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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to inspect the potention of 

chicken exscreta as the livestock feed stuff. The study is 

expected as scientific information about the handling and 

processing of chicken excreta, thereby increasing the value for 

the economic and reducing environmental pollution. The 

method used in this study was literature study continued with 

data analysis using descriptive method. The study’s results 

showed where the average of fresh chicken excreta production 

was about 150 gram/bird/day with crude protein content about 

24-30%. Chicken excreta has potention as catfish feed. It 

showed from proximate analysis of pellet feed come from 35% 

chicken excreta contents DM 89.39%; CP 32%; fat 3.27%; CF 

12%; ash 28%. Based on the SNI, it was still in standart 

especially at the level of DM, CP, and fat. However the level of 

CF and ash was too high. The chicken excreta is the potential 

feedstuff for livestock based on its availability and nutrition 

contents. 

 

Keywords : Chicken, excreta, feed 
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RINGKASAN 

 

Industri peternakan khususnya budidaya ayam menjadi 

salah satu sektor yang paling berkembang di Indonesia. Sektor 

ini menjadi salah satu penghasil daging dan telur nasional. 

Selain menghasilkan daging dan telur, peternakan ayam juga 

menghasilkan ekskreta sebagai hasil samping industri ini. 

Ekskreta ayam dapat menyebabkan berbagai permasalah 

lingkungan daan kesehatan apabial tidaak dilakukan 

penanganan. 

Disisi lain ekskreta ayam juga memiliki potensi untuk 

dimanfaatkan apabila ditinjau dari ketersediaannya dan 

kandungan nutrisinya. Setiap ekor ayam rata-rat mampu 

menghasilkan ekskreta segar sebanyak 150 gram per hari. 

Ekskreta ayam masih memiliki kandungan nutrisi yang cukup 

tinggi khususnya protein kasar sebesar 24-30%. Angka ini 

merupakan sebuah potensi untuk memanfaatkan ekskreta ayam 

menjadi produk bernilai jual tinggi dengan mengemasnya 

menjadi pakan bentuk pelet. 

mailto:irwanright@gmail.com
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

potensi ekskreta ayam sebagai bahan pakan, salah satunya 

untuk ikan lele. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan 

pakan alternatif berkualitas dengan harga ekonomis, 

meningkatkan nilai guna nilai ekonomis ekskreta ayam dan 

mengurangi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh 

ekskreta ayam.  

Penelitian ini laksanakan pada bulan 01 Maret – 30 Mei 

2016. Materi penelitian yang digunakan adalah ekskreta ayam 

petelur yang diambil dari peternakan ayam di Desa Bocek, 

Kecamatan Karangploso, Malang. Analisis proksimat pelet 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Metode penelitian 

yang digunakan adalah studi literatur dan data yang diperoleh 

kemudian dianalisis secara diskriptif. 

Hasil analisis proksimat menunjukkan bahwa 

kandungan nutrisi pelet ikan lele yaitu BK 89,39%, PK 32%, 

LK 3,27%, SK 12% dan abu 28%. Kandungan BK, PK, LK 

pelet sudah memenuhi kebutuhan nutrisi dan SNI pakan ikan 

lele. Akan tetapi kandungan SK dan abu pada pelet masih 

terlalu tinggi dan belum memenuhi SNI hal ini dikarenakan 

kandungan SK dan Abu pada ekskreta juga cukup tinggi. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ekskreta sangat potensial 

untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak ditinjau dari 

ketersediaan dan kandungan nutrisinya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Industri perunggasan menjadi salah satu sektor 

peternakan yang paling berkembang di Indonesia. Sektor ini 

menjadi salah satu penyedia protein hewani khususnya daging 

dan telur, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan dan perlu 

ditingkatkan mengingat kebutuhan akan daging dan telur 

semakin meningkat. Industri perunggasan di Indonesia 

didominasi oleh sektor peternakan ayam khususnya ayam 

pedaging dan ayam petelur. Hal ini dikarenakan konsumsi 

daging dan telur ayam lebih tinggi dibandingkan jenis unggas 

lainnya yaitu 0,103 kg/kapita/minggu untuk daging ayam dan 

1,94 kg /kapita/minggu untuk telur ayam (Anonim, 2016). 

Selain menghasilkan daging dan telur, sektor 

peternakan ayam juga menghasilkan  limbah yaitu ekskreta. 

Ekskreta ayam yang dapat menyebabkan berbagai pencemaran 

lingkungan karena mengeluarkan bau amonia dengan 

konsentrasi tinggi. Selain itu, ekskreta juga dapat menggangu 

produkstifitas serta kesahatan ayam dan kesehatan manusia 

karena ekskreta dinilai menjadi tempat berkembangnya 

mikroorganisme patogen dan agen transmisi penyakit diantara 

ternak. 

Produksi ekskreta ayam sangat melimpah di Indonesia. 

Esmay (1971) melaporkan bahwa produksi ekskreta segar yang 

dihasilkan seekor ayam rata-rata 150 gram per hari. Data ini 

apabila dikalkulasikan dengan populasi ayam di Indonesia yang 

mencapai 1,9 milyar ekor pada tahun 2015 akan menghasilkan 

produksi ekskreta sebesar 247 ton per hari. Keadaaan ini 
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menuntut adanya upaya untuk mengurangi produksi ekskreta di 

Indonesia karena dapat menyebabkan pencemaran bagi 

lingkungan sekitar. Akan tetapi, nilai ekonomis yang rendah 

pada ekskreta menjadi salah satu kendala bagi peternak untuk 

mengolah dan memanfaatkannya. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi produksi ekskreta ayam yaitu dengan 

memanfaatkannya menjadi bahan pakan untuk ternak. Hal ini 

dikarenakan ekskreta masih memiliki kandungan nutrisi yang 

cukup tinggi. Kandungan protein kasar ekskreta ayam petelur 

mencapai 24-31% (Muller, 1980). Akan tetapi, ekskreta juga 

mengandung bakteri patogen dan amonia yang dapat 

mengganggu kesehatan ternak pengkonsumsinya, sehingga hal 

ini membutuhkan sebuah teknologi yang dapat mengurangi 

bakteri patogen dalam ekskreta ayam. Teknologi yang dapat 

diterapkan untuk pengolahan ekskreta ayam yaitu tekonologi 

pengeringan dan fermentasi karena dapat menguragi populasi 

mikroorganisme patogen dalam ekskreta ayam sehingga dapat 

menghasilkan produk halalan toyyibah yang aman bagi ternak 

pengkonsumsinya (El-jalil, Zinedine and Faid, 2008 ; Ghaly 

and MacDonald, 2012).  

Melihat potensi yang dimiliki ekskreta apabila ditinjau 

dari kualitas nutrisi dan ketersediaannya yang sangat melimpah 

di Indonesia perlu dilakukan sebuah  penelitian mengenai 

potensi pemanfaatan ekskreta ayam sebagai campuran dalam 

pembuatan pakan ternak yang dikemas dalam bentuk pelet. 

Pemanfaatan ekskreta ayam sebagai campuran dalam 

pembuatan pelet diharapkan dapat meningkatkan nilai guna dan 

nilai ekonomisnya serta mengurangi polusi lingkungan. 

 

 



3 
 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah 

1. Potensi ekskreta ayam sebagai bahan pakan ditinjau 

dari ketersediaan dan kandungan nutrisinya. 

2. Teknologi yang tepat dalam pengolahan ekskreta ayam 

sebagai bahan pakan. 

3. Kualitas fisik pakan pelet berdasarkan studi literatur 

dan kandungan nutrisi pakan pelet dengan penambahan 

ekskreta ayam berdasarkan analisis proksimat. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mengatahui potensi ekekreta ayam sebagai 

bahan pakan ditinjau dari ketersediaan dan kandungan 

nutrisinya. 

2. Untuk mengetahui teknologi yang tepat dalam 

pengolahan ekskreta ayam sebagai bahan pakan. 

3. Untuk mengetahui kualitas fisik pakan pelet 

berdasarkan studi literatur dan kandungan nutrisi pakan 

pelet dengan penambahan ekskreta ayam berdasarkan 

analisi proksimat. 

