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Sigit Setiyawan. 0411022013. Pengolahan Daun Tebu Kering (Saccharum 
Officinarum) Sebagai Bahan Baku Wafer Pakan Ternak Ruminansia.   
Dosen Pembimbing : Ir. Nur Komar, MS. 
 Ir. Anang Lastriyanto, Msi. 
 

RINGKASAN 
 

Pakan merupakan salah satu faktor penentu utama yang mempengaruhi 
keberhasilan suatu usaha peternakan. Ketersediaan bahan pakan ternak akhir-akhir 
ini terasa semakin terbatas. Berbagai hasil ikutan pertanian dapat dijadikan 
sebagai sumber baru bahan pakan ternak ruminansia yaitu limbah pertanian 
tanaman tebu berupa daun tebu kering sebagai bahan baku pakan ternak 
ruminansia. Perlu dilakukan pengolahan atau perlakuan terhadap limbah daun 
tebu kering yang dicetak dalam bentuk wafer dengan harapan mempermudah 
penanganan untuk penyimpanan dan pengelolaan agar dapat dijadikan pakan 
ternak ruminansia yang berpotensi.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui nilai kandungan nutrisi 
wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun tebu kering, (2) membuat 
wafer pakan ternak ruminansia dengan memanfaatkan limbah daun tebu kering, 
dan (3) menentukan nilai optimum design proses (minimasi harga bahan baku). 
Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2008 di Laboratorium 
Teknik Pengolahan Hasil Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 

Penyusunan formulasi wafer pakan ternak ruminansia menggunakan 
program QM For Windows Versi 2.0 sub program Linier Programming. Bahan 
baku wafer pakan ternak ruminansia berupa daun tebu kering, bahan pakan 
tambahan meliputi dedak padi, tetes tebu (molasses), urea dan mineral sapi. 
Komposisi bahan hasil pemrograman yaitu daun tebu kering 33%, dedak padi 
40%, tetes tebu 25%, urea 1% dan mineral sapi 1%. Nilai optimasi di dapatkan 
optimal design nilai Z adalah Rp. 9,950/100g yang mewakili sebagai harga 
produk wafer pakan jadi, dengan berbagai kendala yang terdefinisi. 

Pengeringan untuk menurunkan kadar air wafer pakan ternak ruminansia 
dilakukan pemananasan dibawah sinar matahari dan diangin-anginkan selama 2-3 
hari. Kadar air bahan campuran awal sebesar 16.4%, setelah dilakukan pemanasan 
bahan sebesar 14.5%, kadar air produk wafer pakan ternak ruminansia setelah 2 
hari sebesar 14.05% dan setelah 3 hari sebesar 13.95%. Penurunan kadar air wafer 
pakan ternak disebabkan oleh pemanasan dan lama penyimpanan.  

Pengujian tekstur wafer pakan ternak ruminansia didapatkan sebesar 0.034 
kg/cm², hasil tersebut menunjukkan tekstur tidak terlalu padat, karena kondisi air 
dan bahan pakan kering menunjukkan kadar air bahan pakan tersebut berperan 
utama pada tekstur wafer pakan ternak. Sebaliknya kondisi bahan pakan yang 
kering sekali, sangat keras dan tidak mudah dikunyah merupakan faktor-faktor 
tekstur yang tidak diharapkan. 

Kandungan nilai nutrisi wafer pakan ternak ruminansia hasil (analisis 
proximate) meliputi kadar air sebesar 13.21%, protein kasar 10.45%, lemak kasar 
4.31%, serat kasar 19.93%, abu 12.97% dan karbohidrat 59.06%. Dibandingkan 
dengan wafer pucuk tebu, wafer rumput gajah dan konsentrat, wafer daun tebu 
kering hasil penelitian kandungan nutrisinya lebih baik dan sesuai dengan standart 
kebutuhan nutrisi pakan ternak ruminansia.   

 
Kata Kunci: Daun tebu kering, wafer pakan ternak, ruminansia. 



Sigit Setiyawan. 0411022013. The Processing of Dry Sugarcane (Saccharum 
Officinarum) Leaves as the Raw Material of Ruminansia Feed Wafer.  
Counselors:  Ir. Nur Komar, MS.  
 Ir. Anang Lastriyanto, M.Si.  

SUMMARY 
 

Feed is one of the major determinant factors affecting breeding business 
success. Recently, feed materials supply is getting limited. Many agricultural side-
products can be used as new sources of Ruminansia breeding feed, such as 
sugarcane compost-heap in the form of dry sugarcane leaves. It needs to be done a 
processing or treatment on dry sugarcane leaves compost-heap where it is molded 
in the form of wafer in order to facilitating its storage and management, so it can 
be used as a potential ruminansia feed.  

Purposes of this research are (1) to know nutrition contents of Ruminansia 
feed wafer with dry sugarcane leaves as the raw materials, (2) to produce 
Ruminansia feed wafer by utilizing dry sugarcane leaves compost-heap, and (3) to 
determine optimum value of process design (minimizing raw material prices). 
Research is performed on August - October 2008 in Agricultural Product 
Processing Technique Laboratory, Brawijaya University of Malang.  

Formulation composing of Ruminansia feed wafer uses QM for Windows 
version 2.0 computer program with Linear Programming sub-program. Raw 
materials of Ruminansia feed wafer is in the form of dry sugarcane leaves and 
additional materials, including bran, molasses, urea, and cow minerals. Ingredient 
compositions from programming result are 33% dry sugarcane leaf, 40% bran, 
25% molasses, 1% urea, and 1% cow minerals. For optimum value, the obtained 
optimal design for Z value is Rp. 9,950/100 gr, which serves as price of feed 
wafer final products, with all of its defined obstructions.  

Drying process in order to decrease water content of Ruminansia feed 
wafer is done by heating under sunlight and let to get wind for 2-3 days. Water 
content of initial mixture is 16.4% and decrease 14.5% after heating process. 
Water content of Ruminansia feed wafer after 2 days is 14.05% and 13.95% after 
3 days. This decreasing is caused by heating process and storage length.  

Texture testing for Ruminansia feed wafer is obtained 0.034 kg/cm3. It 
suggests that the texture is not too solid, because water conditions and dried feed 
shows that water content of feed has a major role on feed wafer texture. 
Conversely, feed condition, which is driest, hardest, and hard to chew, is 
unexpected texture factors.  

Nutrition value contents of Ruminansia feed wafer (proximate analysis 
result) include 13.21% water content, 10.45% rough protein, 4.31% rough fat, 
19.93% rough fiber, 12.97% ashes, and 59.06% carbohydrates. If it is compared 
with sugarcane tip wafer and elephant grass wafer and concentrate, dry sugarcane 
leaves wafer has better nutrition content and appropriate with nutrition needs 
standart of Ruminansia feed.  

 
Keywords: dry sugarcane leaves, feed wafer, and Ruminansia. 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu unsur penentu utama yang mempengaruhi 

keberhasilan suatu usaha peternakan. Ketersediaan bahan pakan ternak akhir-akhir 

ini terasa semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga bahan 

baku pakan ternak dan semakin menyusutnya lahan bagi pengembangan produksi 

hijauan akibat penggunaan lahan untuk keperluan pangan dan tempat pemukiman. 

Perlu dicari sumber daya baru yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak alternatif yang mampu menggantikan sebagian atau seluruh hijauan serta 

dapat mengurangi ketergantungan kepada penggunaan bahan konsentrat yang 

sudah lazim digunakan.  

Sumber daya alam dalam satu tempat tersedia dengan skala jumlah banyak 

dan berlimpah, sehingga untuk memperolehnya tidak membutuhkan biaya besar. 

Berbagai hasil pertanian dapat dijadikan sebagai sumber bahan pakan ternak, 

misalnya: 1) limbah pertanian, 2) limbah perkebunan, 3) perikanan dan, 4) limbah 

pabrik dalam bentuk biomassa. Perlu dilakukan pengolahan ataupun perlakuan 

terhadap limbah tersebut, agar dapat dijadikan pakan ternak berpotensi.  

Penerapan teknologi tepat guna yang murah dan sederhana dalam 

pembuatan wafer pada (complete feed), bertujuan untuk menyediakan pakan 

berkualitas dengan daya simpan lama, meningkatkan minat dari peternak dalam 

budidaya ternak dengan mempermudah dalam penanganan dan penyimpanan 

pakan ternak yang terjaga selama penyimpanan berlangsung.  



 

 

2

Berdasarkan pertimbangan diatas, diperlukan suatu alternatif pembuatan 

pakan ternak berbahan limbah pertanian/perkebunan yang melimpah berupa daun 

tebu kering sebagai bahan baku wafer pakan ternak ruminansia. Luaran dari 

penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi dasar dalam 

memasyarakatkan penggunaan limbah pertanian/perkebunan. Khususnya tanaman 

tebu dapat dimanfaatkan menunjang kebutuhan pakan ternak ruminansia serta 

memberikan peluang kepada peternak untuk memanfaatkan sumber daya alami 

bahan baku tersedia secara melimpah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Daun tebu kering, yang memiliki kualitas nutrisi relatif rendah 

dimanfaatkan sebagai bahan baku wafer pakan ternak ruminansia. Substansi yang 

ada ini diperkaya untuk meningkatkan nilai biologis dan nilai cernanya dengan 

proses mixing menggunakan bahan tambahan.   

 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui nilai kandungan nutrisi wafer pakan ternak ruminansia berbahan 

baku daun tebu kering. 

2. Membuat wafer pakan ternak ruminansia dengan memanfaatkan limbah daun 

tebu kering. 

3. Menentukan nilai optimum design proses (minimasi biaya bahan baku).  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Memberikan alternatif teknologi pemanfaatan daun tebu kering sebagai bahan 

baku pembuatan wafer pakan ternak ruminansia. 

2. Formulasi wafer pakan ternak yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan 

oleh peternak ruminansia.  

 

1.5 Batasan Masalah 

  Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal antara lain: 

1. Pembuatan wafer pakan ternak dilakukan skala laboratorium. 

2. Tidak membahas analisis biologis.  

3. Tidak membahas rancangan struktural alat yang digunakan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Ruminansia 

2.1.1 Ternak Ruminansia 

Ruminansia merupakan ternak yang modern dari segi logika dan ekologis 

tidak bersaing dengan konsumsi manusia, karena pakan pokoknya berupa hijauan 

dan limbah pertanian. Mengingat bahwa sebagian besar pakan ruminansia berserat 

kasar tinggi yang memiliki kecernaan rendah, maka harus diusahakan agar ternak 

mampu mengkonsumsi pakan sebanyak mungkin untuk mencukupi kebutuhan 

energinya. Volume rumen yang besar memungkinkan ternak mengkonsumsi 

pakan dalam jumlah banyak, namun protein ini dibatasi oleh laju kecernaan pakan 

dan kecepatan laju digesta ke alat pencernaan berikutnya. Ternak ruminansia akan 

mencapai tingkat penampilan yang tertinggi sesuai dengan protein, karbohidrat, 

lemak, vitamin, mineral dan air yang tidak lain adalah diperoleh dari pakan yang 

dikonsumsi (Soebarinoto et al., 1990).  

Ternak-ternak yang termasuk ternak ruminansia adalah sapi, domba, 

kerbau dan kambing. Ciri khas dari ternak ruminansia adalah adanya rumen yang 

merupakan ekosistem mikroba yang berperan dalam penguraian bahan pakan dan 

mikroba pun berfungsi sebagai bahan protein bagi ternak (Maylinda, 1992). 

Ternak ruminansia mempunyai kemampuan luar biasa dalam mengkonversikan 

bahan pakan yang berkualitas rendah menjadi produk hasil ternak yang 

berkualitas tinggi. Kemampuan ini karena adanya mikroorganisme yang mampu 

memanfaatkan bahan pakan yang berserat kasar tinggi menjadi sumber energi, 
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perombakan serat ini dilakukan oleh bakteri sellulolitik dengan bantuan enzym 

sellulase yang dihasilkannya. Mampu memanfaatkan protein berkualitas rendah 

menjadi sumber protein yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak (Anonymous, 

2008).  

2.1.2 Sistem Pencernaan Ternak Ruminansia 

 Sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari saluran 

pencernaan yang dilengkapi beberapa organ yang bertanggung jawab atas 

pengambilan, penerimaan, pencernaan dan absorbsi zat makanan mulai dari mulut 

sampai ke anus. Saluran pencernaan ruminansia berbeda dengan ternak non 

ruminansia. Saluran pencernaan ruminansia sebagian besar di dominan oleh 

rumen sebagai tempat aktifitas mikroba (Chuzaemi dan Brunchen, 1990)    

 Menurut Soebarinoto et al., (1990) sistem pencernaan pada masing-masing 

bagian ruminansia adalah sebagai berikut: 

1. Rumen 

Pakan yang dikunyah secara kasar masuk melalui kerongkongan ke dalam 

rumen, dimana daya tampung rumen ini mencapai 100-150 liter. Pada dinding 

rumen bagian bawah terdapat otot-otot yang dengan daya kontraksinya dapat 

mencampur isi rumen atau mendorong sejumlah kecil makanan yang telah 

dikunyah secara kasar tadi kembali kerongga mulut dan ditekan kembali. 

