
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pelet 

Bentuk pakan pedaging yang diterima peternak pada 

umumnya berbentuk butiran pelet. Bentuk ini lebih disukai dan 

tidak banyak terbuang dibandingkan dengan pakan yang 

berbentuk tepung (mash). Sebelum mempersiapkan pakan 

untuk ayam pedaging perlu menguasai terlebih dahulu bahan 

pakan yang digunakan, kebutuhan zat nutrisi, dan kandungan 

nutrisi agar mendapatkan kualitas pakan yang baik (Amrullah, 

2004).  

Pelet merupakan pakan yang dipadatkan dan dikompakkan 

melalui proses mekanik. Mathius dkk., (2006) menyatakan 

bahwa pakan dalam bentuk pelet merupakan salah satu bentuk 

pengawetan bahan pakan dalam bentuk yang lebih terjamin 

tingkat pengadaan dan kontinuitas penyediannya untuk 

mempertahankan kualitas pakan. Pelet dapat dibuat dalam 

gumpalan atau silinder kecil yang berbeda diameter, panjang, 

dan tingkat kekuatannya (Ensminger, Oldfield dan 

Hiennemann, 1990). Kebanyakan pakan unggas di banyak 

negara diproduksi dalam bentuk butiran maupun pelet. 

Keuntungan memproses pelet adalah menghemat waktu yang 

diperlukan ayam untuk makan dan meningkatkan laju 

pertumbuhan pelet karena konsumsinya menjadi lebih banyak 

sehingga tumbuh lebih cepat. Perlu diperhatikan beberapa hal 

untuk menghasilkan pelet yang berkualitas baik dengan biaya 

operasional yang rendah, diantaranya adalah ukuran ketebalan 

die (cetakan), diameter die, kecepatan putaran die, dan ukuran 

pemberian pakan (Balagopalan, Padmaja, Nanda dan Moorthy, 



1988). Umumnya untuk unggas diameter pelet adalah 1/8 

sampai dengan 1/4 inchi (3,2-6,4 mm) (McEllhiney, 1994).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas fisik pelet 

adalah pati, serat, dan lemak. Pati bila dipanaskan dengan air 

akan mengalami gelatinisasi yang berfungsi sebagai perekat 

sehingga mempengaruhi kekuatan pelet. Serat berfungsi 

sebagai kerangka pelet dan lemak berfungsi sebagai pelicin 

selama proses pembentukan pelet dalam mesin pelet sehingga 

mempermudah pembentukan pelet (Balagopalan et al., 1988).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pakan yaitu 

mesin yang digunakan, pengolahan pakan, dan bahan pakan 

penyusun pakan. Ada dua jenis mesin dan kondisi mesin pelet, 

yaitu pelet mill dan farm feed peleter. Pelet mill merupakan 

mesin pelet yang bekerja dengan penambahan uap, biasa 

digunakan oleh pabrik-pabrik pakan. Farm feed peleter bekerja 

tanpa penambahan uap dan banyak digunakan oleh peternakan 

yang membuat pakan pelet sendiri atau pabrik pakan skala kecil 

(Retnani, 2011). Pemberian uap panas pada proses pembuatan 

pelet berfungsi untuk menaikkan suhu bahan pakan dan 

meningkatkan kandungan air (moisture), sehingga proses 

gelatinisasi menjadi sempurna (Briggs, Maier, Watkins dan 

Behnke, 1999). Penampilan produk dengan kualitas bagus 

dihasilkan oleh mesin pelet mill dibandingkan dengan mesin 

farm feed peleter (Retnani, 2011). 

 

2.2 Proses Pembuatan Pelet 

Produksi adalah suatu kegiatan atau proses yang 

mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran 

(output) sedangkan dalam arti sempit produksi ialah suatu 

kegiatan pengolahan dalam pabrik yang menghasilkan produk 



berupa barang jadi atau barang setengah jadi maupun barang 

industri (Fuad, Handayani, Nurlaela dan Sugiarto., 2001). 