 

1.4. Kegunaan 

Kegunaan dari penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai sumber informasi ilmiah terkait penanganan 

ekskreta ayam sehingga dapat meningkatkan nilai guna 

dan nilai ekonomis ekskreta ayam sebagai salah satu 

limbah peternakan ayam yang belum dimanfaatkan 

secara optimal. 
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2. Menciptakan bahan pakan alternatif dari ekskreta ayam 

melalui teknologi yang tepat. 

3. Mampu mengurangi potensi pencemaran lingkungan 

akibat ekskreta ayam. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Ekskreta atau kotoran ayam ketersediaannya sangat 

melimpah di Indonesia. Menurut data Direktorat Jenderal 

Peternakan (2015) jumlah ayam petelur yang ada di Indonesia 

pada tahun 2015 adalah 151 juta ekor dan populasi ayam 

pedaging mencapai 1,5 milyar ekor. Esmay ( 1971) menyatakan 

poduksi ekskreta ayam segar rata-rata 150 gram per ekor per 

hari, sehingga apabila dikalkulasikan dengan populasi ayam di 

Indonesia akan menghasilkan produksi ekskreta sebesar 247 

ton/hari. 

Dewasa ini pemanfaatan ekskreta ayam hanya digunakan 

sebagai pupuk kandang, hal ini dinilai belum cukup optimal 

karena pupuk menjadi tempat berkembang biak 

mikroorganisme patogen dan sebagai media untuk transmisi 

penyakit diantara ternak ayam. Hewan-hewan liar seperti lalat 

dan serangga juga dapat berkembang biak pada ekskreta dan 

dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia (Lay, 

Fulton, Hester, Karcher and Kjaer, 2011). Keadaan ini 

membutuhkan sebuah solusi untuk mengolah ekskreta tanpa 

menimbulkan masalah. 

Apabila ditinjau dari kualitas nutrisinya, ekskreta ayam 

peletur masih mengandung protein kasar sebesar 24-31% 

(Muller, 1980). Angka ini  menunjukkan bahwa eksktera 

berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pakan sumber protein 

salah satunya ikan lele dengan memengemas dalam bentuk 

pelet. Evaluasi pnggunaan ekskreta ayam sebagai bahan pakan 
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telah banyak dilakukan pada beberapa ternak. Menurut 

Wattiheluw, Rusdi, Hidayati dan Widjastuti (2012) penggunaan 

ekskreta ayam hingga taraf 10% dalam pakan ayam pedaging 

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi 

pakan, konversi pakan, pertambahan bobot badan dibandingkan 

pakan kontrol. Sementara Sinaga dan Silalahi (2002) 

melaporkan bahwa penggunaan ekskreta ayam petelur sampai 

taraf 15% dalam ransum babi nyata menurunkan petambahan 

bobot badan harian. Hal ini dikarenakan tingginya kadungan 

NPN pada ekskreta ayam petelur yang mancapai 47-64% dari 

total nitrogen sehingga babi tidak dapat memanfaatkannya 

karena merupakan ternak monogastrik. Kerangka pikir 

penelitian disajikan dalam Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ekskreta Ayam  

Populasi ayam di Indonesia mengalami peningkatan 

setiap tahunnya. Menurut data Direktorat Jenderal Peternakan 

(2015) jumlah ayam petelur yang ada di Indonesia tahun 2015 

adalah 151 juta ekor sedangkan populasi ayam pedaging 

mencapai 1,5 milyar ekor. Hal ini akan berdampak pula pada 

peningkatan jumlah ekskreta ayam yang dihasilkan. Esmay 

(1971) melaporkan bahwa produksi ekskreta segar yang 

dihasilkan oleh seekor ayam adalah rata-rata 150 g/hari. 

Sementara Muller (1980) melaporkan bahwa seratus ekor ayam 

petelur dapat menghasilkan 1,6 ton ekskreta kering/tahun. 

Berdasarkan asumsi nilai diatas, maka ketersediaan ekskreta 

ayam di Indonesia masing-masing untuk ayam petelur dan 

pedaging adalah 22.650 ton dan 225.000 ton ekskreta segar, 

nilai tersebut merupakan potensi yang harus dieksplorasi 

sekaligus upaya mengurangi pencemaran lingkungan yang 

sudah menjadi isu global. 

 Adanya peningkatan produksi produk unggas 

menyebabkan berbagai permasalahan. Penumpukan dan 

pembuangan ekskreta unggas segar menjadi salah satu 

penyebab pencemaran air, udara dan tanah (Benali and Kudra, 

2002). Ekskreta unggas akan terurai setelah ekskresi dan 

mengeluarkan bau amoniak yang sangat menyengat. Hal ini 

apabila dibiarkan akan memberikan efek buruk pada kesehatan 

dan produktivitas ayam (Amon et al, 2006 dalam Zhang and 

Lau, 2007). Di dalam ekskreta ayam juga terdapat bakteri, 

jamur, virus dan protozoa termasuk didalamnya  Escherichia 

coli, Salmonella sp., Listeria sp., Streptococcus sp., 
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Campylobacter sp., Clostridium sp. yang dapat mengganggu 

kesehatan manusia (Sekar, Kartikheyyan and Iyappan, 2010). 

Bakteri Salmonella pada ekskreta ayam selain dapat 

menimbulkan penyakit juga dapat merugikan apabila ekskreta 

ayam dimanfaaatkan secara langsung sebagai bahan penyusun 

ransum karena berakibat pada penurunan produksi ternak, 

sehingga perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum 

digunakan sebagai bahan pakan. Pengolahan ekskreta bertujuan 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen sekaligus 

meningkatkan nilai gizi pada ekskreta (Jamilla, Tangdilintin 

dan Astuti, 2009). 

 

2.2 Karakteristik Ekskreta Ayam 

Ekskreta merupakan feses yang bercampur dengan 

urine ternak biasanya dihasilkan oleh ternak jenis unggas. 

Ekskreta masih mengandung protein kasar, fosfor, besi, kapur, 

seng, tembaga, dan lain sebagainya yang merupakan mineral 

dan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak untuk pembentukan 

jaringan tubuh, proses metabolisme dan mengatur 

keseimbangan osmotis (Harsojo, Andini, Suwirma dan Nazly, 

1996). Komposisi kimia ekskreta ayam kering disajikan pada 

Tabel 1.  
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Tabel 1. Komposisi kimia ekskreta ayam kering 

Sumber: Henuk and Dingle (2003) 

 

Disisi lain, dalam ekskreta ayam juga terkandung bakteri 

patogen seperti Escherichia coli, telur cacing, serta terutama 

logam berat beracun yang dapat membahayakan ternak 

pengkonsumsinya, serta lingkungan di sekitarnya bila ekskreta 

ayam tersebut langsung digunakan. Walaupun masih 

mengandung logam berat seperti kadmium, kobalt, khromium, 

tirnbal, dan raksa, akan tetapi dari hasil penelitian terdahulu 

kandungan logam berat tersebut masih di bawah batas baku 

yang diizinkan (Harsojo dkk, 1996). 

 

2.3. Pemanfaatan Ekskreta Ayam 

2.3.1 Pupuk 

Salah satu upaya yang sering dilakukan dalam 

pemanfaatan ekskreta ayam adalah sebagai pupuk tanaman. 

Ekskreta unggas memiliki sumber unsur hara yang baik unsur 

makro (N, P, K, Ca, Mg, S) dan mikro (Cu, Fe, Mn, B) serta 

Nutrient % 

Kadar Air 7,36 

PK 24,21 

True Protein 10,84 

NPN 13,37 

SK 13,72 

Abu 26,90 

Ca 7,78 

P 1,56 

K 1,91 

Me (MJ/kg) - 
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dapat meningkatkan karbon, nitrogen dan meningkatkan 

aktivitas mikroba di dalam tanah. Kontribusi ekskreta pada 

tanah berhubungan erat kaitannya dengan tersedianya unsur 

hara dan mikroorganisme dalam tanah (Akinde and Obire, 

2008). Kandungan unsur hara ekskreta ayam disajikan pada 

Tabel 2. 

