhadap Kadar Kolesterol Daging 

 

2.3.1 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Non Enkapsulasi 
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Pengaruh perlakuan level penambahan kombinasi aditif pakan tersarang pada 

bentuk non enkapsulasi menunjukkan bahwa kadar kolesterol daging tertinggi terdapat 

pada perlakuan kontrol yaitu sebesar198,8 mg/ 100 g daging, dan kadar kolesterol daging 

yang paling rendah ditunjukkan pada konsentrasi pemberian kombinasi aditif pakan pada 

level 1,5% yaitu sebesar 187,81 mg/100 g daging.Hal ini mengindikasikan bahwa 

konsentrasi pemberian aditif pakan yang semakin tinggi tersarang pada bentuk non 

enkapsulasi terdapat lebih banyak senyawa aktif yang masuk kedalam usus halus itik, 

dimana bawang putih sebagai fitobiotik mengandung senyawa aktif berupa minyak atsiri, 

oleoresin dan gingerol merupakan senyawa aktif yang mampu menurunkan kolesterol 

(Witantri, 2013). 

 

2.3.2 Pengaruh Level Tersarang Pada Bentuk Enkapsulasi 

Pengaruh level kombinasi aditif pakan tersarang pada bentuk 

enkapsulasididapatkan hasil bahwa pada level 0,5-1,5% menunjukkan kadar kolesterol 

daging yang rendah yaitu 186,14-186,97 mg/100 g daging.Septiana (2014) melaporkan 

bahwa penambahan campuran acidifier, dan fitobiotik alami dapat menurunkan kadar 

kolesterol kuning telur ayam petelur umur 57 minggu secara sangat nyata pada level 0,5% 

tersarang pada bentuk enkapsulasi.  

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan campuran fitobiotik, 

acidifier, dan probiotik dalam bentuk enkapsulasi dan non enkapsulasi dalam pakan itik 

memberikan hasil yang sama ditinjau dari bobot karkas, bobot organ dalam, dan 

kolesterol daging itik.Penambahan campuran fitobiotik, acidifier, dan probiotik hingga 

level 1% memberikan hasil yang optimal ditinjau dari tidak memberikan perbedaan 

terhadap bobot karkas dan bobot organ dalam, namun semakin tinggi pemberian aditif 

pakan dapat menurunkan kadar kolesterol daging itik. 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari pengaruh jenis 

penggorengan pada kandungan makanan, tanin dan kerapatan biji asam sebagai bahan 

pakan unggas. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah biji asam yang 
diperoleh dari Ds. Jungcang-cang, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pengukuran variabel 

yang digunakan adalah Kandungan zat makanan (BK, PK, LK, SK, CA, P dan GE), 

kandungan tanin dan densitas. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis 
variansi (ANOVA) pada RAL, apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan 

uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Perlakuan dalam penelitian ini adalah 

P0 = Bahan tanpa Perlakuan, P1 = Bahan Pakan + Minyak Goreng, P2 = Bahan Pakan + 

Penggorengan Sangrai, P3 = Bahan Pakan + Penggorengan Pasir. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan (P <0,01) pada kandungan zat 

makanan, kandungan tanin dan densitas. Dapat disimpulkan bahwa, penggunaan proses 

penggorengan minyak memberikan efek peningkatan lemak kasar sebesar 0,086% dan 
menurunkan nilai bahan kering, protein kasar. Serat kasar mengalami penurunan proses 

penggorengan sangrai sebesar 2,712%. Perlakuan penggorengan pasir menurunkan nilai 

kalsium, fosfor dan energi kotor. Penggunaan jenis penggorengan minyak, proses 

sangarai dan pasir menurunkan tanin dan meningkatkan densitas tepung biji asam 
(tamarindus indica l). 

 

Kata kunci: Tamarindus indica L, kandungan zat makanan, tannin, densitas, 
penggorengan minyak, penggorengan sangrai, penggorengan pasir 

 

PENDAHULUAN 

Bahan makanan ternak adalah bahan yang dapat dimakan, tetapi tidak semua 

komponen dalam bahan makanan ternak tersebut dapat dicerna oleh ternak. Berdasarkan 

kandungan zat gizinya bahan pakan dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu Pakan 

sumber energi yang mengandung protein kurang dari 20%, serat kasar kurang dari 18% 

dan kandungan dinding sel kurang dari 39%, Pakan sumber protein yaitu pakan yang 

mengandung protein lebih dari 20%, Sumber mineral, Sumber vitamin, Pakan 

tambahan/Feed aditif ( Subekti, 2009 ). Pemilihan bahan pakan yang tepat akan 

menghasilkan pakan yang mempunyai kualitas yang mampu memenuhi kebutuhan ternak 

serta bahan pakan memiliki harga yang cukup murah dan segi ketersediaan, kualitas 
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bahan pakan penting untuk diperhatikan ( Sjofjan, 2008 ). Pakan merupakan kebutuhan 

primer dunia usaha peternakan dimana dalam budidaya ternak secara intensif biaya pakan 

mencapai sekitar 70% dari total biaya produksi (Supriyati et al., 2003; Pasaribu,2007 ), 

sehingga harga bahan pakan sangat menentukan biaya produksi. Harga pakan unggas 

yang semakin lama semakin mahal disebabkan dari bahan pakan penyusun ransum masih 

bergantung dari impor terutama tepung ikan dan bungkil kedelai. Disamping harga pakan, 

nilai nutrisi pakan juga menentukan produksi, dengan nilai gizi yang baik maka produksi 

ternak semakin baik. Menekan biaya produksi, dibutuhkan bahan baku yang cukup murah 

dan mudah didapat dengan gizi yang cukup. Salah satu cara memecahkan kendala 

tersebut dengan memanfaatkan limbah pertanian. 

Biji asam merupakan salah satu limbah pertanian yang selama ini telah banyak 

digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu bahan pakan ternak. 

Produktivitas biji asam lebih tinggi dibandingkan dengan kacang kedelai, yakni berkisar 

1,5-4 ton dalam satu hektar sedangkan untuk kedelai rata-rata produksinya hanya 1,3 ton 

dalam satu hektar (Suharjanto, 2010). Disisi lain, biji asam mempunyai potensi besar, 

merupakan tanaman asli Indonesia, mudah dibudidayakan, dapat dipanen berkali-kali 

(lebih dari 5 kali dalam sekali tanam dengan hasil biji kering lebih dari 1 ton/ha sekali 

panen (Subagio, 2006), dapat tumbuh dan berproduksi pada lahan yang kurang subur, 

biaya budidaya lebih murah dibandingkan dengan kedelai, harga murah, kandungan 

protein cukup tinggi 30%, mengandung lisin dan triptofan yang relative tinggi, 

kandungan karbohidrat 67,23%, kandungan lemak kasar 1,9%. Dari segi kandungan 

nutrisi biji asam mengandung protein kasar 13,12%, lemak kasar 3,98%, serat kasar 

3,67%, bahan kering 89,14%, kalsium 1,2%, phospor 0,11%, abu 3,25%, BETN 75,98%, 

dan energi metabolis 3368 Kkal/kg, namun mempunyai kendala defisiensi metionin dan 

sistin serta mengandung anti nutrisi yaitu tripsin inhibitor, asam fitat dan tanin 

(Teru,2003;Tualaka et al.2012: Koni dkk,2013).  

Pengolahan bahan pangan dengan menggunakan proses pemasakan umumnya 

mengakibatkan penurunan komposisi kimia danzat gizi bahan pangan tersebut seperti 

kadarair, kadar abu, kadar protein dan kadar lemak. Tinggi atau rendahnya penurunan 

kandungan gizisuatu bahan pangan pangan akibat pemasakan tergantung dari jenis bahan 

pangan, suhu yang digunakan. Penerapan teknologi pengolahan berupa penggorengan 

dengan 3 metode penggorengan yaitu metode penggorengan dengan minyak, pasir, 

sangrai yang bertujuan untuk menurunkan kandungan tannin, asam fitat, dan trypsin 

inhibitor yang merupakan zat anti nutrisi pada biji asam tersebut.Menurut Pulagenthi et 

al, (2004); Singh et al, (2007) dan Vadivel dan Pugalenthi (2010), penggunaan biji asam 
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terbatas karena adanya senyawa antinutrisi, yakni: tanin, fenol bebas,L-Dropa,asam 

phitat, penghambat protease (proteaseinhibitor), penghambat amilase (oligosakarida) 

dan tocoperol. Sundari, Almasyuhri dan Astuti (2015 ) menyatakan proses pengolahan 

dapat bersifat menguntungkan terhadap beberapa komponen zat gizi bahan pangan 

tersebut yaitu perubahan kadar kandungan zat gizi, peningkatan daya cerna dan 

penurunan berbagai senyawa anti nutrisi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian dengan 

berbagai perlakuan mengenai lama pemanasan menggunakan metode penggorengan 

terhadap nilai nutrisi biji asam jawa sebagai bahan pakan unggas.  

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

 

Lokasi dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya selama 4 minggu, yaitu 9 Oktober 2018 – 20 

November 2018. Analisis Kandungan Nutrisi dan Densitas dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Penggorengan Biji Asam dilaksanakan di Laboratorium Biokimia Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Pengujian analisis Tannin dilaksanakan di Laboratorium Kimia 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Uji grossy 

energy di UPT Hijauan makanan ternak Blitar. 

 

Materi Penelitian 

Biji asam jawa (Tamarindus indica L.) 5 kg yang telah mengalami proses 

pengeringan sebelumnya. Biji asam jawa didapat dari Desa. Jungcang-cang, Pamekasan, 

Madura dan Minyak goreng, pasir penggorengan. 

Peralatan yang digunakan antara lain : Mesin Penggiling,1 buah kompor,1 buah 

kuali berdiamter 50 cm, 4  baskom berdiameter 50 cm, timbangan analitik, gelas ukur, 

Timbangan Analitik, Oven, Alat Tulis, Nampan Aluminium, Sarung Tangan, Kertas 

Label,  Kompor Gas, Baskom,Termometer, Kantong Plastik,  Aluminium Foil. Bahan 

kimia untuk analisa nutrisi 

 

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

Laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 dan 5 ulangan sehingg 

dilakukan 20 unit sampel percobaan. Perlakuan adalah Penggorengan dengan 3 metode 
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yaitu Penggorengan dengan minyak, Penggorengan Sangrai, Penggorengan dengan pasir. 

Rincian perlakuan tersebut adalah : 

P0 : Biji Asam Tanpa Perlakuan 

P1 : Biji Asam + Penggorengan Minyak selama 10 menit 

P2 : Biji Asam + Penggorengan Sangrai selama 10 menit 

P3 : Biji Asam + Penggorengan dengan Pasir selama 10 menit 

 

Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati pada Penelitian meliputi : 

1. Kandungan BK, PK, LK, SK, GE, biji asam sebelum dan sesudah penggorengan 

dengan analisisi proksimat (AOAC,2005) 

2. Kandungan Ca dan P (%) biji asam sebelum dan sesudah penggorengan   (Sulaeman, 

Suparto dan Eviati, 2005)  

3. Kandungan tannin sebelum dan sesudah penggorengan dengan uji kandungan anti 

nutrisi (Amelia, 2015) 

4. Kerapatan jenis tepung biji asam dengan uji densitas (Luciana, 2012) 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis variansi(ANOVA) 

pada RAL, apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT). Model linier percobaan RAL menurut Gudono (2011) 

adalah sebagai berikut:  

Yij = µ + Ti + ɛij 

Keterangan : 

Yij = respon pada perlakuan ke-i ulangan ke j. 

µ = rata-rata umum 

Ti = pengaruh perlakuan ke-i 

ɛij = pengaruh galat percobaan 

ί = perlakuan 

ϳ = ulangan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 3. Rata-rata kandungan zat makanan biji asam ( tamarindus indica l ) 

Parameter 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 
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BK (%) 94.477 ± 0,248c 90,754 ± 0,619a 92,298 ± 0,215b 91,598 ± 0,898ab 

PK (%) 
15.977 ± 0,299c 14,217 ± 0,097a 14,894 ± 0,035b 

14,705 ± 0,144b 

SK (%) 4,618 ± 0,025d 3,926 ± 0,025c 1,906 ± 0,005a 3,068 ± 0,030b 

LK (%) 
6,661 ± 0,075c 6,747 ± 0,059d 5,701 ± 0,014b 5,288 ± 0,051a 

Ca (%) 
1,061 ± 0,003d 0,826 ± 0,006b 0,914 ± 0,002c 0,669 ± 0,007a 

P (%) 
0,295 ± 0,003d 0,272 ± 0.002b 0,277 ± 0,001c 0,238 ± 0,002a 

GE 
(kkal/g) 

3967,335 ± 
10,803c 

3800,795 ± 
25,922b 

3801,731 ± 
8,873b 

3755,538 ± 
36,806a 

Keterangan : Huruf  kecil superskrip (a-d)  yang berada pada baris yang sama memberikan 

pengaruh yang sangat nyata ( P<0,01) 

 

Pengaruh Jenis Penggorengan terhadap kandungan zat makanan biji asam jawa ( 

Tamarindus Indica L) 

Analisis proksimat ditunjukan untuk mengetahui persentase nutrien dalam pakan 

berdasarkan sifat kimianya, diantaranya kadar air, protein, lemak, serat, ekstrak bebas 

nitrogen dan abu (Afrianto dan Liviawaty 2005). Analisis proksimat banyak digunakan 

untuk menentukan kualitas bahan pakan buatan ataupun bahan pangan karena 

prosedurnya mudah dan relatif murah. Kandungan zat makanan bahan pangan atau bahan 

pakan dapat diketahui dengan mengurai (mengenalisis) komponen pangan dan pakan 

secara kimia. Zat makanan yang di analisis dalam penelitian ini yaitu Bahan Kering, Serat 

Kasar, Protein Kasar, Lemak Kasar, Kalsium, Phospor dan Gross Energy. 

Bahan kering adalah bahan yang tersisa setelah bahan pakan dipanaskan 105° 

selama satu malam sehingga kadar airnya menguap, hal ini sesuai dengan pernyataan 

tilmann dkk ( 1998 ) bahwa setelah pemanasan tersebut sampel makanan disebut sampel 

bahan kering dan pengurangannya dengan sampel makanan disebut persen kadar air. 

Rataan nilai kandungan zat makanan biji asam berdasarkan analisis proksimat 

menunjukan bahwa jenis penggorengan terhadap kandungan zat makanan biji 

memmberkan pengaruh (P<0,01) terhadap kandungan bahan kering biji asam. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat nilai rataan tertinggi terdapat pada perlakuan control P0 

( 94,447±0,248 c ), sedangkan terdapat penurunan pada nilai rataan yang paling rendah 

pada perlakuan P1 penggorengan minyak dengan nilai rataan ( 90,754 ± 0,619 a ), 

Penggorengan dengan minyak ternyata menurunkan kandungan bahan kering biji asam 

jawa dari bahan segarnya. Hal ini dimungkinkan banyaknya bahan kering yang larut 

dalam minyak selama proses penggorengan. Menurut Debnath et al. (2003), deep fat 

frying biasanya melibatkan adanya perpindahan massa seperti migrasi air dari bagian inti 

(core) bahan pangan ke bagian permukaan yang terbuang selama pemasakan sedangkan 
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menurut Khusnul Khotimah (2002) Pengolahan dengan panas secara umum 

mengakibatkan kehilangan beberapa zat gizi terutama zat yang bersifat labil. 

Protein merupakan salah satu nutrien yang perlu diperhatikan baik dalam 

menyusun ransum maupun dalam penilaian kualitas suatu bahan. Protein dibutuhkan oleh 

unggas yang sedang tumbuh untuk hidup pokok, pertumbuhan bulu dan pertumbuhan 

jaringan ( Scott et al., 2000 ). Rataan jumlah protein kasar yang terkandung dalam biji 

asam jawa dapat dilihat pada Tabel 4. Rataan nilai nutrisi asam jawa berdasarkan uji 

proksimat menunjukan bahwa jenis penggorengan memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar. Nilai Protein kasar tertinggi terdapat 

pada Perlakuan P0 dengan nilai (15.977 ± 0,299 c ) dan nilai protein kasar terendah 

terdapat pada Perlakuan P1 (14,217 ± 0,097 a ) yang mengalami penurunan dengan 

penggorengan minyak. Hal tersebut disebabkan karena proses pemanasan hanya akan 

merubah struktur protein akibat denaturasi oleh panas. Sundari dkk. (2015) 

mengungkapkan bahwa penggorengan dapat juga menurunkan kadar protein karena pada 

proses penggorengan sebagian minyak goreng akan menempati rongga-rongga bahan 

pangan menggantikan posisi air yang menguap, sehingga konsentrasi protein persatuan 

berat bahan menjadi lebih kecil. Hal ini ditambahkan dengan pendapat Gaonkar dan 

McPherson, ( 2005) bahwa perubahan thermal akibat penggorengan minyak pada protein 

menyebabkan terjadinya denaturasi yang dipercepat dengan keberadaan air. Perubahan 

thermal menyebabkan pati kehilangan kristalinitas, pengembangan granula, dan 

keluarnya amilosa dari granula meninggalkan amilopektin. 

Serat Kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin yang sebagian besar 

tidak dapat dicerna unggas dan bersifat sebagai pengganjal atau bulky. Serat kasar dapat 

membantu gerak peristaltik usus, mencegah penggumpalan ransum dan mempercepat laju 

digesta. Kadar SK yang terlalu tinggi, pencernaan nutrien akan semakin lama dan nilai 

energi produktifnya semakin rendah (Wahju, 2004). Rataan nilai nutrisi asam jawa 

berdasarkan uji proksimat menunjukan bahwa jenis penggorengan memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan serat kasar. Berdasarkan Tabel 3 dapat 

dilihat rataan serat kasar yang memiliki nilai paling tinggi yaitu perlakuan P0 (4,618 ± 

0,025 d) dan nilai rataan serat kasar yang memiliki nilai terendah yaitu perlakuan P2 

(1,906 ± 0,005 a ). Hal ini sesuai dengan pendapat Yusdiali dkk ( 2012 ) bahwa Perubahan 

sifat fisik dan kimia terjadi selama proses penyangraian seperti swelling, penguapan air, 

terbentuknya senyawa volatile, karmelisasi karbohidrat, pengurangan serat kasar, 

denaturasi protein, terbentuknya gas CO2 yang mengisi pori-pori kopi. Semakin 

tingginya suhu dan lama penyangraian menyebabkan terjadinya pirolisis senyawa asam 
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sehingga senyawa ini menguap sehingga terjadi pengurangan serat kasar. Pada perlakuan 

penggorengan sangrai, terjadi penurunan kandungan serat kasar pada tepung biji asam 

yang diperoleh nilai kandungan serat kasar P2 penggorengan sangrai mengalami 

penurunan 2,712 %.. Hal ini diakibatkan karena terjadinya pelunakan dan hilangnya kulit 

keras dari beberapa biji dalam proses penggorengan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Diana ( 2016 ) bahwa testa biji memiliki kandungan serat yang tinggi, kehilangan itu 

berarti merupakan penurunan kandungan serat kasar. 

Analisis lemak kasar merupakan salah satu komponen dari rangkaian analisis 

proksimat yang sering dilakukan pada analisis bahan pakan ternak. Lemak berfungsi 

sebagai pemasok energi bagi tubuh. Kandungan lemak yang terlalu tinggi/rendah dalam 

pakan dapat memengaruhi kondisi ternak, status fisiologis dan produksi. Kandungan 

lemak kasar pada suatu bahan pakan digunakan untuk menduga nilai energi yang 

terkandung dalam bahan baku pakan tersebut. Rataan nilai nutrisi asam jawa berdasarkan 

uji proksimat menunjukan  bahwa jenis penggorengan memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan lemak kasar. Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat nilai 

rataan lemak kasar yang memiliki nilai rataan tertinggi yaitu P1 perlakuan penggorengan 

minyak (6,747 ± 0,059 d ) yang mengalami kenaikan Lemak kasar sebesar 0,086 % dari 

perlakuan control. Meningkatnya kadar lemak produk disebabkan oleh terjadinya 

penyerapan minyak kedalam bahan, hal inilah yang juga menyebabkan penguapan air 

dalam bahan selama penggorengan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Putro dkk.,( 

2012 ) bahwa semakin rendah kadar air dalam bahan maka semakin tinggi penyerapan 

minyak yang dihubungkan dengan kecenderungan penurunan kadar air, maka hal ini 

dapat mengindikasikan adanya poses penyerapan minyak akibat ruang kosong yang 

mulanya terisi oleh air, ketika air menguap maka rongga tersebut mulai terisi oleh 

minyak. Penyerapan minyak dipengaruhi oleh kadar air, luas permukaan, suhu 

penggorengan, dan lama penggorengan (Tjahjadi dkk. 2011). Nilai rataan lemak kasar 

yang memiliki nilai rataan yang paling rendah yaitu P3 perlakuan penggorengan dengan 

pasir (5,288 ± 0,051 a ). Menurunnya kadar lemak dikarenakan penggunaan media pasir 

sebagai pengganti minyak sehingga tidak ada penyerapan kandungan lemak kebahan. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Jamaluddin dkk ( 2017 ) bahwa penyangraian merupakan 

metode penggorengan dengan media pasir yang tidak menggunakan minyak untuk proses 

penguapan air sehingga bahan pakan yang  digunakan tidak menyerap minyak sehingga 

dapat menurunkan kadar lemak dalam bahan. 