Sistem proses produksi dibedakan menjadi dua yaitu sistem 

produksi berdasarkan proses dan sistem produksi berdasarkan 

produk. Sistem produksi berdasarkan proses merupakan sistem 

produksi yang membuat barang-barang khusus menurut 

permintaan pelanggan dan masing-masing komponen dalam 

fasilitas sistem ini mengalir dari satu proses ke proses produksi 

berikutnya secara terputus-putus. Sistem produksi berdasarkan 

produk adalah sistem produksi yang menghasilkan produk 

standar yaitu produk yang tiap unit relatif identik (sedikit 

variasi) dan masing-masing komponen dalam fasilitas sistem ini 

ditata menurut urutan proses yang dibutuhkan sehingga dapat 

digunakan secara kontinyu (Buffa dan Sarin, 1996).  

Proses produksi dalam teknologi pengolahan pakan dapat 

dilakukan melaui proses produksi berkesinambungan 

(continuos process) dan proses produksi terputus-putus 

(intermiten process). Menurut Assauri (1980) proses produksi 

berkesinambungan (continuos process) adalah proses produksi 

yang berlangsung secara terus-menerus yaitu mulai dari bahan 

datang sampai menghasilkan produk melalui satu rangkaian 

mesin processing. Sedangkan proses produksi terputus-putus 

(intermiten process) adalah suatu proses yang memproduksi 

produk secara terputus-putus melalui setiap satu jenis mesin 

processing (batch machine) seperti penggunaan mixer atau 

peleter saja untuk menghasilkan produk.  

Ciri-ciri dari proses produksi berkesinambungan ialah 

produk yang dihasilkan dalam jumlah yang banyak, 

penyusunan peralatannya berdasarkan urutan pengerjaan 

produk yang dihasilkan dan bahan-bahan yang diproduksi 

dipindahkan dengan menggunakan handling yang fixed seperti 



conveyor (Assauri, 1980). Rangkaian proses dalam proses 

produksi berkesinambungan yang digunakan untuk mengolah 

bahan pakan menjadi pakan bentuk pelet terdiri dari proses 

penggilingan (grinding), pencampuran (mixing), pembuatan 

pelet (peleting) sampai dengan pendinginan pelet (cooling).  

2.2.1 Penggilingan (Grinding) 

Penggilingan merupakan proses pengurangan ukuran 

partikel bahan pakan untuk meningkatkan nilai zat nutrisi 

bahan pakan dan meningkatkan kinerja proses 

pencampuran bahan pakan. Penggilingan bertujuan untuk 

meningkatkan kecernaan dan efisiensi penggunaan pakan, 

memudahkan proses pencampuran, menyeragamkan 

bentuk dan ukuran partikel bahan pakan (Herrman, 2000). 

Behnke (2001) menyatakan bahwa ukuran partikel bahan 

dari hasil proses penggilingan dengan kategori fine (halus) 

memiliki permukaan yang luas sehingga mudah menyerap 

air dan menerima panas. Fairfield (1994) berpendapat 

bahwa karakteristik bahan seperti densitas, kadar air, 

tekstur dan ukuran partikel bahan dari berbagai bahan 

dalam formulasi pakan dapat mempengaruhi kualitas dan 

proses produksi pelet. 

 

2.2.2 Pencampuran (Mixing) 

Proses pencampuran merupakan proses penyatuan 

bahan pakan dengan cara pengadukan untuk mencapai 

campuran yang homogen sesuai dengan formula yang telah 

ditetapkan. Herrman (2000) menyatakan bahwa hasil 

pengadukan yang homogen menentukan kualitas pakan 

yang dihasilkan dan akan meningkatkan penampilan 



ternak. Faktor-faktor yang menentukan penyebaran bahan 

pakan adalah ukuran partikel bahan pakan, desain mesin 

pencampur, dan waktu pengadukan. Waktu pengadukan 

dalam mixing untuk mendapatkan campuran yang 

homogen adalah selama 10 menit (McElhinney, 1994). 