Pemanfaatan ekskreta sebagai pupuk kandang 

dilakukan dengan fermentasi yang terdiri atas dua langkah, 

yakni fermentasi primer dan sekunder. Fermentasi primer 

dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme anaerob 

(Saccharomyces sp. atau Pseudominas spp.), sedangkan 

fermentasi sekunder aerobik  menggunakan mikroorganisme 

(Actinimadura / Actinoplanes / Micromonospora dan nitrat atau 

nitrit bakteri) (Sekar, Karthikeyan and Iyappan, 2010). Diaz, 

Sawyer and Mallarino (2011) melaporkan bahwa aplikasi 

ekskreta ayam sebagai pupuk didasarkan pada kebutuhan N 

tanaman sehingga dapat meningkatkan kandungan P tanah dan 

berkontribusi dalam input P pada ekosistem perairan tanah. 
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Tabel 2. Kandungan unsur hara ekskreta ayam 

Komposisi Abu Ekskreta ayam 

Nutrisi Makro (%):   

Total N 1,06 4,40 

P 0,62 2,85 

K 0,61 1,53 

Ca 4,60 7,53 

Mg 1,07 1,19 

Na 0,09 0,18 

Nutrisi Mikro 

(ppm) 

  

Bo - 29 

Co 50 67 

Mn 438 1736 

Zn 382 1151 

Sumber: Henuk and Dingle (2003) 

 

Disisi lain, pengolahan ekskreta ayam menjadi pupuk 

kandang dinilai belum cukup optimal karena pupuk menjadi 

tempat berkembang biak mikroorganisme patogen dan sebagai 

media untuk transmisi penyakit di antara ternak ayam. Hewan-

hewan liar seperti lalat dan serangga juga dapat berkembang 

biak pada ekskreta dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

bagi manusia (Lay, Fulton, Hester, Karcher and Kjaer, 2011). 

Pupuk kandang juga dinilai sebagai sumber bau karena adanya 

aktivitas mikroorganisme anaerob di dalam pupuk kandang 

(Berry and Miller, 2005; Fares, Albalkhi, Dec, Bruns, and 

Bollag, 2005). Oleh karena itu, diperlukan sistem manajemen 

pengolahan ekskreta ayam melalui penerapan teknologi yang 
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mampu meningkatkan daya simpan tanpa menyebabkan 

pencemaran bagi lingkungan dan meminimalkan resiko 

penularan penyakit kepada manusia, sehingga dapat 

melestarikan lingkungan, memberikan kontribusi untuk hewan 

ternak dan kesehatan manusia serta akan meningkatkan 

keuntungan peternak (Ghaly and Macdonald, 2012). 

  

2.3.2. Bahan Pakan 

Pemanfaatan ekskreta ayam sebagai pakan dapat 

mengurangi masalah polusi lingkungan dan mengurangi biaya 

pakan (Henuk and Dingle, 2003). Protein yang dikonsumsi 

ayam tidak seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup pokok dan produksi. Kandungan nutrisi yang 

tinggi dalam ekskreta ayam berasal dari pakan yang tidak 

dicerna. Sel-sel epitel yang rusak dan ezim juga mensuplai N-

Endogen dalam ekskreta (Suprapti dkk, 2008). Produk akhir 

metabolisme protein pada unggas adalah asam urat dan urea 

dimana mikroorganisme melepaskan NH3 ke lumbung dan 

berada di udara selama ekskreta terjadi proses dekomposisi 

(Salim et al, 2014). Ekskreta ayam dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak ruminansia karena memiliki sumber Nitrogen (N) 

yang tinggi dimana pada ternak ruminansia N diubah menjadi 

sumber energi (Ghali and McDonald, 2012). 

Dewasa ini peternak sudah menerapkan sisitem 

longyam (balong ayam) untuk memanfaatkan limbah 

peternakan ayam. Longyam merupakan jenis penerapan Sistem 

Pertanian Terpadu yang mengkombinasikan pemeliharaan 

ternak unggas dan ikan. Nurhidayati, Pujiwati, Solichah, 

Djuhari dan Basit (2008) menyatakan pemaduan perikanan 

dalam peternakan dan pertanian akan dapat meningkatkan 

persediaan pupuk maupun pakan ikan serta nilai pasar ikan akan 
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lebih tinggi sebagai bahan pangan. Ikan yang dapat dipelihara 

dalam sistem longyam adalah ikan air tawar seperti ikan mas, 

nila, lele, gurame, dan sebagainya. Sedangkan unggas yang 

dapat dipelihara dengan sistem longyam antara lain ayam, 

bebek, itik, dan jenis unggas lainnya.  

Perkembangan longyam di Indonesia saat ini adalah 

sebagai alternatif metode pemeliharaan yang dipilih petani 

untuk mengatasi semakin tingginya biaya pakan yang harus 

dikeluarkan dalam budidaya ikan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Wulandari dan Gunawan (2009) sistem longyam 

yang diterapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi 

petani antara lain; pendapatan petani meningkat selain dari 

penjualan ayam juga dari penjualan ikan, mortalitas ayam 

berkurang karena kandang lebih sehat dengan berkurangnya 

feses ayam di dalam kandang dan adanya sirkulasi udara sejuk 

dari kolam ke kandang, serta biaya pakan ikan berkurang karena 

adanya tambahan pakan dari feses ayam dan ceceran pakan 

ayam. 

 

2.3.3 Bahan Bakar 

Ekskreta ayam dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar 

atau biogas. Biogas berasal dari hasil proses fermentasi anaerob 

feses ternak berupa gas metana. Mathias (2014) menerangkan 

bahwa tingginya kadar limbah peternakan secara langsung atau 

tidak langsung mengalir memasuki perairan. Bahan organik 

seperti limbah saat terjadi proses dekomposisi menghasilkan 

gas metana. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar 

kompor, lampu hingga menyalakan mesin motor (Henuk and 

Dingle, 2003). 
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2.4 Teknologi Pengolahan Ekskreta Ayam 

2.4.1. Teknik Pengeringan 

Teknik pengeringan merupakan salah satu teknik untuk 

mengurangi kadar air dan mengawetkan bahan pakan. 

Penggunaan ekskreta ayam petelur sebagai bahan baku ransum 

tidak dapat langsung dicampur dengan bahan baku lain, sebab 

kandungan air ekskreta ayam petelur sangat tinggi yaitu 75% 

(Biely et al, 1980 dalam Sinaga dan Silalahi, 2002). Oleh karena 

itu, sebelum digunakan ekskreta ayam petelur harus 

dikeringkan terlebih dahulu agar kadar airnya berkurang dan 

mudah dicampur dengan bahan baku lain. Pengolahan melalui 

proses pengeringan baik secara alamiah maupun dengan oven 

bertujuan untuk mengurangi kadar air, membunuh 

mikroorganisme patogen dan menghilangkan bau. Ekskreta 

ayam petelur cepat mengalami proses fermentasi, oleh karena 

itu bila akan digunakan sebagai bahan pakan harus segera 

dikeringkan. 

Suhu pemanasan pada saat pengeringan ekskreta dapat 

menghambat perkembangan bakteri patogen yang tidak 

diinginkan, residu hormon, antibiotik dan pestisida (Bradley, 

2008). Penelitian yang dilakukan Oni, Sharma and Buchanan 

(2015) menunjukkan bahwa perlakuan pemanasan pada 

ekskreta kalkun dengan suhu 115 oC selama 48 jam dapat 

menurunkan jumlah koloni mikroorganisme. Penelitian terkait 

pengeringan ekskreta sudah dilakukan salah satunya pada 

ekskreta kalkun. Karakteristik ekskreta kalkun sebelum dan 

sesudah pemanasan disajikan dalam Tabel 3. 
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Tabel 3. Karakteristik ekskreta kalkun sebelum dan sesudah 

pemanasan 

 

Parameter  

Total 

aerobic 

plate 

count 

(CFU/g) 

Enterobacteriaceae 

(CFU/g) 

pH aw 

Ekskreta 

segar 

1 x 1010 1 x 108 6,5 0,97 

Ekskreta 

kering 

1 x 104 <1 x 100 7,0 0,38 

Sumber: Oni, Sharma and Buchanan (2015) 

 

2.4.2. Teknik Fermentasi  

Teknologi fermentasi adalah proses penyimpanan 

substrat dalam keadaan anaerob dengan menambahkan mineral, 

menanamkan mikroba di dalamnya, dilanjutkan dengan 

inkubasi pada suhu dan waktu tertentu dengan tujuan untuk 

meningkatkan nilai gizi terutama kadar protein dan menurunkan 

kadar serat (Pasaribu, 2007).  Limbah ternak dapat 

dimanfaatkan menjadi bahan pakan bernilai cukup tinggi, 

karena limbah tersebut masih cukup banyak mengandung 

nutrien yang dibutuhkan oleh ternak. Penggunaan limbah ternak 

sebagai bahan pakan bermanfaat pula dalam mengurangi 

pencemaran lingkungan. Limbah ternak khususnya feses ayam 

dapat ditingkatkan kualitasnya melalui proses fermentasi antara 

lain fermentasi dengan menggunakan bakteri Lactobacillus sp. 