Kalsium dan posfor merupakan unsur mineral makro yang penting untuk 

pertumbuhan ternak karena memiliki peranan utama dalam pembentukan rangka tubuh 
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dan gigi. Manfaat lain dari kalsium yaitu membantu pembekuan darah bersama dengan 

vitamin K,mengaktifkan beberapa jenis enzimdan membantu kontraksi otot. Kalsium 

mempunyai peran penting dalam mempertahankan hidup sehingga tubuh dapat 

melakukan proses demineralisasi tulang untuk memelihara kadar kalsium dalam darah, 

jika konsumsi kalsium tidak mencukupi. Diantara makro mineral yang dibutuhkan oleh 

tubuh, kalsium merupakan unsur yang terbanyak terdapat dalam tubuh ternak yaitu 

berkisar 1,5- 2,0% berat tubuh ( Phiraphinyoet al,.2006 ). Rataan nilai nutrisi Kalsium 

pada biji asam jawa menunjukan bahwa jenis penggorengan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan kalsium. Berdasarkan Tabel 3 rataan kalsium 

tertinggi terdapat pada perlakuan control P0 ( 1,061 ± 0,003 d) dan mengalami penurunan 

kadar kalsium pada perlakuan P3 penggorengan pasir dengan nilai rataan kandungan 

kalsium ( 0,669 ± 0,007 a ). Hal ini dikarenakan pemanasan dapat merusak dinding sel 

yang menyebabkan kalsium keluar dan proses penggorengan dengan media pasir 

memiliki panas yang merata pernyataan ini diperkuat dengan pendapat nirwana dkk ( 

2017 ) bahwa penyangraian dengan menggunakan pasir dalam proses transfer panasnya 

diduga lebih efisien karena luas kontak permukaan panas pasir cukup besar disamping itu 

pasir dengan wujud butiran (fluidized) yang disertai dengan pengadukan mempunyai sifat 

yang hampir sama dengan fluida (minyak) dalam hal menghantarkan panas selama 

penyangraian. Penurunan kadar kalsium dengan proses sangrai disebabkan oleh degradasi 

panas (Amalia dan Yuliana, 2013). Faktor yang mempengaruhi penurunan kadar kalsium 

adalah lama pemasakan, suhu, bahan yang bersifat basa dan kadar serat. Menurut 

Wardlaw (2003), faktor pemasakan dan pemanasan dengan suhu tinggi dapat berpengaruh 

terhadap kadar mineral seperti kalsium. Posfor berperan dalamproses bioenergi, 

transduksi energi untuk aktivitas sel, dan mengatur keseimbangan asam-basa (Tillman 

dkk., 1991). Kekurangan kalsium dan posfor sangat berpengaruh bagi kegiatan 

metabolism dan mampu menimbulkan dampak buruk karena kedua unsur tersebut bersifat 

esensial. Berdasarkan Tabel 6 bahwa nilai rataan Posfor memiliki nilai tertinggi pada 

perlakuan control P0 (0,295 ± 0,003 d) dan nilai terendah pada perlakuan P3 dengan  

penggorengan pasir ( 0,238 ± 0,002 a ). Terjadi penurunan pada posfor diduga karena 

pengaruh media pasir yang mengahantar kan panas secara merata, sejalan dengan 

pendapat Siswantoro, dkk. (2008) yang menyatakan bahwa selama penggorengan panas 

yang ditransfer dari pasir ke dalam bahan (kerupuk) selain digunakan untuk menaikkan 

juga digunakan untuk penguapan air bahan. Penurunan nilai Posfor diduga disebabkan 

karena proses pengolahan yang menyebabkan keluarnya kandungan mineral dari bahan 

pakan yang menggunkan perlakuan penggorengan. Menurut Ersoy dan Ozeren (2009) 
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pengolahan bahan pangan dengan menggunakan suhu tinggi dapat menyebabkan 

terjadinya penguapan air pada bahan pangan tersebut, semakin tinggi suhu yang 

digunakan semakin banyak pula molekul-molekul air yang keluar dari permukaan bahan 

pangan, diantaranya mineral yang ikut terlarut bersama dengan air.  

Gross energy (GE) adalah energi potensial yang terkandung dalam bahan pakan, 

namun belum dapat dipergunakan langsung oleh ternak. Energi harus dalam bentuk 

tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh ternak. Proses pembentukan energi potensial dari 

bahan pakan menjadi energi tersedia melalui proses panjang yaitu pencernaan, 

penyerapan dan metabolisme (Suprijatna et. al, 2005). Gross energy merupakan acuan 

kandungan energi bahan pakan secara kasar. Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat pada 

Tabel 6 bahwa nilai rataan pada gross energy memiliki pengaruh yang tertinggi terdapat 

pada perlakuan P1 perlakuan control ( 3967,335 ± 10,803 c ) dan perlakuan yang paling 

rendah terdapat pada perlakuan P3 penggorengan pasir (3755,538 ± 36,806 a). 

Berdasarkan lampiran 6 bahwa perlakuan jenis penggorengan sangat berpengaruh nyata ( 

P>0,01) dengan P3 mengalami penurunan gross energy sebesar 211,797 Kkal/g. Hal ini 

diduga disebabkan karena adanya kehilangan energy dan beberapa zat makanan lain pada 

saat proses penggorengan, berdasarkan penelitian kandungan GE pakan penelitian 

santoso dan eka ( 2016 ) bahwa semakin rendah seiring dengan kandungan protein kasar 

pakan perlakuan. Kondisi ini menurut Frandson (1992), dipengaruhi oleh spesies hewan, 

bentuk fisik makanan, komposisi bahan makanan atau ransum, tingkat pemberian 

makanan, temperatur lingkungan dan umur hewan.  gross energy pakan dan energi yang 

digunakan oleh ternak dapat mempengaruhi nilai energy metabolis pada ternak 

(Hudiansyah et al., 2015). Energi berasal dari nutrien yang tercerna, sehingga 

ketersediaannya tergantung pada jumlah yang hilang selama pencernaan dan metabolism. 

 

Pengaruh Jenis Penggorengan terhadap Kandungan Tannin Biji Asam Jawa 

(Tamarindus Indica L) 

Senyawa Tannin berpengaruh bagi ternak unggas karena menghambat pencernaan 

dan penyerapan nutrisi dan menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Soetan and Oyewole ( 2009 ) bahwa tanin menyebabkan penurunan 

konsumsi pakan pada hewan, mengikat protein dan enzim pencernaan untuk membentuk 

senyawa kompleks yang tidak mudah dicerna dan menyebabkan palatabilitas menurun 

dan tingkat pertumbuhan berkurang. Biji yang menghasilkan beberapa zat anti nutrisi 

akan menimbulkan efek samping seperti depresi, konstipasi dan gangguan gastro usus 

harus dilepaskan dengan perendaman atau perebusan dalam air dan pemasakan ( 
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penggorengan ) (El-siddig et al, 2006). Prosedur pengujian tannin terdapat pada Lampiran 

10. Rata-rata pengaruh jenis proses penggorengan terhadap kandungan tannin biji asam 

jawa ( tamarindus indica l ) tersaji pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Rata-rata kandungan tannin biji asam ( tamarindus indica l ) 

Perlakuan Tannin (%) 

P0 0,0283 ± 0,0002c 

P1 0,0272 ± 0,0002a 
P2 0,0278 ± 0,0001b 

P3 0,0275 ± 0,0003a 

Keterangan: Huruf  kecil superskrip (a-c) yang berada pada baris yang sama memberikan 

pengaruh yang sangat nyata ( P<0,01 ). 

 

Berdasarkan Tabel 4 nilai perlakuan kontrol P0 memiliki nilai kandungan tanin 

yang paling tinggi (0,0283 ± 0,0002a ) sedangkan perlakuan P1 Penggorengan minyak 

memiliki nilai kandungan tanin  yang paling rendah (0,0272  ± 0,0002a).  Tanin 

mempunyai sifat membentuk senyawa komplek dengan ikatan peptida dari protein, tidak 

larut dalam saluran pencernaan dan segera dikeluarkan melalui feses sehingga akan 

mempengaruhi keterse-diaan protein dari makanan. Kandungan tanin pada biji asam jawa 

dapat dijadikan sebagai pedoman dimana pemberian biji asam jawa sebagai bahan pakan 

harus dibatasi hal ini dikarenakan memiliki kandungan tanin. Menurut Widodo (2005), 

pakan unggas dengan kandungan tanin 0,33% tidak membahayakan, namun apabila lebih 

dari 0,5% akan memberikan pengaruh yaitu menekan pertumbuhan ayam, hal ini 

disebabkan karena tannin menekan retensi nitrogen dan mengakibatkan menurunnya daya 

cerna asam-asam amino yang seharusnya dapat diserap oleh villi-villi usus dan 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan-jaringan tubuh. Beberapa 

hal yang menjadi penyebab kerusakan antioksidan, salah satunya dengan cara 

penggorengan.  

Hasil analisis statistik yang terdapat pada lampiran 10 menunjukkan bahwa 

pengaruh jenis penggorengan sangat berpengaruh nyata ( P>0,01 ) terhadap kandungan 

tanin pada biji asam jawa yang diduga disebabkan karena proses penggorengan pada 

umumnya menggunakan suhu yang tinggi merusak komponen pada tannin . Hal ini sesuai 

pendapat Handayani dan Sriherfyna ( 2016 ) bahwa komponen bioaktif seperti flavonoid, 

tanin, dan fenol rusak pada suhu diatas 50°C karena dapat mengalami perubahan struktur 

serta menghasilkan ekstrak yang rendah. Perlakuan P1 penggorengan minyak memiliki 

kandungan tanin yang paling rendah yang diduga karena pengaruh media minyak sebagai 

penghantar panas yang baik sehingga terjadinya penurunan kandungan tanin pada biji 
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asam jawa. Hal ini sesuai dengan pendapat Telepta dkk ( 2015 ) dalam penelitiannya 

terjadi penurunan kandungan tanin dalam pisang dengan proses penggorengan dengan 

media minyak sebesar 0,0103 yang disebabkan adanya kontak dengan media minyak 

sebagai penghantar panas sehingga senyawa tanin mengalami penguraian. Ditambahkan 

oleh pendapat Winarno ( 2004 ) bahwa minyak goreng merupakan penghantar panas yang 

baik, dimana tanin dapat dikurangi dengan perlakuan panas. Senyawa tanin juga 

merupakan komponen antioksidan yang memiliki fungsi sebagai senyawa pereduksi dan 

menangkap senyawa radikal. Menurut Aisyah dkk ( 2014 ) bahwa antioksidan terdapat 

pada bahan pangan secara alami, tetapi jika bahan tersebut dimasak, maka kandungannya 

akan berkurang akibat terjadinya degradasi kimia dan fisik. Ditambahkan dari hasil 

penelitian Monreal et al.( 2009) bahwa aktivitas antioksidannya rendah dikarenakan air 

yang ada dalam jaringan sayuran keluar dan digantikan oleh minyak saat proses 

penggorengan. Minyak dalam jaringan sayuran akan bercampur dengan komponen aktif 

lainnya sehingga menghambat aktivitas antioksidan dari sayuran tersebut.  

 

Pengaruh Jenis Penggorengan terhadap Densitas Biji Asam Jawa ( Tamarindus 

Indica L ) 

Densitas adalah perbandingan antara berat bahan dengan volume ruangan. 

Pengukuran densitas dapat dilakukan dengan cara menimbang pelet dengan cara 

memasukkan pelet kedalam volume ruangan lalu ditimbang. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Khalil, (1999) yang menyatakan bahwa Densitas adalah perbandingan antara 

berat bahan dengan volume ruang yang ditempatinya. Nilai densitas menunjukkan 

porositas dari bahan yaitu jumlah rongga udara yang terdapat di antara partikel-partikel 

bahan. Prosedur pengujian densitas terdapat pada Lampiran 11. 

 

Tabel 5. Rata-rata nilai densitas biji asam ( tamarindus indica l ) 

Perlakuan Densitas (g/l) 

P0 448,419 ± 1,86a 

P1 618,390 ± 12,84d 
P2 474,162 ± 5,81b 

P3 574,987 ± 9,45c 

Keterangan: Huruf  kecil superskrip (a-d)  yang berada pada baris yang sama memberikan 
pengaruh yang sangat nyata ( P<0,01 ) 

 

Berdasarkan Tabel 5 perlakuan P1 Penggorengan minyak (618,390±12,84d g/l) 

memiliki nilai densitas yang paling tinggi dan pelet perlakuan P0 (448,419±1,86ag/l) yang 

paling rendah. Tinggi rendah nilai densitas  dipengaruh oleh kandungan kadar air yang 



 
 

245 
 

terdapat dalam bahan pakan, apabila dalam pelet memiliki kadar air yang tinggi dapat 

membuat bahan pakan lebih mengembang sehingga akan menurunkan nilai densitas 

bahan. Seperti perlakuan P0 diduga memiliki nilai kadar air yang paling tinggi diantara 

perlakuan yang lain karena tidak adanya perlakuan pengurangan kadar air dalam biji asam 

jawa dan perlakuan P0 memiliki nilai densitas paling rendah. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rahmana dkk, (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kadar air bahan 

pakan akan berpengaruh terhadap densitas, nilai densitas menurun dengan semakin 

meningkatnya kadar air karena bahan akan mengembang dengan semakin tingginya 

kandungan air sehingga volume ruang yang dibutuhkan menjadi besar. Pengukuran 

densitas dilakukan untuk mengetahui berapa banyak jumlah bahan dalam 1 liter sehinga 

dapat diperkirakan berapa banyak kapasitas pelet dalam 1 karung. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Retnani dkk (2009) yang menyatakan bahwa densitas sangat menentukan 

kapasitas dan akurasi pengisian tempat penyimpan seperti karung dan silo. Hal tersebut 

ditambahkan oleh pendapat Hartadi et al (2005) yang menyatakan bahwa meningkatkan 

densitas pakan sehingga mengurangi tempat penyimpanan, menekan biaya transportasi, 

dan memudahkan aplikasi dalam penyajian pakan. 

Hasil analisis statistik densitas yang terdapat pada Lampiran 11 menunjukkan 

bahwa penggorengan dengan minyak  yang diberikan memberikan perbedaan pengaruh 

sangat nyata (P>0,01) terhadap densitas bahan pakan. Hal ini diduga adanya pengaruh 

minyak dalam penyusun  kerapatan yang tinggi akan menghasilkan densitas bahan pakan 

yang tinggi karena bahan pakan penyusun tersebut merekat dengan baik. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Rifa’i (2011) yang menyatakan bahwa nilai kerapatan yang tinggi 

sehingga nilai densitas juga tinggi. Nilai densitas yang tinggi akan meningkatkan 

konsumsi pakan dan mengurangi pakan yang tercecer, pakan yang memiliki nilai densitas 

tinggi mengandung nilai nutrisi yang kompleks didalamnya karena terdapat seluruh 

campuran bahan pakan dalam pelet sehingga komsumsi pakan sesuai kebutuhan dan tidak 

hanya voluminous saja. Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnan dan Ginting (2009) bahwa 

densitas yang tinggi juga akan meningkatkan konsumsi pakan dan mengurangi pakan 

yang tercecer serta dapat mencegah peruraian kembali komponen penyusun pelet 

sehingga konsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan standar.  

 

KESIMPULAN 

Penggunaan proses penggorengan dengan minyak memberikan pengaruh 

kenaikan Lemak kasar sebesar 0,086 % dari perlakuan kontrol dan menurunkan nilai 

Bahan kering, Protein Kasar. Nilai Serat Kasar mengalami penurunan pada proses 
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penggorengan sangrai sebesar 2,712 % dari perlakuan kontrol sedangkan perlakuan 

penggorengan dengan pasir menurunkan nilai kalsium, Fosfor dan Gross energy. 

Penggunaan proses jenis pengggorengan minyak, sangrai dan pasir menurunkan 

kandungan tanin pada biji asam jawa ( tamarindus indica l ) serta meningkatkan nilai 

densitas tepung biji asam jawa ( tamarindus indica l ). 

 

SARAN 

Penulis menyarankan untuk penelitian lebih lanjut dalam pemberian biji asam 

jawa hasil jenis penggorengan sebagai bahan pakan unggas dengan mempertimbangkan 

kandungan zat makanan dan kandungan zat anti nutrisi dalam biji asam jawa ( tamarindus 

indica l ) serta kandungan tannin dan densitas. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama pemanasan menggunakan 

autoklaf terhadap nilai nutrisi, tanin dan kerapatan biji Asam Jawa sebagai bahan pakan 
unggas. Asam Jawa merupakan tanaman asli Indonesia yang mudah dibudidayakan dan 

memiliki protein yang cukup tinggi pada bagian bijinya. Bahan pakan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah biji Asam Jawa yang diperoleh dari Desa Jungcang-cang, 
Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Pengukuran variabel yang digunakan adalah nilai 

nutrisi bahan pakan (BK, PK, LK, SK, CA, P dan GE), kandungan tanin dan densitas. 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis variansi (ANOVA) pada RAL, 

apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s Multiple 
Range Test (DMRT). Perlakuan dalam penelitian ini adalah P0 (biji Asam Jawa tanpa 

Perlakuan), P1 (biji Asam Jawa dengan pemanasan autoklaf selama 5 menit), P2 (biji 

Asam Jawa dengan pemanasan autoklaf selama 10 menit), P3 (biji Asam Jawa dengan 
pemanasan autoklaf selama 15 menit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

perbedaan yang sangat signifikan (P<0,01) pada nilai nutrisi bahan pakan, kandungan 

tanin dan densitas, di mana nilai nutrisi bahan pakan seperti BK, PK, SK, LK, P, dan GE  
serta zat antinutrisi berupa tannin mengalami penurunan. Sementara itu, kandungan Ca 

dan densitas tepung biji Asam Jawa mengalami kenaikan. Pemanasan menggunakan 

autoklaf pada biji Asam Jawa selama 5 menit memberikan efek dalam penurunan bahan 

kering menjadi 88,62 ± 0,61%, protein kasar menjadi 15,76±0,16%, serat kasar menjadi 
3,67 ± 0,29%, lemak kasar menjadi 4,58 ± 0,24%, gross energy menjadi 3697,05 ± 

249,19 Kkal/kg, kalsium menjadi 0,86 ± 0,02%, fosfor menjadi 0,23 ± 0,04%, tannin 

menjadi 0,0251 ± 0,0002%, dan peningkatan densitas tepung biji Asam Jawa menjadi 632 
± 23,87 g/l. Sedangkan pemanasan dalam waktu 10 menit dapat menurunkan kandungan 

serat kasar menjadi 2,68 ± 0,07% namun protein kasar berkurang hingga 14,58 ± 0,07%. 

 

Kata kunci: autoklaf, bahan pakan, biji Asam Jawa, densitas, nilai nutrisi, pemanasan, 
tannin 

 

PENDAHULUAN 

Bahan pakan adalah setiap bahan yang dapat dimakan, disukai, dapat dicerna 

sebagian atau seluruhnya, dapat diabsorpsi dan bermanfaat bagi ternak (Subekti, 2009). 

Beberapa contoh bahan pakan konvensional yaitu seperti bungkil kelapa, bungkil kedelai, 

jagung, dan bekatul. Bahan pakan yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber energi 

yaitu jagung, sedangkan bahan pakan yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber 

protein yaitu bungkil kedelai. Pemilihan bahan pakan yang tepat akan menghasilkan 
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pakan yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan ayam pedaging. Selain itu, 

bahan pakan tersebut tidak boleh mengandung unsur-unsur yang menjadi pembatas dalam 

penggunaannya yang dapat mempengaruhi performa dari pertumbuhan ternak maupun 

konsumen yang akan mengkonsumsi hasil ternak tersebut (Allama, Sjofjan, Widodo, dan 

Prayogi, 2012) 

Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun 

yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, 

dan berkembang biak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2009 

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan). Pakan mengambil porsi biaya terbesar dalam 

usaha peternakan yaitu sekitar 70 persen  (Rahayu, Bata, dan Hadi, 2014). Kurangnya 

produksi bahan pakan sumber protein seperti bungkil kedelai membuat peternak harus 

mengimpor untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Padahal, bungkil kedelai 

merupakan bahan pakan yang sangat potensial karena memiliki protein yang cukup tinggi 

yaitu sebesar 40%. Bungkil kedelai merupakan bahan pakan sumber protein yang hingga 

saat ini belum tergantikan, sehingga impor bungkil kedelai hampir tidak bisa dihindarkan. 

Hal ini membuat biaya pengeluaran peternak unggas semakin meningkat dan mengalami 

keterpurukan yang berakibat pada penurunan kesejahteraan peternak. Inilah yang hingga 

saat ini masih menjadi masalah di dunia peternakan khususnya peternakan unggas. Oleh 

karena itu, diperlukan adanya alternatif untuk memenuhi kebutuhan protein untuk unggas 

yaitu dengan memanfaatkan bahan pakan sumber protein lainnya yang dibudidayakan di 

Indonesia dengan produksi yang mencukupi untuk menekan biaya pengadaan bahan 

pakan. 

Asam Jawa (Tamarindus indica L.) merupakan jenis leguminosa pohon. Tanaman 

ini mudah dijumpai di lingkungan sekitar kita terutama di pinggir jalan. Setiap bagian 

dari tumbuhan ini, baik dari akar hingga daunnya, dapat digunakan untuk berbagai 

macam tujuan (Putri, 2014). Asam jawa ini merupakan tanaman asli Indonesia yang 

mudah dibudidayakan karena dapat tumbuh walau di tanah yang kurang subur sekalipun. 