 

2.2.3 Pelleting 

Peleting adalah proses pembuatan pakan berbentuk 

tepung (mash) yang dipadatkan dan ditekan dengan 

menggunakan roller dan dimampatkan melalui lubang 

silinder yang disebut die, sehingga dapat menghasilkan 

pakan bentuk pelet. Proses pemadatan dan pemampatan 

ditentukan oleh desain pemasangan roller dan die (Thomas 

dan Poel, 1997). Khalil (1999) menyatakan bahwa 

beberapa variabel yang mempengaruhi proses pembuatan 

pelet yaitu karakteristik bahan pakan meliputi formulasi 

pakan, keseragaman, ukuran partikel, kadar air dan 

kehalusan gilingan sedangkan faktor-faktor yang perlu 

diperhatikan dalam pembuatan pelet antara lain : 

1) Rasio antara diameter dan panjang lubang die 

2) Kecepatan perputaran ring lubang die. 

3) Kecepatan aliran bahan pakan. 

4) Kerapatan tumpukan, kerapatan pemadatan, dan 

penekanan pada lubang die. 

5) Komposisi kandungan zat nutrisi. 

6) Temperatur dalam ruang mesin pelet. 

7)  Kelembaban lingkungan. 

 

 

2.2.4 Pendinginan (Cooling) 



Proses pendinginan terjadi dengan cara mengalirkan 

udara kedalam pelet yang ada dalam bin. Pada umumnya 

proses pendinginan menggunakan sedikit udara untuk 

mengurangi resiko pengembunan pada pelet. Proses 

pendinginan bertujuan untuk meminimumkan kerusakan 

pelet akibat kelebihan kadar air dan suhu yang tinggi 

(Audet, 1995). Menurut Thomas et al., (1997) alat 

pendingin berupa kipas angin sangat mempengaruhi proses 

pendinginan dalam cooler dan kekerasan (hardness) atau 

ketahanan (durability) pelet. Brooker, Arkema dan Hall. 

(1974) bahwa proses pendinginanakan berlangsung secara 

optimal di dalam cooler bila terdapat lebih dari satu buah 

kipas penggerak udara yang dapat mengalirkan udara 

keseluruh bagian cooler. 

 

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelet 

 

Bentuk fisik pakan berupa pelet ini sangat dipengaruhi 

oleh jenis bahan yang digunakan, ukuran pencetak, jumlah air, 

tekanan dan metode setelah pengolahan serta penggunaan 

bahan pengikat/perekat untuk menghasilkan pelet dengan 

struktur yang kuat, kompak dan kokoh sehingga pelet tidak 

mudah pecah (Retnani, Hasanah, Rahmayeni dan Herawati, 

2010). 

 

2.3.1 Kadar air 

Widiastuti (2013) menyatakan bahwa kualitas tekstur 

dipengaruhi oleh kadar air dan serat kasar pada pakan, 

pakan yang mengandung serat kasar tinggi akan membuat 

tekstur menjadi kasar. Khalil (1999) yang menyatakan 



bahwa perbedaan kadar air pakan dapat disebabkan karena 

perbedaan bahan penyusun pakan, suhu dan kelembaban 

lingkungan sekitarnya selama proses pengukuran yang 

memungkinkan terjadinya penyerapan air dari udara. 

Winarno (1992) bahwa air dapat mempengaruhi 

penampakan, tekstur serta cita rasa makanan, sebagian 

besar perubahan-perubahan bahan makanan terjadi dalam 

media air yang ditambahkan atau yang berasal dari bahan 

makanan itu sendiri, selain membuat warna pelet terlihat 

lebih terang tingginya kadar air juga membuat pelet rapuh 

yang disebabkan oleh kadar air yang berdifusi ke dalam 

adonan bahan menyebabkan keeratan hubungan antar 

partikel rendah sehingga pelet yang dihasilkan mudah 

hancur atau rapuh. 

