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ABSTRACT

PRODUCT FORMULATION BASED ON PELLETED CASSAVA
MEALS AS SUBTITUTION OF CORN TO EVALUATED FOR BETA-

CAROTENE PELLET DENSITY AND DURABILITY

The aim of this research was to investigate the effect of feed formulation
based on pelleted cassava meals (CMS) as corn substitution on beta carotene,
pellet density and durability. Materials used in this research were mels of cassava,
moringa leaf, cassava leaf, leucaena leaf, curcuma, saprosin, and palm oil.

This research used laboratory experiment and carried out using Nested
Completely Randomized Design in six treatments and four replication. The main
factor of this research are addition cassava leaf meals, moringa leaf meal and
leucaena leaf meal and subfactor are manual and hand pellet machine.

Different among treatments were further tested by using Duncan’s
Multiple Range Test. The treatments consisted of P0 with corn as control feed;
P1M1 CMS, cassava leaf meals and manual pellet machine; P2M1 used CMS,
leucaena leaf meals and manual pellet machine; P3M1 used CMS, moringa leaf
meals and hand pellet machine; P1M2 used CMS, cassava leaf meals and electric
pellet machine; P2M2 used CMS, leucaena leaf meals and electric pellet machine
and P3M2 used CMS, moringa leaf meals and electric pellet machine. The
variables measured were beta carotene, pellet density and durability.

The results showed that type of formulation significantly affected (P<0.01)
beta-carotene content with the best resut obtained for P2 (leucaena leaf). The
effect of type of formulation nested to pellet machines showed a significant effect
(P<0,01) on density of durability of pellet formed with the respective best result
obtained for P3M2 and P2M2.

It is concuded that leaf meal addition increases beta-caroten content of
CMS, especially for leucaena leaf meal. Pelleting also increases pellet density and
durability, where for the use of and leucaena leaf meal, might be suggested.

Keywords: Cassava meals, leaf meals, corn substitution, pellet machines.
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RINGKASAN

FORMULASI PRODUK BERBASIS TEPUNG GAPLEK HASIL
REKAYASA BENTUK PELLET SEBAGAI PENGGANTI JAGUNG
DITINJAU DARI UJI BETA KAROTEN, KERAPATAN JENIS DAN

KETAHANAN PELLET

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November 2009 di
Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak Fakultas Peternakan Univeritas
Brawijaya untuk analisa proksimat. Pengujian beta karoten dilakukan di
Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA Universitas Muhamadiyah Malang. Uji
ketahanan pellet di Laboratorium uji kualitas pakan PT.Wonokoyo Jaya
Corporation Gempol Pasuruan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh
formulasi bahan pakan berbasis tepung gaplek hasil rekayasa (TGHR) bentuk
pellet sebagai pengganti jagung terhadap beta karoten, kerapatan jenis dan
ketahanan pellet. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung
gaplek, tepung daun kelor, tepung daun ubi kayu, tepung daun lamtoro, tepung
kunyit, saprosin dan minyak kelapa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Percobaan Tersarang
dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan menggunakan 6 perlakuan dan 4
kali ulangan dan apabila terdapat perbedaan antar perlakuan diuji dengan Uji
Jarak Berganda Duncan’s. Perlakuan yang diberikan adalah P0 : jagung sebagai
kontrol, P1M1 : TGHR + tepung daun ubi kayu, P2M1 : TGHR + tepung daun
lamtoro, P3M1 : TGHR + tepung daun kelor, P1M2 : TGHR + tepung daun ubi
kayu, P2M2 : TGHR  + tepung daun lamtoro, P3M2 : TGHR + tepung daun kelor.
Variabel yang diamati adalah kandungan beta karoten, kerapatan jenis dan
ketahanan pellet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis formulasi memberikan
pengaruh berbeda sangat nyata (P<0.01) terhadap beta karoten pada perlakuan P2
dengan penambahan tepung daun lamtoro. Penggunaan alat tersarang pada jenis
formulasi terhadap beta karoten, kerapatan jenis dan ketahanan pellet dengan hasil
tertinggi yaitu beta karoten pada perlakuan P2M1 (29,12 µg/g ± 1,67 µg/g)
dengan penambahan tepung daun lamtoro, kerapatan jenis pada perlakuan P3M2
(512,5 g/l ± 21,02 g/l) dengan penambahan tepung daun kelor, dan ketahanan
pellet pada perlakuan P2M2 (88,7 % ± 1,74 %) dengan penambahan tepung daun
lamtoro. Sedangkan untuk hasil penelitian pengaruh penggunaan alat pada
perlakuan terhadap beta karoten, kerapatan jenis dan ketahanan pellet dengan hasil
terendah yaitu beta karoten pada perlakuan P3M1 (18,43 µg/g ± 0,73 µg/g)
dengan penambahan tepung daun kelor, kerapatan jenis pada perlakuan P2M1
(451 g/l ± 4,79 g/l) dengan penambahan tepung daun lamtoro, dan ketahanan
pellet pada perlakuan P1M1 (54,43 % ± 0,17 %) dengan penambahan tepung daun
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ubi kayu. Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa penggunaan alat manual dan
pelleting dan penggunaan tepung gaplek dengan penambahan berbagai jenis
tepung daun memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap
kerapatan jenis dan ketahanan pellet.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan pakan
berbasis tepung gaplek hasil rekayasa bentuk pellet sebagai pengganti jagung
menunjukkan kandungan beta karoten tertinggi. Penambahan tepung daun lamtoro
menunjukkan kandungan beta karoten tertinggi. Penggunaan pelleting yang
tersarang pada jenis formulasi dapat meningkatkan kerapatan jenis dan ketahanan
pellet TGHR. Penggunaan pelleting TGHR menunjukkan nilai kerapatan jenis dan
ketahanan pellet tertinggi berturut-turut dengan penambahan tepung daun kelor
dan tepung daun lamtoro.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyediaan dan pemberian pakan dalam usaha peternakan merupakan masalah

pokok yang perlu mendapat perhatian. Pakan merupakan faktor penting dalam

menentukan produktivitas ternak. Kuantitas dan kualitas bahan pakan menjadi

acuan dalam usaha peningkatan produksi ternak. Oleh karena itu, perlu

dilaksanakan banyak pengkajian mengenai pemanfaatan bahan-bahan untuk

ternak unggas.

Dalam industri pakan ternak khususnya pakan ternak unggas jagung

merupakan bahan pakan utama yang banyak digunakan disamping bahan pakan

lainnya. Hampir 50-60 % komponen penyusun pakan unggas terdiri atas jagung

dan sampai saat ini dalam pemenuhan kebutuhannya sebagian besar impor. Pada

saat ini jumlah populasi unggas pedaging berkisar 800 juta ekor dan ayam ras

petelur berkisar pada angka 80 juta ekor. Untuk memenuhi kebutuhan pakan, saat

ini produksi pakan unggas di Indonesia mencapai lebih dari 5,5 juta ton. Dari

jumlah tersebut 3,5 ton berupa jagung. Produksi jagung di Indonesia mencapai

lebih dari 8,5 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan jagung di dalam negeri masih

diperlukan impor jagung sebesar rata-rata satu juta ton setiap tahun. Sementara itu

Indonesia dikenal sebagai penghasil ubi kayu terbesar dunia. Produksi ubi kayu di

Indonesia mencapai 18 juta ton per tahun. Jumlah ini sedikit di bawah produksi

ubi kayu di Negara Philipina dan Thailand. Pada tahun 2008 kebutuhan jagung
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untuk pakan 4 juta ton, impornya 4 persen atau sekitar 170 ribu ton (Dirjen

Peternakan, 2009).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2008, produksi ubi

kayu di Indonesia mencapai 20.313.082 ton. Tingginya produksi ubi kayu

menjadikan komoditas itu menduduki peringkat ketiga setelah padi dan jagung

sebagai sumber karbohidrat di Indonesia (Darto, 2009). Di samping itu harga ubi

kayu yang relatif murah juga bisa meminimalisir biaya produksi.

Tepung gaplek atau tepung ubi kayu belum dimanfaatkan secara optimal

sebagai bahan pakan ternak adalah rendahnya kandungan protein ubi kayu, adanya

zat anti nutrisi, rendahnya nutrient density, kandungan serat kasar yang cukup

tinggi, bersifat lengket yang tinggi yang dapat sebagai perekat dan kandungan

karoten yang rendah. Disisi lain, alasan tepung gaplek atau tepung ubi kayu dapat

menggantikan jagung karena kandungan nilai energi metabolis tepung gaplek

yang hampir sama dengan kandungan energi metabolis jagung. Kandungan

karbohidrat tepung gaplek bersifat readily available carbohydrate yang baik,

mudah didapat, harga murah, potensinya cukup banyak dan mudah

pengolahannya.

Salah satu cara untuk meningkatkan kandungan protein tepung gaplek

adalah dengan metode rekayasa kandungan zat pakan dengan mencampur bahan

pakan lain yang mengandung protein tinggi. Dalam penelitian ini yang digunakan

sebagai bahan pencampur adalah tepung daun kelor, tepung daun lamtoro, tepung

daun ubi kayu, saprosin, tepung kunyit dan minyak kelapa. Hasil pencampuran

tepung gaplek hasil rekayasa selanjutnya akan dilakukan pengamatan terhadap

kandungan beta karoten, kerapatan jenis dan ketahanan pellet.
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Beta karoten merupakan zat antioksidan yang berfungsi sebagai pro

vitamin A dan mampu melawan radikal bebas dalam tubuh. Selain itu, untuk

mempertahankan keutuhan sel epitel dan untuk menjaga kesehatan panca indera

penglihatan. Beta karoten banyak terdapat pada buah dan sayuran (Anonymous,

2009d). Pada penelitian ini bahan yang digunakan sebagai sumber beta karoten

yaitu dengan penambahan tepung daun ubi kayu, tepung daun lamtoro dan tepung

daun kelor. Dari penambahan berbagai jenis tepung daun yang digunakan

diharapkan dapat memenuhi beta karoten dalam pakan.