Dinding dalam bagian atas rumen sedikit halus, sementara dinding pada 

bagian bawah tertutup oleh papilia-papilia (tonjolan-tonjolan halus). Dengan 

adanya papilia tersebut permukaan rumen menjadi sangat luas sehingga dapat 

menyerap lebih banyak zat-zat makanan. Proses pencernaan makanan di 
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dalam rumen ini hampir seluruhnya dilakukan melalui fermentasi oleh 

mikroorganisme yang terdapat di dalam rumen dengan jumlah yang sangat 

besar. Selanjutnya rumen akan mencerna mikroorganisme tersebut beserta 

hasil samping proses fermentasi. 

2. Retikulum 

Dari rumen bahan-bahan yang telah difermentasikan tadi beserta 

mikroorganisme yang telah tercerna mengalir masuk kedalam retikulum. 

Dibagian dalam permukaan retikulum juga terdapat tonjolan-tonjolan 

menyerupai tonjolan pada rumen tetapi ukurannya lebih besar seperti sarang 

lebah. Pada retikulum ini terjadi penyerapan lebih lanjut bahan-bahan nutrisi 

yang telah difermentasi pada rumen yaitu VFA, amonia dan air. 

3. Omasum  

Dari retikulum makanan terus mengalir ke omasum. Di dalam omasum juga 

terdapat tonjolan-tonjolan yang menyerupai lembaran-lembaran sebuah buku. 

Sebagian besar kandungan air dalam makanan diserap diomasum. 

4. Obamasum 

Bagian lambung terakhir adalah obamasum yang bersifat asam karena dalam 

lambung ini terjadi sekresi enzim pepsinogen, rennin serta HCL. Proses 

pencernaan yang terjadi disini sama persis dengan hewan berperut  tunggal 

lainnya, dimana zat-zat makanan diuraikan oleh enzim dan asam lambung. 

Sesuai fungsinya maka obamasum sering disebut sebagai ”lambung sejati”. 
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2.2 Pakan Ternak Ruminansia 

 Pakan ternak adalah makanan yang diberikan kepada ternak yang 

umumnya harus mengandung semua zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak 

dan harus dalam keadaan yang seimbang. Pakan yang ideal adalah yang dapat 

memberikan produksi tinggi dengan biaya murah serta mampu memenuhi 

kandungan gizi ternak (Chuzaemi dan Brunchen, 1990). 

Standart pemberian pakan untuk ternak ruminansia dapat disajikan pada 

Tabel 1 berikut:  

Tabel 1. Standart Pemberian Pakan Ternak Ruminansia 
 

Sumber: Tillman et al., (1991) 
 
 Menurut Rukmana (2001), faktor yang perlu diperhatikan dalam 

penyusunan pakan ternak ruminansia yaitu jenis pakan. Pengadaan pakan bagi 

ternak ruminansia, pada dasarnya dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: 

1. Pakan hijauan 

Kelompok hijauan makanan ternak antara lain adalah jenis rumput-rumputan, 

kacang-kacangan, pucuk tebu dan daun-daunan. 

2. Pakan penguat (konsentrat) 

Fungsi utama konsentrat adalah untuk memasok energi dan protein. Pakan 

konsentrat berupa dedak padi, bungkil tahu dan limbah lainnya. 

 

 

Parameter Standart 
Bahan kering  Minimal 88 % 
Bahan organik  Minimal 90 % 
Protein kasar Minimal 8 % 
Lemak kasar Minimal 10 % 
Serat kasar Minimal 20 % 
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3. Pakan tambahan  

Pakan ini merupakan pakan tambahan bagi ruminansia, karena tidak semua 

nutrien pakan dipenuhi dari hijauan berupa vitamin dan mineral seperti tetes 

tebu (molasses) dan urea. 

 

2.3 Konsumsi Pakan 

Ternak ruminansia yang normal (tidak dalam keadaan sakit/sedang 

berproduksi), mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan 

kebutuhannya untuk mencukupi hidup pokok. Kemudian sejalan dengan 

pertumbuhan, perkembangan kondisi serta tingkat produksi yang dihasilkannya, 

konsumsi pakannya pun akan meningkat pula. Tinggi rendah konsumsi pakan 

pada ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan 

faktor internal (kondisi ternak itu sendiri) (Anonymous, 2001 b). 

1. Temperatur Lingkungan  

Ternak ruminansia dalam kehidupannya menghendaki temperatur lingkungan 

yang sesuai dengan kehidupannya, baik dalam keadaan sedang berproduksi 

maupun tidak. Kondisi lingkungan tersebut sangat bervariasi dan erat 

kaitannya dengan kondisi ternak yang bersangkutan yang meliputi jenis 

ternak, umur, tingkat kegemukan, bobot badan, keadaan penutup tubuh (kulit, 

bulu), tingkat produksi dan tingkat kehilangan panas tubuhnya akibat 

pengaruh lingkungan. 
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2. Palatabilitas 

Palatabilitas merupakan sifat performansi bahan-bahan pakan sebagai akibat 

dari keadaan fisik dan kimiawi yang dimiliki oleh bahan-bahan pakan yang 

dicerminkan oleh organoleptiknya seperti kenampakan, bau, rasa (hambar, 

asin, manis, pahit), tekstur dan temperaturnya. Hal inilah yang menumbuhkan 

daya tarik dan merangsang ternak untuk mengkonsumsinya. Ternak 

ruminansia lebih menyukai pakan rasa manis dan hambar daripada asin/pahit. 

3 Selera 

Selera sangat bersifat internal, tetapi erat kaitannya dengan keadaan “lapar”. 

Pada ternak ruminansia, selera merangsang pusat saraf (hyphotalamus) yang 

menstimulasi keadaan lapar. Ternak akan berusaha mengatasi kondisi ini 

dengan cara mengkonsumsi pakan. Dalam hal ini, kadang-kadang terjadi 

kelebihan konsumsi (overat) yang membahayakan ternak itu sendiri. 

4. Status Fisiologi 

Status fisiologi ternak ruminansia seperti umur, jenis kelamin, kondisi tubuh 

(misalnya bunting atau dalam keadaan sakit) sangat mempengaruhi konsumsi 

pakannya. 

5. Konsentrasi Nutrisi 

Konsentrasi nutrisi yang sangat berpengaruh terhadap konsumsi pakan adalah 

konsentrasi energi yang terkandung di dalam pakan. Konsentrasi energi pakan 

ini berbanding terbalik dengan tingkat konsumsinya. Makin tinggi konsentrasi 

energi di dalam pakan, maka jumlah konsumsinya akan menurun. Sebaliknya, 
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konsumsi pakan akan meningkat jika konsentrasi energi yang dikandung 

pakan rendah. 

6. Bentuk Pakan 

Ternak ruminansia lebih menyukai pakan bentuk butiran (hijauan yang dibuat 

pellet atau dipotong) daripada hijauan yang diberikan seutuhnya. Hal ini 

berkaitan erat dengan ukuran partikel yang lebih mudah dikonsumsi dan 

dicerna. 

7. Bobot Tubuh 

Bobot tubuh ternak berbanding lurus dengan tingkat konsumsi pakannya. 

Makin tinggi bobot tubuh, makin tinggi pula tingkat konsumsi terhadap pakan. 

Meskipun demikian, kita perlu mengetahui satuan keseragaman berat badan 

ternak yang sangat bervariasi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara 

mengestimasi berat badannya, kemudian dikonversikan menjadi “berat badan 

metabolis” yang merupakan bobot tubuh ternak tersebut. 

8. Produksi  

Ternak ruminansia produksi dapat berupa pertambahan berat badan (ternak 

potong), air susu (ternak perah), tenaga (ternak kerja) atau kulit dan bulu/wol. 

Makin tinggi produk yang dihasilkan, makin tinggi pula kebutuhannya 

terhadap pakan. Apabila jumlah pakan yang dikonsumsi (disediakan) lebih 

rendah daripada kebutuhannya, ternak akan kehilangan berat badannya 

(terutama selama masa puncak produksi) di samping performansi produksinya 

tidak optimal. 
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2.4 Kandungan Nutrisi Pakan Ternak Ruminansia 

  Selain jumlah makanan harus mencukupi, nutrisi pakan yang terkandung 

dalam pakan harus terpenuhi. Adapun nutrisi pakan yang diperlukan oleh ternak 

ruminansia adalah: 

1. Protein 

Protein pada pakan akan didegradasi menjadi peptida-peptida, asam amino 

dan NH3. Protein pada pakan diperlukan untuk membangun protein tubuh 

ternak. Mikroorganisme pada rumen ruminansia membutuhkan makanan 

untuk menjalankan fungsi pencernaan, sehingga membutuhkan protein kasar 

lebih besar dari 8%. Bila bahan kering mengandung protein kasar kurang dari 

8% maka akan menurunkan aktifitas mikroba rumen sehingga dapat 

menyebabkan turunnya kecernaan (Chuzaemi dan Brunchen, 1990).  

2. Serat 

Selulosa dan hemiselulosa adalah komponen dalam dinding sel tanaman yang 

tidak dapat dicerna oleh hewan-hewan berperut tunggal. Ruminansia memiliki 

kemampuan yang lebih untuk mencerna selulosa dan hemiselulosa secara 

enzimatik karena mempunyai kemampuan jasad renik. Adanya 

mikroorganisme memungkinkan ruminansia mempunyai kemampuan untuk 

mencerna bahan-bahan yang mengandung serat yang bermanfaat dalam 

menormalkan fungsi rumen dan untuk ternak perah dapat dipertahankan kadar 

lemak susunya (James dan David, 1988). 
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3. Lemak 

Lemak dibutuhkan sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin-

vitamin tertentu sebagai sumber energi. Kadar energi lemak tinggi dapat 

menaikkan energi makanan tanpa perlu menambah volume terlalu banyak. 

Menambahkan senyawa lemak memiliki kandungan energi yang jauh lebih 

tinggi dibandingkan karbohidrat dan protein pada berat yang sama. 

Penambahan lemak dalam pakan diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan 

energi bagi ternak yang akan diikuti dengan performa ternak. Ruminansia 

tidak tahan makan yang berkadar lemak tinggi ransumnya jarang mengandung 

lemak lebih dari 5% dan sebagian besar karbohidrat diubah menjadi asam-

asam volatil (Chuzaemi dan Brunchen, 1990). 

4. Abu 

 Dalam banyak referensi mengenai makanan ternak jarang sekali abu atau 

bahan organik dibahas secara mendalam. Komponen abu pada analisis 

proksimat tidak memberikan nilai makanan yang penting karena abu tidak 

mengalami pembakaran sehingga tidak menghasilkan energi. Jumlah abu 

dalam bahan pakan hanya penting untuk menentukan perhitungan bahan 

ekstrak tanpa nitrogen, meskipun abu terdiri dari komponen mineral, namun 

bervariasinya kombinasi unsur mineral dalam bahan pakan asal tanaman 

menyebabkan abu tidak dapat dipakai untuk indeks untuk menentukan jumlah 

unsur mineral. (Suparjo, 2007). Pakan ternak ruminansia mengandung abu 

antara 3-12% (Anonymous, 2008). 
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5. Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber kalori utama, disamping juga mempunyai 

peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya 

rasa, warna dan tekstur. Salah satu cara analisis yang mudah dan murah untuk 

memperkirakan kandungan karbohidrat dalam bahan makanan adalah dengan 

perhitungan kasar (proximate analysis) atau juga disebut ”carbohydrat by 

difference”. Yang dimaksud dengan proximate analysis adalah suatu analisis 

dimana kandungan karbohidrat (termasuk serat kasar) diketahui bukan melalui 

analisis tetapi melalui perhitungan sebagai berikut: Karbohidrat = 100% - 

(protein + lemak + abu + air)% (Syarief dan Irawati, 1988). Lebih kurang 60-

75% dari pakan untuk ternak ruminansia terdiri dari karbohidrat dengan 

komponen utama berupa polisakarida. Karbohidrat akan difermentasikan 

menjadi 3 asam organik, yaitu: asam asetat, asam propionat dan asam butirat. 

Asam-asam organik ini akan diserap oleh dinding rumen untuk kebutuhan 

energi ternak ruminansia. Jumlah setiap asam organik yang diproduksi melalui 

fermentasi tergantung kepada jenis karbohidrat yang diberikan. Karbohidrat 

yang berasal dari dinding tanaman akan lebih banyak menghasilkan asam 

asetat yang akan meningkatkan pembentukan lemak susu. Karbohidrat yang 

berasal dari pati akan meningkatkan pembentukan lemak Sedangkan 

karbohidrat dari gula pada molasse akan meningkatkan produksi asam butirat 

yang juga meningkatkan produksi susu ternak (Soebarinoto et al., 1990). 
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5. Vitamin dan Mineral 

Walaupun diperlukan dalam jumlah kecil, namun vitamin dan mineral tetap 

diperlukan khususnya untuk proses metabolisme sel dalam tubuh ternak. 

Selain itu kekurangan mineral tertentu juga dapat menyebabkan pertumbuhan 

ternak terhambat. Pada prakteknya pemberian vitamin harus cukup tinggi 

untuk mencegah tanda-tanda defisiensi dan menghasilkan pertumbuhan 

maksimal (Tilman et al., 1991). 

6. Air 

Air merupakan bahan pakan utama, tubuh hewan terdiri dari ± 70% air maka 

air benar-benar termasuk kebutuhan utama yang tidak bisa diabaikan. Bila 

sampai terjadi pengurangan hingga 20% hewan bersangkutan akan mati. 