 

2.3.2 Suhu 

Menurut Wirakartakusumah (1981), air dan panas 

pada saat pengolahan mempengaruhi proses gelatinisasi 

pelet, namun kadar air yang terlalu tinggi dapat berakibat 

merugikan hasil pencetakan sehingga harus diketahui 

kadar air optimum untuk membantu proses gelatinisasi. 

Menurut Retnani dkk., (2009), pemanasan dapat 

memberikan uap dan panas pada bahan sehingga perekat 

sintetis yang terkandung pada bahan akan membentuk gel. 

Gel terbentuk akan mengikat komponen bahan pakan 

sehingga pelet yang dihasilkan tidak mudah hancur atau 

mengalami pengikisan selama pemindahan. Menurut 

Retnani (2011), Suhu yang tinggi akan menyebabkan pati 

tergelatinisasi sehingga pakan akan kompak dan tidak 

mudah pecah. 



 

2.3.3 Tekanan 

Faktor yang mempengaruhi kekerasan pelet yaitu 

variasi panjang pelet, adanya keretakan pada pelet, dan 

beberapa kasus yang disebabkan karena kompresi/tekanan 

yang diterima oleh bahan selama proses pembuatan pelet 

berbeda-beda (Ilmiawan, Sulistiyanto dan Utama, 2015). 

 

2.4 Bahan Perekat 

Perekat mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

berbagai bidang industri, tidak terkecuali industri pakan, hal ini 

didukung alasan bahwa suatu benda disusun atas berbagai 

partikel yang mempunyai ukuran berbeda-beda. Raharjo (1997) 

menyatakan bahwa perekat merupakan suatu bahan yang 

mempunyai fungsi mengikat komponen-komponen pakan 

dalam bentuk pelet sehingga strukturnya tetap kompak. 

2.4.1 Molasses 

Molasses merupakan hasil sampingan dari 

pengolahan gula tebu, molasses sering disebut sebagai 

tetes atau pith. Molasses memiliki bentuk yang cair dan 

berwarna coklat. Molasses mengandung 50,232% BK, 

8,500% PK dan 63% TDN (Wahyono dan Hardiyanto, 

2004). Kandungan pati yang cukup banyak mendukung 

penggunaan molasses sebagai bahan perekat pada proses 

pembuatan pelet pakan kambing. Pati yang tergelatinisasi 

akan membentuk struktur gel yang akan merekatkan 

pakan, sehingga pakan akan tetap kompak dan tidak mudah 

hancur. Penambahan perekat dapat meningkatkan 



keutuhan pelet pakan kambing dan tidak mudah hancur 

selama proses pengangkutan (transportasi) (Nilasari, 

2012). Keuntungan menggunakan molasses sebagai binder 

diantaranya akan meningkatkan palatabilitas dan 

mengurangi sifat debu, molasses juga merupakan sumber 

karbohidrat mudah tercerna, selain itu molasses dapat 

meningkatkan penampakan tekstur pelet (Arif, 2010). 

Keunggulan penggunaan molasses yang lain merupakan 

zat aditif yang mempunyai sifat fisik yang baik untuk 

menghasilkan pelet dengan kualitas yang baik dan 

meningkatkan palatabilitas ternak (Juniyanto, Susilawati, 

dan Supratman, 2013). 