Biaya yang digunakan untuk budidaya asam jawa lebih murah daripada budidaya 

tanaman kedelai. Biji Asam Jawa memiliki potensi untuk dijadikan bahan pakan unggas 

karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi (Kartika, Nurjazuli, dan Budiyono, 

2016). Namun, pemanfaatan biji Asam Jawa sebagai bahan pakan unggas ini terkendala 

akibat adanya kandungan zat antinutrisi yang tinggi dalam biji Asam Jawa. Koten (2010) 

dalam Koni, Indah, Paga, dan Jehemat (2013) menyatakan bahwa kandungan tanin dalam 

biji Asam 5,72%. Berdasarkan uraian di atas, maka diperlukan perlakuan terhadap biji 
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Asam Jawa (Tamarindus indica L.) untuk meningkatkan kandungan nutrisi dan 

menurunkan kandungan zat antinutrisi di dalam biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.). 

Proses pemanasan menggunakan autoklaf yaitu proses pemanasan dengan 

menggunakan uap panas dalam waktu yang singkat yang diharapkan dapat menekan 

jumlah kandungan zat antinurtisi dan meningkatkan kandungan zat nutrisi dalam biji 

Asam Jawa (Tamarindus indica L.). Pemanasan dengan autoklaf pada suhu 121oC selama 

30 menit dapat menonaktifkan lektin dan inhibitor tripsin (Aregheore et al., 2003 dalam 

Sudradjat, Lussy, dan Setiawan, 2008). Ramakrishna, Rani dan Rao (2006) 

menambahkan bahwa pemanasan yang disertai dengan tekanan dapat memecah ikatan 

trypsin inhibitor dan menurunkan kandungan trypsin inhibitor pada biji-bijian sebesar 86-

88%. Berdasarkan uraian di atas, untuk menjadikan biji Asam Jawa (Tamarindus indica 

L.) menjadi bahan pakan yang sesuai sebagai pengganti bungkil kedelai, diperlukan 

perlakuan pemanasan biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) menggunakan autoklaf 

untuk menurunkan kandungan zat anti nutrisi dan meningkatkan kandungan zat nutrisi 

dalam biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.). 

 

METODE PENELITIAN DAN KEIATAN 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian in vitro dilakukan mulai 9 Oktober 2018 – 20 November 2018 

berlokasi di Laboratorium Teknologi Hasil Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk melakukan pemanasan biji Asam Jawa menggunakan autoklaf. 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak (NMT) Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya untuk kandungan proksimat bahan pakan. Jurusan Ilmu Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya untuk analisis kandungan Ca dan P. Jurusan Kimia 

Fakultas MIPA Universitas Brawijaya untuk uji kandungan tannin. Uji kandungan GE 

dilakukan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. 

 

Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 kg biji Asam Jawa 

(Tamarindus indica L.) yang telah mengalami proses pengeringan sebelumnya. Biji Asam 

Jawa didapat dari Ds. Jungcang-cang, Pamekasan, Madura 

 

Peralatan 
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Autoklaf yang digunakan adalah jenis Steam- Fulse Pressure- Pulse. Waktu yang 

digunakan pada autoklaf yaitu P0 adalah 0 menit, P1 adalah 5 menit, P2 adalah 10 menit, 

dan P3 adalah 15 menit. Peralatan lain yang digunakan antara lain mesin penggiling, 

timbangan, dan 4 buah baskom berdiameter 50 cm 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

laboratorium dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan 

sehingga dilakukan 20 unit sampel percobaan. Perlakuan adalah waktu yang digunakan 

untuk memanaskan biji Asam Jawa menggunakan autoklaf yaitu selama 0 menit, 5 menit, 

10 menit, dan 15 menit dengan suhu dan tekanan yang sama yaitu 1210C dan 1,5 atm. 

Rincian perlakuan tersebut adalah: 

P0 : Biji Asam Jawa tanpa perlakuan 

P1 : Biji Asam Jawa dengan permanasan autoklaf selama 5 menit 

P2 : Biji Asam Jawa dengan permanasan autoklaf selama 10 menit 

P3 : Biji Asam Jawa dengan pemanasan autoklaf selama 15 menit 

 

Tahapan Pengolahan 

Tahapan pengolahan Biji Asam Jawa: 

1. Biji Asam dikeringkan untuk dihilangkan kandungan airnya 

2. Biji Asam diautoklaf sesuai perlakuan P0, P1, P2, P3 

3. Biji Asam digiling dengan mesin penggiling 

4. Biji Asam diuji densitas, kandungan nutrisi, dan tannin 

 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati selama penelitian meliputi : 

5. Kandungan BK, PK, LK, SK, GE Biji Asam sebelum dan sesudah pemanasan 

menggunakan autoklaf dengan analisisi proksimat (AOAC, 2005)  

6. Kandungan Ca dan P (%) Biji Asam sebelum dan sesudah pemanasan menggunakan 

autoklaf (Sulaeman, Suparto dan Eviati, 2005) 

7. Kandungan tannin sebelum dan sesudah pemanasan menggunakan autoklaf dengan 

uji kandungan antinutrisi (Amelia, 2015)  

8. Kerapatan jenis tepung Biji Asam dengan uji densitas (Wirakartakusumah, 1992; 

USDA, 1999; Khalil, 1999 ; Saputra, 2016) 
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Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan analisis variansi (ANOVA) 

dari ragam RAL. Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji lanjut 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Model linier percobaan RAL menurut Gudono 

(2011) adalah sebagai berikut:  

Yij = µ + Ti + ɛij 

Keterangan : 

Yij = respon pada perlakuan ke-i ulangan ke j. 

µ = rata-rata umum 

Ti = pengaruh perlakuan ke-i 

ɛij = pengaruh galat percobaan 

i = perlakuan 

j = ulangan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 2. Data kandungan zat makanan pada masing-masing perlakuan 
Kandungan 

zat makanan 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

BK (%) 94,78 ± 0,25B 88,62 ± 0,61A 89,17 ± 0,50A 89,29 ± 0,54AB 

PK (%) 16,30 ± 0,39C 15,76 ± 0,16C 14,58 ± 0,21B 12,41 ± 0,61A 

SK (%) 4,62 ± 1,03BC 3,67 ± 0,29AB 2,65 ± 0,07A 5,26 ± 0,48C 

LK (%) 6,95 ± 0,09C 4,58 ± 0,24B 4,48 ± 0,26B 3,77 ± 0,21A 

GE (Kkal/kg) 3967,34 ± 10,80B 3697,05 ± 249,19A 3682,88 ± 20,74A 3687,71 ± 22,18AB 

Keterangan: huruf superskrip (A-C) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P>0,01) 

 

Pengaruh Pemanasan Menggunakan Autoklaf terhadap Nilai Nutrisi Bahan Pakan 

(BK, PK, LK, SK, dan GE) 

Data nilai nutrisi bahan pakan pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa masing-masing perlakuan penelitian 

memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata terhadap kandungan BK, PK, LK, 

SK, dan GE (P<0,01).  

Kandungan BK biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) pada perlakuan P0 lebih 

tinggi yaitu sebesar 94,78% ± 0,25% dibandingkan dengan kandungan BK bungkil 

kedelai yaitu 90% menurut SNI (1996), sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

kandungan BK biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) dapat diketahui bahwa biji Asam 

Jawa (Tamarindus indica L.) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan unggas. 
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Berdasarkan Tabel 2 kandungan BK mulai dari yang tertinggi hingga terendah 

berturut-turut adalah perlakuan P0 (94.78±0.25)%; P3 (89.29±0.0.54)%; P2 

(89.17±0.0.50)%; dan P1 (88.62±0.0.61)%.  Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

kandungan BK tertinggi terdapat pada perlakuan P0.  

Penurunan kandungan BK dalam Biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) ini 

diakibatkan oleh adanya perlakuan pemanasan menggunakan uap, sehingga diduga bahan 

kering yang terkandung di dalam biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) ikut mengalami 

penguapan. Pramita, dkk (2008) menyatakan bahwa pada proses presto, ketika air 

dipanaskan, akan terbentuk uap panas yang terperangkap dalam panci presto. Hal ini 

menyebabkan kandungan nutrisi banyak yang hilang, karena bahan dipanaskan dalam 

waktu yang singkat dengan air yang sedikit dan tekanan yang tinggi, sehinga mineral dan 

nutrisi yang lain ikut menguap selama pemanasan. 

Berdasarkan hasil analisa statistik, kandungan PK mulai dari yang tertinggi 

hingga terendah berturut-turut adalah perlakuan P0 (16,30 ± 0,39)%; P1 (15,76 ± 0,16)%, 

P2 (14,58 ± 0,21)%; dan P3 (12,41 ± 0,61)%. Perlakuan P0, P1, dan P2 menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata pada notasi hasil analisis, di mana pada masing-masing 

perlakuan terjadi penurunan kandungan PK yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan 

oleh adanya perlakuan pemanasan biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) menggunakan 

autoklaf. Protein pada bahan makanan akan mengalami proses denaturasi ketika 

dipanaskan pada suhu yang tinggi karena protein bersifat tidak tahan terhadap panas. 

Menurut Zulfikar (2008), denaturasi protein merupakan suatu keadaan di mana protein 

mengalami perubahan atau perusakan struktur sekunder, tersier, dan kuartenernya. 

Sedangkan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi protein di antaranya 

pemanasan, suasana asam atau basa yang ekstrim, kation logam berat dan penambahan 

garam jenuh. Sementara itu, perlakuan P2 dan P3 tidak menunjukkan adanya perbedaan 

yang nyata pada notasi hasil analisis. 

SNI 01-4227-1996 menyatakan bahwa persyaratan mutu untuk bungkil kedelai 

yaitu 46% untuk mutu I dan 40% untuk mutu II. Sementara itu Hartadi, dkk (1990) 

menyatakan bahwa kandungan protein kasar untuk bungkil kedelai yaitu sebesar 41,3%. 

Sedangkan kandungan PK tertinggi untuk biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) 

didapatkan dalam perlakuan P0 yaitu sebesar 16,30 ± 0,39%. Hal ini menunjukkan bahwa 

biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) kurang memungkinkan untuk digunakan sebagai 

pengganti bungkil kedelai dalam hal kandungan PK yang terdapat di dalamnya. Namun, 

menurut SNI (2006), ayam ras petelur fase layer-grower memiliki standar mutu protein 
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pakan sebesar 15% - 16% sehingga biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) sangat 

memungkinkan untuk digunakan sebagai bahan pakan sumber protein untuk unggas. 

Hasil analisa statistik menyatakan bahwa perlakuan pemanasan menggunakan 

autoklaf terhadap biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) dapat menurunkan kandungan 

SK yang terdapat di dalamnya. Kandungan SK terendah didapat dalam perlakuan P2 yaitu 

sebesar 2,65 ± 0,07%. Berdasarkan Tabel 2 kandungan SK mulai dari yang tertinggi 

hingga terendah berturut-turut adalah perlakuan P3 (5,26 ± 0,48)%; P0 (4,62 ± 1,03)%; 

P1 (3,67 ± 0,29)%; dan P2 (2,65 ± 0,07)%. Masing-masing perlakuan menunjukkan 

adanya perbedaan yang nyata pada notasi hasil analisis. Hal ini menunjukkan bahwa 

perlakuan pemanasan menggunakan autoklaf memberikan dampak terhadap penurunan 

kandungan SK di dalam biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.). Penurunan SK dalam 

biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) ini diakibatkan oleh adanya perlakuan pemanasan 

dengan menggunakan uap sehingga serat kasar akan terdegradasi dari dalam biji. 

Kusumawati, dkk (2012) menyebutkan bahwa penurunan kadar serat selama proses 

blansing dikarenakan struktur gel pektin dan hemiselulosa serat rusak akibat pemanasan 

sehingga menurunkan kadar serat kasar.  

Penggunaan serat kasar dalam ransum unggas diperlukan untuk menurunkan 

kadar kolesterol pada unggas dan membantu dalam proses pencernaan. Amrullah (2004) 

menyatakan bahwa serat kasar pada unggas memiliki manfaat yaitu membantu gerak 

peristaltik usus, mencegah penggumapalan pakan pada seka, mempercepat laju digesta 

dan memacu perkembangan organ pencernaan. Namun demikian, pemberian serat kasar 

untuk unggas harus dibatasi karena serat kasar dalam jumlah yang besar dapat 

menimbulkan berbagai permasalahan pada pertumbuhan unggas. Amrullah (2004) juga 

menerangkan bahwa serat kasar yang tinggi menyebabkan unggas merasa kenyang, 

sehingga dapat menurunkan konsumsi karena serat kasar berupa voluminious. Hal ini 

semakin dipertegas dengan pernyataan Hatta (2005) bahwa semakin tinggi kandungan 

serat pada ransum semakin rendah konsumsi ransum dan semakin rendah energinya 

sehingga aktivitas organ hati semakin meningkat untuk melakukan fungsinya sebagai 

penghasil energi untuk mensuplai energi berbagai aktivitas ternak. 

SNI-01-3928-2006 menerangkan bahwa standar mutu serat kasar untuk ayam ras 

petelur (layer grower) maksimal 7%. SNI-01-3928-2006 juga menerangkan bahwa 

standar mutu serat kasar untuk ayam ras pedaging (broiler finisher) yaitu maksimal 7%. 

Oleh karena itu, Biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) dapat digunakan sebagai bahan 

pakan unggas yang baik dan sesuai dengan SNI. 
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Lemak merupakan sumber energi tinggi dalam pakan unggas karena 

persenyawaan oksigen lebih rendah dibandingkan karbohidrat sehingga mengandung 

energi lebih tinggi hampir dua kali lipat per unit karbohidrat (Suprijatna et al., 2005). 

Kandungan LK biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) pada perlakuan P3 lebih rendah 

dibandingkan pada perlakuan lainnya.  

Berdasarkan hasil analisa statistik,  kandungan LK mulai dari yang tertinggi 

hingga terendah berturut-turut adalah perlakuan P0 (6,95 ± 0,09)%; P1 (4,58 ± 0,24)%; 

P2 (4,48 ± 0,26)%; dan P3 (3,77 ± 0,21)%. Perlakuan P0 dan P3 menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata pada notasi hasil analisis. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

perlakuan pemanasan menggunakan autoklaf dapat menurunkan kandungan LK di dalam 

biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.). Osman (2007) menyatakan bahwa selama proses 

pemanasan menggunakan autoklaf terjadi degradasi komponen lemak dengan adanya 

panas yang disertai dengan tekanan. 

Gross Energy (GE) merupakan total energi yang terdapat di dalam bahan pakan. 

Gross Energy (GE) adalah energi potensial yang terkandung dalam bahan pakan, namun 

belum dapat dipergunakan langsung oleh ternak. Energi harus dalam bentuk tersedia 

untuk dapat dimanfaatkan oleh ternak. Proses pembentukan energi potensial dari bahan 

pakan menjadi energi tersedia melalui proses panjang yaitu pencernaan, penyerapan dan 

metabolisme (Suprijatna et. al, 2005). 

Berdasarkan hasil analisa statistik dapat diketahui bahwa pemanasan biji Asam 

Jawa (Tamarindus indica l.) dengan menggunakan autoklaf berdampak pada penurunan 

gross energy (GE) yang terkandung di dalamnya. Kandungan GE mulai dari yang 

tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah perlakuan P0 (3967,34 ± 10,80)%, P1 

(3697,05 ± 249,19), P3 (3687,71 ± 22,18), dan P2 (3682,88 ± 20,74.  

Penurunan kandungan GE setelah diberi perlakuan pemanasan menggunakan 

autoklaf ini diduga dikarenakan terjadinya kehilangan energi selama proses pemanasan 

berlangsung. Bahri dan Rusdi (2008) juga menerangkan bahwa kandungan lemak yang 

tinggi mempunyai kontribusi yang besar terhadap nilai GE suatu bahan. 

 

Pengaruh Pengolahan Terhadap Kandungan Ca dan P 

Ca dan P merupakan mineral esensial yang paling banyak dibutuhkan oleh ternak 

unggas. Hal ini dikarenakan peran Ca dan P yang berkontribusi dalam pembuatan 

cangkang telur bagi layer dan membantu memelihara kesehatan tulang. Suprapto, 

Kismiyati, dan Suprijatna (2012) menyatakan bahwa mineral yang sangat berperan dalam 
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proses pembentukan telur adalah Ca dan P. Deposisi mineral khususnya Ca dan P pada 

tulang tibia untuk cadangan pada proses pembentukan cangkang sangat penting.  

Data kandungan Ca dan P pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa masing-masing perlakuan penelitian 

memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata terhadap kandungan Ca dan P 

(P<0,01). 

 

Tabel 3. Data kandungan Ca dan P pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
Variabel 

Ca (%) P (%) 

P0 1,06 ± 0,00A 0,29 ± 0,04B 

P1 0,86 ± 0,02A 0,23 ± 0,04AB 

P2 0,86 ± 0,01A 0,23 ± 0,00A 

P3 3,63 ±0,01B 0,23 ± 0,00A 

Keterangan: huruf superskrip (A-B) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P>0,01) 

 

Berdasarkan hasil analisa statistik  diketahui bahwa perlakuan P3 memiliki 

kandungan Ca tertinggi dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Kandungan Ca dari 

tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah perlakuan P3 (3,63 ±0,01)%; P0 (1,06 ± 

0,00)%; P1 (0,86 ± 0,02)%; dan P2 (0,86 ± 0,01)%. Perlakuan P1 dan P2 dengan lama 

waktu pemanasan berturut-turut 10 menit dan 15 menit menurunkan kandungan Ca dalam 

Biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.). Hal ini dikarenakan mineral akan mengalami 

penguapan apabila dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Zhongqi, Zang, dan Olk (2015) 

menerangkan bahwa kandungan mineral utama seperti Ca dan Mg bervariasi jumlahnya 

dalam makanan tradisional India, demikian pula dengan kandungan mineral Na, K, P, dan 

Mg bervariasi tergantung pada cara pemasakannya, namun secara umum menurun akibat 

proses pemasakan. Sementara itu pada perlakuan P3 yaitu pemanasan dengan waktu 15 

menit, kandungan Ca dalam biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) meningkat. Diana 

(2016) menyatakan bahwa kandungan mineral N semakin menurun seiring dengan lama 

perebusan, namun terjadi peningkatan pada perebusan dengan durasi 4 jam dan 5 jam. 

Hal ini disebabkan adanya pengurangan massa biji kapas akibat penyerapan kadar air, 

sehingga seolah-olah presentase kandungan mineral tersebut meningkat. 

Kandungan P dari tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah perlakuan P0 

(0,29 ± 0,04)%; P1 (0,23 ± 0,04); P2 (0,23 ± 0,00); dan P3 (0,23 ± 0,00)%. Perlakuan 

pemanasan menggunakan autoklaf menyebabkan penurunan kandungan P dalam biji 

Asam Jawa (Tamarindus indica L.). Hal ini disebabkan oleh menguapnya mineral yang 

ada di dalam biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) yang disebabkan oleh adanya 
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pemanasan beruap. Selain itu, proses perendaman yang dilakukan sebelum pemberian 

perlakuan pada biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) juga berpotensi mendegradasi 

mineral yang terkandung di dalamnya sehingga kandungan mineral menjadi berkurang. 

Diana (2016) menerangkan bahwa pada mineral P terjadi peningkatan pada awal durasi 

perebusan, namun pada durasi perebusan 3, 4 dan 5 jam terjadi penurunan, sebagai akibat 

terjadinya degradasi membran sel, adanya proses pencucian serta pecahnya ikatan-ikatan 

kimia pada mineral. 

 

Pengaruh Pemanasan Menggunakan Autoklaf terhadap Kandungan Tannin 

Tanin merupakan anti nutrisi yang mampu mengikat protein maupun karbohidrat 

sehingga menurunkan tingkat kecernaannya (PELL, 2001 dalam Amirroenas, Evvyernie, 

Khairani, Rahayu, dan Santoso, 2004). Data kandungan tannin pada masing-masing 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa masing-

masing perlakuan penelitian memberikan pengaruh perbedaan yang sangat nyata terhadap 

kandungan tannin (P<0,01). 

 

Tabel 4. Data kandungan tannin pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan Tannin 

P0 0,0283 ± 0,0002B 

P1 0,0251 ± 0,0002AB 

P2 0,0248 ± 0,0011A 

P3 0,0253 ± 0,0001A 

Keterangan: huruf superskrip (A-B) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P>0,01) 

 

Berdasarkan hasil analisa statistik dapat diketahui bahwa pemanasan biji Asam 

Jawa (Tamarindus indica L.) menggunakan autoklaf dapat menurunkan kandungan zat 

antinutrisi yaitu tannin. Kandungan zat antinutrisi tannin dari yang tertinggi hingga 

terendah berturut-turut adalah pada perlakuan P0 (0,0283 ± 0,0002)%, P1 (0,0251 ± 

0,0002)%, P3 (0,0253 ± 0,0001)%, dan P2 (0,0248 ± 0,0011)%.  