Kebutuhan air bagi sapi yang lebih muda lebih banyak, kebutuhan air tersebut 

dapat terpenuhi melalui air minum, air yang terkandung didalam pakan dan air 

yang berasal dari proses metabolisme zat pakan dalam tubuh. Pada umumnya 

bahan pakan kasar seperti hijauan segar atau rerumputan yang sebagian besar 

berupa air bisa mencapai 85%. Sehingga hewan-hewan tropis seperti sapi 

terkadang memperoleh air hanya dari bahan pakan hijauan tanpa minum air 

sama sekali. Disamping itu makanan berbiji pun terdapat kandungan air 10-

25%. Kebutuhan air bukan hanya tergantung dari air yang berasal dari bahan 

pakan, melainkan harus bisa diperoleh sapi dalam keadaan cukup setiap hari. 

Sebagai pedoman, sapi memerlukan 3-6 liter air per 1 kg pakan kering 

(Sugeng, 1999).  
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2.5 Tinjauan Bahan Pakan Ternak Ruminansia  

2.5.1 Pucuk Daun Tebu 

  Tanaman tebu digolongkan kedalam tingkatan taksonomi sebagai adalah 

berikut: 

 Kingdom : Plantae 

 Divisi  : Magnoliophyta 

 Klass  : Liliopsida 

 Ordo  : Poales 

 Famili  : Poaceae 

 Genus  : Saccharum 

 Spesies  : Saccharum officinarum 

Pucuk daun tebu merupakan limbah pertanian yang diperoleh pada tahap 

penebangan pada musim panen. Pucuk tebu segar tersedia dalam jumlah yang 

berlebihan. Akibatnya meski sudah digunakan sebagai pakan ternak tetap saja 

banyak yang terbuang karena mengering, padahal saat musim kemarau hijauan 

untuk pakan ternak sulit didapat. Pucuk daun tebu banyak juga digunakan sebagai 

hijauan pakan ternak. Penggunaan pucuk daun tebu sebagai pakan ternak ini 

merupakan limbah dari tanaman tebu. Kandungan nilai nutrisinya sedikit dibawah 

jenis rumput-rumputan yang lazim (Darmono, 1992). 

Upaya untuk mengatasi masalah tersebut dapat dilakukan dengan cara 

pembuatan silase, hay, pellet dan wafer. Pucuk tebu merupakan 30% dari bagian 

tanaman tebu yang dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. Pucuk tebu 

dari berbagai percobaan yang dilakukan pada sapi potong, ternyata dapat 
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menggantikan rumput gajah sebagai sumber pakan tanpa menimbulkan pengaruh 

negatif, namun pucuk tebu mempunyai kandungan dan kecernaan nutrisi rendah, 

sehingga dibutuhkan teknik pengolahan diantaranya dengan teknologi amoniasi, 

wafer, pelleting, silase, suplementasi dengan urea molasses block atau feed 

additive (Suharsono et al., 2001).   

  Komposisi pucuk daun tebu segar disajikan pada Tabel 2 berikut:  

Tabel 2. Komposisi Zat Makanan Pucuk Tebu Segar dan Yang Diawetkan 
Sebagai Silase, Wafer  dan Pellet 

Pucuk Tebu Zat Makanan % 
Segar Silase Wafer Pellet 

Air 75.23 66.31 8.39 8.97 
Bahan kering 24.77 33.69 91.61 91.03 
Protein kasar 5.47 4.84 5.31 6.28 
Lemak 1.37 1.04 1.21 1.50 
Serat kasar 37.90 46.99 34.88 33.76 
BETN 45.06 34.57 50.65 48.03 
Abu 10.21 12.56 7.95 10.43 

Sumber: Proceedings, (1985).  
     
2.5.2 Pakan Tambahan 

2.5.2.1 Dedak Padi 

Dedak padi merupakan hasil samping yang diperoleh dari butiran padi 

yang nantinya akan dikonsumsi manusia. Disamping dihasilkan dedak juga 

dihasilkan sedikit benih dan sedikit kulit gabah yang sulit dihilangkan selama 

proses penggilingan. Tingginya kandungan lemak pada dedak dapat menyebabkan 

ketengikan selama proses penyimpanan, sehingga palatabilitas menurun. 

Umumnya dedak hanya digunakan sebagai pakan yang telah distabilisasi 

ditemukan sekitar 33-40% serat makanan. Produk-produk beras dan turunannya 

diketahui mempunyai sifat fisik tidak mendatangkan alergi, mudah dicerna, bebas 

gluten dan kaya karbohidrat kompleks (Anonymous, 2001 a). 
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Komposisi kimia dedak padi halus disajikan pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Dedak Padi Halus 
Kandungan Nutrisi Prosentase % 

BK 87.60 
Abu 13.10 
Protein kasar 13.18 
Lemak kasar 10.08 
Serat kasar 13.50 
BETN 50.00 
Ca 0.22 
P 1.25 

Sumber : Anonymous, (2005) 
 
2.5.2.2 Tetes Tebu (Molasses) 

Tetes tebu (molasses) merupakan hasil samping yang diperoleh dari tahap 

pemisahan kristal gula. Hasil samping ini cukup berpotensi karena masing 

mengandung gula sekitar 50-60%. Selain bermanfaat dalam pembuatan alcohol, 

tetes tebu juga digunakan sebagai pakan ternak (Penebar Swadaya, 1992). 

Pengunaan tetes tebu (molasses) pada ternak ruminansia dapat mencapai 15-25%. 

Bahan ini merupakan sumber energi terutama berisikan monosakarida dan 

disakarida. Karbohidratnya mudah dicerna oleh ternak dan proteinnya rendah. 

Tetes tebu banyak digunakan sebagai sumber energi terutama bagi ternak 

ruminansia (Susanto dan Andajanis, 1988). 

Menurut Susanto dan Andajanis (1988), selain sumber energi tetes tebu 

(molasses) digunakan sebagai bahan makanan ternak dengan tujuan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Sebagai penambah rasa (appetizer) 

2. Mengurangi sifat berdebu dari ransum 

3. Sebagai pellet binder (pengikat pellet) 
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4. Menstimulir aktifitas mikroba rumen 

5. Carrier NPN dan vitamin dalam liquid supplement. 

Komposisi tetes tebu (molasses) disajikan pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Komposisi Zat Makanan Tetes Tebu (Molasses) 
Zat Makanan Prosentase % 

Bakan kering 79.7 
Protein kasar 1.3 
BETN 74.9 
Serat kasar - 
Lemak  - 
Abu 3.5 
Protein dapat dicerna 0.4 

Sumber: Proceedings, (1985). 
     
2.5.2.3 Mineral Suplement 

  Menurut Susanto dan Andajanis (1988), Fungsi metabolisme dan 

hubungan fungsi antara mineral adalah sangat bervariasi dan kompleks, karena 

mineral mempunyai fungsi yang penting terhadap aktifitas organ-organ tubuh. 

Demikian juga jumlah mineral yang harus tersedia dan diperlukan oleh tubuh 

ternak perlu mendapatkan perhatian. Ternak kekurangan akan mineral tertentu 

dapat menimbulkan penyakit, demikian pula sebaliknya, berlebihan akan mineral 

akan menimbulkan keracunan. Kebutuhan mineral pada ternak tergantung kepada: 

1. Komoditi ternak 

2. Umur 

3. Jenis kelamin 

4. Ukuran tubuh 

5. Tujuan pemeliharaan 

6. Tingkat produksi. 
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Mineral suplement yang dapat diberikan kepada ternak dikelompokkan 

sebagai berikut: 

1. Packing house by products, dengan melalui proses pemanasan, pemasakan, 

perendaman dan penekanan. Bahan-bahan yang digunakan berupa tulang, 

jaringan-jaringan yang melekat pada tulang berupa bone-ash, steamed bone 

meal dll. 

2. Natural sources, dibuat sesuai dengan sumber aslinya dapat berupa garam 

NaCL, chalk-rock, ground-limistone dll. 

3. Synthetics, dibuat dalam bentuk sesuai dengan mineral khusus yang 

diperlukan, misalnya mineral Ca dalam bentuk calcium carbonate, calcium 

oxide, mineral potassium dalam bentuk potassium carbonate, potassium 

iodine dll. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan mineral suplement 

adalah sebagai berikut: 

1. Kebutuhan pokok ternak akan mineral. 

2. Tipe makanan yang diberikan, misalnya ransum dengan konsentrat tinggi akan 

berbeda kebutuhan ternak akan mineral dengan ternak yang mendapatkan 

ransum dengan hijauan yang banyak. 

3. Fasilitas yang digunakan. 

4. Harga mineral yang ditambahkan.  

2.5.2.4 Urea  

Salah satu sumber nitrogen bukan protein yang mudah larut menjadi 

amonia adalah urea. Telah banyak penelitian memakai urea sebagai campuran 
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ransum ruminansia, karena harganya murah, kandungan protein kasarnya tinggi 

dan senyawanya sederhana serta dapat dimanfaatkan oleh mikroba rumen sebagai 

sumber protein. Penggunaan urea dalam ransum akan menjadi efisien apabila 

amonia yang terbentuk masih seimbang dengan kesanggupan mikrobia rumen 

dalam menggunakan amonia. Penggunaan urea akan menunjukkan hasil yang 

maksimum bila ditambahkan pada ransum yang berprotein rendah. Urea murni 

mengandung protein kasar sebanyak 29.1% (46.6 x 6.25) (Diana, 2004).   

Urea murni sukar disimpan karena mudah mencair. Agar urea dapat 

disimpan lama maka dicampur dengan zat lain sehingga kadar nitrogennya turun 

menjadi 42%. Kadar nitrogen urea makanan berkisar 42-45% setara dengan 

protein kasar 262-281%. Urea sendiri tidak dapat menggantikan protein, urea 

dapat mensuplai nitrogen amino tetapi bagian lain dari molekul protein harus 

memperoleh dari sumber lain. Kerangka karbon dan hidrogen dari molekul protein 

dapat diperoleh dari karbohidrat yang mudah difermentasi. Tingkat penggunaan 

urea yang dianjurkan adalah 1% dari bahan kering ransum dan tidak melebihi 3% 

dari campuran konsentrat atau tidak lebih dari 1/3 dari kebutuhan protein, batas 

pemberian urea yang optimal adalah 4% dari campuran makanan konsentrat atau 

1% dari bahan kering ransum (Diana, 2004).   

Menurut Susanto dan Andajanis (1988), beberapa cara penggunaan urea 

sebagai bahan makanan pada ternak ruminansia antara lain: 

1. Dicampur dengan konsentrat. 

2. Dalam bentuk urea molasses atau tetes tebu.  

3. Dicampur dengan silage. 
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4. Ditambahkan atau disebarkan di pasture. 

 

2.6 Teknologi Pakan 

  Teknologi pakan ternak ruminansia meliputi kegiatan pengolahan bahan 

pakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas nutrisi, meningkatkan daya 

cerna dan memperpanjang masa simpan. Sering juga dilakukan dengan tujuan 

untuk mengubah limbah pertanian yang kurang berguna menjadi produk yang 

berdaya guna. Pengolahan bahan pakan yang dilakukan secara fisik pemotongan 

rumput sebelum diberikan pada ternak akan memberi kemudahan bagi ternak 

yang mengkonsumsinya, pengolahan secara kimiawi dengan menambah beberapa 

bahan kimia pada bahan pakan agar dinding sel tanaman yang semula berstruktur 

sangat keras berubah menjadi lunak sehingga memudahkan mikroba yang hidup 

didalam rumen untuk mencernanya (Anonymous, 2007).  

  Menurut Hartadi et al., (2005), prosesing digunakan dalam penyiapan 

bahan makanan ternak dan beberapa macam perlakuan mungkin secara nyata 

mengubah nilai gizi dari bahan-bahan tersebut. Panas mungkin dapat merusak 

beberapa zat gizi atau sebaliknya beberapa zat gizi yang lain menjadi naik nilai 

kegunaannya. Teknologi pengolahan limbah pertanian dan limbah agroindustri 

menjadi pakan ternak lengkap merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

nilai nutrisi limbah tersebut dengan metode prosessing yang terdiri dari: 

1. Perlakuan pencacahan (chopping) untuk merubah ukuran partikel dan 

melunakan tekstur bahan agar konsumsi ternak lebih efisien. 
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2. Perlakuan penggilingan (grinding) dilakukan untuk memperkecil partikel 

bahan sehingga bahan yang dihasilkan halus. 

3. Perlakuan pengeringan (drying) dengan panas matahari atau dengan alat 

pengering untuk menurunkan kadar air bahan. 

4. Perlakuan pemasakan (cooking) melalui pemasakan atau pemanasan dapat 

menguraikan senyawa yang merugikan, disamping itu juga dapat 

meningkatkan ketersediaan protein dari pakan. 

Menurut Permatasari et al., (2004), cara pembuatan pakan ternak dapat 

dilakukan melalui pengolahan dengan mesin-mesin skala kecil yang dapat 

dilaksanakan pada tingkat kelompok tani. Prosedur pembuatan pakan ternak yang 

menggunakan bahan baku limbah pertanian dan limbah agroindustri adalah 

sebagai berikut:  

1. Bahan-bahan sumber serat dipotong-potong dengan alat pemotong (choper) 

dengan ukuran 0,5-1 cm, kemudian dikeringkan dengan menggunakan 

pemanasan sinar matahari atau alat-alat pemanas sampai kadar air 10-12%. 

2. Bahan-bahan sumber energi dicampur dalam alat pencampur/mixer bersama 

dengan larutan molasse sampai merata. 