2.4.2 Tepung cassava 

Tepung gaplek (cassava chip flour) adalah salah 

satu hasil pengolahan umbi kayu yang dibuat dengan 

mengupas, mengiris dan mengeringkan. Pengeringan 

dapat dilakukan dengan sinar matahari (penjemuran) atau 

pengeringan buatan. Tepung gaplek mengandung 

karbohidrat sebesar 82,56%, sehingga membuat tepung 

gaplek berpotensi untuk digunakan sebagai bahan pakan 

untuk ternak (Hartadi dkk., 2005). Raharjo (1997) 

menyatakan bahwa pati tapioka mempunyai sifat yang 

menguntungkan dalam pengolahan pangan, kemurnian 

larutan tinggi kekuatan gel yang baik dan daya merekat 

yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai bahan 

pakan. Auliana (2013) yang menjelaskan bahwa tepung 

cassava yang merupakan hasil dari pengolahan produk 

lanjutan dari bahan singkong (ubi kayu), produk akhir 

berbentuk tepung berwarna putih bersih. 



Selain harganya murah, mudah diperoleh, juga 

merupakan bahan alami yang cenderung lebih aman untuk 

ditambahkan kedalam pakan.Tepung cassava memiliki 

kandungan karbohidrat yang cukup tinggi. Kandungan 

nutrisi yang terdapat dalam tepung gaplek yaitu EM 2970 

Kkal/kg, BK 87,024 %, PK 2,412 %, LK 0,792 % dan SK 

8,95 %. Batasan penggunaan tepung gaplek sebagai bahan 

pakan  untuk ternak ayam pedaging fase finisher yaitu 10% 

(Wahyono dkk, 2004).  

2.4.3 Bentonite 

Menurut Tabil, Sokhansanj dan Tyler (1997) 

bentonite merupakan bahan pengikat tradisional dalam 

pelleting, ikatan yang berasal dari pembentukan gel akan 

terjadi jika berinteraksi dengan air penambahan bentonite 

ke dalam pelet dapat meningkatkan ketahanan pelet rata-

rata 5,4% dibandingkan molasses kontrol. Penggunaan 

bentonite hingga lebih dari 7,5% pada pakan tidak akan 

berpengaruh pada efisiensi pakan, konsumsi pakan, dan 

laju pertumbuhan (Salmon, 1985). Quisenberry (1967) 

menyatakan bahwa penggunaan bahan perekat bentonite 

pada pakan ternak unggas berkisar 1-5% mampu 

meningkatkan efisiensi kalori pakan dan memperlambat 

laju pakan. 

Bentonite merupakan lempung mineral yang berasal 

dari abu vulkanik yang mengandung montmorilonite lebih 

dari 85%. Hasil penelitian penambahan bahan perekat 

bentonite ke dalam pakan ayam pedaging bentuk pelet 

akan meningkatkan sifat fisik pakan ayam pedaging starter 

dengan menurunkan kadar air dan meningkatkan 



ketahanan benturan (Retnani dkk., 2009). Menurut 

Thomas et al., (1998) bentonite merupakan perekat yang 

dipergunakan di industri pakan untuk meningkatkan 

kualitas pelet. 

 

2.5 Kualitas Fisik Pakan 

McEllhiney (1994) menyatakan bahwa ada dua faktor yang 

mempengaruhi sifat fisik pelet yaitu karakteristik bahan dan 

ukuran partikel. Sifat fisik pakan dipengaruhi oleh proses 

pengolahan dan bahan baku pakan serta mencakup beberapa 

aspek meliputi ukuran, bentuk, struktur, tekstur, warna dan 

penampakan. 

Sifat fisik merupakan sifat dasar dari suatu bahan, yang 

mencakup aspek yang sangat luas, akan tetapi informasi hasil 

penelitian mengenai sifat fisik bahan masih sangat terbatas 

(Syarifudin, 2001). Keberhasilan pengembangan teknologi 

pakan seperti homogenitas pengadukan pakan, laju aliran pakan 

dalam organ pencernaan, proses absorbsi dan deteksi 

kandungan protein, semuanya terkait erat dengan pengetahuan 

tentang sifat fisik bahan (Sutardi, 1997). 