Fermentasi ekskreta ayam dengan penambahan 5% 

bakteri  Lactobacillus sp memberikan pengaruh yang cukup 

baik terhadap peningkatan protein kasar. Kandungan protein 

kasar ekskreta ayam yang difermentasi penambahan 5% bakteri  
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Lactobacillus sp meningkat menjadi 12,67%, angka ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan ekskreta tanpa fermentasi yaitu 

9,97%. Adanya penambahan bakteri dalam proses fermentasi 

feses ayam dapat meningkatkan kandungan protein kasar. Hal 

ini disebabkan karena meningkatnya jumlah mikroba yang 

terdapat dalam feses, yang mana mikroba tersebut dapat 

mensintesis protein selama masa fermentasi (Jamila dkk, 2009). 

Teknologi fermentasi pada ekskreta ayam juga dapat 

mengurangi bakteri patogen pada ekskreta ayam. Keberadaan 

bakteri patogen menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan 

ekskreta ayam. Fermentasi ekskreta ayam dengan bakteri asam 

laktat jenis Lactobacillus plantarum dan Pediococcus 

acidilactici  dengan lama fermentasi selama 7 hari mampu 

menurunkan populasi bakteri enterobacteria dari 108 CFU g-1 

menjadi            101 CFU g-1  dan enterococci  dari 109 CFU g-1 

menjadi 104 CFU g-1. Hal ini dipengaruhi oleh kadar pH 

ekskreta pada saat fermentasi cenderung asam sehingga bakteri 

patogen tidak dapat berkembang karena bakteri patogen tidak 

toleran terhadap pH asam (El-Jalil et al, 2008). 
 

2.4.3. Teknik  Iradiasi 

Ekskreta ayam sebelum dimanfaatkan harus 

didesinfeksi karena masih magendung beberapa bakteri patogen 

seperti Salmonella dan E. coli. Salah satu teknologi desinfeksi 

yang dapat dilakukan adalah tekonologi iradiasi. Iradiasi adalah 

suatu teknik penggunaan energi radiasi untuk penyinaran bahan 

secara sengaja dan terarah. Iradiasi merupakan salah satu 

teknologi pengolahan yang bertujuan untuk membunuh 

cemaran biologis berupa bakteri patogen, virus, jamur, dan 

serangga yang dapat merusak bahan pangan tersebut dan 

membahayakan konsumen dengan cara mengionisasi bahan 
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pangan tersebut dengan menggunakan sinar tertentu (Putri, 

Wardani dan Harsojo, 2015).  

Sumber radiasi yang dapat digunakan untuk proses 

pengolahan bahan pangan terdiri dari 4 macam, yaitu Cobalt-60 

(60Co), Caesium-137 (137Cs) masing masing menghasilkan 

sinar gamma, mesin berkas elektron dan mesin generator sinar-

x (Irawati, 2006; Putri dkk, 2015). Sinar gamma yang 

dipancarkan oleh radionukleotida 60Co dan 137Cs merupakan 

sumber iradiasi pengion yang telah banyak digunakan untuk 

aplikasi komersial pengolahan dan pengawetan makanan 

(Irawati, 2007; Putri dkk, 2015). Radiasi gamma dilakukan 

dengan pemberian dosis tertentu dengan jangka waktu dari 

menit ke jam yang lama waktu pemberian dosis tergantung pada 

ketebalan dan volume produk yang akan diiradiasi. Dosis 

iradiasi yaitu jumlah energi radiasi yang diserap ke dalam 

bahan. Satuan yang digunakan saat ini adalah gray (Gy) yaitu 

energi yang dihasilkan radiasi pengion yang diserap bahan per 

satuan massa (Putri dkk, 2015) 

Teknologi iradiasi ekskreta ayam dilakukan dengan 

menggunakan sinar gamma pada dosis 4 kGy. Hal ini bertujuan 

untuk membunuh bakteri patogen dan telur cacing yang 

terdapat dalam ekskreta. Oleh karena itu, ekskreta ayam masih 

dapat digunakan sebagai bahan pakan tambahan. Ekskreta ayam 

dikeringkan sebelum dilakukan iradiasi dengan bantuan sinar 

matahari hingga mencapai kadar air 30%, kemudian diiradiasi 

di IRKA (Cobalt- 60) dengan dosis 4 kGy pada laju dosis 10 

kGy/j (Harsojo dkk, 1996) 

Hasil penelitian yang dilakukan Harsojo dkk (2014), 

pemberian ekskreta ayam iradiasi saja sebagai pakan ikan 

memberikan hasil yang cukup baik untuk pertumbuhan ikan 

gurami. Ekskreta ayam iradiasi sebagai pakan ikan mempunyai 
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nilai konversi 0.16, apabila ekskreta ayam iradiasi dicampur 

dengan pelet komersial (1:2) memberikan nitai konversi 1,2. 

Pada penelitian ini campuran ekskreta ayam iradiasi 

diujicobakan pada ikan gurami. 

 

2.5 Teknologi Pelleting 

Pakan bentuk pelet merupakan bentuk pakan yang 

dipadatkan, dikompakkan melalui proses mekanik. Pakan 

bentuk pelet secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga 

katagori tiga jenis yaitu pelet tenggelam (sinking feed), pelet 

semi apung (slow sinking), dan pelet apung (floating feed). 

Ketiga jenis ini dibedakan berdasarkan waktu yang diperlukan 

pakan untuk tenggelam. Jenis pelet tenggelam akan langsung 

tenggelam menuju ke dasar kolam, jenis pelet lambat tenggelam 

membutuhkan waktu untuk mencapai dasar kolam, sedangkan 

jenis pelet apung dapat mengapung di atas air sampai 15 menit 

atau beberapa jam dan setelah swelling mencapai titik jenuh air 

yang mampu diserap dan pakan baru pakan akan tenggelam 

(Bambang dan Roland, 2008) 

Pembuatan pakan dalam bentuk pelet dapat 

meningkatkan palatabilitas dan menyebabkan kenaikan 

konsumsi pakan ternak, selain itu juga memudahkan 

penanganan dan penyimpanan, mengurangi debu dan sisa 

pakan.  Parameter yang digunakan untuk mengetahui kualitas 

pelet adalah durability (ketahanan pelet terhadap benturan) dan 

hardness (kekerasan pelet) (Thomas dan van der Poel, 1996 

dalam Nopriani, 2008). Pelet yang berkualitas baik adalah pelet 

yang memiliki ketahanan benturan dan kekerasan yang baik 

pula. Menurut Dozier (2001) standar ketahanan benturan untuk 

ransum ayam broiler adalah minimal 80%.   
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Faktor yang mempengaruhi kualitas pelet antara lain 

proses produksi, alat produksi dan bahan baku yang digunakan. 

Proses produksi pelet terdiri dari proses produksi 

berkesinambungan (continuous) dan proses produksi terputus 

(intermitten). Proses produksi berkesinambungan 

memungkinkan menghasilkan kualitas pelet yang lebih baik 

dibanding proses produksi terputus. Hal ini disebabkan oleh 

alur produksi yang berlangsung secara terus-menerus atau 

berkesinambungan sehingga menghindari resiko pelet rusak 

atau hancur pada saat pemindahan dari satu proses ke proses 

berikutnya seperti pada proses produksi terputus (Nopriani, 

2006). 