Kandungan zat antinutrisi tannin menurun akibat adanya degradasi yang 

disebabkan oleh adanya pemanasan. Pemanasan pada suhu tertentu disertai dengan 

tekanan diharapkan kandungan zat anti nutrisi dapat didegradasi secara lebih optimal, 

meningkatkan ketersediaan dan nilai protein melalui terbentuknya sulfur yang mana 

sulfur tersebut mengandung asam amino, dan meningkatkan palatabilitas untuk ternak 

monogastrik (Ramakrishna, 2008). Santoso (2005) menambahkan bahwa aktivitas 

antitripsin dalam kedelai dapat dihilangkan dengan cara perendaman yang diikuti 

pemanasan. Hal ini dikarenakan antitripsin merupakan antinutrisi yang sangat tidak stabil 
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terhadap pemanasan, penurunan aktivitas antitrypsin dikarenakan terputusnya ikatan 

kompleks trypsine inhibitor pada bahan pakan karena adanya proses pemanasan tersebut 

Kandungan tannin yang terdapat di dalam bii Asam Jawa (Tamarindus indica L.) 

memang perlu dikurangi kuantitasnya karena dapat mengakibatkan defisiensi pemberian 

pakan untuk unggas. Menurut Widodo (2005) dalam Koni, dkk (2013) bahwa adanya zat 

tanin dalam ransum unggas dapat menyebabkan pertumbuhan yang terhambat karena 

tanin dapat mengikat dan menurunkan daya cerna protein. Pemanasan biji Asam Jawa 

(Tamarindus indica L.) menggunakan autoklaf terbukti dapat menurunkan kandungan 

tannin.  

 

Pengaruh Pemanasan Menggunakan Autoklaf terhadap Densitas 

Densitas kamba adalah perbandingan bobot bahan dengan volume yang 

ditempatinya, termasuk ruang kosong di antara butiran bahan (Syarief, 1998). Data 

densitas pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 

dapat diketahui bahwa masing-masing perlakuan penelitian memberikan pengaruh 

perbedaan yang sangat nyata terhadap densitas (P<0,01). 

 

Tabel 5. Data densitas pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan Densitas 

P0 448 ± 5,22A 

P1 632 ± 23,87B 

P2 610 ± 38,08B 

P3 606 ± 33,62B 

Keterangan: huruf superskrip (A-B) pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 

 

Berdasarkan hasil analisa statistik dapat diketahui bahwa densitas pada masing-

masing perlakuan semakin meningkat. Densitas masing-masing perlakuan mulai dari 

yang tertinggi hingga terendah berturut-turut adalah perlakuan P1 (632 ± 23,87)%, P2 

(610 ± 38,08)%, P3 (606 ± 33,62)%, dan P0 (448 ± 5,22)%. Peningkatan densitas ini 

diduga karena adanya pemanasan yang membuat kadar air dalam biji Asam Jawa 

(Tamarindus indica L.) menurun. Rahmana dkk, (2016) yang menyatakan bahwa semakin 

tinggi kadar air bahan pakan akan berpengaruh terhadap densitas, nilai densitas menurun 

dengan semakin meningkatnya kadar air karena bahan akan mengembang dengan 

semakin tingginya kandungan air sehingga volume ruang yang dibutuhkan menjadi besar. 

Semakin tinggi densitas pada suatu bahan pakan maka akan semakin baik dalam 

efisiensi konsumsi pakan oleh unggas. Coleman and Lawrence (2000) menyatakan bahwa 
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meningkatkan densitas pakan dapat mengurangi ke ambaan. Densitas yang tinggi akan 

meningkatkan konsumsi pakan dan mengurangi pakan tercecer. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama pemanasan 

menggunakan autoklaf dapat menurunkan nilai nutrisi bahan pakan seperti BK, PK, SK, 

LK, GE, P, dan zat antinutrisi tannin, serta dapat menaikkan Ca dan densitas tepung biji 

Asam Jawa (Tamarindus indica L.) 

 

SARAN 

Penulis menyarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 

pemanasan biji Asam Jawa (Tamarindus indica L.) dengan perlakuan terbaik sebagai 

bahan pakan unggas. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan mendapatkan formula ransum yang secara biologis bermanfaat 
untuk pertumbuhan ternak itik yang dipelihara secara intensif  dengan memanfaatkan 

pakan lokal di Sulawesi Utara. Perlakuan pada penelitian ini adalah 4 formula ransum  

(F1; F2; F3; F4) dan 3 bentuk fisik ransum (Tepung, Pellet dan Pasta).  Rancangan yang 
digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap pola faktorial 4 x 3 x 3 ulangan. Parameter 

yang diukur adalah jumlah konsumsi, pertambahan berat badan, konversi pakan, dan nilai 

ekonomis ransum. Data hasil penelitian menunjukkan rataan konsumsi itik karena 

pengaruh  faktor Formula (F)  berkisar antara 4053.11 g - 3994,44 g, sedangkan pengaruh 
faktor B (Bentuk fisik ransum)  berkisar antara 4031,08 g – 4000 g. Rataan pertambahan 

berat badan karena faktor F ada pada kisaran 1213,60 g - 1172,09 g, sedangkan pengaruh 

faktor  B berkisar  1187,78 g - 1181 g. Rataan konversi ransum pengaruh faktor F 
berkisar 3.35 - 3.43 dan Faktor  3,39 -  3,41. Nilai keuntungan per ekor itik berdasarkan  

berat badan yang dihasilkan yaitu F1= Rp. 26.396 ; F2= Rp. 32.197; F3 = Rp. 34.047dan 

F4= Rp. 35.742. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa Faktor F,  B dan 
interaksi kedua faktor tidak memberikan pengaruh yang nyata berbeda  terhadap 

konsumsi ransum itik, pertambahan berat badan dan konversi ransum.  Berdasarkan hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis ransum dan bentuk fisik ransum 

menghasilkan nilai biologis yang sama baiknya terukur melalui konsumsi ransum, 
pertambahan berat badan dan konversi ransum. Nilai ekonomis tertinggi adalah ransum 

F4 menggunakan  (Jagung,Tepung limbah ikan, Dedak halus,Tepung limbah kol dan 

tepung tulang cakalang). 
 

Kata kunci: ternak itik, ransum, pakan lokal, performa itik, nilai ekonomis 

 

PENDAHULUAN 

Ternak itik umumnya dipelihara petani masih secara tradisional, peternak 

menggiring ternaknya secara berpindah-pindah dari sawah satu ke sawah yang lain. 

Pemeliharaan itik dengan cara digembalakan akan menghadapi berbagai resiko termasuk 

efisensi produksi sesuai tujuan pemeliharaan. Pada umumnya itik memang lebih 

menyukai lahan basah sebagai tempat mencari makan namun itu semua bisa dimodifikasi 

menjadi beternak itik di lahan kering atau kandang kering.  

Kandang itik sistem terkurung atau disebut juga kandang itik sistem intensif, 

sudah banyak digunakan dan mulai berkembang di Indonesia. Sistim pemeliharaan seperti 

ini memerlukan managemen pemberian pakan yang sesuai kebutuhan yang tersedia 

secara kontinyu. Berdasarkan data yang diperoleh pada peternak di kisaran danau 

Tondano pada sisitim pemeliharaan semi intensif bahan baku yang digunakan untuk 

makanan itik adalah “renga” ( pila ampullacea ) sejenis keong yang hidup di danau juga 

mailto:bettybagau@unsrat.ac.id
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di persawahan ditambahkan jagung dengan persentase 60 % dan 40%.  Jenis keong ini 

merupakan bagian dari rencana program minapadi yang diusung oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) sehingga dapat saja ketersediaannya sebagai pakan 

dipertimbangkan dari segi persaingan sebagai bahan pangan. Penggunaan ransum yang 

diformulasi penting dilakukan sejalan dengan upaya mengintensifkan pemeliharaan itik 

sehingga tercapainya efisiensi produksi dan ekonomis terutama ketika memanfaatkan 

jenis pakan lokal yang tersedia. 

 

METODE PENELITIAN DAN KEGIATAN 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Kelurahan Singkil Kota Manado. Pengambilan Materi 

penelitian adalah dari usaha pengembangan itik di Tondano Minahasa. sejak Pebruari 

2018 s/d November 2018. 

 

Materi Penelitian.  

Penelitian ini menggunakan susunan ransum yang sesuai untuk kebutuhan itik 

Formulasi ransum disusun setelah diperoleh hasil analisa kandungan zat-zat makanan dari 

bahan baku pakan yang akan digunakan. Pakan yang digunakan Pakan jadi (Konsentrat); 

tepung limbah ikan, jagung, dedak halus, bungkil kelapa, tepung tulang ikan cakalang, 

tepung keong dan tepung limbah kol.  Jumlah ternak itik yang digunakan sebanyak 180 

ekor. Berikut ini tabel komposisi ransum perlakuan 

 

Tabel 1. Komposisi Bahan Penyusun Ransum dan Kandungan Zat Makanan Ransum 

Perlakuan.  

Bahan Pakan 
Formula Ransum Perlakuan 

F1 F1 F2 F3 

Konsentrat 60 -- -- -- 

Jagung 20 60 35 24.5 

Bungkil Kelapa -- -- 19 -- 

Tepung Ikan -- -- 10 10 
Dedak Halus 20 -- 35 40 

Tepung Limbah Kol -- -- -- 25 

Tepung Keong -- 40 -- - 
Tepung Tulang Cakalang -- - 1 0.5 

Zat-Zat Makanan *) F1 F1 F2 F3 

Protein Kasar (%) 17.77 19.38 18.55 18.04 

Serat Kasar (%) 5.30 3.99 6.12 9.20 
Lemak Kasar (%) 5.25 4.98 7.10 5.76 

Ca (%) 1.40 1.56 1.11 1.11 

P (%) 0.99 1.59 1.02 0.91 
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EM (kkal/kg) 2875.80 2896.34 2995.98 2938.59 

Keterangan: Komposisi ransum ada pada kisaran kebutuhan itik umur 1-8 minggu. 

 

Metode Penelitian. 

Ransum yang digunakan 4 Formula ransum ( F1 ; F2 ; F3; F4 ) dengan 3 bentuk ( 

B1 ; B2 ; B3). Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Pola Faktorial 

4 perlakuan Formula Ransum (F) 3 Bentuk Fisik Ransum (B) Ulangan 3. Tiap ulangan 5 

ekor itik. Jumlah Ternak itik yang digunakan sebanyak 180 ekor. Waktu pengamatan 6 

minggu. 

 

Parameter yang diukur 

1) Konsumsi Ransum (gram/ekor) :  

2) Pertambahan bobot badan (PBB)  

3) Konversi Pakan  

4) Nilai ekonomis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data hasil pengukuran terhadap jumlah konsumsi ransum, pertambahan berat 

badan konversi ransum  itik fase starter umur 2 – 8 minggu selama penelitian tertera pada 

Tabel 2 di bawah ini.  

 

Tabel 2. Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Ransum, Pertambahan Berat Badan dan 

Konversi Ransum Itik Selama Penelitian 

Faktor F Faktor B 

 Konsumsi PBB Konversi 

 B1 B2 B3 Rataan B1 B2 B3 Rataan B1 B2 B3 Rataan 

F1 4023.67 4032.00 4048.33 4034.67 1202.07 1222.07 1216.67 1213.60 3.15 3.36 3.34 3.35 

F2 4021.00 4045.67 4038.33 4035.00 1185.47 1186.96 1163.27 1178.56 3.40 3.43 3.47 3.43 

F3 3975.33 4033.33 4026.67 4011.78 1175.93 1155.67 1178.47 1170.02 3.39 3.40 3.42 3.40 

F4 3980.00 4013.33 3990.00 3994.44 1160.53 1186.42 1169.33 1172.09 3.43 3.38 3.41 3.41 

Rataan 4000.00 4031.08 4025.83  1181.00 1187.78 1181.93  3.39 3.39 3.41  

Keterangan: Perlakuan memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0.05). 

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsumsi Ransum Itik 

 Hasil analisa sidik rangam (lampiran 1) menunjukkan bahwa konsumsi itik tidak 

nyata dipengaruhi oleh faktor F (formula ransum) dan faktor B (bentuk fisik ransum), 

juga kedua faktor tersebut tidak saling berinteraksi dalam mempengaruhi jumlah 
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konsumsi ransum itik periode starter.umur 2-8 minggu. Prasetyo (2001), melaporkan 

bahwa rataan konsumsi itik persilangan mojosari jantan dengan alabio betina (MA) 

selama 8 minggu masing - masing sebanyak 4.324 g/ekor. Pada penelitian ini rataan 

jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit lebih rendah kemungkinan disebabkan perbedaan 

lama waktu pengamatan.. 

Kandungan gizi termasuk energi metabolis (EM) ransum yang diberikan telah 

memenuhi kebutuhan itik sesuai dengan pendapat Zakaria (2003) yaitu 2.800 kkal/kg 

umur 2 – 6 minggu. Oleh sebab itu, jumlah ransum yang dikonsumsi relatif sama. 

Konsumsi ransum juga sangat tergantung dari umur ternak dan kecepatan pertumbuhan. 

Pada umur dan kecepatan pertumbuhan yang sama, unggas akan mengkonsumsi ransum 

dengan jumlah yang relatif sama pula (Nugraha et al., 2012).  

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Pertambahan Berat Badan Itik . 

Berdasarkan data Tabel 2, hasil penelitian ini mendekati data pertambahan berat 

badan itik MA hasil penelitian dari Prasetyo (2001), yang melaporkan bahwa rataan 

pertambahan berat badan itik persilangan mojosari jantan dengan alabio betina (MA) 

selama 8 minggu sebesar 1.260 g/ekor. Hasil analisa sidik rangam (lampiran 1) 

menunjukkan bahwa konsumsi itik tidak nyata dipengaruhi oleh faktor F (formula 

ransum) dan faktor B (bentuk fisik ransum), juga kedua faktor tersebut tidak saling 

berinteraksi dalam mempengaruhi jumlah pertambahan berat badan itik periode 

starter.umur 2-8 minggu.  

Pertambahan berat tubuh yang sama diantara semua perlakuan disebabkan oleh 

terpenuhinya konsumsi zat makanan dalam ransum yang bermanfaat untuk pertumbuhan 

Penggunaan pakan oleh ternak dihubungkan dengan bentuk fisik ransum dimana tabiat 

makan itik yang cenderung langsung minum setelah makan, sementara pakan masih 

berada dimulut sehingga sebagian pakan larut dalam tempat air minum.  

 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konversi Ransum Itik Selama Penelitian.  

Data Tabel 2 di atas menunjukkan secara angka perlakuan formulasi (F1) 

memiliki angka konversi ransum yang paling rendah atau yang paling dapat 

memanfaatkan ransum yang dikonsumsi untuk pemenuhan pembentukan kilogram berat 

badan.  

Semakin kecil nilai konversi ransum maka efisiensi ransum semakin baik, 

sedangkan semakin besarnya nilai konversi ransum maka efisiensi ransum semakin kecil.. 

Ketaren dan Prasetyo (2001) juga telah melaporkan bahwa rataan konversi ransum itik 
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MA (Mojosari x Alabio) betina selama 8 minggu sebesar 3,43. Efisiensi penggunaan 

ransum yang diukur dalam konversi ransum itik petelur di Indonesia masih  berkisar 

antara 3,2 - 5,0 (Ketaren, 2007).  

 

Perhitungan Nilai Ekonomis Usaha Melalui Biaya Ransum 

Pengeluaran biaya ransum merupakan petunjuk nilai keuntungan sekalipun 

terdapat pembiayaan lainnya seperti bibit , kandang dan perlengkapan serta  tenaga kerja.  

 

Tabel 5. Nilai Ekonomis Usaha Berdasarkan Biaya Ransum dan Pertambahan Berat 
Badan 

Harga 

Ransum/Kg 

Pertambahan 

berat badan/Kg 
Konsumsi/kg 

Biaya 

ransum/pertambahan 
Keuntungan/ekor/pbb 

7100 1.21 4.03 23604.2823 26395.72 

5200 1.18 4.04 17803.08173 32196.92 

4652.5 1.17 4.01 15952.55333 34047.45 

4183.75 1.17 3.99 14258.06751 35741.93 

 

Dari hasil perhitungan nilai keuntungan berdasarkan perbandingan konsumsi dan 

harga ransum dibandingkan dengan pertambahan berat yang dihasilkan ternyata 

perlakuan Formula 4 (F4)  memiliki harga paling murah sebab tersusun dari bahan bahan 

yang murah dan mudah didapat karena berpotensi lokal.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis ransum 

dan bentuk fisik ransum menghasilkan nilai biologis yang sama baiknya terukur melalui 

konsumsi ransum, pertambahan berat badan dan konversi ransum. nilai konversi ransum. 

Nilai ekonomis tertinggi adalah ransum F4 yang menggunakan formulasi (Jagung,Tepung 

limbah ikan, Dedak halus,Tepung limbah kol dan tepung tulang cakalang). 
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ABSTRAK 

Desa Sawahan merupakan sentra produksi ternak itik di Kabupaten Malang. Berdasarkan 

laporan Dinas Peternakan Jawa Timur tahun 2016,  Sawahan menempati urutan kedua 
dalam produksi  itik di Jawa Timur. Akhir-akhir ini peternak itik di Desa Sawahan 

mengalami keresahan karena kenaikan harga pakan jadi, dan larangan penggunaan AGP 

oleh pemerintah, sebab akan berdampak biaya pakan mahal dan pakan tidak efisien. 
Permasalah tersebut perlu dicari solusinya. Tujuan dan manfaat  penyuluhan untuk  

meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan mengaplikasikan teknologi membuat pakan 

sendiri dengan menambahkan UB feed dalam pakan untuk meningkatkan produksi, 
menekan biaya pakan dan menghasilkan telur Asuh. Penyuluhan dilakukan dari 28 

September sampai 28 Nolember 2018. Metode penyuluhan, menggunakan survai, diskusi, 

percobaan, dan penyuluhan.  Hasil kegiatan, jumlah peternak itik  sekitar 25 orang. 

Jumlah kepemilikan itik 50 - 13.000 ekor. Itik yang dipelihara itik petelur, pakan nya 
kebanyakan pakan jadi. Produksinya telur konsumsi dan telur asin. Ketua kelompok 

peternakan itik: Ibu Sunarto. Motivator dan Pembina: bapak Sunarto, juga sebagai 

peternak itik terbesar dan kepala desa Sawahan. Hasil percobaan :  pakan membuat 
sendiri dengan penambahan UB feed menghasilkan  jumlah telur lebih banyak dan biaya 

pakan lebih rendah.  Kesimpulan:  Peternak itik menilai penyuluhan ini sangat bermanfaat 

dan sangat antusias untuk menerapkan hasil penyuluhan. 
 

Kata kunci: itik petelur, pakan mencampur sendiri, UB feed, produksi. 

 

PENDAHULUAN. 

Desa Sawahan merupakan sentra produksi ternak itik di Kabupaten Malang. 

Berdasarkan laporan Dinas Peternakan Jawa Timur tahun 2016,  Desa Sawahan 

menempati urutan kedua dalam produksi  itik di Jawa Timur. Peternakan  di Desa 

Sawahan sangat Unik karena ada anjuran dari Kepala Desa yang sekaligus juga peternak 

itik,  bahwa setiap keluarga dianjurkan untuk memelihara unggas minimal  5 ekor untuk 

memenuhi kebutuhan protein hewani keluarga. Produksi yang dihasilkan dari peternak 

itik di Desa Sawahan adalah telur konsumsi dan telur asin.  Itik merupakan salah satu 

unggas yang banyak  dipelihara oleh petani ataupun  peternak  di Indonesia yang berperan 

sebagai sumber pendapatan.  ( Noviyanto, A.S., W. Roessali.,  M. Handayani, 2018 ). 

Peternak itik  di Desa Sawahan akhir-akhir ini resah  karena naiknya harga pakan jadi dan  

larangan  penggunaan AGP pada pakan unggas oleh pemerintah.   Hal tersebut akan  

berdampak terhadap biaya pakan yang mahal dan pakan tidak efisien.  Permasalah 

tersebut perlu dicari solusi. Larangan penggunaan  AGP (antibiotic growth promoters ) 
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yang diberlakukan per januari 2018  perlu dicari alternative penggantinya yang aman.  

Larangan penggunaan AGP diatur dalam (Permentan) Nomor 14/2017, karena AGP dapat 

menimbulkan residu pada kosumen . larangan penggunaan AGP perlu dicari alternative 

feed additive lain yang dapat meningkatkan FCR dan kesehatan unggas seperti: probiotik, 

prebiotik, acidifier, enzim, dan-lain-lain.  ( Ditjen PKH, 2018). Mencampur pakan sendiri 

dapat menghemat biaya pakan dan penggunaan UB feed sebagai pakan imbuhan 

memungkinkan untuk menggantikan peran AGP. Berdasarkan hal tersebut dilakukan 

pengabdian kepada masyarakat tentang : Inovasi Teknologi Pakan Membuat Sendiri 

Dengan Pemanfaatan UB Feed Sebagai  Upaya Meningkatkan Produktivitas Itik Petelur 

Di Desa Sawahan, Malang. Tujuan penyuluhan adalah meningkat pengetahuan , 

ketrampilan  dalam membuat atau mencampur pakan itik sendiri dengan menambahkan 

UB feed pakan  ibuhan  untuk mendapatkan  pakan yang efisien,  biaya pakan yang lebih 

murah, produksi yang tinggi  dan hasil produksi telur yang  asuh. 

 

METODE KEGIATAN. 

Materi : Percobaan untuk Praktek dan pelatihan  menggunakan  54 ekor itik layer 

, untuk kegiatan  penyuluhan mengundang sekitar 25 peternak itik di Desa Sawahan.   

Waktu kegiatan 22 September sampai 22 Nopember 2018.  Lokas kegiatan Desa 

Sawahan, Turen, Malang. Metode Pelaksanaan meliputi, Survai, percobaan ( praktek dan 

pelatihan), penyampaian penyuluhan, monitoring, evaluasi dan seminar.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN. 