Sifat fisik pakan adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk diketahui.

Keefisienan suatu proses penanganan, pengolahan dan penyimpanan dalam industri

pakan tidak hanya membutuhkan informasi tentang komposisi kimia dan nilai nutrisi

saja tetapi juga menyangkut sifat fisik, sehingga kerugian akibat kesalahan

penanganan bahan pakan dapat dihindari (Jaelani dkk., 2007). Sifat fisik pakan

yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi kerapatan jenis dan ketahanan pellet

pakan.

Dari kajian diatas maka peneliti tertarik untuk memanfaatkan berbagai

jenis tepung daun yaitu tepung daun ubi kayu, tepung daun lamtoro dan tepung

daun kelor yang direkayasa dengan tepung gaplek dan tujuan dari pencampuran

itu untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh

penggunaan formulasi produk berbasis tepung gaplek hasil rekayasa (TGHR)

bentuk pellet sebagai pengganti jagung terhadap kandungan beta karoten,
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kerapatan jenis dan ketahanan pellet.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh

formulasi produk berbasis tepung gaplek hasil rekayasa (TGHR) bentuk pellet

sebagai pengganti jagung terhadap kandungan beta karoten, kerapatan jenis dan

ketahanan pellet.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi peneliti

maupun peternak tentang efek penggunaan formulasi produk berbasis tepung

gaplek hasil rekayasa (TGHR) bentuk pellet sebagai pengganti jagung terhadap

kandungan beta karoten, kerapatan jenis dan ketahanan pellet.

1.5 Kerangka Pikir

Pakan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan usaha peternakan

ayam yaitu ayam pedaging maupun ayam petelur, dimana dalam penyediaannya

harus cukup jumlah dan  kandungan zat makanannya. Salah satu bahan pakan

utama dalam pakan ayam adalah jagung. Jagung merupakan bahan pakan sumber

energi bagi ternak unggas, akan tetapi harga bahan pakan ini terus meningkat dan

berfluktuasi. Beberapa peternak berupaya untuk mencari bahan pakan alternatif

yang memiliki kandungan zat makanan hampir sama dengan jagung, tidak

bersaing dengan manusia dan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan

dengan jagung. Bahan pakan alternatif yang diusulkan pengganti jagung adalah

tepung gaplek hasil rekayasa (TGHR).
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Rendahnya nilai nutrisi tepung gaplek sebagai pengganti jagung untuk

bahan pakan ternak disebabkan oleh rendahnya kandungan protein dan asam

amino, rendahnya nutrient density dan adanya zat anti nutrisi dalam bentuk

glukosida serta menurunkan serat kasar. Oleh karena itu, identifikasi masalah

yang diajukan adalah bagaimana upaya meningkatkan kandungan nilai nutrisi

tepung gaplek agar menyamai kandungan nutrisi jagung sehingga tepung gaplek

hasil rekayasa ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan pakan pengganti

jagung dalam pakan unggas khususnya ayam pedaging dan ayam petelur.

Tepung gaplek merupakan hasil pengolahan ubi kayu mentah menjadi

produk setengah jadi yang siap diolah kembali menjadi produk jadi siap konsumsi

(Anonymous, 2002). Tepung gaplek merupakan salah satu bahan pakan lokal

yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan pakan alternatif

pengganti jagung. Disisi lain, tepung gaplek mempunyai potensi besar, tidak

tergantung musim panen, harga murah, mudah didapat dan mempunyai nilai

energi yang baik. Namun, tepung gaplek mempunyai kandungan protein (asam

amino) serta yang lainnya.

Penggunaan formulasi produk berbasis tepung gaplek hasil rekayasa

(TGHR) bentuk pellet sebagai bahan pengganti jagung dalam campuran pakan

diharapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk

membeli jagung. Selain itu belum ada penelitian mengenai penggunaan tepung

gaplek hasil rekayasa sebagai pakan ayam pedaging. Oleh karena itu, perlu

dilakukan penelitian tentang penggunaan formulasi produk berbasis tepung gaplek

hasil rekayasa (TGHR) bentuk pellet sebagai pengganti jagung terhadap

kandungan beta karoten, kerapatan jenis dan ketahanan pellet.
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Penggunaan tepung gaplek dengan berbagai jenis tepung daun diharapkan

dapat memenuhi kebutuhan beta karoten dalam pakan. Sumber beta karoten yang

murah dan mudah diperoleh dari berbagai jenis tepung daun, pada penelitian ini

tepung daun yang digunakan antara lain tepung daun ubi kayu, tepung daun

lamtoro dan tepung daun kelor. Upaya pemanfaatan tepung gaplek dengan

suplementasi berbagai jenis tepung daun sebagai bahan pakan adalah untuk

memenuhi kebutuhan beta karoten.

Bahan pakan yang sudah dicampur dan dibuat pellet kemudian dihitung

kerapatan jenis untuk mengetahui kekompakan tekstur pakan. Pengukuran

kerapatan jenis ini diharapkan bahwa tepung gaplek rekayasa memiliki nilai yang

sesuai dengan kebutuhan ternak. Setelah itu pakan pellet di uji ketahanan

pelletnya untuk mengetahui tingkat kepadatan pakan yang dihasilkan sehingga

dapat mengurangi biaya pengangkutan, mempermudah pada saat pengemasan dan

mengurangi penyusutan pakan karena debu.

1.6 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggunaan formulasi produk

berbasis tepung gaplek hasil rekayasa (TGHR) bentuk pellet sebagai pengganti

jagung dapat meningkatkan kandungan beta karoten, kerapatan jenis dan

ketahanan pellet.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jagung

Perkembangan produksi jagung di Indonesia dalam periode 1990 – 2001

relatif lamban dibanding kebutuhannya, yaitu 3,75 % berbanding 4,41 % per

tahun. Kondisi ini menyebabkan volume impor jagung Indonesia selama periode

tersebut mengalami peningkatan yang cukup tajam, yaitu 11,28 % per tahun.

Penggunaan jagung impor untuk pakan ternak telah memberatkan para peternak,

padahal dalam komposisi pakan ternak  jagung memegang peran hingga 50%

(Widodo, 2003).

Jagung merupakan salah satu bahan pakan sumber energi yang biasa

digunakan pada pakan ayam, penggunaannya mencapai 15 – 70 % dari total pakan

ayam (Suprijatna dkk., 2008). Sedangkan menurut Suwarni dan Widowati (2010),

selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga merupakan sumber protein yang

penting dalam menu masyarakat Indonesia. Kandungan gizi utama jagung adalah

pati (72 – 73 %), dengan nisbah amilosa dan amilopektin 25 – 30 % : 70 – 75 %,

namun pada jagung pulut (waxy maize) 0 – 7 % : 93 – 100 %. Kadar gula

sederhana jagung (glukosa, fruktosa, dan sukrosa) berkisar antara 1 – 3 %. Protein

jagung (8 – 11 %) terdiri atas lima fraksi, yaitu: albumin, globulin, prolamin,

glutelin, dan nitrogen nonprotein. Adapun kandungan zat makanan lainnya

disajikan pada Tabel 1.
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Tabel 1. Kandungan zat makanan pada jagung
Zat makanan Kandungan

Energi Metabolis (Kkal/kg) 3330
Bahan Kering (%) 85
Protein Kasar (%) 8,5
Serat Kasar (%) 2,5
Kalsium (%) 0,01
Fosfor (%) 0,13
Sodium (%) 0,05
Klorida (%) 0,05
Potasium (%) 0,38
Selenium (ppm) 0,04
Lemak (%) 3,8
Asam linoleat (%) 1,9
Methionine (%) 0,20
Methionine + Cystine (%) 0,31
Lysine (%) 0,20
Tryptophan (%) 0,10
Threonine (%) 0,41
Arginine (%) 0,39
Sumber: Lesson and Summers (2005)

2.2 Tepung Gaplek

Ubi kayu merupakan bahan pakan yang banyak mengandung karbohidrat

yang mudah dicerna. Protein kasar ubi kayu sangat rendah yaitu 1,8%, tetapi

BETNnya sangat tinggi, yaitu 85% sedangkan kandungan energi metabolisnya

sebesar 3720 Kkal/kg. Di samping itu, ubi kayu juga mengandung zat anti nutrisi

yang disebut linamarin. Apabila linamarin diserang enzim linamarinase akan

menghasilkan HCN yang sangat beracun, pemberiannya sebagai pakan ayam

dibatasi 10%, kecuali jika ditambahkan dengan bahan sumber protein maka dapat

dipakai sampai 50% pengganti jagung (Rizal, 2006). Adapun kandungan zat

makanan tepung gaplek dapat dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Kandungan zat makanan tepung gaplek

Zat Makanan Kandungan
Energi metabolis (EM) (Kkal/kg) 3100
Protein kasar (%) 2.4
Lemak kasar (%) 3.9
Abu (%) 4.8
Lisin (%) 0.08
Metionin (%) 0.03
Triptophan (%) 0.02
Arginin (%) 0.12
Treonin (%) 0.08
Histidin (%) 0.03
Penilalanin (%) 0.07
Valin (%) 0.11
Sumber: Evans (1985)

Gaplek adalah bahan makanan yang diolah dari umbi ketela pohon atau

singkong atau ubi kayu. Prosesnya sangat mudah, umbi ubi kayu yang telah

dipanen kemudian dikupas dan dikeringkan. Gaplek yang telah kering kemudian

bisa ditumbuk sebagai tepung tapioka (Anonymous, 2009a). Bagian akar dan daun

cassava mengandung senyawa anti nutrisi yaitu glukosida linamarin dan

lotaustralin. Jika senyawa tersebut terhidrolisa oleh aktivitas enzim linamarase

akan membebaskan asam sianogenik yang dapat menyebabkan keracunan pada

ternak apabila terdapat dalam jumlah di atas batas aman. Dalam reaksinya,

linamarin plus air dengan bantuan enzim linamarase menghasilkan asam

sianogenik plus aseton plus glukosa. Tinggi rendahnya kadar total glukosida

sianogenik dalam akar atau daun berbeda antara varietas pahit (lebih tinggi

toksisitasnya) dan varietas manis. Metoda komersial yang sejauh ini paling efektif

untuk menghilangkan seluruh atau sebagian asam sianogenik adalah dengan

pemberian panas. Perlakuan suhu antara 40 dan 80 oC efektif untuk

menghilangkan asam sianogenik. Dehidrasi alami dengan pemanasan di bawah

sinar matahari juga merupakan cara yang aman untuk menghilangkan asam
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sianogenik tanpa akan mengaktifkan enzim linamarase. Batas aman kandungan

sianogenik adalah < 100 ppm (Anonymous, 2009a).