Proses pembuatan pelet terbagi menjadi 6 tahap yaitu 

penggilingan, pencampuran, conditioning, pencetakan dan 

pendinginan. 

1. Penggiligan 

Penggilingan bahan merupakan proses 

pengecilan ukuran dari bahan padat atau butiran dengan 

gaya mekanis menjadi berukuran yang lebih kecil. 

Penggilingan bertujuan mempermudah proses 

berikutnya yaitu pencampuran dan pencetakan. 

2. Pencampuran 

Proses pencampuran bertujuan untuk 

menghasilkan pakan dengan distribusi zat makanan dan 

obat-obatan yang merata. Pencampuran bahan-bahan 

dilakukan secara merata dan homogen agar seluruh 

bagian pakan yang dihasilkan mempunyai komposisi 

zat gizi yang merata dan sesuai dengan formulasi. 

3. Conditioning  

Proses conditioning dalam pembuatan  pakan  

khususnya  pelet  dapat meningkatkan kualitas fisik dan 
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nutrisi pakan yang diproduksi. Pembuatan pelet dengan 

penambahan air, panas dan tekanan dalam jangka 

waktu tertentu dapat dilakukan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pakan yang akan dihasilkan. 

Jumlah air atau uap panas yang ditambahkan saat 

proses pembuatan pelet merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kualitas pelet yang dihasilkan.  

Penyemprotan atau penambahan air dalam suatu bahan 

tidak akan merubah suatu komposisi nutrisi bahan 

pakan. 

4. Pencetakan 

Pelleting adalah pengelompokan individu atau 

campuran bahan baku dengan cara memadatkan dan 

menekan bahan baku melalui lubang silinder. Beberapa 

variabel yang berpengaruh pada saat proses pelleting 

adalah: 1) karakteritik bahan baku meliputi formula, 

keseragaman, ukuran partikel, dan kadar air (moisture), 

2) kehalusan hasil penggilingan berbagai bahan baku 

dan 3) proses conditioning.   

5. Pendinginan 

Pendinginan (cooling) diperlukan untuk 

menurunkan kadar air dan suhu panas pelet setelah 

pencetakan. Pada umumnya pelet keluar dari ekstruder 

pada temperatur yang berkisar antara 60-950C dengan 

kandungan air sebanyak 120-175 g/kg. Air bebas yang 

terkandung didalam pakan akan menurun dengan 

adanya proses pendinginan, sehingga memungkinkan 

untuk disimpan dan dijual dalam waktu yang relatif 

lama (Nopriani, 2006).  
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BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada 

bulan 01 Maret – 30 Mei 2016. Survei dilukakan di peternakan 

ayam petelur yang berlokasi di Desa Bocek, Kecamatan 

Karangploso, Malang. 

 

3.2. Survei 

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan 

ekskreta ayam sebagai bahan baku pembuatan pelet dengan cara 

observasi langsung di peternakan ayam petelur di Desa Bocek, 

Kecamatan Karangploso, Malang. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah: 

1. Studi literatur yaitu dengan cara mencari dan mengkaji 

literatur yang berkaitan dengan substansi materi penelitian 

yang bersumber dari beberapa dokumen tertulis seperti 

buku, jurnal dan hasil penelitian.  

2. Eksperimen lapang yaitu melakukan pembuatan pakan serta 

melakukan pengujian secara laboratorium mengenai 

kandungan nutrisi pelet berdasarkan analisis proksimat. 

 

3.4. Tahapan Penelitian 

3.4.1. Tahap persiapan  

1. Pengambilan ekskreta dilakukan di peternakan milik 

Bapak Sholeh yang berlokasi di Desa Bocek, Kecamatan 

Karangploso, Malang sedangkan bahan-bahan lain 
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seperti bungkil kedelai, tepung ikan, meat bone meal, 

bekatul dan tepung jagung didapatkan dari toko bahan 

pakan ternak yang berlokasi di Kecamatan Karangploso. 

2. Persiapan alat dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya. 

 

3.4.2. Formulasi pelet  

Metode formulasi pakan yang digunakan yaitu Trial 

and Error dengan bantuan aplikasi Microsoft Exel. Komposisi 

bahan pakan dalam pembuatan pelet disajikan dalam Tabel 4. 

  

Tabel 4. Komposisi bahan pakan dalam pembuatan pelet  

Bahan Pakan Persentase (%) 

Ekskreta ayam 35 

Bungkil kedelai 23 

Tepung ikan 20 

Meat bone meal 10 

Bekatul 5 

Tepung jagung 10 

Molasses 2 

Jumlah 100 

 

3.4.3. Pembuatan pelet 

Pakan akan dibuat dalam bentuk pelet dengan 

menggunakan mesin pelet. Proses pembuatan pelet disajikan 

pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Diagram alir proses pembuatan pelet  

 

1. Pengumpulan dan pengeringan ekskreta 

Ekskreta segar diambil dari peternakan ayam petelur 

kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari sampai benar-

benar kering. Pengeringan ini bertujuan untuk mengurangi 

kadar air sebelum dilakukan pengovenan dan mengurangi 

hewan-hewan kecil yang ada didalam ekskreta. 

2. Pengovenan  

Ekskreta yang sudah dijemur kemudian di oven dengan 

suhu 60oC selama 24 jam. Hal ini bertujuan untuk memudahkan 

dalam proses penggilingan menjadi bentuk tepung. 

3. Penggilingan ekskreta 

Ekskreta yang sudah dioven selanjutnya digrinding dengan 

mesin grinding sampai berbentuk tepung sehingga 

memudahkan dalam proses pencampuran bahan. 
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4. Pencampuran dan Pencetakan  

Tepung ekskreta kemudian dicampur dengan bahan lain 

yaitu bungkil kedelai, tepung ikan, meat bone meal, jagung, 

molases dan bekatul sesuai dengan formulasi yang sudah 

disusun. Setelah dicampur kemudian dicetak menjadi bentuk 

pelet dengan menggunakan mesin pelet. 

3.4.4. Pengujian pelet 

Pengujian pakan dilakukan di Laboratorium Nutirisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Pengujian yang dilakukan yaitu analisis proksimat dengan 

parameter yang diamati adalah Bahan Kering (BK), Protein 

Kasar (PK), Lemak Kasar (LK), Serat Kasar (SK) dan Abu. 

 

3.5. Analisis Data 

Hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis secara 

deskriptif yaitu dengan menguraikan hal-hal yang berkaitan 

dengan materi penelitian kemudian data yang diperoleh 

dibandingkan dengan teori yang didapatkan dari literatur 

sehingga diperolah kesimpulan dan pemacahan masalah yang 

ada. 

 

3.6. Batasan Istilah 

Batasan istilah digunakan dalam penelitian ini dengan 

tujuan untuk memperjelas ruang lingkup dan memudahkan 

dalam menganalisis data yang diperoleh. 

1. Ekskreta : Kotoran ternak yang 

bercampur dengan urine salah 

satu jenis ternak yang 

menghasilkan ekskreta adalah 

unggas. 
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2. Analisis proksimat : Metode analisa laboratorium 

yang bertjuan untuk 

menganalisis kandungan nutrisi 

bahan pakan. 

3. Longyam : Sistem pemeliaharan ternak 

terintegrasi antara peternakan 

ayam petelur dengan kolam 

ikan dibawahnya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Potensi Ekskreta Ayam sebagai Bahan Pakan  

Jawa Timur merupakan salah satu daerah sentra 

peternakan di Indonesia. Populasi ternak di Jawa Timur sangat 

beragam, salah satunya adalah sektor peternakan ayam. 

Populasi ayam di Jawa Timur mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Berdasarkan data Direktorat Jendral Peternakan 2015 

populasi ayam di Jawa Timur pada tahun 2014 dan 2015 

disajikan pada tabel 5.  