Hasil survai menunjukan bahwa Desa Sawahan, berlokasi di Malang Selatan, 

termasuk dalam Kecamatan Turen, Kabupaten Malang.  Secara Topografi sebagian besar 

merupakan dataran dengan ketinggian 300-460 meter di atas permukaan air laut.  Curah 

hujan rata-rata   mencapai 1.419 mm pertahun. Mata pencahariaan penduduk, sebagian 

besar bekerja di bidang pertanian, dan sebagian lagi di sektor peternakan,  industri, 

perdagangan, angkutan, PNS, dll. Jarak desa Sawahan dengan kota malang sekitar 34 km. 

Jumlah peternak itik yang tergabung dalam kelompok peternak itik Desa Sawahan adalah 

sekitar 25 orang dengan jumlah kepemilikan sekitar 50 – 13000 ekor.  Ketua kelompok 

peternakan itik : Ibu Sunarto.  Peternak itik yang terbesar adalah bapak  Sunarko dengan 

jumlah kepemilikan itik  sekitar 13.000 ekor itik petelur periode layer,  dengan lahan 

untuk pemeliharaan  seluas 3000 m2. Produksi telur per hari mencapai sekitar 9.500 butir 

telur.  Pakan yang digunakan oleh peternak itik di Desa Sawahan, kebanyakan adalah 

pakan jadi untuk itik petelur layer.  Produksi yang dihasilkan adalah telur konsumsi dan 
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telur asin. Pemasaran telur secara butiran dengan harga per butir telur konsumsi sekitar 

Rp 1800,- dan harga per butir telur asin Rp 2200,-  Peternakan itik merupakan usaha yang 

cukup diminati masyarakat karena cara pemeliharaannya yang tidak sulit, tidak 

memerlukan lahan luas dan bisa sebagai sumber pekerjaan dan sumber pendapatan 

(Achmanu dan Muharlien, 2011).   Prospek usaha ternak itik di Indonesia sangat potensial 

dilihat dari segi permintaan daging dan telur. (Satrio, Y.W.,  S. I. Santoso dan A. Setiadi, 

2016).   

Hasil percobaan yang dilakukan sebagai praktek dan latihan ( Gambar 1), 

menunjukan  pemberian pakan jadi, mencampur sendiri dan mencampur sendiri + UB 

feed pakan imbuhan menghasilkan komsumsi pakan hampir sama yaitu rata-rata sekitar 

150 g/ekor /hari, bobot telur hampir sama yaitu sekitar 65 – 70 g/butir,  tetapi jumlah telur 

berbeda yaitu pada pakan jadi 368 butir/18 ekor/30 hari, pakan mencampur sendiri 436 

butir/18 ekor/30 hari dan pakan mencampur sendiri dengan ditambah UB feed pakan 

imbuhan 453 butir/ 18 ekor/30 hari. Hal ini menunjukan bahwa penambahan UB feed 

pakan imbuhan dapat meningkatkan efiensi pakan dan menekan biaya pakan pada itik.   

UB feed pakan imbuhan diproduksi sebagai alternatif penggati AGP. UB feed pakan 

imbuhan tersusun dari probiotik. Probiotik merupakan mikro organisme baik  dapat 

digunakan sebagi pengganti antibiotik dan dapat berperan untuk meningkatkan kesehatan 

dan pertumbuhan pada unggas (Popova, T. 2017). Didukung hasil penelitian Subekti, E 

dan Dewi, H. (2016) probiotik yang ditambahkan dalam pakan itik dapat meningkatkan 

sfisiensi pakan.    

Penyampaian materi penyuluhan dilakukan di balai Desa Sawahan dengan 

dihadiri sekitar 20 orang peternak itik , ketua kelompok dan bapak Kepala Desa Sawahan 

(Gambar 2 ) Hasil penyampaian penyuluhan peternak di Desa Sawahan sangat antusias 

dan termotivasi untuk mencampur pakan sendiri dan menambahkan UB feed pakan 

imbuhan. 

 

Gambar 1. Percobaan (Praktek dan Pelatihan). 

              
Gambar 2 . Kegiatan penyuluhan.  
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KESIMPULAN. 

Peternak itik petelur di Desa sawahan sangat termotivasi untuk menerapkan 

pemberian pakan membuat pakan sendiri dengan penambahan UB feed pakan imbuhan 

untuk menekan biaya pakan, efisiensi pakan dan menghasilkan telur itik yang aman bagi 

konsumen. 
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ABSTRAK 
Kabupaten Sumenep memiliki populasi Sapi Madura yang cukup besar. Peternak di 

Dusun Brumbung, Desa Pekandangan Barat memberikan pakan berupa limbah pertanian 

dan rumput gajah sebagai sumber serat dan konsentrat sebagai pakan tambahan. Kegiatan 
dan pendampingan ini bertujuan memberikan informasi tentang strategi pemberian pakan 

serta keterampilan kepada peternak mengenai manajemen pemberian pakan tambahan 

untuk meningkatkan produktifitas sapi potong di Dusun Brumbung, Desa Pekandangan 
Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Metode yang digunakan adalah survey 

kepada peternak kemudian metode ceramah dan diskusi dengan peternak dan pengujian 

pakan dengan analisis proksimat di Laboratorium Analisis Pakan, Fakultas Peternakan, 
Universitas Brawijaya. Konsentrat dibutuhkan ternak dalam memenuhi kebutuhan protein 

yang belum tercukupi dari pakan hijauan atau limbah pertanian. Hasil analisis proksimat 

terhadap konsentrat yang diberikan oleh peternak di Dusun Brumbung adalah BK 86,5%; 

BO 87,2%; PK 12,67%. Bahan pakan selain konsentrat yang bisa digunakan sebagai 
tambahan untuk mencukupi kebutuhan protein sapi potong adalah leguminosa karena 

kandungan PK-nya mencapai >20%. Pemanfaatan tanaman leguminosa lokal di daerah 

tersebut sangat disarankan seperti lamtoro (Leucaena leucocephala), kaliandra 
(Calliandra calothyrsus) dan saga (Adenanthera pavonina) guna menunjang 

produktivitas ternak ruminansia. Pemanfaatan sumberdaya bahan pakan lokal tersebut 

dapat menunjang kegiatan usaha peternakan ternak ruminansia. Simpulan dari kegiatan 
penyuluhan ini adalah sebagian peternak sudah mengetahui manajemen pemberian pakan 

untuk ternak sapi potong, namun ketersediaan hijauan pakan ternak menjadi salah satu 

faktor penentu dalam penerapan manajemen pemberian pakan yang baik. Kualitas 

konsentrat yang diberikan sudah bagus walaupun kandungan PK masih harus 
ditingkatkan lagi. Saat ini belum semua peternak menggunakan konsentrat sebagai pakan 

sapi potong, melainkan hanya pada waktu tertentu saja seperti saat sapi menjelang 

melahirkan. Hal yang dapat disarankan untuk kelom peternak adalah perlu adanya 
gerakan penanaman tanaman leguminosa dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan 

peternak pada kelompok tani di Dusun Brumbung, Desa Pekandangan Barat dalam 

memanfaatkan leguminosa sebagai pakan ternak sapi potong. Peternak juga perlu 

menerapkan teknologi pengolahan bahan pakan baik dalam meningkatkan kualitas bahan 
pakan maupun teknologi pengawetan bahan pakan sehingga dapat menyediakan pakan 

berkualitas bagi ternak sapi potong secara terus menerus dan dapat meningkatkan 

produktivitas ternak sapi potong.  
 

Kata kunci : sapi potong, konsentrat, pakan lokal, leguminosa 

 
 

PENDAHULUAN  

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu kabupaten yang berpotensi dalam 
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bidang bidang peternakan karena memiliki populasi sapi madura yang cukup besar. 

Populasi sapi madura dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan, 

puncaknya yaitu pada tahun 2010 kenaikan populasi sapi potong madura mencapai 98% 

dari tahun-tahun sebelumnya Menurut BPS (2017) jumlah populasi ternak sapi potong 

pada tahun 2016 di Sumenep yaitu  357.442 ekor.  Sapi madura merupakan sapi potong 

lokal asli Indonesia hasil persilangan antara banteng dengan bos indicus atau sapi 

Zebu yang secara genetik memiliki sifat toleran terhadap iklim panas dan lingkungan 

marginal serta tahan terhadap serangan penyakit. Ciri-ciri dari sapi madura yaitu warna 

tubuh coklat muda hingga coklat tua, kuku dan moncong berwarna hitam serta memiliki 

rambut-rambut halus disekitar mulut dan kaki yang cukup panjang (Lutvaniyah dkk., 

2017).  

Peternak di Kabupaten sumenep khususunya Desa Pekandangan dalam 

memelihara ternak masih menggunakan sistem tradisional yaitu ternak digunakan sebagai 

ternak pekerja dan penghasil pupuk kandang serta dijelaskan oleh Luanmase et.al (2011) 

bahwa usaha peternakan sapi potong di Indonesia masih digunakan sebagai usaha 

sambilan dengan pemeliharaan yang tradisional seperti petani atau peternak tidak 

merencanakan waktu penjualan produknya sehingga ternak hanya dipelihara terus 

menerus tanpa memperhitungkan untung rugi dalam pemeliharaan dan juga 

pemeliharannya digunakan sebagai tabungan yang sewaktu waktu dapat dijual (Lestari, et 

al. 2014) sehingga peternak umumnya tidak memperhatikan kuantitas dan kualitas pakan 

yang diberikan. 

Pakan merupakan faktor utama dalam penentu produktivitas ternak karena 

didalam pakan mengandung nutrisi yang dibutuhkan ternak jika pakan yang diberikan 

tidak memenuhi kebutuhannya maka produktivitasnya akan menurun. Menurut Usman 

dkk (2013) yang meyatakan bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan dala 

beternak adalah pakan, sehingga pakan yang disediakan harus bernilai gizi tinggi dan 

zatzat pakannya seimbang serta memenuhi kebutuhan ternak. Kenyataannya di lapang 

pemberian pakan oleh peternak di Desa Pekandangan Sumenep Madura menggunakan 

limbah pertanian dan rumput gajah sebagai sumber serat dan konsentrat sebagai pakan 

tambahan, namun pemberian pakan yang diberikan masih belum mencukupi kebutuhan 

ternak dilihat dari pakan yang diberikan dari limbah hasil samping pertanian yang 

memiliki kandungan nutrisi yang rendah. Oleh karena itu, guna meningkatkan pasokan 

zat makanan khususnya protein pada ternak ruminansia khususnya sapi potong yang 

diberi pakan hijauan berkualitas rendah maka dibutuhkan strategi suplementasi dengan 

bahan pakan sumber protein. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Banteng
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bos_indicus&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapi_Zebu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sapi_Zebu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Iklim_panas&action=edit&redlink=1
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Strategi pemberian pakan ternak pada intinya adalah bagaimana peternak bisa 

memberikan pasokan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ternaknya secara cukup, 

baik jenis pakan maupun jumlahnya, baik untuk hidup pokok (maintenance), produksi 

maupun reproduksi. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan 

kurangnya protein pada sapi potong adalah dengan adanya pakan tambahan yaitu 

konsentrat,. Konsentrat merupakan pakan yang mengandung zat makanan dengan 

konsentrasi tinggi dibanding hijauan, digunakan sebagai pakan pelengkap untuk 

meningkatkan atau mengoreksi kandungan zat makanan dalam pakan khususnya hijauan. 

Oleh karena itu guna menunjang usaha peternakan sapi potong di desa pekandangan 

Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang merupakan daerah sapi potong yang 

terus berkembang beberapa tahun ini,  maka berdasarkan permintaan kelompok peternak 

di daerah tersebut perlu diadakan kegiatan penyuluhan tentang pengembangan strategi 

peningkatan produksi ternak sapi potong dengan manajemen pakan tambahan wilayah 

tersebut 

 

METODE KEGIATAN  

Metode yang digunakan yaitu 1) survei kepada peternak, pamong desa, ketua 

kelompok tani, tokoh masyarakat dan beberapa peternak  di Desa Pekandangan 

Kabupaten Sumenep, 2) ceramah / diskusi serta, 3) melakukan uji sampel pakan yang 

diberikan peternak di Desa Pekandangan Kabupaten Sumenep. Kegiatan ini dilaksanakan 

dengan cara survei dan mengunjungi serta berdiskusi dengan pamong desa, ketua 

kelompok tani, tokoh masyarakat dan beberapa peternak di lokasi kegiatan. 

Materi yang diberikan dalam cerama tersebut adalah 1) latar belakang yang 

meliputi kondisi dan permasalahan usaha peternakan sapi potong dan ruminansia lainnya 

di masyarakat, masalah ketersediaan pakan dan cara pemecahan permasalahan tersebut, 

2) Cara membuat dan memproduksi konsentrat sapi potong dan mengkombinasikan 

teknologi peningkatan kualitas bahan pakan dan teknologi pengawetan bahan pakan 

dalam menyediakan ketersediaan pakan berkualitas bagi ternak.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pakandangan Barat adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Bluto, 

Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Desa pekandangan barat memiliki 

luas 1,94 km2 yang terdiri dari dua dusun dengan jumlah penduduk ± 3.890 jiwa  dengan 

laki-laki 1.898 jiwa dan 1.992 jiwa untuk perempuan. Pekerjaan yang dilakukan oleh 

penduduk umumnya sebagai petani baik petani tanaman pangan maupun berkebun dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Bluto,_Sumenep
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sumenep
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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beternak. Desa pekandangan barat memiliki kelompok tani wanita yang bernama 

“TIARA”. Kelompok tersebut merupakan kelompok tani ternak yang memelihara sapi 

khususnya sapi potong. Jumlah ternak sapi potong yang dipelihara ±150 ekor sapi induk, 

dan 200 ekor sapi anakan disetiap dusun, serta terdapat populasi ternak kambing ± 200 

ekor sehingga estimasi kepemilikan ternak di setiap rumah ± 5 ekor. Dari hasil survei 

hampir 90% peternak memlihara sapi untuk mendapatkan anak yang dapat dijual apabila 

sewaktu waktu membutuhkan dana bagi kepentingan keluarga. Hal tersebut masih dapat 

dikatakan bahwa peternak di Desa Pekandangan masih menggunakan sistem tradisional 

dan tergolong peternak rakyat karena kepemilikan ternak yang rendah dan tergolong 

dengan peternak yang berskala kecil terlihat dari rata-rata kepemilikan yang rendah, 

ternak digunakan sebagai tabungan hidup dan pemeliharaannya di pemukiman padat 

penduduk ( Zakiah, dkk., 2017). 

Rata-rata pakan yang diberikan di peternak untuk sapi potong menggunakan hasil 

limbah pertanian dan rumput gajah sebagai pakan serat dan konsentrat sebagai pakan 

tambahan,namun tidak semua peternak dalam kesehariannya memberikan pakan 

konsentrat mereka memberikan pakan konsentrat ketika akan menjelang melahirkan 

(Partus) sehingga untuk mencapai pertambahan bobot badan 0,6 kg/hari sulit didapatkan 

jika dilihat dari bahan pakan dan cara pemeliharaannnya, serta kandungan konsentrat 

yang ada belum memenuhi kebutuhan ternak dikarenakan kandungan proteinnya yang 

rendah yaitu tertera pada Tabel 1. nilai PK konsentrat adalah 12,67% sedangkan menurut 

Sudono dkk (2003) menyatakan bahwa kadar protein konsentrat untuk ternak sapi yang 

berproduksi adalah 17% BK. 

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi konsentrat yang digunakan peternak 

Bahan pakan 
Kandungan Nutrisi 

%BK %BO %PK 

Konsentrat 86,5% 87,2 12,67 
Hasil analisa laboratorium nutrisi dan makanan ternak Fakultas Peternakan UB. 2017 

 

Pakan yang umum diberikan peternak menggunakan pakan campuran yang terdiri 

dari campuran kedelai, jerami jagung, janggel jagung, dedak, kulit kacang dan garam. 

Pakan ini dicampur layaknya pakan lengkap namun secara komposisi bahan pakan 

penyusun hanya terdiri dari pakan sumber serat dengan penambahan kedelai sebagai 

sumber protein. Rendahnya kandungan protein konsentrat yang digunakan dapat 

disubstitusi oleh pakan hijauan yang berupa tanaman legum dengan memanfaatkan 

tanaman lokal misalnya tanaman kelor dan saga yang memiliki kandungan protein >20%. 

Nilai kandungan protein tanaman kelor yaitu 22,70% untuk daun segar dan 28,44% daun 
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kering (Aminah, dkk., 2015) sedangkan kandungan protein saga yaitu 27,72% (Owoeye 

et.a;., 2017). Untuk tanaman leguminosa di Desa Pekandangan memiliki potensi yang 

dapat dikatakan cukup jika digunakan sebagai pakan tambahan untuk ternak karena 

umumnya petani menaman jagung sebagai tanaman utama dan diselangi tanaman kelor, 

saga dan lamtoro sehingga untuk pakan ternak selalu ada, selain itu pemanfaatan 

sumberdaya bahan lokal tersebut dapat menunjang kegiatan usaha peternakan ternak 

ruminansia 

 

KESIMPULAN  

Simpulan dari kegiatan penyuluhan ini adalah sebagian peternak sudah 

mengetahui manajemen pemberian pakan untuk ternak sapi potong, namun ketersediaan 

hijauan pakan ternak menjadi salah satu faktor penentu dalam penerapan manajemen 

pemberian pakan yang baik. Kualitas konsentrat yang diberikan sudah bagus walaupun 

kandungan PK masih harus ditingkatkan lagi. Saat ini belum semua peternak 

menggunakan konsentrat sebagai pakan sapi potong, melainkan hanya pada waktu 

tertentu saja seperti saat sapi menjelang melahirkan 

 

SARAN  

Untuk kelompok peternak adalah perlu adanya gerakan penanaman tanaman 

leguminosa dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan peternak pada kelompok tani 

di Dusun Brumbung, Desa Pekandangan Barat dalam memanfaatkan leguminosa sebagai 

pakan ternak sapi potong. Peternak juga perlu menerapkan teknologi pengolahan bahan 

pakan baik dalam meningkatkan kualitas bahan pakan maupun teknologi pengawetan 

bahan pakan sehingga dapat menyediakan pakan berkualitas bagi ternak sapi potong 

secara terus menerus dan dapat meningkatkan produktivitas ternak sapi potong.  
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ABSTRAK 
Kelangkaan pakan sering terjadi karena perubahan musim dari musim penghujan ke 

musim kemarau sehingga limbah pertanian seperti jerami jagung, jerami padi dan jerami 

kacang-kacangan diberikan kepada ternak sebagai sumber serat kasar pengganti rumput. 
Peternak sapi potong yang tergabung dalam KUB (Kelompok Usaha Bersama) “Barokah 

Alam” di Dusun Layut, Desa Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban 

memulai usaha produksi konsentrat dan pakan lengkap untuk mengatasi kelangkaan 
pakan di musim kemarau. Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk melakukan 

pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat peternak, khususnya peternak 

tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama Barokah Alam Dusun Layut, Desa 

Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dalam rangka pengembangan 
wawasan peternak mengenai manajemen pakan ternak sapi potong. Metode kegiatan ini 

adalah dengan metode penyuluhan, pemberian materi, praktik pengolahan pakan, dan 

pendampingan kepada peternak sapi potong serta dilanjutkan analisis proksimat di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

Formulasi konsentrat dan pakan lengkap dibuat berdasarkan bahan pakan lokal yang 

tersedia di daerah tersebut antara lain polar, bungkil kelapa sawit, bungkil kopra, tetes, 
kulit kacang, kulit kopi, ampas kecap dan dedak. Hasil produksi konsentrat yang pertama 

memiliki kandungan nutrisi sebagai berikut : BK 86,5%; BO 87,5 %; PK 11,5% dan Abu 

12,5% dan hasil produksi yang kedua memiliki kandungan nutrisi BK 85,7%; BO 86,2%; 

PK 12,1% dan Abu 13,8. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
dalam proses produksi, penggunaan bahan penyusun konsentrat sumber serat masih 

mendominasi yaitu kulit kopi dan kulit kacang sehingga kualitasnya cenderung seperti 

pakan lengkap. Menurut SNI, kandungan PK untuk konsentrat sapi penggemukan 
minimal 14 %. Hal yang dapat disarankan adalah kegiatan pendampingan selanjutnya 

harus membuat beberapa formulasi konsntrat dengan proporsi bahan penyusun yang 

berbeda-beda terutama pada bahan pakan sumber serat untuk mendapatkan kandungan 
PK konsntrat yang sesuai dengan SNI. Saran untuk KUB “Barokah Alam” adalah 

memperluas target pasar sehingga pembeli nantinya tidak hanya berasal dari anggota 

kelompok saja melainkan diluar kelompok. 

 
Kata kunci : konsentrat, pakan lengkap, pakan lokal, sapi potong  

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Tuban memiliki populasi ternak ruminansia yang tinggi khususnya 

sapi potong. Bangsa sapi potong yang paling dominan di Kabupaten Tuban adalah sapi 

PO dan beberapa diantaranya adalah persilangan Simmental dan Limousin. Sama halnya 

dengan ternak ruminansia yang lain di daerah tropis, pakan ternak sapi potong di 

Kabupaten Tuban secara umum terdiri dari sumber serat dan pakan tambahan berupa 
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konsentrat. Potensi pakan yang paling banyak adalah limbah pertanian berupa jerami padi 

dan jerami jagung (Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Tuban, 2017). Bahan pakan lain 

yang tersedia di Kabupaten Tuban adalah dedak padi, dedak jagung dan ampas kecap.  