2.3 Tepung Daun Ubi Kayu

Tanaman ubi kayu juga dikenal sebagai ketela pohon, dalam bahasa

Inggris bernama cassava, adalah pohon tahunan tropika dan subtropika dari famili

Euphorbiaceae. Tanaman ini mudah tumbuh sekalipun pada tanah kering serta

tahan terhadap serangan penyakit maupun tumbuhan pengganggu (gulma).

Produksi daun ubi kayu tergantung pada umur tanaman dan cara pemetikannya

(Askar, 1996). Ditinjau dari segi nutrisi, kandungan zat makanan daun ubi kayu

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Daun Ubi Kayu (Askar, 1996).

Kandungan Zat Makanan Daun Ubi Kayu dengan Tangkai (%)
Protein kasar 28,66
Serat Kasar 19,06
Lemak 9,41
BETN 34,08
Abu 8,83
Ca 1,91
P 0,46

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun ubi kayu yang dilayukan dapat

dipakai sampai 5% dalam pakan ayam pedaging. Sedangkan penggunaan tepung

daun ubi kayu 5% dalam pakan ayam petelur menghasilkan warna kuning telur

tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Hal ini dapat dilihat  pada

kandungan provitamin A yang berasal dari tepung daun ubi kayu lebih tinggi yaitu

11.000 IU per gram bahan kering (Endang dkk., 2009).

Daun ubi kayu segar dan kering mempunyai kandungan kalsium yang
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tinggi tetapi kandungan fosfornya rendah jika dibandingkan dengan jagung dan

sorghum.  Daun ubi kayu segar mengandung asam askorbat tinggi yaitu 0,4 - 1,8

per kg, mengandung cukup banyak vitamin B dan karoten tetapi kandungan

vitamin E sangat rendah.  Kandungan protein pada ubi tua yaitu daun dari tangkai

ke enam sampai tangkai ke sepuluh lebih tinggi dibandingkan daun muda, yaitu

pucuk sampai tangkai ke lima, masing-masing sebesar 26,45 persen dan 25,45

persen (Wahyu, 2003).

2.4 Tepung Daun Lamtoro

Lamtoro merupakan tanaman yang memiliki batang pohon keras dan

berukuran tidak besar. Tingginya mencapai 2-10 m, ranting bulat silindris, dan

ujungnya berambut rapat. Daunnya majemuk, menyirip genap ganda. Anak daun

kecil-kecil, terdiri dari 5-20 pasang. Bentuknya bulat lanset, ujung runcing, tepi

rata. Permukaan bawah daun berwarna hijau kebiruan, panjangnya 6-21 mm,

lebarnya 2-5 mm. Bunga berbentuk bonggol yang bertangkai panjang berwarna

putih kekuningan, dan terangkai dalam karangan bunga majemuk. Buahnya mirip

dengan buah petai, namun ukurannya jauh lebih kecil dan berpenampang lebih

tipis. Buah lamtoro termasuk buah polong, pipih, dan tipis, bertangkai pendek,

panjangnya 10-18 cm, lebar sekitar 2 cm, berisi biji-biji kecil yang cukup banyak

dan di antara biji ada sekat. Lamtoro biasanya sebagai tanaman pagar atau

tanaman peneduh, dan dapat ditemukan dari 1-1500 m di atas permukaan laut

(Saiful, 2008).

Penggunanaan bahan pakan lokal yaitu untuk mengurangi ketergantungan

terhadap pakan impor. Salah satu bahan pakan alternatif yang potensial untuk



12

dimanfaatkan adalah daun lamtoro (Leucaena leucochephala). Daun lamtoro

memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi yaitu kandungan protein kasar sekitar 25

– 30% dan sumber karotenoid dan xantofil yang lebih tinggi dibanding jagung

kuning yaitu sebesar 888,72 mg/kg BK. Namun pemanfaatan daun lamtoro masih

dibatasi oleh adanya senyawa mimosin yang bersifat toksik terutama untuk

unggas. Salah satu metode detoksifikasi efektif untuk menurunkan kandungan

mimosin adalah penambahan senyawa FeSO4 dalam pakan yang mengandung

daun lamtoro (Widyastuti dkk., 2007).

Tepung daun lamtoro (Leucaena leucocephala) kering sama dengan

tepung biji kapuk sebagai sumber protein. Penggunaan lamtoro bisa menekan

pertumbuhan ayam pedaging dan produksi telur pada ayam petelur. Nilai nutrisi

yang rendah dari lamtoro karena adanya mimosin. Lamtoro mengandung mimosin

sebesar 3-5 % BK, tetapi juga mengandung senyawa antinutrisi lain termasuk

protease inhibitor, tannin dan galactomannan. Karena adanya mimosin ini

penggunaan lamtoro dalam pakan non ruminansia dianjurkan tidak melebihi dari

5% dalam pakan ayam. Efek yang merugikan dari mimosin, yaitu menurunkan

pertumbuhan dan menurunkan produksi telur. Ayam muda lebih sensitive dari

pada ayam dewasa, sehingga pemberian tepung daun lamtoro harus dibatasi

meskipun kandungan protein daun lamtoro cukup tinggi  yaitu 22,30%

(Anonymous, 2009b). Komponen zat makanan dalam tepung daun lamtoro

menurut D’Mello dan Fraaser (1981) dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Kandungan zat makanan tepung daun lamtoro

Zat makanan Kandungan (%)
Protein kasar
Serat kasar
Lemak kasar
Asam amino:

Treonin
Serin
Glisin
Alanin
Valin
Sistin
Metionin
Isoleusin
Leusin
Tirosin
Phenilalanin
Lisin
Histidin
Arginin
Triptofan

Mineral:
Kalsium
Fosfor
Potasium

29,10
8,90
4,80

1,21
1,20
1,33
1,27
1,44
0,20
0,46
1,37
2,17
1,25
1,48
1,76
0,54
1,51
0,83

1,81
0,25
0,80

Sumber: D’Mello and Fraser (1981)

2.5 Tepung Daun Kelor

Tanaman kelor merupakan perdu dengan tinggi sampai 10 meter,

berbatang lunak dan rapuh, dengan daun sebesar ujung jari berbentuk bulat telur

dan tersusun majemuk. Tanaman ini berbunga sepanjang tahun berwarna putih,

buah besisi segitiga dengan panjang sekitar 30 cm, tumbuh subur mulai dari

dataran rendah sampai ketinggian 700 m di atas permukaan laut. Menurut

sejarahnya, tanaman kelor atau marongghi (Moringa oleifera), berasal dari

kawasan sekitar Himalaya dan India, kemudian menyebar ke kawasan di

sekitarnya sampai ke Benua Afrika dan Asia-Barat (Anonymous, 2005a).
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Tanaman ini adalah tanaman yang toleran terhadap musim kemarau yang

panjang, dan bertahan hidup dengan merontokkan daunnya pada saat kemarau.

Kelor termasuk jenis tumbuhan perdu yang dapat memiliki ketingginan batang 5 -

11 meter. Pohon Kelor tidak terlalu besar, batang kayunya mudah patah dan

cabangnya agak jarang tetapi mempunyai akar yang kuat. Daunnya berbentuk

bulat telur (oval) dengan ukuran kecil-kecil bersusun majemuk dalam satu tangkai

(Anonymous, 2008a).

Tanaman kelor mengandung gizi yang tinggi dan sangat bermanfaat untuk

perbaikan gizi. Hal ini terbukti bahwa kelor telah berhasil mencegah wabah

kekurangan gizi di beberapa negara di Afrika. Dilihat dari nilai gizinya kelor

adalah tanaman berkhasiat sejati (miracle tree), artinya tanaman ini bisa

dimanfaatkan dari akar, batang, buah dan daun yang mengandung nilai gizi tinggi.

Kandungan gizi biji, daun dan tepung daun kelor disajikan pada tabel 5 yang

tertera di bawah ini (Anonymous, 2008a). Keunggulan daun kelor terletak pada

kandungan nutrisinya, terutama golongan mineral dan vitamin. Setiap 100 g daun

kelor mengandung 3390 SI vitamin A. Dua kali lebih tinggi dari bayam dan tiga

puluh kali lebih tinggi dari buncis. Daun kelor juga tinggi kalsium, sekitar 440

mg/100 g, serta fosfor 70 mg/100 g. Sedangkan biji tanaman yang sudah tua bisa

dimanfaatkan sebagai penjernih air sumur yang keruh. Kandungan senyawa yang

terdapat pada serbuk biji kelor memiliki sifat antimikroba, khususnya terhadap

bakteri (Anonymous, 2008d).
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Tabel 5. Kandungan zat makanan Tanaman Kelor (Moringa Oleifera, Lamk) (per
100 g).