 

Tabel 5. Populasi ayam di Jawa Timur 

Jenis 

Unggas 

Populasi (ekor) Pertumbuhan  

(%) 

Produksi 

Ekskreta 

(g/hari)* 
2014 2015 

Ayam 

Buras 

34.539.123 35.728.314 3,4 - 

Ayam 

Petelur 

41.156.842 43.221.466 5,0 120 

Ayam 

Pedaging 

179.830.682 194.064.874 7,9 80 

Sumber: Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan (2015) 

    * Williams (2010) 

  

Berdasarkan Tabel 5. adanya peningkatan populasi 

ayam di Jawa Timur khususnya ayam pedaging dan ayam 

petelur masing-masing 7,9% dan 5% pada tahun 2015 akan 

diiikuti dengan peningkatan ekskreta sebagai hasil samping 

industri ini. Williams (2010) melaporkan bahwa setiap ekor 

ayam petelur rata-rata menghasilkan ekskreta segar sebesar 120 
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gram per hari dan produksi ekskreta ayam pedaging mencapai 

80 gram/ekor/hari, sehingga apabila dikalkulasikan dengan 

populasi ayam pedaging dan ayam petelur di Indonesia akan 

menghasilkan produksi ekskreta segar sebesar 5.186 ton dan 

15.549 ton per hari. Angka ini menunjukkan bahwa 

ketersediaan ekskreta ayam di Indonesia sangat melimpah 

sehingga perlu dieksplorasi dan dimanfaatkan. Hal ini 

dikarenakan apabila ekskreta ayam tidak dimanfaatkan secara 

optimal akan menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan 

dan kesehatan.   

Diantara 3 jenis ayam diatas, ekskreta ayam petelur dan 

ayam pedaging lebih potensial untuk dimanfaatkan. Hal ini 

dikarenakan sistem pemeliharaannya sudah dilakukan secara 

intensive sedangkan pemeliharaan ayam buras kebanyakan 

masih dipelihara dengan secara extensive. Pemeliharaan ayam 

secara intensive akan memudahkan dalam koleksi ekskreta 

dibandingkan sistem extensive, karena menerapkan sistem 

penampungan limbah sebelum dilakukan penanganan lebih 

lanjut. 

Apabila ditinjau dari kandungan nutrisi, ekskreta ayam 

masih mengandung nutrisi yang cukup tinggi terutama 

kandungan protein kasar. Hal ini dikarenakan masih terdapat 

bagian-bagian pakan yang terbuang melalui ekskreta akibat 

tidak sempat dicerna dalam saluran pencernaan (Pamungkas, 

Sutarno dan Mahajoeno, 2012). Kandungan nutrisi ekskreta 

ayam pedaging dan ayam petelur menurut Muller (1980) 

disajikan pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Kandungan nutrisi ekskreta ayam pedaging dan petelur 

Komponen Satuan Ayam Pedaging Ayam 

Petelur 

Protein Kasar  % 25,3 22 

Serat Kasar  % 14,6 16,2 

Lignin  % 8,9 7,9 

Abu % 22 28 

Ca % 1,9 7,5 

P % 1,7 2,6 

Sumber: Muller (1980) 

Berdasarkan Tabel 6. diatas kandungan nutrisi 

ekskreta ayam pedaging dan ayam petelur memiliki kualitas 

yang berbeda. Kandungan nutrisi ekskreta ayam pedaging lebih 

baik dibandingkan dengan ayam petelur apabila ditinjau dari 

protein kasar, serat kasar dan abu. Hal ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya; 

1. Jenis ternak yang dipelihara 

2. Kapasitas produksi, konsumsi pakan, sistem pencernaan 

dan penyerapan 

3. Manajemen pemberian pakan 

4. Pakan sisa yang terbuang 

5. Kebutuhan nutrisi dan komposisi bahan pakan yang 

digunakan 

6. Manajemen pengolahan limbah 

7. Litter dan bahan tambahan lainnya 

8. Faktor lingkungan 

Kandungan protein kasar masing-masing untuk ayam 

pedaging dan ayam petelur adalah 25,3% dan 22%. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekskreta ayam  berpotensi digunakan 

sebagai bahan pakan alternatif sumber protein. Akan tetapi 
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kandungan serat kasar pada ekskreta ayam pedaging dan petelur 

juga cukup tinggi yaitu 14,6% dan 16,2%, sehingga perlu 

dilakukan penanganan untuk mengurangi kandungan serat 

kasar pada ekskreta ayam salah satunya melalui fermentasi. 

Proses fermentasi berpengaruh terhadap kualitas nutrisi 

ekskreta ayam terutama peningkatan kadar protein dan 

penurunan kadar serat kasar. Hal ini dikarenakan aktivitas 

mikroorganisme pada saat proses fermantasi mampu 

mensintesis asam-asam amino dari bahan organik. Selain itu 

mikroorganisme yang ditambahkan saat fermentasi juga dapat 

merenggangkan ikatan lignoselulosa dan ikatan 

lignohemiselulosa sehingga sebagian komponen serat dapat 

larut dan kadar serat kasar dalam ekskreta dapat diturunkan 

(Jamila dkk, 2009). 

Teknologi fermentasi pada ekskreta ayam juga dapat 

mengurangi bakteri patogen pada ekskreta ayam. Keberadaan 

bakteri patogen menjadi salah satu kendala dalam pemanfaatan 

ekskreta ayam. Fermentasi ekskreta ayam dengan bakteri asam 

laktat jenis Lactobacillus plantarum dan Pediococcus 

acidilactici  dengan lama fermentasi selama 7 hari mampu 

menurunkan populasi bakteri enterobacteria dari 108 CFU g-1 

menjadi 101 CFU g-1  dan enterococci  dari 109 CFU g-1 menjadi 

104 CFU g-1. Hal ini dipengaruhi oleh kadar pH ekskreta pada 

saat fermentasi cenderung asam sehingga bakteri patogen tidak 

dapat berkembang karena bakteri patogen tidak toleran terhadap 

pH asam (El-Jalil et al, 2008). 

 

4.2. Ekskreta Ayam sebagai Alternatif Pakan Ternak 

Penggunaan ekskreta ayam sebagai bahan pakan cukup 

potensial untuk dikembangkan mengingat ketersediaannya 

sangat melimpah di Indonesia. Selain itu ekskreta ayam 



31 
 

merupakan limbah peternakan yang belum dimanfaatkan 

sehingga harganya cukup ekonomis apabila dijadikan bahan 

pakan. Kandungan nutrisi ekskreta juga cukup tinggi (Tabel 6) 

terutama kandungan protein kasar yang mencapai 25,3% untuk 

ayam pedaging dan 22% untuk ayam petelur sehingga 

kualitasnya cukup bagus untuk mengurangi penggunan bahan 

sumber protein hewani dalam pakan.  Akan tetapi 

penggunaannya dalam pakan perlu dibatasi mengingat 

kandungan serat kasar ekskreta ayam juga cukup tinggi. 

Evaluasi penggunaan ekskreta ayam dalam pakan telah 

dilakukan pada beberapa ternak. Menurut Wattiheluw, Rusdi, 

Hidayati dan Widjastuti (2012) penggunaan ekskreta ayam 

hingga taraf 10% dalam pakan ayam pedaging tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi pakan, 

konversi pakan, pertambahan bobot badan dibandingkan 

ransum kontrol. Sementara Sinaga dan Silalahi (2002) 

melaporkan bahwa penggunaan ekskreta ayam petelur sampai 

taraf 15% dalam ransum babi nyata menurunkan petambahan 

bobot badan harian. Hal ini dikarenakan tingginya kadungan 

NPN pada ekskreta ayam petelur yang mancapai 47-64% dari 

total nitrogen sehingga babi tidak dapat memanfaatkannya 

karena merupakan ternak monogastrik.  