3. Seluruh bahan-bahan tersebut selanjutnya digiling dengan alat penggilingan 

(grinding) atau hamer mill dan ditambahkan urea, garam dapur, dan tepung 

tulang sampai ukuran partikelnya kecil-kecil dan tercampur secara merata atau 

homogen. Apabila telah tercampur, maka bahan-bahan tersebut dikemas 

dalam karung yang sudah disiapkan dengan ukuran berat sesuai dengan yang 

diinginkan.  
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2.7 Complete Feed dan Pengolahannya 

Pakan lengkap (complete feed) merupakan campuran beberapa bahan 

pakan dengan imbangan protein kasar dan serat kasar yang diberikan pada ternak 

secara bersama-sama. Pada ternak ruminansia umumnya pakan lengkap (complete 

feed) merupakan campuran antara hijauan dan konsentrat dalam bentuk mesh 

dengan hijauan yang berkualitas baik. Bentuk dari pakan lengkap (complete feed) 

bermacam-macam, ada yang berbentuk wafer, pellet, atau mash. Pellet ransum 

yang tinggi akan hijauan cenderung akan meningkatkan pertambahan bobot badan 

per hari, sedangkan pellet yang keseluruhannya hanya biji-bijian saja kurang baik 

untuk penggemukan. Pemberian pakan pada sapi perlu suatu tetapan imbangan 

hijauan dan konsentrat. Hal ini dilakukan untuk peningkatan efektivitas mikroba 

rumen dalam mencerna serat kasar. Pemberian konsentrat lebih besar dari hijauan 

bertujuan untuk meningkatkan produksi asam propionat yang merupakan 

prekursor lemak tubuh (Wahyono dan Hardianto, 2004). 

2.7.1 Wafer Pakan Ternak  

 Wafer pakan ternak merupakan bahan pakan yang mengalami proses 

pengeringan secara tepat sehingga kadar air tinggal 9-12%, kemudian ditekan 

dengan tekanan tinggi untuk dibentuk blok. Pada pembuatan wafer digunakan 

bahan perekat agar dihasilkan wafer yang kompak dan densitasnya tinggi. Tetes 

tebu (molasses) sebagai bahan perekat berbentuk cairan hitam atau coklat 

kemerah-merahan, mengandung energi tinggi, dapat menurunkan sifat berdebu, 

pembawa (carrier) liquid formulation dan dapat meningkatkan palatabilitas ternak 

karena rasanya yang manis (Wahyono dan Hardianto, 2004). 
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 Wafer pucuk tebu dibuat dengan cara memanaskan pucuk tebu segar 

secara cepat. Pucuk daun tebu segar sudah banyak dimanfaatkan petani peternak. 

Wafer pucuk tebu, yaitu pucuk tebu yang diawetkan dengan cara dicacah, 

dikeringkan dan dibal. Bentuk wafer tidak selembut pelet pucuk tebu, sehingga 

tidak akan menimbulkan efek negatif bila diberikan pada ternak ruminansia 

(Penebar Swadaya, 1992). 

 

2.8 Densitas  

Densitas kamba (bulk density) dan densitas nyata merupakan salah satu  uji 

karakteristik fisik bahan. Densitas kamba adalah perbandingan bobot bahan 

dengan volume yang ditempatinya, termasuk ruang kosong diantara butiran bahan. 

Ruang kosong diantara butiran bahan atau ruang pori total merupakan volume dari 

media yang ditempati udara dan air. Presentase ruang pori disebut porositas. Nilai 

densitas kamba bervariasi menurut kadar air bahan (air yang dikandung dalam 

bahan tersebut (Syarief dan Irawati,1988).  

Densitas kamba dapat diukur dengan menggunakan wadah literan yaitu 

menimbang bahan yang menempati wadah literan tersebut sesuai dengan volume 

yang ditunjukkannya. Sedangkan densitas nyata adalah perbandingan bobot bahan 

dengan volume yang hanya ditempati oleh butiran bahan, tidak termasuk ruang 

kosong diantaranya. Densitas nyata dapat diukur dengan menggunakan toluene 

sampai volume tertentu, kenaikan volume toluene yang diakibatkan oleh sejumlah 

bobot butiran bahan diukur. Dapat pula densitas nyata ini diukur dengan alat 

piknometer (Syarief dan Irawati,1988). 
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Densitas bahan baku pakan ternak disajikan pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Densitas Bahan Baku 
Bahan Baku Densitas (g/cm3) 

Daun tebu - 
Dedak padi 0.920 – 0.925  a 

Tetes tebu (molasses) 1.413 b 

Urea - 
Mineral - 

Sumber: a. Anonymous, (2007) 
  b. Suparjo, (2007) 
 

2.9 Model Pemrograman Linear 

  Pemprograman linear adalah suatu teknik dari research operasional untuk 

memecahkan persoalan optimasi (maksimasi/minimasi) dengan menggunakan 

persamaan dan pertidaksamaan linear dalam rangka untuk mencari pemecahan 

yang optimal dengan memperhatikan perubahan tujuan-tujuan yang ada 

(Supranto, 1991). Pendekatan dengan linear programming terhadap perencanaan 

usaha tani ditujukan untuk memilih dan mengkombinasikan kegiatan tanaman dan 

ternak kedalam perencanaan usaha tani yang menghasilkan keadaan yang optimal 

(Soekartawi, 1992). Pada dasarnya optimasi adalah suatu persoalan untuk 

membuat nilai fungsi tujuan dari berbagai variabel menjadi maksimal dan 

minimal dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada (Supranto, 1991). 

 Model pemrograman linear merupakan model matematis perumusan 

masalah umum pengalokasian sumber daya untuk berbagai kegiatan. Model 

pemrograman linear ini merupakan bentuk dari susunan dalam menyajikan 

masalah-masalah yang akan dipecahkan dengan teknik pemrograman linear 

dimana didalam model pemrograman linear ini akan dikenal 2 macam fungsi. 
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Yaitu fungsi tujuan (objektive function) dan fungsi kendala (constrain fungction) 

(Subagyo et al., 1986). Fungsi tujuan adalah yang menggambarkan sasaran/tujuan 

didalam pemrograman linear yang berkaitan dengan pengaturan sumberdaya 

secara optimal, untuk memperoleh keuntungan yang maksimal atau biaya yang 

minim (Supranto, 1991). Fungsi kendala merupakan bentuk penyajian secara 

matematis dari semua kendala kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan 

secara optimal (Subagyo et al., 1986).       

2.9.1 Formulasi Model 

Model pemrograman linear terdiri dari komponen dan karakteristik 

tertentu dimana komponen model tersebut termasuk variabel keputusan, fungsi 

tujuan dan batasan model (Taylor, 1996). Tahapan selanjutnya dalam 

memformulasikan model matematik menurut Mulyono (1990), meliputi tiga tahap 

sebagi berikut: 

1. Menentukan variabel yang tidak diketahui (variabel keputusan) dan 

dinyatakan dalam simbol matematik. 

2. Membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linear 

(bukan pengkalian) dari variabel keputusan. 

3. Menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikan dalam 

persamaan atau pertidaksamaan yang juga merupakan hubungan linear dari 

variabel keputusan yang mencerminkan keterbatasan sumberdaya masalah 

Dalam menentukan masalah itu Taylor (1996) menyarankan supaya dalam 

melakukan pendekatan-pendekatan matematis sebagaimana diatas. Hendaknya 

dilakukan selangkah demi selangkah, sehingga akan memudahkan dalam 
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menentukan penyelesaian. Menurut Supranto (1991), struktur umum model 

pemrograman linear standar adalah fungsi tujuan berbentuk maksimasi dengan 

variabel keputusan Xj untuk j = 1, 2,....n. Formulasi modelnya adalah 

sebagaimana dirumuskan sebagai bentuk standar berikut: 

a. Fungsi Tujuan 

Minimasi, Z = ∑
=

n

j
CjXj

1
, j = 1, 2,……n  …………………………...(1) 

b. Fungsi Kendala 

Dengan memperhatikan kendala: 

∑
=

≤
n

j
biaijXj

1

  j = 1, 2,……n  …………………………...(2) 

c. Kendala Non negativitas untuk variable keputusan 

  Xj ≥ 0   j = 1, 2,........n  ...........................................(3) 

  Konstanta dari: aij, bi dan cj, disebut sebagai parameter atau koefisien 

model. Sedangkan Cj adalah parameter atau koefisien fungsi tujuan, aij adalah 

parameter matriks fungsi kendala dan bi adalah parameter ruas kanan atau 

ketersediaan atau kebutuhan sumberdaya. 

2.9.2 Asumsi-Asumsi Model 

 Nasendi dan Anwar (1985) menyatakan bahwa dalam menggunakan 

teknik pemrograman linear harus menggunakan lima asumsi sebagai tulang 

punggung model ini yaitu: 

1. Linearitas 

Yaitu perbandingan antara input yang satu dengan input yang lain atau untuk 

suatu input dengan output besarnya tetap dan terlepas pada tingkat produksi. 
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2. Proporsionalitas 

Yaitu jika peubah pengambilan keputusan Xj berubah maka dampak 

perubahannya akan menyebar dalam proporsi yang sama terhadap fungsi 

tujuan CijXj, juga pada kendalanya aijXj. Proporsionalitas juga berarti bahwa 

ada hubungan linear antara aktivitas dengan sumber-sumber (Supranto, 1991). 

3. Additivitas 

Yaitu nilai parameter suatu kriteria optimal (koefisien peubah pengambilan 

keputusan dalam fungsi tujuan) merupakan jumlah dari nilai individu-individu 

Cj dalam model linear programing tersebut. Additivitas ini juga diartikan oleh 

Subagyo et al., (1986), bahwa nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling 

mempengaruhi, atau dengan pemrograman linear dianggap bahwa kenaikan 

dari nilai tujuan (Z) yang diakibatkan oleh kenaikan dapat ditambahkan tanpa 

mempengaruhi nilai bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan ini. 

4. Divisibilitas   

Yaitu peubah-peubah pengambilan keputusan Xj, jika diperlukan dapat dibagi 

ke dalam pecahan-pecahan, artinya bahwa nilai-nilai Xj tidak perlu integer 

(hanya 0 dan 1 atau bilangan bulat), tetapi boleh non integer (misal = 0,5, 0,58 

dan sebagainya).   

5. Deterministik 

Yaitu menghendaki agar semua parameter dalam model pemrograman linear 

(Cj, aj, bi) tetap dan diketahui secara pasti. Menurut Supranto (1991) 

mengartikan deterministik adalah bahwa sumber dan aktivitas diketahui secara 

pasti (single valeud expectation). 
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2.9.3 Analisis Sensitifitas 

  Menurut Soekartawi (1995), analisis sensitifitas adalah studi tentang 

bagaimana penyelesaian yang optimal sebuah pemrograman linear berubah 

dimana terjadi perubahan-perubahan dalam segala koefisien dari masalah tersebut. 

Analisis sensitifitas sangat penting dilihat dari tujuan manajemen karena: 

1. Dapat menentukan sejauh mana perubahan-perubahan mempengaruhi 

penyelesaian optimal tanpa kita harus menyelesaikan sebuah pemrograman 

linier yang baru. 

2. Dapat digunakan untuk menentukan seberapa penting estimasi koefisien itu 

berada dalam penyelesaian sebuah pemrograman linier. 

3. Dapat menentukan perubahan-perubahan yang dapat ditambahkan sebelum 

suatu penyelesaian dasar yang berbeda menjadi optimal.     

  

2.10 Pembuatan Wafer Pakan Ternak Ruminansia 

  Prinsip dasar pembuatan wafer pakan ternak berdasarkan pada proses 

pembuatan permen ternak ruminansia atau UMB (urea molasses block). Menurut 

Rukmana (2001), tahap-tahap pembuatan permen ruminansia atau UMB (urea 

molasses blok) yaitu: 

1. Timbang bahan-bahan yang akan dibuat UMB sesuai dengan komposisi. 

2. Mencampur bahan-bahan tersebut sampai rata. 

3. Tuangkan tetes tebu (molasses) sedikit demi sedikit ke dalam campuran, 

dicampur dengan cara diremas-remas hingga tidak terjadi penggumpalan. 

4. Masukkan bahan kedalam wajan.  
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5. Panaskan bahan di atas kompor dengan suhu yang tidak terlalu panas (antara 

60-80°C), sambil diaduk-aduk selama 3-4 menit hingga sungguh-sungguh 

merata, dan usahakan bahan tidak hangus/gosong. 

6. Masukkan bahan yang telah dipanaskan tersebut ke dalam alat pencetak 

permen ruminansia atau wadah lainnya. 

7. Tekan kuat adonan dalam alat pencetak hingga didapatkan UMB yang padat. 

8. Angin-anginkan UMB hingga dingin. 

9. Keluarkan UMB dari alat pencetak, kemudian simpan pada tempat atau wadah 

yang telah disediakan. 

10. Berikan UMB kepada ternak ruminansia sebagai makanan pembuka sebelum 

mengkonsumsi pakan hijauan.   

 

2.11 Keseimbangan Massa 

Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk mencari atau 

mengetahui material yang masuk (inflow) dan yang keluar (out flow) pada proses 

kemudian menentukan jumlah dari masing-masing material pada setiap urutan 

proses. Cara yang biasa digunakan untuk mengetahui keseimbangan massa suatu 

proses adalah dengan membuat suatu rumusan, mengetahui komposisi akhir 

setelah pencampuran, mengevaluasi hasil dan mengevaluasi efisiensi pemisahan 

pada sistem pemisahan mekanik. Keseimbangan massa didasarkan pada prinsip 

bahwa tidak ada zat atau bahan yang diciptakan atau dimusnahkan selama proses. 