 

2.5.1 Kecerahan pelet 

Widjaja dkk., (2006) menyatakan bahwa faktor 

penyebab tingginya tingkat palatabilitas adalah warna 

yang cerah dan bentuknya butiran. Hasil ini terlihat dari 

kenyataan bahwa ayam lebih menyukai pakan yang 

berwarna cerah seperti warna jagung dan butiran seperti 

biji-bijian, disamping adanya zat perangsang tumbuh dan 

antibiotika. Retnani dkk., (2009) yang menjelaskan bahwa 



ayam lebih menyenangi warna daerah oranye kuning dan 

sifat warna yang mengkilap merangsang perhatian. Warna 

coklat muda pada pakan pelet terjadi akibat bahan 

penyusun yang berwarna gelap antara lain Tepung ikan, 

MBM dan bungkil kedelai. Warna coklat yang terjadi pada 

pelet dapat disebabkan oleh reaksi maillard. Reaksi 

maillard dapat terjadi akibat reaksi antara karbohidrat, 

khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer 

(Winarno, 1992). 

 

2.5.2 Warna pelet 

 Warna merupakan faktor utama yang mempengaruhi 

persepsi konsumen terhadap kualitas produk secara 

keseluruhan (Francis, 1995). Alasan tersebut 

menyebabkan saat ini penelitian tentang penilaian warna 

pada bahan pangan dan hasil pertanian semakin 

berkembang. Hal ini didukung juga dengan makin 

beragamnya produk bahan pangan serta makin banyaknya 

teknik dan instrumen yang tersedia untuk tujuan-tujuan 

tertentu. Pond, Church dan Pond (1995) menyatakan 

bahwa faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan 

adalah palatabilitas, kadar nutrisi pakan dan ukuran tubuh 

ayam. Salah satu yang mempengaruhi palatabilitas ayam 

pedaging adalah warna pakan.  Warna dan aroma 

merupakan hasil dari panca indra (mata dan hidung) ternak 

yang bisa menjadi pertimbangan dalam pemilihan pakan. 

(Saenab, 2010). Ayam pedaging lebih menyukai pakan 

yang berwarna kuning dan tidak gelap.  

Menurut Sstyaning (2017) menyatakan bahwa 

proses perubahan warna pada proses pembuatan pakan 



pelet dipengaruhi oleh penambahan  molasses sebagai 

bahan penyusun membuat penampilan pelet berwarna 

coklat kehitaman. Menurut Togatorop (1988) yang 

menyatakan Faktor-faktor yang membatasi penggunaan 

tepung singkong dalam pakan unggas terutama adalah 

rendahnya kadar protein, sifat amba, sifat berdebu, dan 

tidak adanya pigmen atau zat pewarna. Penelitian 

menunjukkan bahwa penggunaan tepung cassava hingga 

40% dalam pakan ayam pedaging. Soedjoko (1987) yang 

menjelaskan Sifat-sifat umum dari bentonite adalah 

berwarna dasar putih dengan sedikit kecoklatan atau 

kemerahan atau kehijauan serta kombinasinya tergantung 

dari jenis dan jumlah fragmen mineral-mineralnya sangat 

lunak , ringan, mudah pecah, terasa seperti sabun, mudah 

menyerap air dan melakukan pertukaran ion, serta 

mempunyai berat jenis. 

2.5.3 Tekstur/daya patah pelet 

Tekstur pelet yang kompak akan mencegah 

penyerapan air dari lingkungan. Pelet yang terlihat tidak 

kompak akan memudahkan air masuk ke dalam pelet 

(Sholihah, 2011). Pakan pelet memiliki tekstur yang 

kompak, sehingga kehilangan air dari dalam menjadi 

terbatas. Suatu bahan yang memiliki kekerasan tinggi akan 

kehilangan air di bagian permukaan lebih cepat 

dibandingkan dari bagian dalam bahan (Wilhelm, Suter 

dan Brusewitz, 2004). 