Penelitian tentang penggunaan ekskreta ayam sebagai 

campuran dalam pakan ikan lele juga telah dilakukan dengan 

parameter yang diamati yaitu penampilan produksi ikan lele 

(pertambahan bobot badan, konsumsi pakan, konversi pakan 

dan survival). Penampilan produksi ikan lele yang diberi pakan 

mengandung ekskreta ayam disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Penampilan produksi ikan lele yang diberi pakan 

mengandung ekskreta ayam 

Parameter Perlakuan pakan 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 

PBB (g) 1,35 1,33 1,33 1,35 1,18 1,16 

Konsumsi 

pakan 

(g/hari) 

2,57 2,58 2,52 2,56 2,43 2,44 

FCR 1,90 1,94 1,89 1,90 2,05 2,10 

Survival (%) 87 80 80 80 60 60 

Sumber :Obasa, Alegbeleye and Amole (2009) 

Keterangan :  PBB : Pertambahan bobot badan 

P0 : Penggunaan ekskreta ayam 0% 

P1 :  Penggunaan ekskreta ayam 10% 

P2 :  Penggunaan ekskreta ayam 20% 

P3 :  Penggunaan ekskreta ayam 30% 

P4 :  Penggunaan ekskreta ayam 40% 

P5 :  Penggunaan ekskreta ayam 50% 

 

Berdasarkan Tabel 7. Penggunaan ekskreta dengan level yang 

berbeda pada pelet ikan lele menghasilkan performa yang 

berbeda. Perlakuan terbaik yaitu pada P3 dengan penambahan 

ekskreta ayam sebanyak 30% pada pelet ikan lele yang 

menghasilkan pertambahan bobot badan 1,35 g , FCR 1,9, 

survival  80% dan hasil ini mendekati perlakuan kontrol. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekskreta ayam dapat digunakan sebagai 

campuran dalam pelet ikan lele hingga taraf 30%. 

 

4.3. Kualitas Fisik Pakan Pelet  

 Pelet adalah bentuk makanan buatan yang dibuat dari 

beberapa macam bahan yang diramu dan dijadikan adonan, 
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kemudian dicetak sehingga merupakan batangan atau bulatan 

kecil-kecil. Ukurannya berkisar antara 1-2 cm sehingga pelet 

tidak berupa tepung, tidak berupa butiran, dan tidak pula berupa 

larutan (Setyono, 2012). Tujuan pembuatan pelet adalah untuk 

mengurangi sifat debu pakan, meningkatkan palatabilitas 

pakan. mengurangi pakan yang terbuang, mengurangi sifat 

voluminous pakan dan untuk mempermudah penanganan pada 

saat penyimpanan dan transportasi.  

Pada umumnya proses pengolahan pelet terdiri dari 3 

tahap, yaitu 1) pengolahan pendahuluan meliputi pencacahan, 

pengeringan dan penghancuran menjadi tepung, 2) Pembuatan 

pelet meliputi pencetakan, pendinginan dan pengeringan, 3) 

Perlakuan akhir meliputi sortasi, pengepakan dan 

penggudangan. Secara ringkas tahapan pebuatan pelet 

sebenarnya hanya meliputi beberapa proses penting yaitu 

pencampuran (mixing), pengaliran uap (conditioning), 

pencetakan (extruding) dan pendinginan (cooling) (Krisnan dan 

Ginting, 2009).  

Kualitas pelet tidak hanya ditentukan oleh kandungan 

nutrisinya yang mencukupi untuk kebutuhan pertumbuhan dan 

perkembangan tubuh, akan tetapi juga ditentukan oleh sifat 

fisiknya, diantaranya kemampuan daya apung, stabilitas pakan 

dalam air, homogenitas serta beberapa sifat fisik pakan yang 

lain. Selama ini, pembuatan pelet dengan menggunakan 

berbagai macam formula pakan sudah banyak dilakukan dan 

hasilnya mampu meningkatkan kandungan nutrisi yang sangat 

diperlukan untuk pertumbuhan ternak/ikan. Akan tetapi, 

tingginya kandungan nutrisi pakan tidak diimbangi 

dengan,tingkat kekerasan, stabilitas pakan dalam air dan daya 

apungnya yang baik menyebabkan banyak pakan yang langsung 

tenggelam ketika ditebar ke kolam dan dalam waktu singkat 
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hancur di dalam air sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara 

maksimal oleh ternak/ikan. Bentuk fisik pelet sangat 

dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan, ukuran pencetak, 

jumlah air, tekanan, metode setelah pengolahan dan 

penggunaan bahan perekat untuk untuk menyatukan semua 

bahan baku yang digunakan dalam membuat pakan (Saade & 

Aslamyah, 2009).  

Bahan baku mempunyai pengaruh yang sangat nyata 

terhadap kualitas pelet. Bentuk dan komposisi bahan saat 

formulasi sangat menentukan kualitas pelet tak terkecuali bahan 

perekatnya atau binder. Kandungan perekat (binder) alami 

(misalnya pati), protein, serat, mineral dan lemak dari bahan 

baku akan mempengaruhi kualitas pelet. Barley, gandum, 

kanola dan rape seed meal mengandung perekat alami yang 

membentuk ikatan fisik – kimia selama proses untuk 

menghasilkan pelet yang berkualitas lebih baik (Dozier, 2001).  

Evaluasi mengenai kualitas fisik dengan penambahan 

berbagai binder telah banyak dilakukan, salah satunya 

penggunaan perkekat alami yaitu tepung gaplek. Mulia, 

Wulandari dan Heri Maryanto (2017) menyatakan bahwa 

penggunaan perekat dengan konsentrasi yang berbeda pada 

formulasi pelet memberikan hasil yang berbeda terhadap 

kualitas fisik pelet. Penggunaan tepung gaplek dengan 

konsentrasi 10% memberikan hasil yang paling baik 

dibandingkan perlakuan lain terhadap kualitas fisik pelet ikan 

ditinjau dari daya apung, kekerasan, homogenitas dan 

kecepatan pecah. Hal ini dikarenakan konsentrasi binder dalam 

formulasi pelet mempengaruhi kualitas fisik pelet ikan karena 

binder sebagai perekat antara semua bahan baku sehingga 

pakan yang dibuat menjadi lebih kompak dan stabil. Tepung 

gaplek merupakan salah satu perekat yang baik karena pada saat 
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proses pembuatan pelet akan terjadi gelatinasi sehingga dapat 

menyatukan semua bahan dengan baik. 

 

4.4. Kandungan Nutrisi Pelet Berdasarkan Analisis 

Proksimat 

Kandungan nutrisi pelet sangat penting untuk 

diperhatikan karena merupakan sumber nutrien bagi ternak 

untuk kebutuhan hidup pokok dan produksi. Formulasi yang 

tepat dan sesuai dengan kebutuhan ternak akan memberikan 

hasil yang terbaik terhadap penampilan produksinya. Pada 

penelitian ini pakan pelet dari ekskreta ayam diformulasi untuk 

ikan lele. Hal ini dikarenakan pemanfaatan ekskreta ayam 

sebagai bahan pakan ikan lele sudah banyak dilakukan akan 

tetapi diberikan secara langsung pada ikan dengan sistem 

longyam. Hal ini dinilai kurang baik karena dalam ekskreta 

ayam juga terdapat bakteri patogen yang dapat membahayakan 

ternak pengkonsumsinya, sehingga diperlukan pengolahan 

sebelum sebelum diberikan pada ikan sebagai salah satu cara 

dalam menjaga keamanan pangan.  

  Kandungan nutrisi pelet ekskreta untuk ikan lele 

berdasarkan analisis proksimat disajikan dalam Tabel 8. dan 

untuk mengevaluasi hasilnya maka dibandingkan dengan SNI 

pakan ikan lele. 
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Tabel 8. Hasil analisis proksimat pelet dan SNI pakan ikan lele  

Komponen Pelet 

Penelitian 

SNI Pakan Ikan Lele  

Fase 

Benih 

Fase 

Pembesaran 

Kadar Air 

(%) 

10* Maks 

12** 

Maks 12** 

Bahan 

Kering (%) 

90* Min 

88** 

Min 88** 

Protein 

Kasar (%) 

32* Min 

30** 

Min 25/28** 

Lemak 

Kasar (%) 

3,27* Min 5** Maks 5** 

Abu (%) 28* Maks 

13** 

Maks 13** 

Serat Kasar 

(%)  

12* Maks 

6** 

Maks 8** 

Sumber: *(Data Primer, 2016), ** (SNI 01-4087-2006) 

 

4.4.1. Kadar Air dan Bahan Kering  

Berdasarkan hasil analisis proksimat pada Tabel 8. 

kandungan bahan kering dalam pelet ikan lele 90% dan kadar 

air sebesar 10% sehingga sudah memenuhi SNI pakan ikan lele. 