Inflow = Outflow + Accumulation …………………...(4) 
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Total keseimbangan massa merupakan total dari berat masing-masing 

material yang masuk atau keluar dari sistem. Sebagai contoh pada evaporator. 

Apabila I adalah berat dari material yang masuk. W adalah berat dari air yang 

menguap. C adalah bahan yang keluar dari proses diasumsikan sebagai steady 

state, maka proses tersebut digambarkan seperti gambar dibawah ini: 

           W  

            

        I                C 
 
Gambar 1. Keseimbangan Massa Pada Proses Evaporasi 
 

Total keseimbangan massa adalah: 

Inflow = outflow + accumulation, bila accumulation = 0 adalah pada 

kondisi (steady state) sehingga: I = W  …………………………...(5) 

Perhitungan komponen keseimbangan massa sangat berguna untuk 

mengetahui jumlah dan konsentrasi komponen yang ada pada setiap aliran proses, 

sehingga akan memudahkan untuk menjelaskan mengenai suatu aliran proses. 

Pada keseimbangan material, masa konsentrasi unit biasanya dinyatakan dengan 

fraksi massa atau persen masa (Toledo, 1980).   

 

2.12 Analisis Proksimat (Proximate Analysis) 

Analisis proksimat menggolongkan komponen yang ada pada bahan pakan 

berdasarkan komposisi kimia dan fungsinya yaitu air (moisture), Abu (ash), 

protein kasar (crade protein), lemak kasar (ether extract), serat kasar (crude fiber) 

dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (nitrogen free extract). Analisis proksimat 
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menggolongkan vitamin berdasarkan kelarutannya. Vitamin yang larut dalam air 

dimasukkan kedalam fraksi air, sedangkan yang larut dalam lemak dimasukkan 

kedalam lemak kasar (Suparjo, 2007). 

Komposisi kimia analisis proksimat disajikan pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Komponen Berbagai Fraksi Hasil Analisis Proksimat   
Fraksi Komponen 

Air Air dan senyawa organik yang mudah menguap 
Abu Unsur mineral 
Protein kasar Protein, asam amino, NPN 
Lemak kasar Lemak, minyak, asam organik,liin, pigmen, vitamin ADEK
Serat kasar Hemiselulose, selulosa, lignin 
BETN Pati, gula, selulosa, emiselulosa, lignin 

Sumber: Suparjo (2007). 
 

Kelebihan analisis proksimat antara lain: 

1. Kebanyakan laboratorium menggunakan sistem ini. 

2. Alat mahal dan canggih kurang dibutuhkan. 

3. Menghasilkan hasil analisis secara garis besar dari pakan yang bersangkutan. 

4. Dapat menghitung Total Digestible Nutrient (TDN) berdasarkan analisis 

proksimat.  

5. Memberikan penilaian secara umum pemanfaatan makanan pada ternak. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2008 di 

Laboratorium Teknik Pengolahan Hasil Pertanian dan Daya Mesin Pertanian, 

Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. 

Pengujian sampel wafer pakan ternak hasil penelitian dilaksanakan dipeternakan 

sapi perah didaerah Ngantang Malang.  

 

3.2  Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini antara lain: 

1.  Timbangan digital untuk menimbang komposisi bahan baku. 

2. Gelas ukur untuk mengukur volume bahan baku. 

3. Vacum desikator untuk memvacumkan bahan baku.  

4. Blender untuk memperkecil dan menghaluskan bahan baku.     

5. Alat pengepres manual digunakan untuk mengepres wafer pakan ternak.  

6. Brazilliant test digunakan untuk mengukur tingkat kekerasan/tekstur wafer.  

7. Jangka sorong dan mistar untuk mengukur dimensi pakan bentuk wafer. 

8. Pisau untuk pencacahan daun tebu kering. 

9. Kompor dan wajan untuk memanaskan campuran bahan baku pakan. 

10. Oven untuk mengukur kadar air bahan dan wafer pakan ternak. 

  



 

 

34

3.2.2 Bahan  

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan wafer pakan ternak 

ruminansia antara lain:  

1.  Daun tebu kering diperoleh dari perkebunan tebu Lumajang, berfungsi sebagai 

alternatif sumber pakan ternak ruminansia. 

2. Dedak padi diperoleh dari pengilingan padi Lumajang, berfungsi sebagai 

campuran pakan dan sebagai sumber energi. 

3. Tetes tebu (molasses) diperoleh dari PG Krebet Malang, berfungsi sebagai 

sumber karbohidrat dan sebagai perekat pakan yang dicetak dalam bentuk 

wafer. 

4. Mineral sapi diperoleh dari KUD DAU Malang, berfungsi sebagai sumber 

vitamin.  

5. Urea diperoleh dari toko pupuk pertanian Lumajang, berfungsi sebagai sumber 

protein. 

 

3.3 Metodologi Penelitian 

3.3.1 Analisis Proksimat Bahan Baku 

Analisis proksimat dilakukan pada semua bahan baku pembuatan wafer 

pakan ternak ruminansia. Analisis proksimat diujikan di laboratorium, parameter 

pengujian bahan baku meliputi parameter kadar air, protein kasar, lemak kasar, 

serat kasar, abu dan karbohidrat. Kadar karbohidrat bahan baku diketahui melalui 

perhitungan yaitu 100% - (protein + lemak + abu + air)%. Sedangkan perhitungan 

kadar air bahan diketahui melalui 100% - (bahan kering) bahan baku analisis 
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proksimat. Hasil analisis ini sangat penting dan akurasinya sangat berguna dalam 

formulasi ransum terhadap mutu wafer pakan ternak ruminansia yang dihasilkan. 

3.3.2 Penyusunan Formulasi Wafer Pakan Ternak Ruminansia  

 Penyusunan formulasi wafer pakan ternak ruminansia dengan 

menggunakan program QM For Windows Versi 2.0 untuk memudahkan 

perhitungan. Metode yang digunakan adalah metode simplek karena jumlah 

variabel fungsi pembatasnya lebih dari dua. Data yang digunakan dalam 

penyusunan formulasi wafer pakan ternak ruminansia adalah harga bahan baku 

dan kandungan nutrisi masing-masing bahan baku yang meliputi kadar air, protein 

kasar, lemak kasar, serat kasar, abu dan karbohidrat.  

Dalam penyusunan formulasi wafer pakan ternak ruminansia dilakukan 

tahapan kerja yang meliputi: 

1. Penentuan fungsi tujuan optimasi pada minimasi biaya bahan baku. 

2. Penentuan fungsi pembatas yaitu: 

• Produk harus memenuhi syarat gizi yang ditetapkan, meliputi kadar air, 

protein kasar, lemak kasar, serat kasar, abu dan karbohidrat. 

• Bahan baku yang digunakan dibatasi dalam jumlah tertentu (minimal dan 

maksimal) untuk memperoleh kualitas produk yang diinginkan. Batasan 

maksimal dan minimal penggunaan bahan baku diperoleh dengan 

melakukan studi literatur.  

• Dasar perhitungan bahan baku yang digunakan sebesar 100%. 

• Bahan yang digunakan bernilai lebih dari nol. 
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Model: 

Fungsi tujuan dan fungsi kendala dalam bentuk model matematik optimasi 

(minimasi ongkos produksi) sebagai berikut: 

Fungsi tujuan pada fungsi (1): 

Minimasi Biaya  Z = C1X1 + C2X2 + C3X3 + C4X4 + C5X5 

Fungsi kendala meliputi pada fungsi (2) dan (3): 

• Ka1X1 + Ka2X2 + Ka3X3 + Ka4X4 + Ka5X5  ≥ 9% (kadar air) 

• P1X1 + P2X2 + P3X3 + P4X4 + P5X5 ≥ 8% (protein)  

• L1X1 + L2X2 + L3X3 + L4X4 + L5X5 ≥ 3% (lemak) 

• S1X1 + S2X2 + S3X3 + S4X4 + S5X5 ≥ 20% (serat kasar) 

• A1X1 + A2X2 + A3X3 + A4X4+ A5X5 ≥ 3% (abu) 

• K1X1 + K2X2 + K3X3 + K4X4 + K5X5 ≥ 60% (karbohidrat) 

• X1  ≥   (persentase daun tebu kering yang digunakan)  

• X2  ≥ 40% (persentase dedak padi yang digunakan)  

• X3  ≥ 25% (persentase tetes tebu yang digunakan) 

• X4  ≥ 1% (persentase urea yang digunakan)  

• X5  ≥ 1% (persentase mineral sapi yang digunakan)  

• X1 + X2 + X3 + X4 + X5 = 100% (bahan campuran)   

• X1, X2, X3, X4, X5 ≥ 0 

Keterangan: 

• Tanda ≥ dibaca (lebih besar sama dengan) 

• Tanda ≤ dibaca (lebih kecil sama dengan) 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian Pembuatan Wafer Pakan Ternak Ruminansia  

Tahap-tahap penelitian pembuatan wafer pakan ternak ruminansia diawali: 

1. Analisis proksimat (proximate analysis) bahan baku 

Analisis kandungan nutrisi bahan baku daun tebu kering, dedak padi halus, 

tetes tebu (molasses), urea dan mineral untuk mengetahui kandungan bahan 

kering, abu, protein kasar, serat kasar dan lemak kasar.  

2. Pencacahan dan penggilingan daun tebu kering  

Pencacahan daun tebu kering 0.5-1 cm menggunakan pisau kemudian 

dilakukan pengilingan untuk memperkecil partikel bahan. Penggilingan bahan 

baku daun tebu kering sebesar 10 mesh menggunakan blender bertujuan untuk 

meningkatkan daya cerna dan menghaluskan bahan yang memiliki kandungan 

serat kasar tinggi. 

3. Pengayakan  

Pengayakan bahan baku pakan untuk mendapatkan ukuran partikel bahan yang 

sesuai kebutuhan daya cerna ternak ruminansia dan untuk mendapatkan hasil 

yang rata (homogen), kecuali tetes tebu (molasses). Pengayakan bahan baku 

daun tebu kering sebesar 10 mesh, dedak padi 16 mesh, urea 32 mesh dan 

mineral 32 mesh.  

4. Penimbangan  

Penimbangan bahan baku daun tebu kering, dedak padi, tetes tebu, mineral 

dan urea sesuai dengan komposisi bahan baku atau formulasi wafer pakan 

ternak ruminansia hasil pemrograman linear programming.  
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5. Pencampuran bahan baku 

• Pencampuran I menimbang daun tebu kering halus, dedak padi kemudian 

campurkan kedua bahan tersebut dan diaduk sampai rata. 

• Pencampuran II menimbang urea yang telah dihaluskan dan mineral sapi 

kemudian dicampur sampai rata (homogen).  

• Pencampuran III, pencampuran antara campuran bahan I dengan campuran 

bahan II, sambil diaduk hingga tercampur rata (homogen). 

• Menuangkan tetes tebu (molasses) ke dalam campuran III, dicampur 

dengan cara diremas-remas hingga tidak terjadi penggumpalan. 

6. Pemanasan  

Pemanasan bahan baku pakan hasil pencampuran dilakukan diatas kompor 

menggunakan wajan dengan suhu tidak terlalu panas antara 60-80°C sambil 

diaduk selama 3-4 menit hingga sungguh-sungguh merata dan diusahakan 

bahan tidak hangus.  

7. Pencetakan  

Memasukkan bahan pakan campuran yang telah dipanaskan kedalam alat 

pengepres manual dengan ukuran 20x10x10 cm. Pada bagian atas alat 

pengepres terdapat tuas yang berfungsi untuk menekan bahan campuran pakan 

sehingga didapatkan wafer pakan ternak ruminansia yang padat. Gambar alat 

pengepres disajikan pada (Lampiran 10). 

8. Pengeringan  

Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air wafer pakan ternak yang 

dihasilkan secara dipanaskan dibawah sinar matahari dan diangin-anginkan 
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selama 2-3 hari agar didapatkan wafer sesuai standart kadar air pakan ternak 

ruminansia sebesar 9-12%.  

 

3.5 Parameter Teknis Penelitian 

1. Pengukuran densitas 

Sedangkan particle density atau densitas nyata partikel menunjukkan 

kerapatan padat secara keseluruhan dan dinyatakan dalam g/cm3. Hal ini 

ditunjukkan sebagai perbandingan massa total dari partikel padatan dengan 

volume, tidak temasuk ruang pori diantaranya. Pengukuran berat jenis 

dilakukan dengan cara menimbang sampel untuk mengetahui massa bahan. 

Kemudian sampel dimasukkan kedalam gelas ukur berisi air dan divakumkan 

selama 5 menit untuk menghilangkan udara yang menempati pori-pori bahan. 

Setelah sampel divakum, diamati pertambahan volumenya. Maka densitas 

bahan dihitung dengan persamaan sebagai berikut:  

                       Densitas nyata (ρ) =
(v) sampel Volume

(m) sampel keringBerat    .………………....(6) 

2. Kadar air wafer pakan ternak (%) 

Pengukuran awal adalah dengan menimbang wafer pakan ternak tersebut 

untuk mengetahui berat awal dan dioven pada suhu 105oC selama 24 jam, 

untuk mengetahui berat kering. Kemudian dilakukan perhitungan 

menggunakan persamaan: 

% 100
(w) awalBerat 

(d)akhir Berat  - (w) awalBerat   (%bb) ka ×= ……….........(7) 
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3. Pengujian tekstur wafer pakan ternak ruminansia dengan brazilliant test 

Pengukuran didasarkan pada kekuatan bahan untuk menahan gaya persatuan 

luas (kg/cm²). Akhir pengujian ditunjukkan oleh hancurnya bahan pangan 

sehingga terjadi penurunan jarum skala secara drastis (Yuwono dan Susanto, 

2001). Pengujian ini dilakukan dengan cara:  

• Sampel diukur luas permukaanya kemudian diletakkan pada penumpu 

braziliant test. 