Zat Makanan Kandungan
Kadar air (%) 7.5
Kalori 205
Protein (g) 27.1
Lemak (g) 2.3
Carbohydrate (g) 38.2
Fiber (g) 19.2
Minerals (g) -
Ca (mg) 2.003
Mg (mg) 368
P (mg) 204
K (mg) 1.324
Cu (mg) 0.57
Fe (mg) 28.2
S (mg) 870
Oxalic acid (mg) 1.6%
Vitamin A–B carotene (mg) 16.3
Vitamin B-choline (mg) -
Vitamin B1-thiamin (mg) 2.64
Vitamin B2-ribovlavin (mg) 20.5
Vitamin B3-nicotinic (mg) 8.2
Vitamin C-ascorbic acid (mg) 17.3
Vitamin E-tocopherol (mg) 113
Arginine (g/16g N) 1.33%
Histidine (g/16g N) 0.61%
Lysine (g/16g N) 1.32%
Tryptophan (g/16g N) 0.43%
Phenilanaline (g/16g N) 1.39%
Methionine (g/16g N) 0.35%
Threonine (g/16g N) 1.19%
Leuchine (g/16g N) 1.95%
Isoleucine (g/16g N) 0.83%
Valine (g/16g N) 1.06%
Sumber : Funglie (1985)

Tanaman kelor dipercaya dapat digunakan untuk mengurangi tekanan

darah tinggi, sakit kepala, anemia, asma, bronchitis, katarak, kolera,

conjunctivitis, diarrhea, infeksi mata dan telinga, demam, gangguan kelenjar,

sakit kepala, tekanan darah tidak normal, radang sendi (Anonymous, 2008a). Hasil

penelitian di Afrika menunjukkan bahwa daun kelor mengandung vitamin C tujuh

kali lebih banyak dari buah jeruk, mengandung empat kali vitamin A dari wortel
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serta mengandung empat kali kalsium lebih banyak dari susu.

2.6 Beta Karoten

Vitamin A adalah nutrisi essensial yang diperlukan untuk penglihatan,

kesehatan kulit, pertumbuhan tulang, dan reproduksi. Vitamin A termasuk vitamin

yang larut dalam lemak, seperti hal nya vitamin D, E dan K. Beta karoten dikenal

sebagai provitamin A, karena beta karoten adalah salah satu prekursor terpenting

untuk pembentukan vitamin A (Anonymous, 2005b).

Beta Karoten adalah salah satu zat anti oksidan yang terdapat pada buah-

buahan dan sayuran. Zat anti oksidan sangat berguna untuk melawan zat Radikal

Bebas yang berasal dari zat-zat racun. Radikal bebas merupakan bahan asing yang

dapat di anggap sebagai sampah sehingga meracuni tubuh. Radikal bebas dapat

berasal dari bahan kimia industri, polutan, alkohol dan obat-obatan, dan juga asap

rokok (Anonymous, 2009d).

Beta-karoten nutrisi yang menentukan warna oranye pada wortel terbentuk

dari nutrisi yang dikenal dengan carotenoids. Karotenoid (ekstrak karoten) yang

memberikan pigmen warna pada berbagai tumbuhan termasuk buah-buahan dan

sayuran, berperan penting bagi kesehatan dan kelangsungan hidup manusia.

Karotenoid diasosiasikan dengan respon imun yang lebih baik, perlindungan

terhadap kanker dan juga berfungsi sebagai antioksidan. Peran antioksidan dari

beta karoten disini yang berarti membantu menetralkan molekul yang rusak,

disebut sebagai radikal bebas. Radikal bebas berfungsi untuk melindungi sengatan

sinar matahari, karena sengatan sinar matahari dapat meningkatkan produksi

radikal bebas dalam kulit (Anonymous, 2009e).

Beta karoten merupakan unsur yang sangat potensial dan penting bagi
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vitamin A, unsur ini merupakan persenyawaan kimiawi yang hampir terlibat

dalam berbagai reaksi kimiawi – fisiologik dalam rangkaian metabolisme.

Berbagai reaksi tingkat seluler banyak melibatkan senyawa yang banyak

ditemukan pada sebagian besar sayuran dan buah-buahan. Biasanya sayuran yang

berwarna hijau tua seperti bayam, brokoli, daun ubi jalar dan juga wortel banyak

mengandung beta karoten. Sedangkan buah-buahan seperti mangga, alpukat,

semangka dan melon juga cukup banyak mengandung senyawa ini (Anonimous,

2008c).

2.7 Kerapatan Jenis (density)

Kerapatan jenis (density) digunakan untuk mengetahui kekompakan dan

tekstur pakan . tekstur pakan yang kompak akan tahan terhadap proses penekanan

sehinggga ikatan antara partikel penyusun pakan menjadi kuat dan ruang antara

partikel bahan pakan tidak terisi rongga udara (Anonymous, 2009c). Analisis sifat

fisik yaitu density, merupakan salah satu bagian penting untuk mengetahui pakan

yang dihasilkan. Salah satu contoh dari pengaruh density adalah pembuatan pellet.

Pertimbangan density pakan penting juga karena kapasitas tembolok ayam juga

terbatas. Jika density pakan terlalu rendah kapasitas tembolok sudah terpenuhi

tetapi kebutuhan nutrient belum tercukupi.

Pengujian density dengan mengukur tinggi dan diameter masing – masing

pellet tersebut dan menimbangnya dengan menggunakan neraca analitik untuk

mendapatkan angka yang teliti. Density diperoleh dengan membagi berat pellet

(gram) dengan volume yang diperoleh melalui rumus sebagai berikut :
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2.8 Ketahanan Pellet

Menurut Hartadi et al. (1990) dalam Suryanegara (2006), pellet dikenal

sebagai bentuk massa dari bahan pakan atau ransum yang dibentuk dengan cara

menekan dan memadatkan melalui lubang cetakan secara mekanis. Proses

pembuatan pellet dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 1) pengolahan pendahuluan

meliputi pencacahan, pengeringan, dan penggilingan, 2) pembuatan pellet

meliputi pencetakan, pendinginan, dan pengeringan, dan 3) perlakuan akhir

meliputi sortasi, pengepakan dan penggudangan.

Proses pembuatan pellet terdapat proses kondisioning dimana campuran

bahan pakan dipanaskan dengan air dengan tujuan untuk gelatinisasi. Tujuan

gelatinisasi yaitu agar terjadi pencetakan antar partikel bahan penyusun sehingga

penampakan pellet kompak, durasinya mantap, tekstur dan kekerasannya bagus.

Penguapan dalam proses pembuatan pakan berbentuk pellet bertujuan: (1) Pakan

menjadi steril, terbebas dari kuman atau bibit penyakit, (2) Menjadikan pati dari

bahan baku yang ada sebagai perekat, (3) Pakan menjadi lunak sehingga apabila

diberikan pada ternak ayam maka akan lebih mudah mencernanya dan (4)

menciptakan aroma pakan yang lebih merangsang nafsu makan ayam

(Anonymous, 2008 b).

Penguapan tidak boleh dilakukan diatas suhu yang telah ditentukan yaitu

sekitar 80ºC. Penguapan dengan suhu terlalu tinggi dalam waktu yang lama akan

merusak atau dapat mengurangi kandungan beberapa nutrisi dalam pakan,

khususnya vitamin dan asam amino. Bentuk fisik pellet yang baik: (1) Hardness

(tingkat kekerasan): Pellet yang baik mempunyai tingkat kekerasan yang sedang.

Pellet tidak boleh terlampau keras atau terlalu lunak, (2) Durabilitas: Durabilitas
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yaitu kemampuan dari pellet untuk mempertahankan bentuknya dari penanganan

atau pada saat pengiriman. Pellet yang baik tidak mudah patah, tidak retak-retak

dan tidak berdebu dan (3) Appearance (penampilan): Pellet yang baik mempunyai

ukuran yang agak panjang dan seragam, bentuk rupanya baik dan kompak serta

tidak ditumbuhi oleh jamur.

Patokan kualitas pellet bervariasi untuk jenis-jenis unggas pedaging.

Kualitas pellet terutama penting untuk itik dimana index ketahanan pellet (PDI =

pellet durability index) diupayakan 96 % untuk penampilan produksi yang

optimum, sedangkan untuk pakan kalkun target PDI 90 % atau ayam pedaging

PDI 80 %. Pada umumnya upaya mengoptimalkan PDI tetap merupakan alasan

yang baik sepanjang perbaikan PDI bisa mengefisienkan biaya. Kendalanya

adalah memastikan teknik manajemen dan teknologi pelleting mana yang paling

efisien untuk diaplikasikan dalam produksi pakan unggas (Dozier, 2009).

Kualitas pellet sangat terkait dengan durabilitas, yaitu ketahanan fisik dari

pakan pellet menghadapi proses penanganan dan transportasi sehingga dihasilkan

tepung maupun patahan pellet dalam jumlah minimum. Durabilitas diukur dengan

nilai persentase pellet ataupun tepung dalam pakan jadi disingkat sebagai PDI

("pellet durability index"). PDI menggambarkan persentase berat pellet yang tetap

utuh setelah melewati alat uji standar. Pengujian ketahanan pellet dapat dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut (Boac, et al. 2008) :

Kebanyakan pakan unggas di banyak negara diproduksi dalam bentuk

butiran maupun pellet. Keuntungan memproses pellet adalah mengurangi

pengambilan pakan secara selektif oleh unggas, meningkatkan ketersediaan
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nutrisi, menurunkan energi yang dibutuhkan sewaktu mengkonsumsi pakan,

mengurangi kandungan bakteri pathogen, meningkatkan kepadatan pakan

sehingga dapat mengurangi biaya penggunaan pengangkutan, mengurangi

penyusutan pakan karena debu, dan memperbaiki penanganan pakan pada

penggunaan alat pakan otomatis. Semua keuntungan ini akan secara drastis

menurunkan biaya produksi.
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Nopember 2009

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya Malang untuk analisa proksimat. Pengujian beta karoten dilakukan di

Laboratorium Biokimia Fakultas MIPA Universitas Muhamadiyah Malang. Uji

ketahanan pellet di Laboratorium uji kualitas pakan PT.Wonokoyo Jaya

Corporation Gempol Pasuruan.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tepung gaplek, tepung

daun kelor, tepung daun ubi kayu, tepung daun lamtoro, tepung kunyit, saprosin

dan minyak kelapa. Kandungan zat makanan pada masing – masing bahan pakan

penyusun pakan perlakuan disajikan pada Tabel 6 dan formulasi pakan perlakuan

dan kandungan zat makanan pakan perlakuan disajikan pada Tabel 7.