Kandungan bahan kering yang tinggi akan mempengaruhi 

kualitas pakan karena menjadi parameter ketersediaan nutrien 

dalam pakan. Selain itu kandungan bahan kering yang tinggi 

menyebabkan rendahnya kadar air dalam pakan. Kadar air yang 

rendah dalam pakan akan meningkatkan daya simpan, 

meningkatkan kualitas pakan dan memperlambat kerusakan 

pakan, karena mikroorganisme mudah tumbuh pada pakan yang 

mengandung kadar air tinggi. Menurut Trisyulianti dkk. (2001) 
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aktivitas mikroorganisme dapat ditekan pada kadar air 12% -

14%, sehingga bahan pakan tidak mudah berjamur dan 

membusuk.  

 

4.4.2. Protein Kasar  

 Hasil analisa kandungan protein kasar pada pakan ikan 

lele berdasarkan analisis proksimat yaitu 32%. Angka ini sudah 

sesuai dengan dengan kebutuhan protein ikan lele fase 

pembenihan dan pembesaran berdasarkan SNI yang 

menyebutkan bahwa kandungan protein kasar pada pakan ikan 

lele untuk benih, pembesaran dan indukan masaing-masing 

adalah minimal 30%, 25-28% dan 33%. Kandungan protein 

kasar pada produk pakan dipengaruhi oleh bahan pakan 

penyusunnya, penggunaan ekskreta ayam sebagai bahan dasar 

pembuatan pakan ikan hingga 35% masih memberikan 

pengaruh yang cukup baik terhadap kandungan protein kasar 

pakan. Hal ini dikarenakan ekskreta ayam memiliki kandungan 

protein kasar yang cukup tinggi yaitu sebesar 22% dan bahan 

pakan lain yang digunakan juga mengandung protein yang 

tinggi sepertti tepung ikan, bungkil kedelai dan meat bone meal. 

Kebutuhan protein untuk ikan harus dipenuhi secara 

terus menerus selama pemeliharaan ikan lele, karena pasokan 

protein sangat dibutuhkan ikan dalam peretumbuhan dan 

pembentukan jaringan tubuh. Sekitar 70% dari total protein 

dalam pakan akan digunakan untuk pembentukan otot ikan. Ada 

beberapa faktor dalam menentukan kebutuhan protein ikan 

yaitu suhu air, konsumsi pakan, ukuran ikan, kebutuhan energi, 

kualitas protein, makanan alami yang tersedia, dan manajemen 

pemeliharaan. Pemberian pakan dengan kandungan protein 

sesuai kebutuhan akan menhasilkan pertumbuhan ikan yang 
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maksimal dan meningkatkan keuntungan petani ikan 

(Robinshon and Li, 2005). 

 

4.4.3. Lemak kasar 

Kandungan lemak kasar pada pelet ikan lele 

persentasenya telah memenuhi SNI pakan ikan lele yang 

menetapkan kandungan lemak kasar pada pakan ikan lele untuk 

fase pembesaran masksimal 5%. Kandungan lemak kasar pakan 

setelah dilakukan analisa proksimat yaitu 3,27%. Penggunaan 

ekskreta ayam hingga 35% sebagai bahan baku dalam 

pembuatan pelet ikan lele masih memberikan pengaruh yang 

cukup baik terhadap kandungan lemak kasar pada pelet. Hal ini 

dikarenakan kandungan lemak kasar pada ekskreta ayam hanya 

2-3% sehingga tidak memberikan pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap peningkatan kadar lemak dalam pakan. 

Lemak merupakan salah satu nutrien yang harus 

tersedia dalam pakan. Hal ini dikarenakan lemak merupakan 

sumber energi yang sangat mudah dicerna dan memiliki 

beberapa peran penting dalam pertumbuhan ikan. Peran ini 

meliputi penyediaan asam lemak esensial (asam lemak omega-

3), sebagai pelarut vitamin yang larut dalam lemak dan sebagai 

prekursor untuk hormon steroid dan senyawa lainnya. Jenis dan 

jumlah lemak yang digunakan dalam pakan lele didasarkan 

pada kebutuhan asam lemak, ketersediaan bahan, dan kualitas 

daging ikan yang diinginkan. Kandungan lemak dalam pakan 

komersial untuk pakan lele tidak lebih dari 5-6%. Kandungan 

lemak yang tinggi dalam pakan akan mempengaruhi kadar 

lemak dalam daging ikan lele sehingga harus disesuaikan 

dengan kebutuhan ikan lele. (Robinshon and Li, 2005). 
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4.4.4. Kadar Abu Total 

Penggunanan ekskreta ayam hingga 35% dalam pakan 

tidak memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap kadar 

abu total dalam pelet ikan lele.  Kadar abu total dalam pelet ikan 

yaitu 28% dan belum memenuhi SNI pakan ikan lele yang 

menetapkan kadar abu maksimal dalam pelet ikan lele fase 

pembesaran adalah 13%. Tingginya kadar abu pada pelet 

dipengaruhi oleh kadar bahan anorganik dalam ekskreta ayam 

petelur yang cukup tinggi. Kadar abu dalam ekskreta ayam 

petelur yang mencapai 20%. 

Abu merupakan bahan ikutan yang terkandung dalam 

bahan pakan. Abu dalam pakan termasuk komponen anorganik 

yang tidak dapat dikonsumsi.  Akan tetapi kandungan abu 

dalam pakan juga berpengaruh terhadap sediaan mineral dalam 

pakan, sehingga pakan yang baik untuk ikan mengadung abu 

kurang dari 12%. Mineral merupakan unsur anorganik yang 

dibutuhkan ikan lele untuk metabolisme, pembentukan struktur 

rangka, dan keseimbangan osmotik antara cairan tubuh dan 

lingkungan. Beberapa mineral dapat diabsorsi dari air namun 

beberapa mineral hanya bisa didapatkan dari pakan sehingga 

pakaikan lele harus mengandung mineral yang dibutuhkan oleh 

ikan lele (Robinshon and Li, 2005). 

 

4.4.5 Serat Kasar 

Kandungan serat kasar pelet ikan lele menurut Tabel 5. 

diatas sebesar 12%. Kandungan serat kasar dalam pelet ikan 

dinilai masih sangat tinggi apabila diberikan pada ikan lele dan 

belum memnuhi SNI pakan ikan lele yang menetapkan 

kandungan serat kasar pakan ikan lele maksimal 8%. 

Penggunaan ekskreta ayam hingga 35% belum memberikan 

hasil yang baik terhadap kandungan serat kasar dalam pelet ikan 



40 
 

lele. Hal ini dpengaruhi oleh kandungan serat kasar yang cukup 

tinggi dalam ekskreta ayam petelur sehingga penggunaan 

ekskreta ayam juga perlu dipertimbangkan batasannya dan 

disesuaikan dengan kebutuh. Jamila dkk (2009) menyatakan 

bahwa kandungan serat kasar pada ekskreta ayam mencapai 

30,63% sehingga penggunaanya harus dibatasi terutama untuk 

ikan lele yang hanya membutuhkan serat kasar dalam jumlah 

sedikit. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

1. Ekskreta ayam berpotensi dijadikan sebagai bahan 

pakan ditinjau dari ketersediaan dan kandungan 

nutrisinya. 

2. Penggunaan ekskreta hingga level 35% dalam pakan 

memberikan pengaruh yang baik terhadap kandungan 

protein kasar (32%), lemak kasar (3%) dan bahan 

kering (89.87%) pelet, namun kandungan serat kasar 

dan abu masih tinggi yaitu 14% dan 24%. 

 

5.2.  Saran  

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut khususnya 

penelitian secara in vivo untuk mengetahui performa ikan lele 

jenis ternak lainnya terhadap pakan yang mengandung ekskreta 

ayam. 
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