• Handle (pegangan) diputar perlahan-lahan untuk menaikkan landasan 

sampai menyentuh landasan besi bagian atas sedangkan jarum tetap 

menunjukkan angka 0. 

• Handle diputar perlahan-lahan hingga wafer pakan ternak pecah. 

Bersamaan dengan pecahnya wafer pakan ternak, jarum penunjuk gaya 

kembali keangka 0 lagi. 

• Angka terakhir dari jarum merupakan gaya (kg) yang dibutuhkan untuk 

memecahkan wafer pakan ternak. Tingkat kekerasan/tekstur dapat diukur 

dengan persamaan sebagai berikut. 

σ  =  F/A (kg/cm²) .............................................................(8) 

4. Keseimbangan massa (mass balance) 

Perhitungan keseimbangan massa untuk mengetahui jumlah bahan baku yang 

masuk (input) dan yang keluar (output) pada proses pembuatan wafer pakan 

ternak ruminansia. Massa dari berbagai bahan baku yang akan diproses di 

jumlahkan untuk menjadi suatu akumulasi dalam sistem dengan rumus: 



 

 

41

Massa input + massa pendukung = massa output + massa terbuang + massa 

akhir. 

5. Analisis proksimat (proximate analysis) wafer pakan ternak ruminansia  

Pengujian analisis proksimat dilakukan di Laboratorium Jurusan Nutrisi 

Makanan Ternak Universitas Brawijaya, untuk mengetahui kandungan nutrisi 

wafer pakan ternak ruminansia hasil penelitian yang meliputi bahan kering, 

abu, protein kasar, serat kasar, lemak kasar. Sedangkan menurut Syarief dan 

Irawati (1988), karbohidrat didapatkan dari perhitungan kasar atau disebut 

carbohydrate by difference yaitu karbohidrat = 100% - (protein + lemak + abu 

+ air)%..  
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Gambar 2. Diagram Alir Pembuatan Wafer Pakan Ternak Ruminansia 
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitian Wafer Pakan Ternak 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Wafer Pakan ternak Ruminansia  

Proses pembuatan wafer pakan ternak ruminansia memanfaatkan limbah 

pertanian/perkebunan menghasilkan wafer pakan ternak dengan ukuran 

20x10x2cm, terdiri dari bahan baku daun tebu kering sebagai sumber alternatif 

pakan ternak ruminansia dengan menambahkan tetes tebu (molasses), dedak padi, 

urea dan mineral sapi untuk meningkatkan kandungan nutrisi wafer pakan ternak 

yang dihasilkan. Wafer pakan ternak ruminansia hasil penelitian disajikan pada 

(Lampiran 9). 

 

4.2 Analisis Proksimat Bahan Baku 

 Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun tebu kering 

sebagai sumber alternatif pakan ternak ruminansia, dedak padi, tetes tebu 

(molasses), urea dan mineral sapi. Analisis proksimat bahan baku pembuatan 

wafer pakan ternak ruminansia dilakukan di Laboratorium untuk mengetahui 

kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan abu yang dinyatakan dalam 

persen (%). Sedangkan karbohidrat didapatkan dari 100% – (protein + lemak + 

abu + air)%. Data dari analisis proksimat digunakan dalam penyusunan formulasi 

wafer pakan ternak dengan pemrograman linear programming. Adapun data hasil 

analisis proksimat bahan baku wafer pakan ternak ruminansia disajikan pada 

Tabel 7. 
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Tabel 7. Analisis Proksimat Bahan Baku  
                   Bahan Baku 
 
 
Analisis  
Proksimat 

Daun Tebu 
Kering dan 

Pucuk Daun 
Tebu a 

% 

Dedak 
Padi b 

 

 

% 

Tetes 
Tebu c 

 

 

% 

Mineral 
Sapi 

 
 

% 

Urea d 

 

 
 

% 
Penelitian  88.23 90.30 71.41 98.45 94.66 Bahan 

kering Literatur 77.34 87.60 79.7 - 90 
Penelitian 16.61 13.86 11.48 99.81 0.05 Abu 
Literatur 8.21 13.10 3.5 - 0.6 
Penelitian 7.36 7.87 4.92 0.09 43.99 Protein 

kasar Literatur 4.94 13.18 1.3 - - 
Penelitian 35.45 28.15 0.15 - - Serat kasar 
Literatur 14.96 13.50 - - - 
Penelitian 2.76 5.23 0.15 - - Lemak 

kasar Literatur 5.78 10.08 - - - 
Penelitian 61.5 63.34 54.86 - - Karbohidrat
Literatur 58.41 51.24 74.9 - - 

Keterangan: Berdasarkan 100% bahan kering 
Sumber: a. Darmono, (1992) 

  b. Anonymous, (2005) 
  c. Proceedings, (1985)  

   d. Kartadisastra, (1997) 
 
a. Daun Tebu Kering  

Bahan baku daun tebu kering sebagai sumber alternatif pakan ternak 

ruminansia. Hasil analisis proksimat bahan baku daun tebu kering halus pada 

Tabel 7, didapatkan bahan kering 88.23%, abu 16.61%, protein kasar 7.36%, serat 

kasar 35.45%, lemak kasar 2.76% dan karbohidrat 61.5%. Kandungan nutrisi daun 

tebu kering lebih rendah dibandingkan analisis proksimat literatur pucuk daun 

tebu. Kadar air pucuk daun tebu lebih tinggi dan kadar abu, serat kasar lebih 

rendah karena pucuk daun tebu merupakan hijauan segar sehingga kandungan 

nutrisinya lebih tinggi.  
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b. Dedak Padi  

Hasil analisis proksimat pada Tabel 7, didapatkan kadar bahan kering 

90.30%, protein kasar sebesar 7.87%, lemak 5.23%, serat 28.15%, abu 13.86% 

dan karbohidrat 63.34%, nilai nutrisi tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan 

literatur. Perbedaan ini dikarenakan dedak padi tersebut pada tiap-tiap daerah 

memiliki kandungan nutrisi yang berbeda, hal ini dikarenakan faktor lingkungan 

yang mempengaruhi seperti suhu, kelembaban yang berbeda pada tiap-tiap daerah, 

selain itu jenis dedak juga dapat mempengaruhi kandungan nutrisi bahan.  

Menurut Anonymous (2005), dedak merupakan sumber energi bagi ternak, 

disamping sebagai sumber vitamin B yang cukup baik. Maksimal pemberian 

dedak ke ternak sapi adalah 40% dari total ransum, karena ruminansia tidak tahan 

makan yang makanannya berkadar lemak tinggi. Penggunaan dedak dalam 

ransum bertujuan sebagai bahan pengisi agar ransum bersifat bulky dan tidak 

memiliki kepadatan yang terlalu tinggi, menyumbang serat kasar yang dibutuhkan 

oleh ternak untuk meningkatkan efisiensi sistem pencernaan dan menyumbang 

energi mengingat kandungan lemak yang tinggi.  

c.   Tetes Tebu (Molasses) 

Hasil analisis proksimat tetes tebu (molasses) pada Tabel 7, didapat bahan 

kering  sebesar 71.41%, abu 11.48%, protein kasar 4.92%, serat kasar 0.15%, 

lemak kasar 0.15% dan karbohidrat 54.86%, kandungan nutrisi tersebut lebih baik 

dari kandungan nutrisi literatur. Tetes tebu digunakan sebagai bahan pemacu 

pertumbuhan, peningkatan populasi mikroba didalam rumen sekaligus sumber 
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karbohidrat mineral-mineral penting dan juga sebagai perekat pakan yang dicetak 

dalam bentuk wafer. 

d. Mineral Sapi 

Mineral berperan penting dalam proses fisiologis ternak, baik untuk 

pertumbuhan maupun pemeliharaan kesehatan. Hasil analisis proksimat pada 

Tabel 7, kadar N setara dengan protein kasar 0.09%, air 1.55% dan abu 99.81%. 

Menurut Kartadisastra (1997), mineral digunakan sebagai campuran ransum 

sebesar 1-2% dari total bahan. Penggunaannya sangat terbatas apabila berlebihan 

akan mineral akan menimbulkan keracunan.   

e. Urea 

Hasil analisis proksimat pada Tabel 7, didapat kadar N setara dengan 

protein kasar 43.99%, kadar air 5.34% dan abu 0.05%. Urea digunakan sebagai 

campuran pakan ruminansia karena harganya murah, kandungan protein kasarnya 

tinggi dan senyawanya sederhana serta dapat dimanfaatkan oleh mikroba rumen 

sebagai sumber protein. Penggunaan urea pada pakan ternak ruminansia 

mempunyai arti penting karena dapat meningkatkan kualitas bahan pakan yang 

rendah kandungan nitrogennya.  

Menurut Sugeng (1999), urea sebagai pakan tambahan hanya bisa 

diberikan kepada ternak ruminansia dalam jumlah yang sangat terbatas yaitu 1-2% 

dari seluruh ransum yang diberikan. Urea mengandung 45% N, dan dengan 

bantuan mikroorganisme didalam rumen, kandungan N bisa diuraikan dan diikat 

menjadi zat protein yang bermanfaat. Batasan penggunaan ini dimaksud untuk 

mencegah terjadinya keracunan pada ternak ruminansia karena urea mengandung 
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energi sangat rendah, sehingga pemberiannya pada ternak ruminansia harus 

disertai dengan pemberian bahan makanan yang kaya akan energi. 

 

4.3 Kehalusan Bahan Baku 

Pengamatan dilakukan terhadap bahan baku dalam penyusunan ransum 

wafer pakan ternak ruminansia untuk mengukur tingkat kehalusan bahan baku 

campuran yang bentuknya tepung. Penggilingan bahan baku ini dilakukan secara 

mekanis dengan cara digiling menggunakan blender. Ukuran partikel disesuaikan 

dengan ayakan. Hasil pengayakan bahan baku disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kahalusan Bahan Baku 
Bahan Baku Tingkat Kehalusan 

(Mesh) 
Ukuran Ayakan 

(mm) 
Daun tebu kering 10 2 
Dedak padi 16 1 
Tetes tebu - - 
Mineral 32 0.5 
Urea 32 0.5 

Pada Tabel 8, menunjukkan daun tebu kering setelah dilakukan 

pencacahan (chopping) 0.5-1cm dan penggilingan (grinding) menggunakan 

blender, dilakukan pengayakan dengan tingkat keseragaman sebesar 10 mesh. 

Pencacahan (chopping) dan penggilingan (grinding) dilakukan untuk merubah 

ukuran partikel dan melunakkan tekstur bahan baku pakan agar konsumsi ternak 

lebih efisien mengingat daun tebu kering memiliki serat kasar yang tinggi. Dedak 

padi keseragamannya sebesar 16 mesh. Untuk mineral dan urea tingkat kehalusan 

bahan sebesar 32 mesh, karena tingkat kehalusan mineral dan urea sangat penting 

agar bahan pakan tersebut mudah larut dalam wafer pakan ternak ruminansia yang 

dihasilkan.   
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4.4 Densitas Bahan Baku  

Densitas merupakan perhitungan massa partikel yang menempati suatu 

unit volume tertentu. Pengukuran densitas bahan baku pakan diukur dari 

perbandingan massa dan volume bahan yang dinyatakan dalam g/cm3. Hasil 

pengukuran densitas bahan baku disajikan pada Tabel 9.    

Tabel 9. Densitas Bahan Baku  
Bahan Baku ρ Rata-Rata 

Hasil Penelitian (g/cm3) 
ρ Literatur 

(g/cm3) 
Daun tebu 0.84 - 
Dedak 1.48 0.920-0.925 a 
Mineral sapi 4.58 - 
Urea 1.25 - 
Tetes tebu (molasses) 1.38 1.413 b 
Wafer pakan ternak 1.29 - 

Sumber: a. Anonymous, (2007) 
  b. Suparjo, (2007) 
 

 Pada Tabel 9, hasil pengujian densitas bahan baku menunjukkan bahwa 

hasil pengukuran berbeda dengan literatur, terutama pada dedak padi hasil 

pengukuran sebesar 1.48 g/cm3 memiliki perbedaan dengan literatur sebesar 

0.920-0.925 g/cm3, menurut kelas nilai nutrisinya terdapat empat jenis dedak padi 

diantaranya dedak kasar, dedak halus, dedak lunteh dan bekatul yang ukuran 

partikelnya tidak sama. Syarief dan Irawaty (1988) menyatakan, densitas 

merupakan perbandingan bobot bahan sehingga pada volume yang sama tetapi 

bobotnya semakin kecil maka densitasnya semakin kecil. Menurut George (1987), 

perbedaan densitas ini juga dapat disebabkan oleh kandungan pati dalam bahan 

dimana semakin tinggi kandungan pati maka berat jenisnya akan meningkat dan 

densitas tepung akan lebih besar.  
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Hasil pengukuran densitas tetes tebu (molasses) sebesar 1.38 g/cm3 juga 

mengalami perbedaan dengan literatur sebesar 1.413 g/cm3, karena tetes tebu 

terdapat dua jenis yaitu tetes tebu hitam dan tetes tebu pekat. Jenis tetes tebu yang 

digunakan sebagai bahan baku wafer pakan ternak ruminansia ini menggunakan 

jenis tetes tebu hitam yang memiliki kandungan nutrisi dan tingkat kekentalan 

berbeda. Menurut Paturau (1989), terdapat dua bentuk tetes tebu yang merupakan 

hasil industri samping industri gula yaitu tetes hitam mengandung 50% bobot gula 

yang terdiri dari 60-70% sukrosa dan gula invert dan tetes pekat yaitu gula yang 

diuapkan sehingga mengandung 70-80% gula, yang terdiri dari 70% gula invert.  