Tabel 6. Kandungan  zat makanan bahan pakan

Bahan Pakan
Kandungan Zat Makanan (%)*

PK LK SK Abu GE (Kkal/kg)
Jagung 8,84 2,41 0,90 0,76 4231,87
Saprosin 56,94 4,0 1,0 11,0 3602,39
Gaplek 2,3 0,58 2,45 1,85 4714,29
Minyak kelapa - 100 - - 8800
Kunyit - - - - -
Tepung  Daun Kelor 30,04 4,6 9,72 12,91 4017,64
Tepung Daun Lamtoro 23,66 4,62 9,46 8,86 4288,2
Tepung Daun Ubi Kayu 28,48 4,77 12,64 6,48 4035,62
Keterangan: * Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya Malang
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Tabel 7. Formulasi kandungan zat makanan pakan perlakuan berdasarkan
perhitungan

Bahan Pakan % Bahan Pakan
P1 P2 P3

Saprosin 5.32 6.77 5.32
Gaplek 78.93 77.71 78.93
Minyak kelapa 3.25 3.02 3.25
Kunyit 0.1 0.1 0.1
Tepung  Daun Kelor - - 12.5
Tepung Daun Lamtoro - 12.5 -
Tepung Daun Ubi Kayu 12.5 - -
Total 100 100 100
Kandungan (%)
Protein Kasar 8,6 8,6 8,6
Lemak Kasar 4,55 4,32 4,50
Serat Kasar 3,56 3,15 3,20
Abu 2,89 3,29 3,66
BETN 80,40 80,64 80,04
Gross Energi (Kkal/kg) 4814,29 4709,08 4700,93
Keterangan: Berdasarkan Perhitungan Bahan Pakan

3.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah percobaan

Tersarang dalam Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktor yaitu jenis

formulasi dan alat yang digunakan.

1. Jenis formulasi (P1 = Tepung gaplek dengan tepung daun ubi kayu, P2 =

tepung gaplek dengan tepung daun lamtoro dan P3 = tepung gaplek dengan

tepung daun kelor).

2. Alat yang yang digunakan (M1 = alat manual dan M2 = pelleting) tersarang

pada jenis formulasi.

Rancangan statistik yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap Pola

Tersarang menggunakan 6 perlakuan dan 4 kali ulangan. Sebagai pembanding dari

keenam perlakuan tersebut digunakan jagung sebagai pakan kontrol. Adapun

susunan perlakuan campuran yang diberikan adalah sebagai berikut:
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P1M1: Tepung Gaplek + (Alat Manual) Tepung Daun Ubi Kayu

P1M2: Tepung Gaplek + (pelleting) Tepung Daun Ubi Kayu

P2M1 : Tepung Gaplek + (Alat Manual) Tepung Daun Lamtoro

P2M2 : Tepung Gaplek + (pelleting) Tepung Daun Lamtoro

P3M1 : Tepnung Gaplek + (Alat Manual) Tepung Daun Kelor

P3M2 : Tepung Gaplek + (pelleting ) Tepung Daun Kelor

Tabel 8. Rancangan Acak Lengkap Pola Tersarang
Ulangan P1 P2 P3

M1 M2 M1 M2 M1 M2
U1 P1M1U1 P1M2U1 P2M1U1 P2M2U1 P3M1U1 P3M2U1
U2 P1M1U2 P1M2U2 P2M1U2 P2M2U2 P3M1U2 P3M2U2
U3 P1M1U3 P1M2U3 P2M1U3 P2M2U3 P3M1U3 P3M2U3
U4 P1M1U4 P1M2U4 P2M1U4 P2M2U4 P3M1U4 P3M2U4

3.4 Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah

1. Beta Karoten : beta karoten yang diamati yaitu untuk

mengetahui apakah dalam pakan tersebut terdapat karoten (zat

pemberi warna) yang merupakan provitamin A yakni sumber

penting bagi vitamin A.

2. Kerapatan Jenis ׃ kerapatan jenis yang dihitung dari pakan

pellet yaitu dengan mengukur tinggi pellet tersebut sampai rata

dan menimbangnya. Hasil dari penimbangan tersebut kemudian

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

3. Ketahanan Pellet : ketahanan pellet yang diukur dengan

menghitung persentase dari banyaknya pakan pellet utuh

setelah melalui perlakuan fisik dalam alat uji tumbling cane
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terhadap jumlah pakan semula sebelum dimasukkan ke dalam

alat.

3.5 Analisis Statistik

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan ditabulasi berdasarkan

analisis varian (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang.

Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dan masing-masing kelompok

dilakukan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD) Model linier analisis Rancangan

Acak Lengkap pola tersarang menurut Steel dan Torrie(1992) adalah:

Yijk  = µ + αi + βj(i) + εij (k)

Keterangan:

yijk = hasil pengamatan  pada perlakuan

µ = nilai tengah umum

αi = Pengaruh perlakuan jenis alat ke i

βj = Pengaruh perlakuan formulasi ke j

εij (k) = galat percobaan karena faktor perlakuan jenis alat ke i, faktor level ke j

dan pada ulangan ke k

i = 1,2

j = 1,2,3,4,,5,6,7,8

k = 1,2,3

3.6 Batasan Istilah

1. Gaplek : bahan makanan yang diolah dari umbi ketela pohon atau ubi kayu

yang dikeringkan atau dijemur..
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2. Beta Karoten : zat antioksidan yang terdapat dalam buah dan sayuran yang

merupakan pro vitamin A dan berfungsi untuk

mempertahankan kesehatan indera penglihatan yaitu mata.

3. Carotenoid : zat pemberi warna orange dan kuning.

4. Pellet : pakan bentuk tepung yang dibuat dengan cara menekan dan

memadatkan melalui lubang cetakan dan berbentuk silindris..

5. Alat Manual : alat yang digunakan untuk menggiling daging dan

menggunakan tenaga manusia.

6. Pelleting : alat yang digunakan untuk menggiling daging dan menggunakan

mesin diesel
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Jenis Formulasi Terhadap Beta Karoten, Kerapatan Jenis dan
Ketahanan Pellet.

Data penelitian perlakuan pakan dengan menggunakan tepung gaplek

dengan berbagai tepung terbagi menjadi dua jenis perlakuan yaitu berdasarkan

perlakuan jenis tepung daun dan perlakuan alat yang digunakan saat penelitian.

Tabel  9. Pengaruh jenis formulasi terhadap beta karoten, kerapatan jenis dan
ketahanan pellet.

Perlakuan Beta Karoten
(µg/g)

Kerapatan Jenis
(g/l)

Ketahahan Pellet
(%)

Jagung (kontrol) 9,88 ± 1,89 722,5 ± 6,45 99,68 ± 0,13

P1(daun ubi kayu) 24,69 ± 1,39b 471,25 ± 13,35 61,34 ± 2,41
P2(daun lamtoro) 29,06 ± 1,64c 473,13 ± 4,44 81,64 ± 1,1
P3(daun kelor) 18,70 ± 0,59a 495 ± 14,84 77,07 ± 0,88
Keterangan: huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat

nyata (P<0,01).

4.1.1. Pengaruh Jenis Formulasi Terhadap Kandungan Beta Karoten

Pada Tabel 9. dapat dilihat rataan beta karoten tertinggi pada penambahan

daun lamtoro (29,06 ± 1,64 µg/g) kemudian daun ubi kayu (24,69 ± 1,39 µg/g)

dan terendah pada penambahan daun kelor (18,70 ± 0,59 µg/g). Kandungan beta

karoten pada jagung sebesar (9,88 ± 1,89 µg/g). Untuk mengetahui hasil pengaruh

perlakuan jenis tepung daun terhadap kandungan beta karoten maka dilakukan

analisis statistik.

Hasil analisis statistik (Lampiran 3) menunjukkan bahwa penambahan

berbagai macam tepung daun memberikan pengaruh sangat nyata (P< 0,01)

terhadap kandungan beta karoten. Dari Tabel 9 diketahui bahwa penambahan

daun lamtoro memiliki kandungan beta karoten yang tinggi dibandingkan dengan

penambahan daun ubi kayu maupun kelor. Hal ini dikarenakan, daun lamtoro
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mengandung beta karoten yang lebih tinggi dibandingkan dengan daun ubi kayu

atau kelor. Hal ini sejalan dengan pendapat (Widyastuti dkk., 2007) yang

mengatakan bahwa daun lamtoro memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi yaitu

kandungan protein kasar sekitar 25 – 30 %, dan sumber karotenoid dan xantofil

yang lebih tinggi dibanding jagung kuning yaitu sebesar 888,72 mg/kg BK. Daun

ubi kayu mengandung beta karoten sebesar 23-86 mg/kg (Chaves et al., 2000),

daun kelor memiliki kandungan beta karoten sebesar 401 mg/kg bahan kering

(Ferreira et al., 2008) sedangkan jagung memiliki kandungan beta karoten sebesar

5 mg/kg (McDonald et al., 1992). Dalam penelitian ini kandungan beta karoten

tertinggi pada penambahan daun lamtoro, daun ubi kayu, daun kelor dan terendah

adalah jagung dan hal ini telah sesuai dengan literatur.

Beta karoten merupakan zat anti oksidan yang terdapat pada buah dan

sayuran. Beta karoten berfungsi sebagai provitamin A dalam pakan,  bagi ternak

unggas vitamin A bermanfaat untuk organ penglihatan yaitu mata khususnya

untuk memacu kinerja impuls syaraf yang menghubungkan syaraf mata dengan

otak. Oleh karena itu, defisiensi vitamin A dapat menyebabkan kebutaan. Iskandar

(2005) melaporkan bahwa vitamin berfungsi untuk mempertahankan keutuhan

sel-sel epitel saluran pencernaan. Pada waktu ayam terserang koksidiosis kronis,

maka perlu cadangan vitamin A dalam hati untuk memelihara struktur seluler

yang normal dari membran mukosa. Oleh karena itu, salah satu cara untuk

menekan penyakit koksidiosis pada unggas dapat diberikan suplementasi vitamin

A. Dengan menggunakan daun lamtoro, daun ubi kayu dan daun kelor sebagai

bahan penyusun pakan diharapkan mampu mendukung kebutuhan beta karoten

ayam pedaging.
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4.1.2. Pengaruh Jenis Formulasi terhadap Kerapatan Jenis Pakan

Pada Tabel 9. dapat dilihat rataan kerapatan jenis pakan tertinggi pada

penambahan daun kelor (495 ± 14,84 g/l) kemudian daun lamtoro (473,13 ± 4,44

g/l) dan terendah pada penambahan daun ubi kayu (471,25 ± 13,35 g/l). Kerapatan

jenis pakan pada jagung sebesar (722,5 ± 6,45 g/l). Untuk mengetahui hasil

pengaruh perlakuan jenis tepung daun terhadap kerapatan jenis pakan maka

dilakukan analisis statistik.

Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan bahwa penambahan

daun ubi kayu, daun lamtoro dan daun kelor memberikan pengaruh yang tidak

nyata (P>0,05) terhadap kerapatan jenis pakan. Penggunaan daun ubi kayu, kelor

dan lamtoro tidak memiliki perbedaan terhadap kerapatan jenis, hal ini

dimungkinkan karena masing-masing jenis daun memiliki ukuran partikel dan

proses pembuatan pellet yang sama sehingga kerapatan jenisnya sama pula. Hal

ini didukung oleh pendapat (Jaelani dkk., 2007) yang menyatakan sifat fisik dari

bahan pakan tergantung dari jenis, ukuran partikel dan proses pengolahan bahan

pakan tersebut. Tetapi dilihat secara numerik pada perlakuan P3 memiliki nilai

kerapatan jenis paling tinggi daripada perlakuan P1 dan P2. Hal ini dimungkinkan

karena pada perlakuan P3 memiliki kandungan serat kasar lebih rendah

dibandingkan perlakuan P1. Hal ini didukung oleh pendapat Thomas dan Poel

(1996) dalam Suryanegara (2006) menyatakan bahwa kandungan serat yang tinggi

dapat membuat pellet menjadi lebih mudah patah sehingga kerapatan jenis pakan

juga akan menurun.

Kerapatan jenis merupakan perbandingan berat bahan dan volume yang

dinyatakan dalam satuan g/l, pengujian kerapatan jenis berfungsi untuk
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mengetahui kekompakan dari tekstur pakan. Sedangkan bagi unggas kerapatan

jenis bermanfaat untuk menyesuaikan kebutuhan ternak, dan kapasitas tembolok

dengan adanya bentuk pakan yang kompak maka saat ternak mengkonsumsi

pakan tidak mengalami kesulitan.

4.1.3 Pengaruh Jenis Formulasi Terhadap Ketahanan Pellet

Pada Tabel 9. dapat dilihat rataan ketahanan pellet pakan tertinggi pada

penambahan daun lamtoro (81,64  ± 1,1 %) kemudian daun kelor (77,07 ± 0,88

%) dan terendah pada penambahan daun ubi kayu (61,34 ± 2,41 %). Ketahanan

pellet pakan pada jagung sebesar (99,68 ± 0,13 %). Untuk mengetahui hasil

pengaruh perlakuan dengan penggunaan berbagai jenis tepung daun terhadap

ketahanan pellet pakan maka dilakukan analisis statistik.

Hasil analisis statistik (Lampiran 5) menunjukkan bahwa penambahan

daun ubi kayu, daun lamtoro dan daun kelor memberikan pengaruh yang tidak

nyata (P>0,05) terhadap ketahanan pellet pakan. Penggunaan daun ubi kayu, kelor

dan lamtoro tidak memiliki perbedaan terhadap ketahanan pellet, hal ini

dimungkinkan karena masing-masing jenis daun memiliki kandungan pati dan

proses pemanasan (gelatinasi) yang sama sehingga ketahanan pelletnya sama pula.

Hal ini didukung oleh pendapat (Anonymous, 2009c) yang menyatakan nilai

ketahanan pellet sangat ditentukan oleh proses pemanasan bahan pakan dan

kandungan pati yang tergelatinisasi pada proses pemasakan selama pembuatan

pellet. Tujuan gelatinisasi yaitu agar terjadi pencetakan antar partikel bahan

penyusun sehingga penampakan pellet kompak, durasinya mantap, tekstur dan

kekerasannya bagus.



30

Dilihat secara numerik pada perlakuan P2 memiliki nilai ketahanan pellet

lebih tinggi daripada perlakuan P1 dan P3. Hal ini dimungkinkan karena

komposisi tepung gaplek yang rendah pada perlakuan P2 dalam bahan pakan

dibandingkan perlakuan P1 dan P3 menyebabkan kandungan serat kasar yang

rendah, sehingga pellet yang dihasilkan lebih kuat dan tidak mudah patah. Sesuai

dengan pendapat Thomas dan Poel (1996) dalam Suryanegara (2006) kandungan

serat yang tinggi dalam bahan dapat menyebabkan pellet yang dihasilkan mudah

patah. Selain itu komposisi minyak kelapa yang rendah pada perlakuan P2

dibanding perlakuan P1 dan P3 menyebabkan kandungan lemak kasar yang

rendah, sehingga dapat meningkatkan ketahanan pellet karena tingginya

pergesekan antara pakan, die dan roller. Hal ini di dukung oleh pendapat  Dozier

(2009) menyatakan bahwa penambahan lemak kasar lebih dari 2 % di mixer

menyebabkan penurunan kualitas pellet. Kandungan lemak kasar yang tinggi

dalam bahan tepung cenderung mengurangi pergesekan antara pakan, die dan

roller. Ini menghindari roller menekan pakan melewati die secara efektif.

Ketahanan pellet merupakan persentase dari banyaknya pakan pellet utuh

setelah melalui perlakuan fisik dalam alat uji tumbling cane terhadap jumlah

pakan semula sebelum dimasukkan ke dalam alat. Pengujian ketahanan pellet

berfungsi meningkatkan pemadatan pakan sehingga dapat mengurangi biaya

pengangkutan, mempermudah pada saat pengemasan, mengurangi penyusutan

pakan karena debu pada saat pengiriman, dan memperbaiki penanganan pakan

pada penggunaan alat makan otomatis. Sedangkan bagi unggas ketahanan pellet

bermanfaat untuk mengurangi pengambilan pakan secara selektif, meningkatkan
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ketersediaan nutrisi, menurunkan energi yang dibutuhkan sewaktu mengkonsumsi

pakan.

4.2 Pengaruh Pelleting Tersarang  Pada Jenis Formulasi Terhadap Beta
Karoten, Kerapatan Jenis dan Ketahanan Pellet

Tabel 10. Pengaruh pelleting tersarang pada jenis formulasi terhadap beta karoten,
kerapatan jenis dan ketahanan pellet.

Perlakuan Beta Karoten
(µg/g)

Kerapatan Jenis
(g/l)

Ketahanan Pellet
(%)

Jagung (kontrol) 9,88 ± 1,89 722,5 ± 6,45 99,68 ± 0,13
P1M1 24,28 ± 1,37 467,5 ± 17,56a 54,43 ± 0,17 a

P1M2 25,09 ± 1,41 475 ± 9,13a 68,25 ± 4,64b

P2M1 29,12 ± 1,67 451 ± 4,79 a 74,58 ± 0,46 a

P2M2 28,99 ± 1,61 495 ± 4,08 b 88,7 ± 1,74 b

P3M1 18,43 ± 0,73 477,5 ± 8,66 a 66,3 ± 1,12 a

P3M2 18,96 ± 0,44 512,5 ± 21,02 b 87,83 ± 0,64 b

Keterangan: huruf yang tidak sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat
nyata (P<0,01).

Pengaruh perlakuan bahan pakan tepung gaplek dengan berbagai jenis

tepung daun pada penggunaan M1 dan M2 terhadap beta karoten, kerapatan jenis

dan ketahanan pellet dapat dilihat pada Tabel 10.

4.2.1 Pengaruh Pelleting Tersarang Pada Jenis Formulasi Terhadap Beta
Karoten

Pada perlakuan P1 dan P3 nilai beta karoten lebih tinggi pada M2 daripada

M1, sedangkan pada P2 nilai beta karoten lebih tinggi dimiliki pada M1. Analisis

statistik menunjukkan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05)

terhadap kandungan beta karoten. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan

M1 dan M2 tidak memberikan pengaruh terhadap beta karoten. Dugaan tidak ada

perbedaan pengaruh terhadap kandungan beta karoten ini lebih disebabkan karena

penggunaan M1 ataupun M2 tidak mengubah komposisi beta karoten dari tiap-

tiap perlakuan. Pada perlakuan yang menggunakan M1 ataupun M2, bila
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dibandingkan dengan kandungan beta karoten pada jagung nilai beta karoten

pakan perlakuan P1, P2 dan P3 lebih tinggi. Hal ini dimungkinkan karena beta

karoten pada jagung telah rusak pada saat penyimpanan dan pengolahan.

Karotenoid pada jagung kuning rentan terhadap kerusakan pada saat penyimpanan

(Suarni dkk., 2010).

Dalam penelitian ini, suhu yang dihasilkan selama proses pelleting baik

menggunakan M1 maupun M2 relatif rendah, berkisar antara 50 – 60 ºC. Oleh

karena itu, penurunan kandungan beta karoten relatif kecil karena beta karoten

akan rusak pada suhu tinggi di atas 80 ºC. Pengaruh suhu terhadap oksidasi

karotenoid dikemukakan oleh Worker (1957) dalam Erawati (2006) yaitu bahwa

karotenoid belum mengalami kerusakan karena pemanasan pada suhu 60 ºC.

Proses pelleting yang dilakukan tidak menggunakan air panas sebagai bahan

untuk proses gelatinasi, sehingga kandungan beta karoten dalam perlakuan tidak

mengalami perubahan. Suhu yang digunakan pada pembuatan pakan berbentuk

pellet yang terlalu tinggi dalam waktu yang lama akan merusak atau mengurangi

kandungan beberapa nutrisi dalam pakan, khususnya vitamin dan asam amino

(Anonymous, 2009f).