Hijauan pakan ternak sudah mengalami berbagai penelitian selama bertahun-

tahun tentang efeknya terhadap ternak ruminansia (Kalak, 2011). Hijauan yang 

dikonsumsi ternak ruminansia bisa berupa hijauan segar ataupun kering (hay), fermentasi 

hijauan (silase) bahkan beberapa peternak memberikan limbah pertanian sebagai sumber 

serat kasar pengganti hijauan. Limbah pertanian berupa jerami padi, tebon jagung, 

tongkol jagung, tumpi jagung, kulit kopi, dan kulit kacang-kacangan dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pakan untuk ternak ruminansia. Faktor pembatas limbah pertanian adalah 

rendahnya nilai kecernaan dalam tubuh ternak ruminansia. Beberapa cara yang bisa 

dilakukan untuk menurunkan efek dari faktor pembatas tersebut adalah pengolahan 

seperti pengolahan fisik, kimia, fisiko-kimia dan biologi (Sarnklong et al., 2010). Metode 

pengolahan limbah pertanian yang paling umum digunakan adalah perlakukan urea 

amoniasi dan fermentasi. Mayulu dan Suhardi (2015) dalam penelitiannya melakukan 

teknik pengolahan jerami padi dengan fermentasi sekaligus amoniasi. Teknik tersebut 

dilakukan dengan memberi perlakuan urea ditambah mikroorganisme starter (bakteri 

asam laktat dan fungi), dimana urea dan mikroorganisme diharapkan mampu bersinergi 

dalam meningkatkan kualitas jerami padi meliputi komposisi nutrient, kecernaan dan 

palatabilitasnya.  

Kualitas limbah pertanian yang rendah tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan 

nutrisi sapi potong, maka perlu penambahan pakan untuk meningkatkan produktifitas 

ternak dan mempertahankan daya tahan tubuh ternak terhadap penyakit. Pemberian pakan 

tambahan yang mengandung protein, mineral dan energi tinggi perlu dilakukan untuk 

mengatasi kekurangan nutrien pada pakan basal. Bahan penyusun konsentrat sumber 

energi antara lain tepung gaplek, onggok, gamblong, tepung tapioka, tepung jagung, 

dedak padi, dedak jagung, tetes dan polar sedangkan bahan penyusun konsentrat sumber 

protein antara lain bungkil kelapa, bungkil inti sawit, bungkil kedelai, ampas tahu, ampas 

bir, ampas kecap dan tepung ikan. Untuk mengatasi kekurangan mineral dan vitamin, 

dalam penyusunan konsentrat perlu ditambah mineral mix, vitamin ataupun bahan sumber 

mineral seperti urea, garam dapur, tepung kerang, limestone/kapur dan ammonium sulfat. 

Kondisi masyarakat peternak sapi potong di Kabupaten Tuban, khususnya 

Kecamatan Palang memberikan pakan untuk ternaknya berdasarkan musim. Tahun 2018 

surah hujan lebih rendah daripada tahun 2017, terbukti hingga Bulan November 2018 

hujan masih belum turun secara rutin seperti tahun sebelumnya. Peternak belum ada yang 
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secara khusus menyediakan lahan untuk menanam hijauan pakan ternak. Hijauan pakan 

ternak didapatkan dari lahan-lahan di pinggir sawah, kebun, pekarangan, tegalan, 

lapangan dan lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Jika ketersediaan rumput di 

lahan-lahan tersebut sudah habis maka tidak ada pilihan lain selain memberikan limbah 

pertanian sebagai pengganti rumput. Pemberian jerami padi ataupun jerami jagung untuk 

sapi potong, hanya memberikan efek kenyang saja karena sifat jerami bulky atau 

memenuhi rumen. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktor pembatas seperti 

kandungan ligninnya (Sarnklong et al., 2010), mengakibatkan jerami tidak bisa dicerna 

oleh enzim yang dihasilkan bakteri di dalam rumen sehingga kebutuhan nutrisi dikatakan 

tidak terpenuhi.  

Sebagian besar pemeliharaan sapi potong di Dusun Layut, Desa Lerankulon, 

Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban bertujuan untuk pembibitan induk yang diharapkan 

mampu menghasilkan pedet-pedet berkualitas dan bernilai jual tinggi. Jika pola 

pemberian pakan dibiarkan begitu seterusnya, dikhawatirkan akan mempengaruhi kondisi 

reproduksi induk sapi potong karena nutrisi sangat berpengaruh terhadap status 

reproduksi induk sapi potong (Amin, 2014). Potensi peternakan di Dusun Layut, Desa 

Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban perlu dikembangkan. Uraian di atas 

perlu dikaji dan diinformasikan kepada masyarakat peternak dalam suatu kegiatan yang 

dikemas dalam program penyuluhan dan pelatihan serta pendampingan. 

Dusun Layut memiliki Kelompok petani ternak yang tergabung dalam Kelompok 

Usaha Bersama (KUB) “Barokah Alam”. Adapun KUB “Barokah Alam” bergerak dalam 

produksi konsentrat untuk sapi potong. KUB tersebut diharapkan bisa menjadi wadah dan 

tempat bertukar informasi antar anggota serta media pembelajaran bagi seluruh anggota. 

Proses adopsi terhadap suatu inovasi harus dimulai dari satu komunitas terlebih dahulu 

hingga selanjutkan akan menjadi contoh bagi masyarakat peternak secara luas. Kegiatan 

bisa dimulai dari penyuluhan mengenai manajemen pemberian pakan untuk 

penggemukan sapi potong ini diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan terhadap 

masyarakat petani ternak agar mencapai target yang maksimal. Kegiatan berikutnya 

setelah penyuluhan adalah praktik langsung melalui pelatihan dan pendampingan 

terhadap masyarakat peternak, khususnya peternak tergabung dalam Kelompok Usaha 

Bersama Barokah Alam Dusun Layut, Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten 

Tuban dalam rangka pengembangan wawasan peternak mengenai manajemen pakan 

ternak sapi potong serta bagaimana strategi penyusunan konsentrat sapi potong dan 

proses produksinya. 
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METODE KEGIATAN 

Sasaran dalam kegiatan penyuluhan ini adalah seluruh kelompok 

peternak/peternak kambing serta seluruh masyarakat Kelompok Usaha Bersama Barokah 

Alam Dusun Layut, Desa Lerankulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Kegiatan 

dimulai dari 1.) Penyuluhan tentang manajemen pemberian pakan untuk sapi potong, 2.) 

Pembagian materi dalam bentuk hardcopy, 3.) Pelatihan pembuatan konsentrat, dan 4.) 

Pendampingan proses produksi konsentrat dan 5.) Uji kualitas konsentrat hasil produksi 

KUB dengan analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan wawasaan 

dan berdiskusi tentang manajemen pemberian pakan, kebutuhan nutrisi serta teknologi 

pembuatan konsentrat untuk sapi potong. Setelah itu, peternak didampingi dalam praktek 

pemberian pakan dan suplemen ternak sapi potong. Kemudian dilakukan evaluasi dalam 

kaitannya dengan manajemen pemberian pakan dan suplemen pakan ternak sapi potong. 

Bahan yang digunakan dalam kegiatan pelatihan antara lain bahan penyusun 

pakan lengkap dan konsentrat untuk sapi potong seperti  pakan sumber energi, protein 

dan mineral. Pakan sumber energi antara lain adalah polar, dedak padi dan molases; 

sedangkan pakan sumber protein antara lain bungkil kedelai, bungkil kopra dan bungkil 

inti sawit; dan mineral mix (mineral dan vitamin) serta pakan sumber serat yaitu kulit 

kacang, kulit kopi dan tumpi jagung. Alat yang digunakan adalah mixer horizontal dan 

disk mill machine milik KUB serta alat pengaduk konsentrat manual. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan produksi konsentrat di KUB Barokah Alam sudah mulai berjalan secara 

rutin. Proses pemasaran produknya dimulai dari anggota KUB dan peternak di sekitar 

lokasi produksi. KUB memproduksi dua jenis konsentrat dengan kandungan protein dan 

harga jual yang berbeda. Hanya saja produk yang dihasilkan oleh KUB belum diuji 

kualitasnya. Kegiatan ini mengevaluasi seluruh proses produksi dari hulu sampai ke hilir 

yaitu dari persiapan bahan baku, formulasi konsentrat, teknik pengolahan, pengemasan, 

penyimpanan bahan baku, uji kualitas produk dan pemasaran produk. Bahan baku yang 

digunakan untuk memproduksi konsentrat sudah disimpan dengan benar dalam kondisi 

kering di ruangan tertutup namun ada sirkulasi udara dan tidak langsung bersentuhan 

dengan alas/lantai, melainkan menggunakan dudukan kayu. Teknik pengolahan dilakukan 

dengan dua cara yaitu manual dan menggunakan mesin mixer horizontal. Jika konsentrat 

yang diproduksi dalam jumlah sedikit, pencampuran dilakukan dengan cara manual. 

Kekurangannya jika pencampuran dilakukan dengan cara manual maka tidak semua 
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bahan tercampur secara homogen, maka penggunaan mixer harus dimaksimalkan dalam 

proses produksi ini. Pengemasan sudah dilakukan dengan baik menggunakan karung yang 

tertutup rapat, namun perlu ditambah dengan informasi kandungan nutrisi produk 

meliputi Bahan Kering (BK), Protein Kasar (PK), Bahan Organik (BO), Serat Kasar (SK) 

dan Total Digestible Nutrient (TDN) serta informasi bahan penyusun konsentrat.  

Sebelum dilakukan proses produksi, terlebih dahulu dibuat formulasi konsentrat 

menggunakan cara sederhana yaitu metode trial and error menggunakan bahan penyusun 

konsentrat yang tersedia. Perhitungan formulasi konsentrat menunjukkan bahwa 

kandungan PK konsentrat produksi KUB Barokah Alam yaitu 11,79% dengan harga jual 

Rp.2.000,-/kg dan 12,7% dengan harga jual Rp.2.500,-/kg(dari 100% BK). Hasil analisis 

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak menunjukkan bahwa kandungan PK 

konsentrat KUB Barokah Alam tersebut yaitu 11,5% dan 12,1% (dari 100% BK). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis laboratorium sesuai dengan perhitungan 

formulasi konsentrat.  

Secara umum kebutuhan BK sapi potong berkisar antara 2-4% dari Bobot Badan 

sedangkan kebutuhan PK sapi potong 14% yang dipenuhi dari pakan hijauan dan 

konsentrat (Umiyasih dan Anggraeni, 2007). Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

kebutuhan PK untuk penggemukan sapi potong minimal 13%, untuk induk 14% dan 

pejantan 12%. Kandungan PK rumput gajah atau sering disebut sebagai kolonjono adalah 

8,2% (berdasarkan hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, FPt UB) 

sehingga kekurangannya dipenuhi dari PK konsentrat atau bahan pakan lain seperti 

Leguminosa yang mengandung >20% PK.  

Menurut pernyataan dalam Standar Nasional Indonesia, konsentrat merupakan 

bahan pakan tambahan yang diberikan kepada ternak ruminansia sebagai sumber energi 

dan protein. Kandungan PK konsentrat produksi KUB Barokah Alam masih di bawah 

SNI, jadi perlu ditambah bahan-bahan penyusun konsentrat yang merupakan sumber 

protein. Setelah dilakukan evaluasi, ternyata rendahnya kandungan PK konsentrat 

Barokah Alam tersebut disebabkan karena ada bahan penyusun yang merupakan sumber 

serat kasar yaitu kulit kopi dan kulit kacang. Konsentrat KUB Barokah Alam jika dilihat 

dari kandungan serat kasarnya, lebih sesuai jika disebut dengan complete feed / pakan 

lengkap. Pakan lengkap adalah pakan yang mengandung semua kebutuhan ternak 

mencakup energy, protein dan serat kasar (Munawaroh dkk., 2015). Pakan lengkap 

biasanya digunakan peternak jika kondisi hijauan di lapang sulit dicari saat musim 

kemarau. Adapun sumber serat untuk pembuatan pakan lengkap bisa berasal dari kulit 

kopi, kulit kacang, rendeng kangkung, tumpi jagung, jerami padi, jerami jagung, tepung 
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daun leguminosa ataupun limbah pertanian yang lain. Beberapa penelitian menyusun 

pakan lengkap dari limbah pertanian yang sebelumnya telah diolah seperti fermentasi 

tongkol jagung (Gustiani dan Permadi, 2015) dan jerami padi yang diamoniasi dan 

difermentasi (Mayulu et al., 2013). Maka dari itu, KUB Barokah Alam selanjutnya 

mengadakan evaluasi terhadap produk konsentrat berikutnya agar tidak terjadi kerancuan 

antara produk konsentrat dan pakan lengkap. Ako et al., 2016 dalam penelitiannya 

menyusun pakan lengkap dengan bahan dasar jerami padi, jerami jagung, limbah wortel, 

kol, dan kulit kopi sebagai sumber serat ditambah bahan pakan sumber energi berasal dari 

dedak padi dan dedak jagung dan bahan pakan sumber protein bungkil kelapa dan ampas 

tahu kering.  

Pakan lengkap bisa diberikan sebagai bahan pakan tunggal atau dengan kata lain 

peternak tidak perlu mencari rumput/jerami karena sudah terpenuhi kebutuhannya. 

Namun perlu diperhatikan lagi bahwa bagaimanapun juga sapi potong adalah ternak 

ruminansia yang pakan basalnya berupa serat kasar, jadi tetap perlu diperhatikan 

imbangan pakan sumber serat dengan bahan pakan tambahan yang lain agar tidak 

menyebabkan penyakit metabolisme seperti kembung dan acidosis.  

 

KESIMPULAN 

Kegiatan ini perlu mendapatkan tindak lanjut berupa pendampingan dalam 

menghasilkan produk konsentrat dan pakan lengkap yang dapat dijual sebagai bentuk usaha 

dalam Kelompok Usaha Bersama “Barokah Alam” dengan kualitas yang baik. 

Pendampingan bisa dilakukan dengan layanan konsultasi peternak terkait kecukupan 

kebutuhan nutrisi sapi ptotong dan kuliatas pakan yang diberikan. Survei ketersediaan 

bahan pakan di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban harus dilakukan tiap musim 

dilakukan agar dapat menginventarisasi bahan pakan lokal yang tersedia untuk 

menunjang kegiatan produksi. Produksi konsentrat dan pakan lengkap bisa dilakukan 

terus menerus jika bahan penyusunnya selalu tersedia. Kegiatan selanjutnya yang bisa 

dilakukan adalah pendampingan pembuatan laporan keuangan/ pembukuan untuk 

cashflow usaha penjualan konsentrat  KUB “Barokah Alam” dengan tujuan agar dapat 

dilakukan evaluasi terhadap jalannya usaha produksi konsentrat tersebut. Rekomendasi 

jangka panjang yang lain adalah penanaman rumput dan leguminosa untuk menyediakan 

bank protein dan sumber serat berkualitas untuk sapi potong agar kebutuhan ternak 

terpenuhi. 
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ABSTRAK 

Pakan merupakan salah satu faktor dalam mendukung keberlanjutan usaha peternakan. 

Pakan hijuan dan pakan konsentrat digunakan oleh peternak untuk meningkatkan 

produktifitas. Peternak KUD Sumber Makmur Ngantang memperoleh pakan konsentrat 
dari Unit Pakan KUD dengan kualitas tidak stabil tergantung ketersediaan bahan baku. 

Sedangkan pakan hijuan yang dimanfaatkan selama ini adalah rumput gajah dengan 

kualitas rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pakan adalah dengan 
memperbaiki pakan hijauan yaitu rumput odot dan leguminosa. Tujuan kegiatan 

pengabdian ini adalah mendampingi peternak dalam usaha budidaya rumput odot dan 

pemberdayaan Karang Taruna Desa Mulyorejo Ngantang dalam pengembangan 
pembibitan leguminosa untuk menyediakan pakan hijauan yang berkualitas dan 

mencukupi kebutuhan ternak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan 

metode penyuluhan; pelatihan teknik penanaman disertai modul praktis; serta 

pendampingan dengan pengadaan bibit rumput dan leguminosa untuk Karang Taruna. 
Kegiatan ini dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan. Penyuluhan dilakukan pada 39 

ketua kelompok ternak dan 2 orang perwakilan Karang Taruna, dengan harapan masing-

masing perwakilan ketua kelompok mensosialisasikan kepada angggotanya. Kegiatan 
peyuluhan ini juga dilakukan pembagian modul teknik penanaman rumput odot dan 

leguminosa serta praktik langsung ke lapang. Hasil dari kegiatan ini adalah peternak 

mulai budidaya rumput odot dan penanaman leguminosa sebagai supplay pakan hijuan 

sapi perah guna untuk menigkatkan produksi susu. Hasil lainnya adalah Karang Taruna 
sudah membibit leguminosa yaitu indigofera, saga, lamtoro, dan kelor, serta budidaya 

rumput odot seluas 2.100 m2. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah melakukan 

sosialisasi dan pendampingan kelompok ternak  lainnya di wilayah Ngantang. 
 

Kata kunci: sapi perah, konsentrat, rumput odot, leguminosa 

 

PENDAHULUAN 

Potensi peternakan sapi perah di Kecamatan Ngantang sangat besar, hal ini 

didukung dengan kondisi wilayah dan suhu yang sesuai untuk pemeliharaan sapi perah. 

Kelompok ternak sapi perah yang ada di wilayah Kecamatan Ngantang tersebut sebagian 

besar merupakan anggota KUD sapi perah “Sumber Makmur”. 

Berdasarkan potensi dari Kecamatan Ngantang tersebut, perlu dipikirkan tentang 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan produktifitas dalam kegiatan usaha 

peternakan sapi perah. Ketersediaan pakan merupakan salah satu faktor yang cukup 

penting dalam mendukung keberlanjutan usaha peternakan. Pakan konsentrat diproduksi 

di KUD dengan kualitas yang beragam sesuai dengan ketersediaan bahan baku. Kondisi 

saat ini, banyak terjadi pemalsuan pada bahan penyusun konsentrat yang akan 
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mempengaruhi kualitas pakan, misalnya pakan bekatul yang banyak dicampur dengan 

sekam atau tepung ikan yang dicampur dengan sisik ikan dan bentuk pemalsuan yang 

lain. 

Pakan hijauan adalah satu-satunya pakan yang tidak mungkin untuk dipalsukan 

kualitasnya, jadi penggunaan konsentrat sebenarnya bisa dikurangi dan digantikan dengan 

rumput odot dan pakan leguminosa yang tidak kalah baik kualitasnya (PK>20%). 

Rumput odot memang sudah sejak lama dibudidayakan karena karakternya yang 

lebih menarik disbanding rumput gajah. Seluruh bagian tanamannya edible (bisa 

dikonsumsi oleh ternak) tidak seperti rumput gajah yang batangnya lebih keras dan tidak 

bisa dikonsumsi oleh ternak. Penanaman rumput odot membutuhkan teknik yang agak 

berbeda dengan rumput gajah termasuk waktu pemanenan.  

Rumput odot memiliki beberapa keunggulan diantaranya pertumbuhan cepat, 

berbulu halus, daun lembut, disukai ternak, dan regrowth (pertumbuhan kembali) yang 

cepat. Dengan defoliasi yang teratur pertumbuhan anakan lebih banyak. Keunggulan 

lainnya adalah produksi hijauan tinggi, kandungan protein 11-15 % dan kandungan serat 

kasar yang rendah (Urribarri et al, 2005).  

Produksi rumput odot yang melimpah pada musim penghujan dapat dijadikan 

bahan pakan hijauan pada musim kemarau berupa hay rummput odot. Palatabilitas yang 

tinggi dapat dilihat dari level konsumsi bahan kering hay rumput odot  pada pemberian 

sebanyak 1,5; 1,75 dan 2,25% dari bobot bahan organik, TDN dan nitrogen yang relatif 

sama (Morais et al. 2007). 

Selain rumput odot, leguminosa juga memiliki kandungan nutrisi yang tingi. 

Salah satu leguminosa yang dapat tumbuh di lahan kering adalah. Menurut Herdiawan 

(2018) Indigofera memiliki produksi biomasa yang tinggi dibandingkan dengan 

leguminosa lainnya pada kondisi lingkungan yang sama. Menurut Sirait et al. (2009), 

Indigofera dapat berproduksi secara optimum pada umur delapan bulan dengan rata-rata 

produksi biomasa segar per pohon sekitar 2,595 kg/panen, rasio produksi daun per pohon 

967,75 g/panen (37,29%) dan produksi batang per pohon 1627,25 g/panen (63,57%) 

dengan total produksi segar sekitar 52 ton/ha/tahun. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diharapkan dengan penggunaan rumput odot 

dan leguminosa dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu sapi perah 

melalui peningkatan kualitas pakan terutama pada pakan hijauan.  

METODE PENELITIAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode survei, 

penyuluhan, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi secara langsung. Kegiatan 
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survei dilakukan guna mengetahui dan mengidentifikasi pola peternakan rakyat dan 

permasalahan serta kendala yang dihadapi oleh peternak sapi perah. Kegiatan selanjutnya 

adalah penyuluhan ke Ketua Kelompok ternak yang tersebar di setiap desa wilayah KUD 

Sumber Makmur Ngantang serta perwakilan Karang Taruna, dengan harapan Ketua 

Kelompok dan perwakilan Karang Taruna tersebut menyebarluaskan informasi ke 

anggota melalui pertemuan rutin setiap bulan. Pendampingan dilakukan dengan 

memonitoring dan mengevaluasi semua kegiatan dengan terjun langsung ke lapang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan ini dimulai  pada bulan Maret 2017 dengan mengadakan identifikasi 

permasalahan dalam usaha peternakan sapi perah di Ngantang. Identifikasi permasalahan 

tersebut dilakukan melalui diskusi dengan pengurus KUD Sumber Makmur Ngantang. 