 

4.5 Penyusunan Formulasi Wafer Pakan Ternak Ruminansia   

Penyusunan formulasi wafer pakan ternak ruminansia dilakukan dengan 

menggunakan program QM For Windows Versi 2.0. Data hasil analisis proksimat, 

batasan nutrisi, batasan penggunaan bahan baku pakan dan harga bahan baku 

dimasukkan ke dalam pemrograman linier programming untuk penyusunan 

formulasi wafer pakan ternak. Penyusunan formulasi bertujuan untuk 

mendapatkan komposisi masing-masing bahan baku sesuai dengan kebutuhan 

nutrisi pakan ternak ruminansia. 

Pembatasan jumlah bahan baku yang digunakan dalam pembuatan 

formulasi wafer pakan ternak ruminansia ini dibatasi dengan jumlah tertentu 

(minimal). Pembatasan penggunaan bahan baku merupakan fungsi kendala dalam 

model yang akan diformulasikan. Pembatasan bahan baku telah ditentukan 

berdasarkan literatur selengkapnya disajikan pada Tabel 10.   
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Tabel 10. Komposisi Bahan Baku Pemrograman 
Bahan Baku Komposisi Bahan 

Hasil Pemrograman 
Sebelum Diproses 

(%) 

Batasan Komposisi 
Bahan Berdasarkan 

Literatur  
(%) 

Daun tebu kering 33 - 
Dedak padi 40 40 d 

Tetes tebu  25 25 a 

Urea 1 1-2 b 

Mineral sapi 1 1-2 c 

Jumlah 100 - 
Sumber: a. Susanto dan Andajanis, (1988)  

  b. Diana, (2004) 

  c. Kartadisastra, (1997) 
  d. Anonymous, (2005) 
 
Berdasarkan Tabel 10, komposisi bahan baku didapat dari hasil 

pemrograman menggunakan linear programming, hasil tersebut dipengaruhi oleh 

fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan dalam penelitian ini yaitu 

minimasi biaya bahan baku, sedangkan fungsi batasan berupa persentase 

penggunaan masing-masing bahan sesuai standart batasan penggunaan bahan 

baku pakan berdasarkan literatur yang diperbolehkan dalam penyusunan pakan 

ternak ruminansia. 

Batasan penggunaan bahan dalam penyusunan formulasi wafer pakan 

ternak ruminansia hasil pemrograman linear programming pada Tabel 10, 

menunjukkan batasan penggunaan bahan baku daun tebu kering sebesar 33% hasil 

tersebut tidak sesuai dengan batasan literatur karena batasan penggunaan bahan 

baku daun tebu kering yang diperbolehkan pada pemrograman tidak ada, 

sedangkan batasan pengunaan dedak padi 40%, tetes tebu 25%, Urea 1% dan 

mineral 1% hasil tersebut sesuai dengan batasan komposisi bahan berdasarkan 

literatur. Kandungan nutrisi hasil pemrograman disajikan pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Kandungan Nutrisi Pemrograman 
Kandungan Kandungan Nutrisi 

Hasil Pemrograman 
(%) 

Standart Kandungan Nutrisi 
yang Diperbolehkan 

(%) 
Kadar air  14.89 9-12 a 

Protein kasar 7.16 ≥ 8 a 

Lemak kasar 3.01 3-5 a 

Serat kasar 22.79 ≥ 20 a 

Abu 14.78 3-12 b 

Karbohidrat 58.74 60-75 c 

Sumber: a. Tillman, (1991) 
   b. Anonymous, (2008) 
   c. Soebarinoto et al., (1990) 
 
  Kandungan nutrisi wafer pakan ternak ruminansia hasil pemrograman 

pada Tabel 11, merupakan kandungan nutrisi bahan baku yang belum diproses. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kandungan lemak kasar, serat kasar dan 

karbohidrat sesuai dengan standart batasan nutrisi yang diperbolehkan untuk 

pakan ternak ruminansia, sedangkan kandungan kadar air, protein kasar dan abu 

tidak sesuai dengan standart kandungan nutrisi yang diperbolehkan karena bahan 

baku yang digunakan dalam pembuatan wafer pakan ternak ini berupa daun tebu 

kering memiliki kecernaan rendah, serat kasar tinggi dan nilai nutrisinya sedikit 

dibawah bahan baku pakan umum yang digunakan. 

a. Kadar Air 

 Kandungan kadar air hasil pemrograman sebesar 14.89% tidak sesuai 

dengan standart kandungan nutrisi yang diperbolehkan antara 9-12% untuk 

meningkatkan daya simpan pakan dan mencegah tumbuhnya mikroba. Menurut 

Winarno (1984), jumlah kandungan air pada bahan akan mempengaruhi daya 

tahan bahan tersebut terhadap serangan mikroba. Untuk memperpanjang daya 
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tahan suatu bahan, maka sebagian air pada bahan dihilangkan. sehingga mencapai 

kadar air tertentu.       

b. Protein Kasar 

 Kandungan protein kasar pemrograman sebesar 7.16% tidak sesuai dengan 

batasan standart kandungan nutrisi yang diperbolehkan minimal 8% karena bahan 

baku yang digunakan berupa daun tebu kering memiliki kualitas nutrisi rendah, 

sehingga untuk meningkatkan kandungan nutrisi terutama protein kasar 

ditambahkan bahan berupa urea yang memiliki kandungan nitrogen cukup tinggi 

setara dengan protein kasar untuk meningkatkan protein pakan yang dihasilkan. 

c. Lemak Kasar 

 Kandungan lemak kasar hasil pemrograman sebesar 3.01% sesuai dengan 

standart batasan kandungan lemak kasar yang diperbolehkan 3-5%. Ternak 

ruminansia tidak tahan makan pada pakan yang berkadar lemak tinggi ransumnya 

jarang mengandung lemak lebih dari 5%. Seperti halnya dengan karbohidrat, 

maka lemak juga merupakan sumber energi bagi ruminansia. Menurut Suparjo 

(2007), lemak yang terkandung dalam bahan pakan yang diberikan kepada 

ruminansia, misalnya dalam bentuk pakan penguat tidak boleh terlalu tinggi 

kadarnya karena akan mengakibatkan mencret.  

d. Serat Kasar 

Kandungan serat kasar hasil pemrograman sebesar 22.79% lebih tinggi 

dari batasan yang diperbolehkan meskipun sebagian besar pakan ruminansia 

berserat kasar tinggi yang memiliki kecernaan rendah, hasil tersebut sesuai dengan 

standart batasan yang diperbolehkan minimal 20%. Menurut Suparjo (2007), serat 
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kasar yang terdapat dalam pakan sebagian besar tidak dapat dicerna pada ternak 

non ruminansia namun digunakan secara luas pada ternak ruminansia.  

e. Abu 

Kandungan abu hasil pemrograman sebesar 14.78% tidak sesuai dengan 

standart batasan yang diperbolehkan antara 3-12%, hal ini diakibatkan bahan baku 

daun tebu kering dan dedak padi yang dipergunakan bersifat kering sehingga 

kadar abu lebih tinggi. Menurut Suparjo (2007), dalam makanan ternak jarang 

sekali abu atau bahan organik dibahas secara mendalam karena komponen abu 

pada analisis proksimat tidak memberikan nilai makanan yang penting karena abu 

tidak mengalami pembakaran sehingga tidak menghasilkan energi.  

f. Karbohidrat 

Kandungan karbohidrat hasil pemrograman sebesar 58.74% tidak sesuai 

dengan standart batasan yang diperbolehkan untuk pakan ternak ruminansia. 

Kandungan karbohidrat pakan ternak ruminansia berkisar 60-75%. Karbohidrat 

merupakan sumber energi yang dibutuhkan ternak untuk hidup pokok, 

berproduksi ataupun untuk pertumbuhannya. Kebutuhan ternak ruminansia akan 

energi dapat dipenuhi secukupnya bila ia diberi pakan sesuai dengan ukurannya.  

 

4.6 Analisis Sensitifitas   

Hasil analisis sensitifitas pemprograman linear programming untuk 

minimasi biaya bahan baku pembuatan wafer pakan ternak ruminansia bisa 

dikatakan optimal apabila harga semua variabel bahan baku sesuai pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Analisis Sensitifitas Fungsi Tujuan (Rp) 
      Variable Original Value Lower Bound 

(Minimum) 
Upper Bound 
(Maximum) 

Daun tebu kering 50 -Infinity 100 
Dedak padi 100 50 Infinity 
Tetes tebu  150 50 Infinity 
Urea 150 50 Infinity 
Mineral sapi 400 50 Infinity 

 
Hasil analisis sensitifitas biaya bahan baku pada Tabel 12, dikatakan 

optimal apabila: 

• Daun tebu kering berada pada harga minimum sebesar Rp. 50,00/100 g dan 

harga maximum sebesar Rp. 100,00/100 g. 

• Dedak padi berada pada harga minimum sebesar Rp. 50,00/100 g dan 

harga maximum sebesar Rp. 100,00/100 g. 

• Tetes tebu berada pada harga minimum sebesar Rp. 50,00/100 g dan harga 

maximum sebesar Rp. 150,00/100 g. 

• Urea berada pada harga minimum sebesar Rp. 50,00/100 g dan harga 

maximum sebesar Rp. 150,00/100 g. 

• Mineral sapi berada pada harga minimum sebesar Rp. 50,00/100 g dan 

harga maximum sebesar Rp. 400,00/100 g. 

Hal diatas disesuaikan dari hasil literatur batasan penggunaan bahan baku, 

kecuali dalam penggunaan daun tebu kering, sebab tidak ada batasan yang baku. 

Pada (Lampiran 7), menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang optimal 

dalam penyusunan formulasi wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun 

tebu kering memerlukan biaya sebesar Rp. 9,950/100 g. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode coba-coba (trial and error) dengan 
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menggunakan komposisi bahan baku daun tebu kering sebesar 33%, dedak padi 

40%, tetes tebu 25%, urea 1% dan mineral sapi 1%.  

Minimasi biaya bisa dikatakan optimal tetapi belum bisa dikatakan 

optimal pada kandungan nutrisi, sebab penggunaan daun tebu masih 

menggunakan metode trial and error, tetapi sebagai bahan pakan yang baik bisa 

dikatakan berhasil sebab bahan pakan wafer tersebut bersifat palatable/ternak 

ruminansia tersebut menyukai rasa dari produk wafer pakan ternak. 

Tabel 13. Hasil Analisis Sensitifitas Nilai Ruas Kanan 
Variable Slack/Surplus Original Value Lower Bound 

(Minimum) 
Upper Bound 
(Maximum) 

Kadar air 14.89 0.09 -Infinity 14.98 
Lemak kasar 3.01 0.03 -Infinity 3.04 
Protein kasar 7.16 0.08 -Infinity 7.24 
Abu 14.78 0.03 -Infinity 14.81 
Serat kasar 22.79 0.2 -Infinity 23 
Karbohidrat 58.74 0.6 -Infinity 59.35 

Keterangan: Infinity (tak terbatas) 

Hasil analisis sensitifitas ruas kanan pada (Lampiran 7), nilai variabel 

masih dianggap optimal apabila nilai ruas kanan masih dipenuhi. Hasil 

pemrograman formulasi wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun tebu 

kering dihasilkan kadar air sebesar 14.89% batas minimum infinity sedangkan 

batas maximum sebesar 14.98%, kadar lemak kasar sebesar 3.01% batas minimum 

infinity sedangkan batas maximum sebesar 3.04%, kadar protein kasar sebesar 

7.16% batas minimum infinity sedangkan batas maximum 7.24%, kadar abu 

sebesar 14.78% batas minimum infinity sedangkan batas maximum sebesar 

14.81%, kadar serat kasar sebesar 22.79% batas minimum infinity sedangkan batas 

maximum sebesar 23%, kadar karbohidrat sebesar 58.74% batas minimum infinity 

sedangkan batas maximum sebesar 59.35%.  
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4.7 Pembuatan Wafer Pakan Ternak Ruminansia 

Pembuatan wafer pakan ternak memerlukan teknik pembuatan yang perlu 

dipahami karena pada pelaksanaanya melibatkan bahan baku pakan yang harus 

tersedia serta penggunaan peralatan dalam pembuatan pakan tersebut. Diagram 

alir pembuatan wafer pakan ternak ruminansia disajikan pada Gambar 4.  