Menurut Behnke (2001) ukuran partikel dan tekstur 

bahan yang halus dapat menghasilkan pelet yang kompak 

dan padat karena memiliki permukaan yang halus sehingga 

mudah menyerap dan menerima panas. Sebelum proses 



peleting, bahan baku digiling terlebih dahulu hingga 

mencapai ukuran partikel dan tekstur bahan yang halus 

dengan kerapatan yang tinggi sehingga pelet yang 

dihasilkan akan kuat dan tidak mudah rapuh (Retnani dkk., 

2009). Proses Condisioning adalah proses pemanasan 

dengan uap air pada bahan yang ditujukan untuk 

gelatinisasi agar terjadi perekatan antar partikel bahan 

penyusun sehingga penampakan pelet menjadi kompak, 

durasinya baik, tekstur dan kekerasannya bagus 

(Pujaningsih, 2006). Densitas digunakan untuk 

mengetahui kekompakan dan tekstur pakan. Tekstur pakan 

yang kompak akan tahan terhadap pengaruh proses 

penekanan sehingga ikatan antar partikel penyusun pakan 

menjadi sangat kuat dan ruang antar partikel bahan pakan 

tidak terisi rongga udara. (Krisnan dan  Ginting, 2009). 

 

2.6 Pakan Ayam Pedaging (finisher) 

Amrullah (2004) menyatakan bahwa ayam pedaging 

mampu mengubah pakan menjadi daging dalam waktu yang 

singkat. Selain itu, ayam pedaging mampu menimbun lemak 

sebagai bentuk simpanan energi dalam jumlah yang banyak. 

Karena itu, ayam pedaging membutuhkan energi lebih banyak 

dibandingkan dengan ayam jenis ringan atau medium. Sumber 

energi utama ayam pedaging adalah karbohidrat dan lemak. 

Akan tetapi, bila protein diberikan berlebih, protein juga akan 

menjadi sumber energi. Menurut Widodo (2002), unggas lebih 

sering mengkonsumsi pakan dalam bentuk butiran, oleh sebab 

itu peningkatan konsumsi pakan dapat dilakukan dengan 

membentuk pakan menjadi bentuk pelet atau crumble. Standar 

mutu kandungan nutrisi pakan ayam pedaging dapat dilihat 

pada Tabel 1 berikut. 



 

Tabel 1.  Kandungan nutrisi ayam pedaging fase finisher 

Sumber: NRC(1994); SNI (2008) 

 

Bahan pakan harus bebas dari residu dan zat kimia yang 

membahayakan seperti pestisida dan bahan lain yang tidak 

diinginkan. Bahan pakan pakan ini menjamin kesehatan dan 

ketentraman batin masyarakat konsumen hasil peternakan 

(Badan Standardisasi Nasional, 2006). Menurut Wahju (2004), 

pakan ayam pedaging harus mengandung energi yang cukup 

untuk membantu reaksi-reaksi metabolik, menyokong 

pertumbuhan dan mempertahankan suhu tubuh. Selain itu, 

ayam membutuhkan protein yang seimbang, fosfor, kalium, 

mineral dan vitamin yang sangat penting selama tahap 

pemeliharaan. Cara umum untuk meningkatkan nutrisi suatu 

bahan pakan ternak adalah mengurangi ukuran partikel bahan 

tersebut dengan memotong, menggiling, dan memadatkan. 

Kombinasi ketiga cara tersebut membentuk produk yang 

disebut pelet. Bentuk ini diyakini lebih disukai ternak dan tidak 

banyak terbuang pada saat pengkonsumsian (Amrullah, 2004). 

 

   Kandungan Nutrisi     Finisher (3-6 minggu ) 

Kadar Air (%) 10,00 (maks. 14,00) 

Protein Kasar (%) 20,00 (min. 18,00) 

Energi (Kkal EM/kg) 3200,00 (min. 2900,00) 

Kalsium (%) 0,90 (0,90 - 1,20) 

Fosfor (%) 0,35 (min. 0,40) 

Lysin (%) 1,00 (min. 0,90) 

Methionin (%) 0,38 (min. 0,30) 