Universitas Brawijaya dan ARISA (Applied Research and Innovation Systems in 

Agriculture) menggandeng Nestle untuk bekerjasama dengan KUD Sumber Makmur 

Ngantang dalam mensejahterakan peternakan rakyat melalui budidaya rumput odot dan 

leguminosa.  

Budidaya rumput odot dilakukan pada lahan seluas 5.000 m2 tanggal 31 Mei 

2017, yang mana dikelola oleh peternak dan untuk peternak sendiri. Kepengurusan 

budidaya rumput odot ini adalah peternak anggota KUD Sumber Makmur Ngantang 

dengan nama “ Kelompok Odot Jaya” . Kepengurusan Kelompok Odot Jaya sendiri 

terdiri dari 15 orang peternak yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 

anggota. Hingga saat ini ada 5 peternak yang aktif dalam kepengurusan tersebut.  

Kelompok Odot jaya sudah melakukan 6 kali panen dengan rentang waktu 16 

bulan, dengan rata-rata umur pemanenan adalah 77 hari. Produksi hasil panen ke 1 hingga 

ke 6 disajikan pada Gambar 1. 
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Keterangan : P adalah Panen 

 

Gambar 1. Grafik produksi pemanenan ke 1 hingga ke 6  

 

Produksi rumput odot terlihat fluktuatif, produksi tertinggi adalah pada 

pemanenan ke 2 yaitu sebesar 45 ton. Pada pemanenan ketiga mengalami penurunan yang 

sangat drastis dikarenakan tidak dilakukan pemupukan sama sekali dengan umur panen 

yang singkat yaitu 62 hari. Rumput odot tersebut dijual ke peternak lokal dengan harga 

Rp 250,- sampai Rp 500,- per Kg. Kelompok Odot Jaya selalu melakukan tertib 

administrasi untuk mengevaluasi hasil produksi serta keuntungan yang diperoleh. Grafik 

pendapatan dan pengeluaran akan disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Grafik Pendapatan dan Pengeluaran Panen ke 1 hingga ke 6 

 

Keuntungan Kelompok Odot Jaya hingga panen ke 6 adalah sebesar Rp 

17.395.400,- , dengan catatan investasi lahan selama 2 tahun yaitu berakhir pada Mei 

2019.  
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Pendampingan Kelompok Odot Jaya adalah dengan pendekatan langsung ke 

peternak melalui staf lapang UB dengan monitoring keadaan lapang serta 

mengidentifikasi setiap kendala yang ada. Selain itu, tim UB  juga memfasiltasi 

Kelompok Odot Jaya untuk melakukan study banding ke KUD Kertajaya dan KUD 

Semen dalam evaluasi budidaya rumput odot. Kegiatan lainnya adalah pengenalan dan 

pemahaman pembuatan laporan keuangan sederhana serta pembuatan hay rumput odot. 

Hasil analisa hay rumput odot akan disajikan pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi hay rumput odot 

Produk 
Kandungan nutrien 

BK (%) ABU (%) PK (%) 

Batang  14,63 16,18 6,51 

Daun 86,75 22,11 13,60 

 

Kegiatan memperluas lahan dilakukan pada kelompok-kelompok ternak lainnya 

dan Karang Taruna yang bekerja secara sinergi. Karang Taruna mengelola pembibitan 

leguminosa untuk di distribusikan ke peternak-peternak guna meningkatkan nutrisi pakan 

hijauan sapi perah di  Ngantang.  Karang taruna juga melakukan budidaya rumput odot 

pada lahan seluas 2.100 m2. Kegiatan ini mampu memberdayakan Karang Taruna.  

Saat itu, juga dilakukan sosialisasi, pemasangan poster di setiap pos 

penampungan tentang manfaat rumput odot dan leguminosa, guna merubah pola pikir 

peternak bahwa penggunaan rumput odot dan leguminosa mampu meningkatkan nutrisi 

pakan hijauan.  

 

KESIMPULAN 

Kelompok peternak khalayak sasaran menyadari pentingnya mutu pakan hijauan 

yang dapat diperbaiki dengan pemberian rumput odot dan beberapa leguminosa.  
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ABSTRAK 
Tingginya limbah berupa ampas tahu merupakan salah satu masalah di wilayah Arjosari 

Kota Malang. Hasil survey limbah tersebut mencapai 500 kg/hari. Kondisi limbah ampas 

tahu tidak terjual ke suplier ini ini menyebabkan bau yang kurang sedap dan lingkungan 
sekitar menjadi kurang sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalkan 

teknologi pengolahan limbah ampas tahu menjadi produk olahan pangan yang aman dan 

bergizi dengan menggunakan teknologi yang sederhana. Pengadian masyarakat ini 
dilakukan di Kelurahan Arjosari Kota Malang sebagai penghasil limbah ampas tahu yang 

mayoritas penduduknya adalah pengusaha tahu. Metode yang dipakai adalah PAR 

(PARTICIPATORY ACTION RESEARCH) dengan tahapan pertama memahami kondisi 

dan karakteristik wilayah penyuluhan, tahap kedua belajar memahami masalahnya dan 
memecahkan persoalannya secara bersama-sama (partisipatif), tahap ketiga membangun 

kelompok komunitas sesuai dengan potensi dan keragaman yang ada, dan tahap keempat 

pemetaan keterampilan melalui demonstrasi serta pendampingan. Pendampingan 
dilakukan selama 6 bulan dimana indikator keberhasilan program adalah terwujudnya 

pemberdayaan ekonomi melalui inovasi produk pangan olahan di kelurahan Arjosari 

sebagai produk unggulan daerah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa limbah 

ampas tahu apabila diolah dengan benar, dapat menjadi altrernatif sumber pangan berupa 
abon dan penyedap rasa yang sangat bermanfaat secara ekonomis. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa teknologi pengolahan ampas tahu secara sederhana dapat diterapkan 

oleh kelompok ibu rumah tangga, terutama yang tidak bekerja, sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan perkapita dari anggota keluarga. Dalam program pelatihan dan 

pendampingan harapannya mampu meningkatkan pendapatan perkapita dan menciptakan 

perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. 

 

Kata kunci: Ampas tahu, abon, penyedap rasa, pengolahan limbah. 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Isu Pendampingan 

Daerah Arjosari menjadi lokasi dari beberapa pabrik tahu yang menghasilkan 

banyak limbah tahu yang kurang dimanfaatkan. Proses pembuatan tahu menghasilkan 

limbah padat dan limbah cair. Limbah padat berupa ampas masih memiliki kandungan 

gizi. Menurut data dari Kementrian Pertanian kebutuhan kedelai per tahun untuk industri 

tahu di seluruh Indonesia adalah 450 ribu ton, sehingga dapat menghasilkan limbah padat 

tahu sebanyak 19.575.000 ton per tahun atau 54.375 ton per hari (Yustina, 2012). 

Berdasarkan data tersebut hasil pengolahan tahu menimbulkan limbah yang berlimpah, 

sehingga perlu dilakukan penanganan untuk mengurangi limbah tersebut. Ampas tahu 
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belum banyak dimanfaatkan dan dianggap kurang mempunyai nilai ekonomis. 

Pemanfaatan ampas tahu saat ini masih terbatas karena hanya digunakan sebagai bahan 

ransum ternak. Ternak yang diberi pakan ampas tahu memiliki pertumbuhan yang lebih 

cepat dari pada ternak yang tidak diberi pakan ampas tahu. 

Ampas tahu terbentuk setelah proses penyaringan sari kedelai pada proses 

pembuatan tahu. Kandungan air pada ampas tahu yang cukup tinggi membuat ampas tahu 

mudah rusak dan tidak dapat bertahan lama, biasanya hanya mampu bertahan selama 48 

jam dalam suhu ruangan tanpa pengolahan. Ampas tahu yang berkadar air tinggi menjadi 

sarang bakteri jika dibuang ditempat lembab dan berair, disertai bau khas yang 

mengandung komponen amonia (NH3), sehingga mencemari lingkungan dan 

berpengaruh negatif pada kesehatan. Erma 2010, menyatakan bahwa protein ampas tahu 

masih mengandung 17 % dari jumlah protein kedelai, sedangkan kandungan gizi ampas 

tahu masih cukup tinggi yaitu mengandung 26,6 % protein, 18,3 % lemak dan 41,3 % 

karbohidrat dalam 100 g bahan kering. 

Menurut Feriani (2012), hasil uji skrining fitokimia menunjukkan bahwa ampas 

tahu mengandung senyawa isoflavon dan fitosterol. Isoflavon merupakan senyawa 

antioksidan yang mampu menyeimbangkan radikal bebas sehingga mampu 

memperlambat atau mencegah terjadinya kerusakan sel. Tensiska (2007), menyatakan 

bahwa kandungan senyawa isoflavon sebesar 19,03% dalam kedelai terbuang bersama 

limbah dari proses pembuatan tahu. Isoflavon yang banyak dijumpai dalam kedelai 

adalah jenis daidzein (7,4’-dihidroksi isoflavon) dan genistein (5,7,4’-trihidroksi 

isoflavon). Kandungan daidzein dan genistein dalam kedelai secara berturut-turut yaitu 

38,89 mg/100 gram dan 26,68 mg/100 gram (Anggraini, 2008). Isoflavon diketahui 

mempunyai banyak fungsi bagi tubuh diantaranya adalah mencegah terjadinya kanker 

dan gangguan jantung, mengurangi gejala menopause, dan sebagai antioksidan seperti 

antiaging yang dapat membantu menangkal radikal bebas penyebab penuaan dini 

(Feriani, 2012). 

Berdasarkan kenyataan tersebut , maka limbah tahu yang masih potensial akan 

diolah menjadi produk yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan perkapita dari 

masyarakat Arjosari. melalui program pelatihan dan pendampingan harapannya mampu 

meningkatkan pendapatan perkapita dan menciptakan perbaikan dalam kesejahteraan 

masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi limbah tahu menjadi produk pangan 

olahan yang mempunyai nilai ekonomi. 

 

2. Alasan Subjek Dampingan 
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Pengusaha tahu yang berada di kelurahan Arjosari kota Malang cukup banyak 

Mengingat kondisi wilayah Arjosari yang sangat padat penduduk disertai hasil limbah 

ampas tahu yang perhari mencapai 500 kg menjadikan wilayah ini kurang sehat, 

dikarenakan polusi gas H2S dari limbah tersebut. Problem yang cukup serius adalah 

kurangnya supplier untuk mengambil ampas tahu. Ampas tahu ini hanya diberikan 

kepada ternak dengan harga jual yang relative rendah. Selain itu didukung pula jumlah 

perkapita warga dimana rata rata adalah ibu rumah tangga yang tidak bekerja. dengan 

adanya limbah ampas tahu yang cukup potensial maka masyarakat diberikan 

keterampilan dalam pengolahan limbah menjadi produk pangan yang bernilai ekonomis. 

Upaya pemanfaatan limbah ini selain merupakan bentuk pengelolaan lingkungan yang 

inheren dengan kualitas hidup manusia, juga merupakan upaya pengembangan sumber 

daya manusia yang dapat membuka peluang usaha baru. 

 

2.1. Tujuan 

1. Mengenalkan teknologi pengolahan limbah ampas tahu menjadi produk olahan pangan 

yang aman dan bergizi dengan menggunakan teknologi yang sederhana. 

2. Meningkatkan nilai ekonomis limbah ampas tahu sebagai potensi daerah setempat 

melalui pengembangan sumber daya manusia 

 

2.2. Indikator Keberhasilan Program 

Adapun indikator keberhasilan sebelum dan sesudah program meliputi hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Pengetahuan masyarakat tentang penanganan limbah ampas tahu menjadi meningkat. 

2. Peningkatan budaya berorganisasi dalam masyarakat utamanya untuk meningkatkan 

pendapatan perkapita keluarga 

3. Terwujudnya pemberdayaan ekonomi melalui inovasi produk pangan olahan di 

kelurahan Arjosari sebagai produk unggulan daerah setempat. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam rangka mengubah kondisi masyarakat desa Arjosari baik secara sosial, 

ekonomi dan lingkungan, maka digunakan metode PAR (Participatory Action Research). 

Menurut Adimihardja (2003), menyatakan bahwa metode ini dilakukan dengan 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap: Potensi-potensi yang dimiliki dari 

pengelolaan yang ada diwilayah tersebut; Keinginan untuk mengatasi kekurangan dan 

kelemahannya khususnya berkaitan dengan pengelolaan limbah ampas tahu; menyusun 
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strategi dan metode untuk memecahkan permasalahan limbah ampas tahu melalui 

pengolahan menjadi produk unggulan daerah, melalui tahap sebagai berikut: 

1. Pemetaan awal yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memahami kondisi dan 

karakteristik wilayah penelitian. Pemetaan awal sebagai alat untuk memenuhi 

komunitas, sehingga peneliti akan mudah memahami realitas problem dan relasi 

sosial yang terjadi. Dengan demikian akan memudahkan masuk kedalam komunitas 

baik melalui key people (kunci masyarakat) maupun komunitas akar rumput yang 

sudah terbangun seperti kelompok keagamaan (yasinan, tahlil,dll) 

2. Inkulturasi dan membangun kepercayaan (trust building) dengan masyarakat. 

Sehingga terjalin hubungan yang setara dan saling mendukung. Peneliti dan 

masyarakat bisa menyatu menjadi sebuah simbiosis mutualisme untuk melakukan 

pendampingan, belajar memahami masalahnya, dan memecahkan persoalannya 

secara bersama-sama (partisipatif). 

3. Program pendampingan melalui teknik Participatory Rural Aprasial (PRA) untuk 

memahami persoalan masyarakat yang selanjutnya menjadi alat perubahan sosial. 

Sambil merintis membangun kelompok-kelompok komunitas, sesuai dengan potensi 

dan keragaman yang ada. 

4. Melakukan demonstrasi dan pendampingan secara intensif kepada kelompok binaan 

melalui pengolahan limbah ampas tahu agar menjadi produk yang memiliki nilai jual 

tinggi. Peran serta pendamping adalah memberikan ilmu, wawasan dan cara 

pengolahan secara sederhana menjadi produk olahan pangan, pendampingan dalam 

pembuatan label, cara produksi yang baik untuk pangan olahan serta cara pemasaran 

produk. 

Menurut Greendwood, 2001, metode Action Research ini digunakan untuk tidak 

membuat masyarakat dampingan sebagai obyek, tetapi menjadikannya sebagai subyek 

penelitian. Masyarakat sendiri yang memahami, menginginkan, dan memecahkan 

permasalahan yang melilitnya. Posisi peneliti lebih sebagai fasilitator bagi masyarakat 

untuk mencapai citacitanya dan memberikan jalan keluar dalam merumuskan strategi 

yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan mereka. 

Namun perumusan jalan keluar dan strategi ini tetap melibatkan masyarakat dengan 

harapan apabila mengalami masalah sosial, ekonomi dan lingkungan atau lainnya mereka 

bisa memecahkan permasalahan mereka sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Prioritas program ini adalah penguatan pengelolaan produk pangan dari limbah 

ampas tahu melalui pendampingan produk olahan pangan yang aman dan bergizi dengan 

menggunakan teknologi yang sederhana serta peningkatan sumberdaya manusia dalam 
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memproduksi olahan pangan berdasarkan hasil survey awal dan kesepakatan (agreement) 

kelompok sasaran dengan pendampingan yang telah dilakukan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan Pengabdian masyarakat AKAFARMA PIM, dilaksanakan di wilayah 

Kelurahan Arjosari. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama antara PKK Kelurahan 

Arjosari dan AKAFARMA PUTRA INDONESIA MALANG pada bulan Maret 2018. 

Sasaran Kegiatan ini adalah warga kelurahan Arjosari Kota Malang terutama Ibu-ibu 

anggota PKK yang tidak bekerja atau keluarga ekonomi menenggah kebawah. Kemudian 

dibentuk menjadi kelompok binaan, dimana tiap 1 binaan beranggotakan 5 orang warga 

RW 02 Kelurahan Arjosari Kota Malang. Bahan baku berupa ampas tahu didapatkan dari 

pengusaha tahu yang dimiliki oleh warga Arjosari yang berlokasi di Jl. Teluk 

Cendrawasih XIII. Ampas tahu yang didapatkan dikukus selama 30 menit sebelum diolah 

menjadi produk pangan olahan, seperti disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Proses Pengolahan Tahu dan Ampas Tahu (Dokumen Pribadi) 

 

Hasil Kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan. Arjosari-Malang adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan produk penyedap rasa pengganti MSG 

MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat yang telah dikonsumsi secara 

luas sebagai flavor enhancer pada makanan. MSG yang juga dikenal dengan vetsin atau 

micin dapat memberikan rasa yang lezat dan gurih pada makanan atau yang biasa disebut 

dengan umami. Menurut Nuryani et al. (2010) MSG merupakan garam natrium yang 

berikatan dengan asam amino glutamat. MSG memiliki bentuk seperti kristal putih yang 

stabil, dan dapat mengalami degradasi oleh oksidator kuat. 

MSG dalam bentuk L-glutamic acid dan 5-ribonukleotida bekerja pada membran 

sel reseptor atau lidah sehingga dapat memberikan kombinasi rasa yang khas pada 

makanan. Penggunaan MSG secara berlebihan dapat mengakibatkan rasa pusing dan 

mual, atau yang disebut dengan gejala Chinese Restaurant Syndrome. MSG dapat 
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mengganggu kesehatan karena akan terurai menjadi sodium dan glutamat. (Maidawilis, 

2010) Menurut Prawirohardjono dkk. (2000), masyarakat Indonesia rata-rata 

mengkonsumsi MSG sekitar 0,6 g/kg BB. Menurut WHO batas aman konsumsi untuk 

MSG adalah 0 – 120 mg per kg berat badan atau sekitar dua sendok teh untuk orang 

dengan berat badan 50 kg. Anak – anak yang kebanyakan mengkonsumsi MSG, akan 

kekurangan hormone thyrosin dan parathyroid yang berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan tulang dan perkembangan tubuh. Widyalita dkk. (2014), menyatakan bahwa 

secara umum MSG aman untuk dikonsumsi, namun ada kelompok orang yang sensitif 

terhadap MSG yang berakibat munculnya beberapa keluhan seperti rasa panas dileher, 

lengan dan dada, diikuti dengan kekakuan pada otot yang menyebar sampai ke punggung. 

Gejala lain berupa panas dan kaku di wajah yang diikuti nyeri di bagian dada, sakit 

kepala, mual, berdebar - debar dan muntah. 

Soyjoy adalah penyedap masakan atau penguat rasa alami yang terbuat dari 

ampas tahu yang telah mengalami proses hidrolisis menggunakan enzim bromelin.prinsip 

pembuatan penyedap rasa ini dengan fermentasi enzim. Enzim ini diambil dari buah 

nanas, sari buah tersebut direndam pada ampas tahu untuk mengambil asam amino dari 

protein. Penyedap rasa soyjoy ini tidak mengandung MSG sehingga rasa gurih alami pada 

soyjoy disebabkan kandungan protein berupa asam amino yang mengalami hidrolisis dan 

kombinasi rempah yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Penyedap rasa ini dibuat dari 

hasil fermentasi ampas tahu yang kemudian diinstankan dan dikemas dalam botol kecil. 

Produk penyedap rasa ini tergolong produk yang jarang ada di pasaran, mengandung 

seasoning, dan perasa rempah yang berfungsi untuk menyedapkan masakan. Label 

penyedap rasa penganti MSG ini aman digunakan serta tidak mengandung bahan 

berbahaya, seperti disajikan pada Gambar 2. Rasa gurih alami nya disebabkan kandungan 

protein dari ampas tahu berupa asam amino yang mengalami hidrolisis. 

 

 

Gambar 2. Label “Soy Joy”merupakan label Penyedap Rasa Non-MSG yang berasal dari 

limbah ampas Tahu (Dokumen Pribadi) 

 

2. Pembuatan Abon 
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Abon merupakan salah satu jenis makanan awetan yang berasal dari daging sapi, 

ayam, kerbau maupun ikan yang disuwir-suwir dengan berbentuk serabut atau dipisahkan 

dari seratnya, kemudian ditambahkan dengan bumbu-bumbu dan selanjutnya digoreng. 

Menurut SNI 01-3707-1995 disebutkan bahwa abon adalah suatu jenis makanan kering 

yang berbentuk khas, dibuat dari daging, direbus, disayat dibumbui, digoreng dan dipres. 