Perubahan struktur beta karoten khususnya maupun karotenoid pada

umumnya selama pengolahan dan penyimpanan dapat terjadi melalui beragam

jalur, tergantung pada kondisi proses reaksinya. Eskin (1979) dalam Erawati

(2006) menyatakan bahwa karotenoid akan mengalami kerusakan pada suhu

tinggi yaitu melalui degradasi thermal sehingga terjadi dekomposisi karotenoid

yang mengakibatkan turunnya intensitas warna karoten atau terjadi pemucatan

warna.
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4.2.2 Pengaruh Pelleting Tersarang Pada Jenis Formulasi Terhadap
Kerapatan Jenis

Tabel  10. menunjukkan bahwa pada semua perlakuan P1, P2 dan P3 yang

menggunakan M2 memiliki nilai kerapatan jenis lebih tinggi daripada M1. Hal ini

dikarenakan dalam proses pelleting menggunakan M2, tekanan yang diberikan

relatif lebih stabil dibandingkan dengan yang menggunakan M1. Hal ini didukung

oleh Setiawan (2009) yang menyatakan perbedaan antara mesin pencetak pellet

sederhana dan mesin pencetak pellet yang digunakan di industri pakan terletak

pada sistem kerja mesin tersebut. Kelemahan sistem ini adalah diperlukan

tambahan air sebanyak 10-20% kedalam campuran pakan, sehingga diperlukan

pengeringan setelah pencetakan tersebut. Penambahan air dimaksudkan untuk

membuat campuran atau adonan pakan menjadi lunak, sehingga bisa keluar

melalui cetakan. Jika dipaksakan tanpa menambahkan air ke dalam campuran,

mesin akan macet. Disamping itu, pellet yang keluar dari mesin pencetak biasanya

kurang padat.

Hasil analisis statistik (Lampiran 4) menunjukkan bahwa, kecuali untuk

daun ubi kayu, penggunaan M2 pada pembuatan pakan memberikan pengaruh

yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai kerapatan jenis. Hal ini

mengindikasikan bahwa pakan pellet yang dibuat menggunakan M2 hasilnya

lebih seragam, sehingga pada saat pengujian kerapatan jenis pakan sedikit terdapat

rongga udara pada gelas ukur. Selain itu pada pakan yang dibuat dengan

penggunaan M2, tekanan yang diberikan juga relatif stabil dan pakan yang

dihasilkan juga lebih seragam. Thomas et al., (1997) dalam Suryanegara (2006)

yang menyatakan bahwa pembuatan pellet berhubungan dengan spesifikasi mesin

yang digunakan. Selain itu juga berhubungan dengan lamanya bahan baku berada
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dalam mesin pellet selama proses pellet berlangsung dan jumlah energi yang

digunakan.

Church (1990) dalam Herdian, dkk. (2006) menyatakan bahwa pelleting

merupakan proses pengolahan bahan pakan melalui mekanisme penghancuran

bahan kemudian pengepresan bahan melalui suatu lubang dengan ukuran dan

kerapatan (density) tertentu. Secara umum proses ini melibatkan proses

pengepresan dan pemanasan singkat akibat terjadinya pengepresan bahan. Dengan

adanya pengepresan ini maka volume ruang (bulkyness) bahan pakan akan

berkurang secara signifikan untuk berat yang sama dari suatu bahan.

Bila dibandingkan antara pakan perlakuan yang dibuat menggunakan M2

dengan jagung, nilai kerapatan jenis jagung lebih tinggi daripada pakan perlakuan.

Hal ini dimungkinkan ukuran partikel pada jagung lebih kompak dibandingkan

pakan yang telah dibuat pellet menggunakan M2. Thomas et al. (1997) dalam

Suryanegara (2006) menyatakan bahwa faktor bahan baku dipengaruhi oleh sifat

fisik kimia, komposisi kimia, dan komposisi fisik bahan. Sifat fisik kimia terdiri

dari protein, pati, dan serat. Komposisi kimia terdiri dari kandungan bahan kering,

lemak, abu, dan kandungan nitrogen. Komposisi fisik terdiri atas berat jenis dan

ukuran partikel. Secara umum sifat fisik bahan pakan tergantung dari jenis dan

ukuran partikel bahan. Sekurang-kurangnya ada 6 sifat fisik pakan yang penting

yaitu berat jenis, kerapatan tumpukan, kerapatan pemadatan tumpukan, sudut

tumpukan, daya ambang dan faktor higroskopis (Jaelani, dkk. 2007).
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4.2.3 Pengaruh Pelleting Tersarang  Pada Jenis Formulasi Terhadap
Ketahanan Pellet

Tabel 10. menunjukkan bahwa nilai ketahanan pellet lebih tinggi pada

pakan perlakuan yang dibuat menggunakan M2. Hasil analisis statistik (Lampiran

5) menunjukkan bahwa perlakuan bahan pakan yang proses pembuatannya

menggunakan M2 memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01)

terhadap nilai ketahanan pellet. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses

pembuatan pellet menggunakan M2, pellet yang dihasilkan akan lebih rapat,

sesuai pada variabel kerapatan jenis pellet bila dibandingkan dengan

menggunakan M1 pakan yang dihasilkan kurang padat dan mudah patah. Pada uji

ketahanan pakan, pellet yang dihasilkan menggunakan M2 relatif tidak mudah

patah bila dibandingkan dengan pellet yang dihasilkan menggunakan M1. Hal ini

sesuai dengan pendapat (Thomas et al., 1997) dalam Suryanegara (2006) yang

menyatakan bahwa pembuatan pellet berhubungan dengan spesifikasi mesin yang

digunakan. Selain itu juga berhubungan dengan lamanya bahan baku berada

dalam mesin pellet selama pelleting berlangsung dan jumlah energi yang

digunakan.

Pakan perlakuan yang dibuat pellet dengan menggunakan M2 komposisi

pakannya lebih kuat pada saat uji ketahanan pellet. Bila dibandingkan dengan

jagung, nilai ketahanan pellet jagung lebih tinggi daripada pakan perlakuan yang

dibuat menggunakan M2. Hal ini dimungkinkan karena kandungan pati dalam

jagung yang berfungsi sebagai perekat lebih banyak sehingga dapat meningkatkan

nilai ketahanan pellet dan pada saat dilakukan pengujian ketahanan pellet tidak

mudah patah. Dozier (2009) menyatakan bahan baku mempunyai pengaruh yang

sangat nyata terhadap kualitas pellet. Kandungan perekat (binder) alami (misalnya
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pati), protein, serat, mineral dan lemak dari bahan baku akan mempengaruhi

kualitas pellet.

Nilai rataan tertinggi (88,7 %) adalah pada pakan perlakuan P2 dengan

penambahan tepung daun lamtoro yang dibuat menggunakan M2. Hal ini sudah

sesuai dengan standar yang digunakan untuk ayam pedaging adalah 80 % (Dozier,

2009), dimana nilai ini hampir mendekati jagung yaitu (88,7 %).

Menurut Thomas et al. (1997) dalam Suryanegara (2006) faktor bahan

baku dipengaruhi oleh sifat fisik kimia, komposisi kimia, dan komposisi fisik

bahan. Sifat fisik kimia terdiri dari protein, pati, dan serat. Ditambahkan pula

bahwa adanya kandungan serat yang tinggi dalam bahan dapat menyebabkan

pellet yang dihasilkan mudah patah. Komposisi kimia terdiri dari kandungan

bahan kering, lemak, abu, dan kandungan nitrogen. Komposisi fisik terdiri atas

berat jenis dan ukuran partikel.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Penggunaan pakan berbasis tepung gaplek hasil rekayasa bentuk pellet

sebagai pengganti jagung menunjukkan kandungan beta karoten tertinggi.

2. Penambahan tepung daun lamtoro menunjukkan kandungan beta karoten

tertinggi.

3. Penggunaan pelleting yang tersarang pada jenis formulasi dapat

meningkatkan kerapatan jenis dan ketahanan pellet TGHR.

4. Penggunaan pelleting TGHR menunjukkan nilai kerapatan jenis dan

ketahanan pellet tertinggi berturut-turut dengan penambahan tepung daun

kelor dan tepung daun lamtoro.

5.2 Saran

Disarankan untuk menggunakan TGHR dengan penambahan tepung daun

lamtoro sebagai pengganti jagung untuk dimanfaatkan dalam pakan ayam

pedaging.
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Lampiran 1. Rataan data selama penelitian

Perlakuan ulangan Beta karoten
(µg/g)

Kerapatan jenis
(g/l)

Ketahanan

pellet (%)

P0 1 9.3285 715 99.5
2 12.663 725 99.8
3 9.029 730 99.7
4 8.4855 720 99.7

P1M1 1 24.4 450 54.5
2 26.2445 455 54.2
3 23.4125 480 54.4
4 23.2625 485 54.6

P1M2 1 25.561 480 59
2 23.3595 465 62.1
3 26.7035 485 71.2
4 24.7515 470 72.4

P2M1 1 28.3425 450 75.1
2 29.691 455 74.5
3 31.139 455 74
4 27.2955 445 74.7

P2M2 1 31.0745 495 89.6
2 27.1695 490 87.1
3 28.61 500 87.4
4 28.593 495 90.7

P3M1 1 17.368 470 65.9
2 18.562 475 67.1
3 19.0515 475 64.9
4 18.725 490 67.3

P3M2 1 18.5945 500 87
2 19.3835 535 88.1
3 19.2995 490 88.5
4 18.5595 525 87.7
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Lampiran 2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Tepung Gaplek Direkayasa formulasi menyamai kandungan zat

makanan dan nutrient density dengan tepung

jagung

Dicampur Sumber Protein

- Tepung Daun Ubi Kayu

- Tepung Daun Lamtoro

- Tepung Daun Kelor

Dicampur saprosin

Dicampur sumber karoten (tepung kunyit)

Dicampur sumber energi (minyak kelapa)

Perlakuan:

P0 : Jagung

P1 : Proporsi campuran tepung gaplek dengan tepung daun ubi kayu

P2 : Proporsi campuran tepung gaplek dengan  tepung daun lamtoro

P3 : Proporsi campuran tepung gaplek dengan tepung daun kelor

Metode Blending dan pelleting (mesin manual dan alat)

Tepung Gaplek Hasil Rekayasa formulasi (TGHR) bentuk pellet

Analisa beta karoten, Kerapatan Jenis, Ketahanan Pellet



44

Lampiran 3. Analisa Statistik Beta Karoten (µg/g)

Perlakuan Mesin Ulangan Jumlah Rataan SE
1 2 3 4

P1 Manual 24,20 26,24 23,41 23,26 97,12 24,28 1,37
Alat 25,56 23,36 26,70 24,75 100,38 25,09 1,41

P2 Manual 28,34 29,69 31,14 27,30 116,47 29,12 1,67
Alat 31,07 27,17 28,61 29,09 115,95 28,99 1,61

P3 Manual 17,37 18,56 19,05 18,72 73,71 18,43 0,73
Alat 18,59 19,38 19,30 18,56 75,84 18,96 0,44

jumlah 579,46

FK =
abr

)Y(T 2
ijk

=
4 x2 x3

(579,46)2

= 13990,36

JKtotal = (Y11
2 + Y12

2 + ... + Yijk
2) – FK

= (24,202 + 26,242 + ... + 18,562) – 13990,36
= 464,64

JKperlakuan = FK-
br

)YT...YTY(T 222
ijk2jk1jk 

= 13990,36-
4 x2

75,84)(73,71...100,38)(97,12 22 

= 432,77

JK (mesin – ubi kayu) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk1k

=
4 x2

100,38)(97,12-
4

)100,38(97,12 222 

= 1,33

JK (mesin – lamtoro) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk2k

=
4 x2

115,95)(116,47-
4

)115,95(116,47 222 

= 0,03

JK (mesin – kelor) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk3k

=
4 x2

75,84)(73,71-
4

)75,84(73,71 222 
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= 0,57
JK (mesin – perlakuan) = JK (mesin – ubi kayu) + JK (mesin – lamtoro) + JK (mesin – kelor)

= 1,33 + 0,03 + 0,57
= 1,93

JKgalat = JKtotal – JKperlakuan – JK(mesin-perlakuan)
= 464,64 - 432,77 - 1,93
= 29,95

Analisis Ragam
SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 2 432,77 216,38 337,01 3,55 6,01
(Perlakuan-Mesin) 3 1,93 0,64 0,39 3,16 5,09

Galat 18 29,95 1,66
Total 23

Kesimpulan = Perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)
terhadap beta karoten
Mesin tersarang pada perlakuan memberikan pengaruh yang tidak
nyata (P>0,05) terhadap beta karoten
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Uji Duncan

SE =
r

KTa

=
8

1,67

= 0,46

JND 1 % = 3,99 4,17 4,28 4,36
JNT  1 % = 1,82 1,90 1,95 1,99

Perlakuan Rataan notasi
P3 18,69 a
P1 24,69 b
P2 29,06 c
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Lampiran 4. Analisa Statistik Kerapatan Jenis (g/l)

Perlakuan Mesin Ulangan Jumlah Rataan SE1 2 3 4
P1 Manual 450 455 480 485 1870 467,5 17,56

Alat 480 465 485 470 1900 475 9,13
P2 Manual 450 455 455 445 1805 451,25 4,79

Alat 495 490 500 495 1980 495 4,08
P3 Manual 470 475 475 490 1910 477,5 8,66

Alat 500 535 490 525 2050 512,5 21,02
Jumlah 11515

FK =
abr

)Y(T 2
ijk

=
4 x2 x3

(11515)2

= 5524801,04

JKtotal = (Y11
2 + Y12

2 + ... + Yijk
2) – FK

= (4502 + 4552 + ... + 5252) – 5524801,04

= 12023,95

JKperlakuan = FK-
br

)YT...YTY(T 222
ijk2jk1jk 

= 5524801,04-
4 x2

2050)(1910...1900)(1870 22 

= 2789,58

JK (mesin –ubi kayu) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk1k

=
4 x2

1900)(1870-
4

)1900(1870 222 

= 112,5

JK (mesin – lamtoro) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk2k

=
4 x2

1980)(1805-
4

)1980(1805 222 

= 3828,13



48

JK (mesin – kelor) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk3k

=
4 x2

2050)(1910-
4

)2050(1910 222 

= 2450

JK (mesin – perlakuan) = JK (mesin – ubi kayu) + JK (mesin – lamtoro) + JK (mesin – kelor)

= 112,5 + 3828,13 + 2450

= 6390,63

JKgalat = JKtotal – JKperlakuan – JK(mesin-perlakuan)

= 12023,95 - 2789,58 - 6390,63

= 2843,75

Analisis Ragam
SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 2 2789,58 1394,79 0,65 3,55 6,01
(Perlakuan-Mesin) 3 6390,63 2130,21 13,48 3,16 5,09

Galat 18 2843,75 157,99
Total 23

Kesimpulan = Perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap
kerapatan jenis
Mesin tersarang pada perlakuan memberikan pengaruh yang sangat
nyata (P<0,01) terhadap kerapatan jenis
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Uji Duncan

SE =
r

KTa

=
4

157,99

= 6,28

JND = 3,99 4,17 4,28 4,36
JNT = 25,08 26,21 26,90 27,40

Mesin >< P1
Perlakuan Rataan Notasi

Manual 467,5 a
Alat 475 a

Mesin >< P2
Perlakuan Rataan Notasi

Manual 451,25 a
Alat 495 b

Mesin >< P3
Perlakuan Rataan Notasi

Manual 477,5 a
Alat 512,5 b
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Lampiran 5. Analisa Statistik Ketahanan Pellet (%)

Perlakuan Mesin Ulangan Jumlah Rataan SE1 2 3 4
P1 Manual 54,5 54,2 54,4 54,6 217,7 54,43 0,17

Alat 67,3 62,1 71,2 72,4 273 68,25 4,64
P2 Manual 75,1 74,5 74 74,7 298,3 74,58 0,46

Alat 89,6 87,1 87,4 90,7 354,8 88,7 1,74
P3 Manual 65,9 67,1 64,9 67,3 265,2 66,3 1,12

Alat 87 88,1 88,5 87,7 351,3 87,83 0,64
jumlah 1760,3

FK =
abr

)Y(T 2
ijk

=
4 x2 x3

(1760,3)2

= 129110,67

JKtotal = (Y11
2 + Y12

2 + ... + Yijk
2) – FK

= (54,52 + 54,22 + ... + 87,72) – 129110,67
= 3601,48

JKperlakuan = FK-
br

)YT...YTY(T 222
ijk2jk1jk 

= 129110,67-
4 x2

351,3)(265,2...273)(217,7 22 

= 1814,12

JK (mesin – ubi kayu) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk1k

=
4 x2
273)(217,7-

4
)273(217,7 222 

= 382,26

JK (mesin – lamtoro) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk2k

=
4 x2

354,8)(298,3-
4

)354,8(298,3 222 

= 399,03
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JK (mesin – kelor) = )
br
YT-

r
YT(

22
ijk3k

=
4 x2

351,3)(265,2-
4

)351,3(265,2 222 

= 926,65

JK (mesin – perlakuan) = JK (mesin – ubi kayu) + JK (mesin – lamtoro) + JK (mesin – kelor)
= 382,26 + 399,03 + 926,64
= 1707,94

JKgalat = JKtotal – JKperlakuan – JK(mesin-perlakuan)
= 3601,48 - 1814,12 - 1707,94
= 79,41

Analisis Ragam
SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 2 1814,12 907,06 1,59 3,55 6,01
(Perlakuan-Mesin) 3 1707,94 569,31 129,04 3,16 5,09

Galat 18 79,41 4,41
Total 23

Kesimpulan = Perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap
ketahanan pellet
Mesin tersarang pada perlakuan memberikan pengaruh yang sangat
nyata (P<0,01) terhadap ketahanan pellet
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Uji Duncan

SE =
r

KTa

=
4

4,49

= 1,05
JND = 3,99 4,17 4,28 4,36
JNT = 4,19 4,38 4,49 4,58

Mesin >< P1
Perlakuan Rataan Notasi
Manual 54,43 a
Alat 68,1 b

Mesin >< P2
Perlakuan Rataan Notasi
Manual 74,58 a
Alat 88,7 b

Mesin >< P3
Perlakuan Rataan Notasi
Manual 66,3 a
Alat 87,83 b
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Lampiran 6. Kandungan Zat Makanan Saprosin

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Name of product : Saprosin
Origin : Indonesia
Date of Report : February 9th 2009
No. Certificate : 18/CA/II/SAP/09

Parameter Unit Result Remarks
Chemical Analisys

Moist % 10.0-20.0
Report of analysis

Brawijaya University Indonesia
Faculty Animal Husbandry,

Nutrition & Feed Animal Dept.
NO: 050/j10.1.25.52/lab-1/2009

Crude Protein % 50.0-55.0
Gross Energy K.cal/kg 3000-3898
Carbohydrates % 9.0-12.0

Fat % 3.5-4.0
Raw Fiber % 0.8-1.0

Ash % 9.0-11.0

Parameter Unit Result Remarks
Amino Acid

Lysin % 3.0-5.0 Report of analysis
AIRLANGGA University Indonesia

Faculty of Sciences
NO: 127/MIPA/L.09.UA

Metionin % 0.5-1.0
Threonin % 1.5-2.0
Trytopan % 0.2-0.5

Parameter Unit Result Remarks
Mineral

Calcium (Ca) % 0.5-1.0
Report of analysis
By SUCOFINDO.

NO:08014/Dbb OAB
www.sucofindo.co.id

Phospat (P) % 2.0-3.0
Sodium (Na) % 0.1-0.5
Chloride (Cl) % 0.5-1.0

Magnesium (Mg) % 0.1-0.5
Kalium (K) % 1.0-1.5
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