Abon termasuk dalam makanan ringan atau lauk yang siap saji yang sudah dikenal oleh 

masyarakat umum sejak dahulu. Produk abon ini terbuat dari ampas tahu yang 

sebelumnya telah dikukus dahulu. Abon yang dihasilkan memiliki tekstur yang kering 

dan sangat mirip dengan abon daging yang ada di pasaran. Produk yang dihasilkan ini 

diharapkan memiliki kandunan gizi yang tinggi dengan umur simpan yang lama, karena 

berbentuk kering. Dengan cara pengolahan yang baik, abon dapat disimpan berbulan-

bulan tanpa mengalami banyak penurunan mutu. Prinsip pembuatan abon adalah 

pengukusan ampas tahu, sortasi, pencampuran bumbu, gula merah, garam dan 

penggorengan minyak sampai kering. Label produk abon dapat dijadikan pilihan sebagai 

makanan yang siap dikonsumsi karena abon bisa disajikan sebagai lauk, seperti disajikan 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Label “Soy bean”merupakan label Abon yang berasal dari limbah ampas Tahu 
 

 

 

3. Hasil Pendampingan 

Kegiatan pelatihan, pendampingan hingga evaluasi yang telah dilakukan selama 6 

bulan telah memberikan semangat yang luar biasa bagi kelompok binaan. Selama 5 bulan 

tersebut mereka telah mampu menjualkan produk walaupun sebatas lingkup wilayah 

Arjosari. Pengujian nilai gizi produk dibantu tim pendamping dari AKAFARMA PIM 

untuk mengetahui kandungan gizi yang ada pada abon dan penyedap rasa. Selain 

pelatihan dan pembekalan yang telah dilakukan meliputi pembuatan produk dan 

pembekalan mutu, maka produk yang telah dihasilkan ini akan dipasarkan. Supaya 

produk tersebut mendapatkan kelayakan maka selanjutnya adalah mendampingi 

pendaftaran ke Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan PIRT (Pangan Industri 

Rumah Tangga). Hal ini diperlukan sebagai izin jaminan usaha makanan rumahan yang 
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dijual dan beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan makanan atau izin edar 

produk pangan. Sedangkan penguatan strategi promosi atau pemasaran produk dilakukan 

melalui e-marketing, media tulis dan personall selling. Bentuk dampingan juga dilakukan 

melalui mahasiswa yang memiliki instagram (IG) sebagai media sosial yang lagi tren, 

dimana penjualan dilakukan promosi dan pengenalan produk melalui IG tersebut. 

 

KESIMPULAN 

Partisipasi aktif melalui program pengabdian masyarakat dengan memberikan 

pelatihan, dan pendampingan di kelompok binaan kelurahan Arjosari melalui konsep 

limbah tahu mampu meningkatkan jiwa entrepeneur sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan perkapita keluarga. 

Adanya inovasi dan kreasi dari berbagai produk pangan dengan bran JOYNICE 

ini dapat menciptakan produk yang unik dan berbeda sehingga dapat menjadi ciri khas 

dan unggulan daerah setempat. Limbah yang tadinya kurang dimanfaatkan dan hanya 

sebatas dibuat pakan ternak, saat ini telah dimanfaatkan masyarakat sebagai produk 

pangan yang sehat dan bergizi. 
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ABSTRACT 

Rambak crackers are snacks derived from processed dried cowhide. 

Fortification efforts on rambak crackers were determine to improve the quality of 

rambak crackers through soaking of krecek (raw material of rambak crackers) 

with different types of oils and time of soaking. The purpose of this study was to 

determine the quality of rambak cow skin crackers with the use of various types of 

oils and different soaking times. The method of this research was experimental 

laboratory using factorial Completely Randomized Design (CRD) with factor A 

were bulk oil, palm oil, corn oil and olive oil and factor B was soaking time (10 

minutes, 12 minutes and 14 minutes) with 3 replications. Data were analyzed by 

analysis of variance (ANOVA) and if there were differences then continued using 

Duncan's Multiple Range Test Test (DMRT). The results showed that the 

differences in oil types and soaking time affected to the quality of rambak 

crackers. The best treatment with the use of olive oil with a soaking time of 14 

minutes produces the best rambak crackers based on moisture content, yield, 

ability to swell and water activity. 

 

Key words: Rambak cracker, fortification, soaking time, different oil 

 

ABSTRAK 

 

Kerupuk rambak merupakan makanan ringan yang berasal dari olahan 

kulit sapi yang dikeringkan. Upaya fortifikasi pada krupuk rambak dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas krupuk rambak melalui perendaman krecek kerupuk 

rambak dengan berbagai jenis minyak yang berbeda dan lama waktu perendaman. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas kerupuk rambak kulit 

sapi dengan penggunaan berbagai jenis minyak dan lama perendaman yang 

berbeda. Metode penelitian ini adalah metode percobaan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial dengan faktor A (minyak curah, 

minyak kelapa sawit, minyak jagung dan minyak zaitun) dan faktor B lama waktu 

perendaman (10 menit, 12 menit dan 14 menit) dengan 3 ulangan. Data dianalisa 

dengan analisis ragam (ANOVA) dan jika terdapat perbedaan maka dilanjutkan 

dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa perbedaan jenis minyak dan lama perendaman berpengaruh 

terhadap kualitas kerupuk rambak. Perlakuan terbaik dengan penggunaan minyak 
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zaitun dengan lama waktu perendaman 14 menit menghasilkan kerupuk rambak 

terbaik ditinjau dari kadar air, rendemen, daya kembang dan aktivitas air.  

 

Kata kunci: Kerupuk rambak, fortifikasi, waktu perendaman, minyak goreng. 

 

PENDAHULUAN 

Hasil dari pemotongan hewan terdiri atas karkas dan hasil samping. Salah 

satu hasil samping pemotongan adalah kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari 

tubuh hewan yang berfungsi sebagai pelindung dari pengaruh luar, indera perasa 

dan tempat pengeluaran. Setelah dilakukan pemotongan kulit harus segera 

dilakukan penanganan, karena kulit yang mentah mudah mengalami kerusakan 

oleh mikroorganisme. Penanganan kulit dapat dilakukan dengan cara dilakukan 

pengolahan untuk dijadikan produk fashion, produk pangan dan penyamakan. 

Keseluruhan dari produk samping hasil pemotongan, kulit merupakan produk 

yang memiliki nilai ekonomis yang paling tinggi. Kulit merupakan salah satu 

alternatif bahan  pangan  yang masih memiliki kandungan  gizi  yang  cukup  

tinggi.  Kulit  mengandung  protein,  lemak,  kalori, kalsium, fosfor, zat besi, 

vitamin A dan vitamin B. Zat-zat tersebut jumlahnya bervariasi, kandungan  

protein,  kalori  dan  fosfornya  cukup  tinggi  (Sutejo, 2000). Kulit mentah 

mengandung kadar air sebesar 64%, protein 33%, lemak 2%, mineral 0,5% dan 

senyawa lain seperti pigmen 0,5 % (Sharphouse, 1971). Kulit hewan memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda. Sapi memiliki kulit yang tebal dan 

seratnya.Kambing memiliki kulit yang relatif lebih tipis jika dibandingkan dengan 

kulit sapi (Sutejo, 2000).Salah satu produk pangan yang berbahan dasar dari kulit 

yaitu kerupuk rambak. Kerupuk adalah sejenis makanan  ringan  yang  sifatnya 

mengembang  dan renyah. Hampir di setiap daerah terdapat pengrajin kerupuk. 

Kerupuk dalam bentuk produk jadi (sudah digoreng) dapat dijumpai di kedai-

kedai atau warung hingga restoran besar, baik di desa maupun di kota. Salah satu 

jenis kerupuk yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah kerupuk kulit.  

Kerupuk kulit dibuat dari kulit sapi, kerbau dan kambing yang diolah dengan 

diberi bumbu rempah dan penambah rasa. Beberapa daerah di Indonesia, kerupuk 

kulit biasa disebut dengan kerupuk rambak atau kerupuk jangek Kerupuk kulit 

bisa dinikmati sebagai makanan pelengkap atau hanya sebagai camilan. 

Pembuatan kerupuk kulit sangat mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya 

yang mahal. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kerupuk kulit yang 

dihasilkan seperti bahan baku yang digunakan serta cara produksinya. Adapun 

bahan baku pembuatan kerupuk kulit yang digunakan adalah kulit segar. Kulit 

segar yang hendak dibuat kerupuk kulit sebaiknya kulit yang telah dipisahkan dari 

lemak serta dagingnya (Wiriarno, 1984). Kulit yang diolah menjadi kerupuk 

adalah kulit yang tidak dapat disamak karena rusak atau cacat. Proses pembuatan 
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kerupuk kulit pada umumnya adalah pemilihan kulit sebagai bahan baku, 

perendaman dalam larutan kapur (pengapuran), pengerokan bulu, buang kapur, 

perebusan, pemotongan kulit, perendaman dalam bumbu, penjemuran dan 

penggorengan yang dilakukan sebanyak dua kali. Larutan kapur merupakan salah 

satu dari bahan tambahan yang digunakan untuk merendam bahan makanan untuk 

diproses lebih lanjut. Proses perendaman adalah salah satu tahap penting dalam 

pembuatan kerupuk kulit. Perendaman dalam larutan kapur akan menghilangkan 

komponen non-kolagen dari kulit. Menurut Purnomo (1987) tujuan perendaman 

dalam larutan kapur adalah menghilangkan  zat-zat  kulit yang  tidak diperlukan  

terutama  globular  protein yang berada di antara serat kolagen, menyabunkan 

lemak-lemak yang terdapat dalam kulit, membengkakkan  kulit  agar  sisa  daging  

yang  melekat  pada  kulit  mudah dihilangkan, mempermudah melepaskan lapisan 

epidermis dan hipodermis. Cahyono (2002) menyatakan proses pengapuran akan  

mempengaruhi kadar air dan kadar protein kerupuk. Kulit yang mengalami 

pengapuran akan memiliki kadar air yang rendah karena adanya  ion-ion  Ca++ 

yang  masuk  dalam jaringan  sehingga  dinding  sel  menjadi kokoh. Kapur 

bersifat mengikat air (higroskopis) sehingga membentuk Ca(OH)2 dan 

mengurangi kandungan air yang ada dalam bahan pangan (Prayitno, 2002). Selain 

itu  perendaman minyak akan masuk pori-pori kulit sehingga berpengaruh pada 

penyerapan bumbu, kerenyahan dan pengembangan kerupuk pada saat 

penggorengan. Perendaman kulit dalam minyak selama beberapa waktu pada 

krupuk rambak akan meningkatkan kualitas krupuk rambak sapiyang dihasilkan. 

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penggunaan berbagai jenis minyak dan lama perendaman yang berbeda terhadap 

kualitas kerupuk kulit sapi ditinjau darikadar air, aktivitas air, daya kembang dan 

rendemen. 

- MATERI DAN METODE 

Materi penelitian yang digunakan adalah kulit sapi (lokal) yang didapatkan 

dari Rumah Potong Hewan (RPH) Gadang, kapur, air, dan varian minyak nabati 

(minyak kelapa sawit, minyak zaitun, minyak jagung, dan minyak curah).Bumbu-

bumbu yang digunakan terdiri dari bawang putih, penyedap rasa dan garam. 

Peralatan yang digunakan dalam  penelitian ini adalah gunting, pisau, 

wadah (baskom), timbangan analitik, panci, wajan, spatula, talenan, kompor, 

blender, oven, gelas ukur, penggaris, kertas label, plastik, pasir kuarsa, kertas 

saring, cawan alumunium, desikator. 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap pola Faktorial dengan perlakuan  A (minyak curah, minyak kelapa sawit, 

minyak jagung dan minyak zaitun) dan faktor B lama perendaman(10 menit, 12 

menit dan 14 menit)dengan 3 kali ulangan. 
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Prosedur pembuatan Kerupuk rambak Fortifikasi  sebagai berikut.  

 

Gambar 1. Proses Pembuatan Kerupuk rambak Fortifikasi  

 

 

Variabel Penelitian 
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Variabel yang diamati adalah kualitas kimia kerupuk kulit : kadar air, 

aktivitas air, kualitas fisik kerupuk kulit : kerenyahan dan daya kembang. 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh  dianalisis dengan análisis ragam (ANOVA), untuk 

mengetahui  perbedaan antar perlakuan  dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Steel and Torrie, 1992). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kadar Air pada Kerupuk Rambak Kulit Sapi 

Rataan kadar air kerupuk rambak dengan perbedaan waktu perendaman dan jenis 

minyak disajikan pada Tabel 1. sebagai berikut: 

Tabel 1. Rataan Kadar Air Kerupuk Rambak dengan Perbedaan Waktu   

Perendaman dan Jenis Minyak 

Perlakuan Waktu Kadar Air (%) ± SD 

P1 

T1 3,90a±0,10 

T2 3,63a±0,06 

T3 3,47a±0,06 

P2 

T1 3,33a±0,12 

T2 3,10a±0,10 

T3 2,77a±0,06 

P3 

T1 2,47a±0,06 

T2 2,30a±0,10 

T3 2,00a±0,10 

P4 

T1 1,87a±0,06 

T2 1,67a±0,06 

T3 1,50a±0,10 

 

 Hasil analisis ragam dari menunjukkan bahwa pengaruh jenis minyak dan 

lama perendaman pada pembuatan kerupuk rambak kulit sapi tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap kadar air. Nilai rata-rata kadar air 

kerupuk rambak kulit sapi berkisar antara 1,50-3,90%. Tabel 1. menunjukkan 

bahwa terdapat penurunan nilai rata-rata kadar air pada perlakuan jenis minyak 

yang berbeda dan lama perendaman. Perlakuan dengan perendaman minyak 

zaitun memiliki kadar air yang lebih rendah dibandingkan dengan P1 (minyak 
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curah), P2 (minyak sawit) dan P3 (minyak jagung). Semakin lama waktu 

perendaman akan menurunkan kadar air pada kerupuk rambak kulit sapi. 

Kerenyahan suatu produk berhubungan dengan kadar air, hal ini menunjukkan 

bahwa makin rendah kandungan air maka produk semakin renyah atau sebaliknya, 

sehingga dapat menimbulkan bunyi kerenyahan pada saat dikunyah.Semakin 

sedikit kadar air maka sedikit pula protein yang terlarut karena protein terdispersi 

pada air dan membentuk koloid, sehingga kerupuk yang dihasilkan semakin 

renyah. Kadar air yang sedikit akan membuat produk menjadi semakin kering, 

sehingga saat perendaman minyak akan terendam lebih banyak dan masuk ke 

pori-pori kerupuk.Menurut Standar Nasional Indonesia 01-4308-1996 nilai kadar 

air pada kerupuk rambak sapi maksimal sebesar 6%, sehingga kadar air kerupuk 

rambak kulit sapi pada penelitian ini sesuai dengan SNI kerupuk rambak kulit 

sapi. Penelitian yang dilakukan oleh Siti (2013) menghasilkan kadar air kerupuk 

rambak kulit sapi sebesar 0,32-2,06%. Penelitian Widati( 2007) menyatakan 

perendaman dalam kapur akan menurunkan kadar air, meningkatkan daya 

kembang dan produk menjadi lebih renyah. Semakin lama pengapuran maka 

proses penghilangan protein globular semakin cepat, sehingga sebagian lemak 

tersabun menjadi sabun kalsium yang tidak larut air, sehingga air sulit terserap 

pada kulit dan hal ini meningkatkan daya kembang kerupuk. 

Aktivitas air pada Kerupuk Rambak Kulit Sapi 

  Rataan aktivitas air (Aw) kerupuk rambak dengan perbedaan waktu 

perendaman dan jenis minyak disajikan pada Tabel 2. sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Rataan Aktivitas Air (Aw) Kerupuk Rambak dengan Perbedaan Waktu 

Perendaman dan Jenis Minyak 

Perlakuan Waktu Aktivitas air ± SD 

P1 

T1 0,72j±0,01 

T2 0,70i±0,01 

T3 0,69hi±0,005 

P2 

T1 0,67h±0,005 

T2 0,65g±0,01 

T3 0,63f±0,005 

P3 T1 0,61e±0,01 
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T2 0,60e±0,005 

T3 0,56d±0,005 

P4 

T1 0,54c±0,005 

T2 0,51b±0,01 

T3 0,46a±0,01 

Keterangan: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01) 

  Hasil analisis ragam. menunjukkan bahwa pengaruh jenis minyak 

dan lama perendaman pada pembuatan kerupuk rambak kulit sapi memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai Aw. Nilai rata-rata aktivitas 

air kerupuk rambak kulit sapi berkisar antara 0,46-0,72%. Tabel 2. menunjukkan 

bahwa terdapat penurunan nilai rata-rata Aw pada perlakuan jenis minyak yang 

berbeda dan lama perendaman. Perlakuan dengan perendaman minyak zaitun 

memiliki nilai rataan aktivitas air yang lebih rendah dibandingkan dengan P1 

(minyak curah), P2 (minyak sawit) dan P3 (minyak jagung). Nilai rataan aktivitas 

air sebanding dengan kadar air kerupuk telur yang dihasilkan. Semakin lama 

waktu perendaman akan menurunkan nilai Aw pada kerupuk rambak kulit sapi. 

Perlakuan P3 (minyak jagung) dengan lama perendaman yang berbeda pada T1 

tidak berbeda nyata dengan T2 tetapi memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

T3. Perlakuan P2 (minyak sawit) memberikan perbedaan yang sangat nyata 

terhadap lama waktu perendaman pada T1, T2 dan T3. P1 (minyak curah) pada T2 

berbeda nyata dengan T1 tetapi tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap 

T3.  

Daya Kembang pada Kerupuk Rambak Kulit Sapi 

  Rataan daya kembang kerupuk rambak dengan perbedaan waktu 

perendaman dan jenis minyak disajikan pada Tabel 3.sebagai berikut: 

Tabel 3. Rataan Daya Kembang Kerupuk Rambak dengan Perbedaan Waktu 

Perendaman dan Jenis Minyak 

Perlakuan Waktu Daya kembang (%) ± SD 

P1 

T1 105,67a±5,13 

T2 124,00b±3,61 

T3 139,33c±5,13 

P2 

T1 153,00d±4,00 

T2 173,00e±3,61 

T3 187,67f±2,52 

P3 

T1 201,67g±2,89 

T2 228,33h±2,89 

T3 253,33i±5,77 

P4 T1 265,00j±5,00 
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T2 326,67k±7,64 

T3 393,33l±7,64 

Keterangan: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata (P<0,01) 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh jenis minyak dan 

lama perendaman pada pembuatan kerupuk rambak kulit sapi memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap daya kembang kerupuk rambak 

kulit sapi. Nilai rata-rata daya kembang kerupuk rambak kulit sapi berkisar antara 

105,67-393,33%. Tabel 3. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-

rata daya kembang pada perlakuan jenis minyak yang berbeda dan lama 

perendaman. Perlakuan dengan perendaman minyak zaitun memiliki nilai daya 

kembang yang lebih tinggi dibandingkan dengan P1 (minyak curah), P2 (minyak 

sawit) dan P3 (minyak jagung). Semakin lama waktu perendaman akan 

meningkatkan daya kembang pada kerupuk rambak kulit sapi. Jenis minyak juga 

memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap daya kembang kerupuk 

rambak kulit sapi. Hal ini diduga jumlah atom karbon dalam minyak zaitun lebih 

besar yaitu 20, sedangkan minyak sawit hanyak terdapat 16 atom dan minyak 

jagung 18 atom. Menurut Rosiani, Basito dan Widowati (2015) bahwa 

peningkatan daya kembang pada kerupuk rambak kulit sapi karena air yang 

terperangkap dalam jaringan pada saat gelatinisasi sudah tercukupi, sehingga pada 

saat penggorengan air yang terperangkap akan menguap dan terdesak keluar 

membentuk rongga-rongga udara. Penelitian yang dilakukan oleh Amertaningtyas 

dkk., (2011) menghasikan daya kembang kerupuk rambak kulit sapi tertinggi 

286,92%, hal ini artinya daya kembang kerupuk rambak kulit sapi pada penelitian 

ini lebih baik karena memiliki nilai daya kembang tertinggi tinggi sebesar 

393,33%. 

Rendemen pada Kerupuk Rambak Kulit Sapi 

  Rataan rendemen kerupuk rambak dengan perbedaan waktu perendaman 

dan jenis minyak disajikan pada Tabel 4.sebagai berikut: 

Tabel 4. Rataan Rendemen Kerupuk Rambak dengan Perbedaan Waktu 

Perendaman dan Jenis Minyak 

Perlakuan Waktu Rendemen (%) ± SD 
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P1 

T1 106,33a±1,15 

T2 107,33a±0,58 

T3 111,33b±1,53 

P2 

T1 113,67c±0,58 

T2 115,00cd±1,00 

T3 116,33d±0,58 

P3 

T1 118,67e±0,58 

T2 121,00f±1,00 

T3 123,00g±1,00 

P4 

T1 126,67h±0,58 

T2 135,67i±1,53 

T3 149,00j±1,00 

Keterangan: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda sangat nyata (P<0,01) 
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Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pengaruh jenis minyak dan lama 

perendaman pada pembuatan kerupuk rambak kulit sapi memberikan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap rendemen kerupuk rambak kulit sapi. Nilai 

rata-rata rendemen kerupuk rambak kulit sapi berkisar antara 106,33-149,00%. 

Tabel 4. menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai rata-rata rendemen pada 

perlakuan jenis minyak yang berbeda dan lama perendaman. P4 dengan 

perendaman minyak zaitun memiliki nilai rendemen yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan P1 (minyak curah), P2 (minyak sawit) dan P3 (minyak 

jagung). P4 dengan lama perendaman T3 (14 menit) memiliki nilai rendemen 

tertinggi yaitu 149,00% dan berbeda sangat nyata dengan T1 dan T2. P3 (minyak 

jagung) memberikan perbedaan yang sangat nyata terhadap T1, T2 dan T3. T2 pada 

perlakuan P2 (minyak sawit) tidak memberikan perbedaan yang nyata terhadap T1 

dan T3. T1 pada P1 (minyak curah) tidak memberikan perbedaan yang nyata 

terhadap T2 tetapi berbeda nyata dengan T3. 

 

KESIMPULAN 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penggunaan minyak zaitun dengan 

lama perendaman kerupuk selama 14 menit menghasilkan kualitas kerupuk 

rambak terbaik. Penggunaan berbagai jenis minyak yang berbeda menghasilkan 

kerupuk rambak dengan kualitas yang berbeda. 
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