 

        Persiapan bahan baku 

                                  Pencacahan daun  
                               tebu kering 0.5-1cm 
 
                                 Penggilingan daun                  
                                       tebu kering                        Penumbukan urea 

                               Pengayakan 10 mesh              Pengayakan urea dan 
                                                                               mineral sapi 32 mesh    

Pengayakan dedak              Pencampuran I, daun             Pencampuran II, urea 
   padi 16 mesh               tebu kering dan dedak padi            dan mineral sapi 

 
                                                                        
                                                      Pencampuran bahan III       

                                                           Bahan campuran               Tetes tebu 
                                                                                                     (molasses) 
                                               Pemanasan bahan campuran 3-4  
                                                        Menit, suhu 60-80°C 
                                                   
                                                    Pengepresan/pencetakan  
                                                                    wafer 
 
                                            Pengeringan dengan sinar matahari 
                                               dan diangin-anginkan 2-3 hari 
 

                                                                 Produk wafer pakan ternak  
                                                                             ruminansia 
 
 
 
Gambar 4. Diagram Alir Proses Pembuatan Wafer Pakan Ternak    

Ruminansia 
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Proses pembuatan wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun 

tebu kering, dedak padi, tetes tebu (molasses), urea dan mineral. Bahan yang 

digunakan dalam bentuk butiran, tepung dan cairan yang diperoleh dipasaran 

kecuali daun tebu kering diproses terlebih dahulu melalui pencacahan 0,5-1 cm, 

kemudian dilakukan penggilingan untuk memperkecil partikelnya sebesar 10 

mesh agar mempermudah dalam proses pencampuran sehingga bahan tercampur 

rata (homogen) dan meningkatkan kegunaan pakan tersebut bagi ternak 

ruminansia, hal ini berkaitan dengan ukuran partikel yang lebih mudah 

dikonsumsi dan dicerna.  

Bahan baku pakan daun tebu kering yang telah digiling, urea yang 

dihaluskan, dedak padi, mineral dan tetes tebu (molasses) ditimbang sesuai 

dengan formulasi pakan hasil pemrograman. Proses pencampuran I campurkan 

bahan daun tebu kering halus dengan dedak padi diaduk hingga tercampur rata. 

Pencampuran II campurkan urea dan mineral sapi diaduk hingga tercampur rata. 

Proses pencampuran III mencampurkan bahan campuran I dengan campuran 

bahan II diaduk hingga bahan tercampur rata. Menuangkan tetes tebu (molasses) 

sedikit demi sedikit kedalam campuran III dicampur dengan cara diremas hingga 

tidak terjadi penggumpalan. Tujuan proses pencampuran bahan secara bertahap 

tersebut agar bahan tercampur rata (homogen). 

Setelah dilakukan pencampuran secara rata (homogen), bahan campuran di 

panaskan diatas kompor menggunakan wajan dengan suhu yang tidak terlalu 

panas antara 60-80°C, diaduk selama 3-4 menit hingga sungguh merata 

diusahakan bahan tidak hangus. Tujuan pemanasan bahan campuran pakan untuk 
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meningkatkan daya rekat tetes tebu (molasses) terhadap bahan campuran yang 

akan dicetak dalam bentuk wafer. Menurut Anonymous (2008), Dengan proses 

pemanasan, pakan akan menjadi lebih awet, tekstur, aroma dan rasa lebih baik 

serta daya cerna meningkat.  

Alat pencetakan wafer pakan ternak ruminansia mengunakan alat 

pengepres manual dengan ukuran cetakan 20x10x10 cm. Pada alat pengepres 

terdapat tuas berfungsi untuk menekan bahan campuran pakan sehingga 

didapatkan pakan dalam bentuk wafer yang padat. Proses pencetakan diawali 

dengan memasukkan bahan campuran pakan yang telah di panaskan terlebih 

dahulu ke dalam lubang cetakan, kemudian lubang cetakan ditutup dan dilakukan 

pengepresan dengan cara menekan tuas hingga didapatkan wafer pakan ternak 

padat dengan ukuran 20x10x2 cm.  

Proses pengeringan wafer pakan dilakukan dengan dipanaskan dibawah 

sinar matahari dan diangin-anginkan selama 2 sampai 3 hari. Pengeringan tersebut 

bertujuan untuk mengurangi kadar air wafer sehingga kadar airnya kurang 12%, 

pengeringan yang baik diharapkan menghindarkan wafer rusak karena 

berkembangnya jamur atau terjadinya kerusakan lainnya. Kandungan air dalam 

wafer pakan ternak yang dihasilkan akan berubah-rubah sesuai dengan lingkungan 

dan lama penyimpanan, hal ini sangat erat hubungannya dengan daya awet pakan 

dan merupakan pertimbangan utama dalam pembuatan wafer pakan ternak 

ruminansia.  
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4.8 Pengujian Kadar Air Wafer Pakan Ternak  

Pengujian kadar air wafer pakan ternak bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kelembaban dari wafer pakan ternak. Semakin tinggi nilai kadar air yang 

dimiliki suatu bahan maka kelembaban dari bahan tersebut juga akan semakin 

tinggi. Jumlah kadar air pada bahan baku pakan akan mempengaruhi daya tahan 

bahan terhadap serangan mikroba. Untuk memperpanjang daya tahan wafer pakan 

ternak yang dihasilkan, maka sebagian air pada bahan baku pakan dan wafer 

pakan ternak yang dihasilkan dihilangkan dengan cara pengeringan dibawah sinar 

matahari dan diangin-anginkan selama 2-3 hari sehingga diharapkan sesuai 

standart kadar air pakan sebesar 9-12%. 

Pelaksanaan pengujian kadar air wafer pakan ternak ruminansia dilakukan 

dengan mengeringkan wafer didalam oven pada suhu 105oC selama 24 jam. 

Berdasarkan hasil pengujian kadar air pencampuran bahan, pemanasan bahan dan 

kadar air wafer pakan ternak ruminansia setelah 2 dan 3 hari menunjukkan 

penurunan. Data perhitungan kadar air disajikan pada Tabel 14. 

Tabel 14. Kadar Air Wafer Pakan Ternak  
Keterangan Bahan 

Campuran  
Pemanasan 

Bahan 
Wafer 2 Hari Wafer 3 Hari 

Kadar air (%) 16.4 14.5 14.05 13.95 
 

Bedasarkan Tabel 14, menunjukkan hasil pengujian kadar air wafer pakan 

ternak cenderung mengalami penurunan. Kadar air tertinggi diperoleh pada 

pencampuran bahan sebesar 16.4%, terjadi penurunan kadar air setelah dilakukan 

pemanasan menjadi 14.5%. Pengukuran kadar air setelah dikeringkan selama 2 

hari sebesar 14.05% dan setelah 3 hari 13.95% hasil tersebut mengalami 

penurunan kadar air tidak terlalu besar. Kadar air setelah bahan campuran 
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dipanaskan menggunakan kompor dengan suhu (60-80°C) selama 3-4 menit 

mengalami penurunan, pemanasan tersebut bertujuan untuk menurunkan kadar air 

bahan dan meningkatkan daya rekat tetes tebu (molasses) terhadap bahan 

campuran. Kadar air pengeringan selama 2 dan 3 hari tidak mengalami penurunan 

terlalu besar, karena proses pengeringan secara dipanaskan dibawah sinar 

matahari dan diangin-anginkan bertujuan untuk mengantisipasi kehilangan nutrisi 

wafer pakan ternak akibat panas yang berlebihan.  

 

4.9 Tekstur Wafer Pakan Ternak Ruminansia 

Setiap bahan pakan atau pakan ternak, baik yang sengaja kita berikan 

kepada ternak maupun yang diperolehnya sendiri, mengandung unsur-unsur 

nutrisi yang konsentrasinya sangat bervariasi, tergantung pada jenis, macam dan 

keadaan bahan pakan tersebut yang secara kompak akan mempengaruhi tekstur 

dan strukturnya. Sifat tekstur sebenarnya adalah kelompok sifat fisik yang 

ditimbulkan oleh elemen struktural bahan pangan yang dapat dirasa oleh 

perabaan. Tekstur wafer pakan ternak ruminansia didapatkan dari pengukuran 

pada kekuatan bahan untuk menahan gaya persatuan luas (kg/cm²). Pengujian 

dilakukan pada wafer pakan ternak dengan luasan sampel 5x2 cm sebanyak 4 kali 

untuk mendapatkan rata-rata kekerasan/tekstur wafer. Hasil pengujian tekstur 

wafer pakan ternak disajikan pada Lampiran 5. 

Tabel 15. Tekstur Wafer Pakan Ternak  
Tekstur σ = F /A (kg/cm²) 

Rata-rata 0.034 
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Pada Tabel 15, menunjukan rata-rata hasil pengujian kekerasan/tekstur 

yang didapatkan sebesar 0.034 kg/cm², hasil tersebut menunjukkan bahwa tekstur 

wafer pakan ternak ruminansia tidak terlalu padat, karena kondisi air dan bahan 

pakan kering menunjukkan kadar air bahan pakan tersebut berperan utama pada 

tekstur wafer pakan ternak hasil penelitian. Pada proses pemanasan bahan 

campuran makin lama waktu pemanasan, akan makin tinggi pula tekanan 

kerusakan dan makin rendah kelembaban relatif udara mengering, makin tinggi 

pula tekanan kerusakannya. Suhu pemanasan sangat berpengaruh terhadap 

tekanan kerusakan.  

Menurut Purnomo (1995), kebanyakan bahan pangan yang dikonsumsi 

rata-rata agak basah serta mudah dikunyah. Jadi kebasahan, empuk, mudah 

dikunyah, serta terasa adanya cairan pada mulut saat bahan pangan dikunyah 

(juicy) merupakan faktor tekstur yang dikehendaki. Sebaliknya kondisi bahan 

pangan yang kering sekali, sangat keras dan tidak mudah dikunyah merupakan 

faktor-faktor tekstur yang tidak diharapkan. Hal yang mempengaruhi tekstur 

bahan pangan antara lain rasio kandungan protein, lemak, jenis protein, suhu 

pengolahan, kadar air dan semakin besar tekanan alat pengepres maka produk 

tersebut akan semakin padat dan ruang udara/pori-pori didalamnya semakin 

sedikit.  

 

4.10 Analisis Proksimat Wafer Pakan Ternak Ruminansia 

Pengujian analisis proksimat dilakukan dilaboratorium untuk mengetahui 

kandungan nutrisi wafer pakan ternak yang dihasilkan, pengujian tersebut 
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meliputi kandungan kadar air, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan abu. 

Kadar karbohidrat didapat dari perhitungan kasar atau yang disebut carbohydrate 

by difference yaitu karbohidrat = 100% - (protein + lemak + abu + air)%, 

sedangkan kadar air dapat diketahui dengan perhitungan 100% dikurangi bahan 

kering hasil analisis proksimat. Hasil analisis proksimat wafer pakan ternak 

ruminansia disajikan pada Tabel 16. 

Tabel 16. Analisis Proksimat Wafer Pakan Ternak  
Kandungan 

Nutrisi 
Kandungan 

Nutrisi Hasil 
Analisis Proksimat

(%) 

Kandungan 
Nutrisi Hasil 
Pemrograman 

(%) 

Kandungan Nutrisi 
Berdasarkan 

Literatur 
(%) 

Kadar air 13.21 14.89  9-12 a 
Protein kasar 10.45 7.16 ≥ 8 a 
Lemak kasar 4.31 3.01 3-5 a 
Serat kasar 19.93 22.79 ≥ 20 a 
Abu  12.97 14.78 3-12 b 
Karbohidrat 59.06 58.74 60–75 c 

Sumber: a. Tillman, (1991) 
   b. Anonymous, (2008) 
   c. Soebarinoto et al., (1990) 

a. Kadar Air 

Pada Tabel 16, analisis proksimat kadar air wafer pakan ternak yang telah 

diproses memiliki kadar air sebesar 13.21%. Kadar air tersebut tidak sesuai 

dengan yang diharapkan yaitu 9-12%. Tingginya kadar air dikarenakan 

pengeringan wafer kurang tepat, pada proses pengeringan menggunakan 

pemanasan sinar matahari dan secara diangin-anginkan dimaksudkan untuk 

mengantisipasi menurunnya kandungan nutrisi. Hasil pengujian kadar air wafer 

pakan ternak mengalami penurunan kadar air setelah diangin-anginkan selama 2 

sampai 3 hari.  



 

 

64

 Kadar air wafer pakan ternak diturunkan hingga 9-12% bertujuan untuk 

proses penyimpanan. Jamur akan tumbuh apabila kadar air wafer pakan ternak 

yang dihasilkan lebih dari 15%. Kadar air yang terlalu rendah akan menyebabkan 

pakan mudah menyerap uap air lingkungan sekitar, kecuali dikemas dan disimpan 

dengan baik. Pada umumnya pakan ternak yang ada dipasaran dikemas 

menggunakan plastik dan disimpan seadanya, banyak yang tidak dikemas karena 

produk yang dihasilkan langsung diberikan kepada ternak ruminansia. Untuk 

mempertahankan kadar air wafer pakan ternak antara 9-12%, harus diperhatikan 

juga suhu dan kelembaban ruang penyimpanan. Menurut Afrianto dan Liviawaty 

(2005), apabila kelembaban relatif lebih dari 65%, pakan akan mudah menyerap 

uap air dari lingkungan sekitar sehingga kadar air meningkat dan pakan akan 

segera ditumbuhi jamur, sedangkan suhu lingkungan yang sesuai untuk 

pertumbuhan jamur adalah diatas 25°C.        

b. Protein Kasar 

Hasil analisis proksimat wafer pakan ternak ruminansia yang telah 

diproses pada Tabel 16, didapatkan kadar protein kasar sebesar 10.45%. Kadar 

protein kasar ini lebih tinggi dan sesuai dengan standart batasan protein kasar 

yang diperbolehkan yaitu minimal 8%. Protein tidak tahan terhadap panas dan 

dapat mengalami denaturasi (rusaknya kondisi fisik protein sehingga sifat 

alamiahnya berubah) karena pemanasan, konsentrasi garam, pembekuan dan 

penyimpanan. Kandungan protein kasar mengalami peningkatan dikarenakan 

wafer pakan ternak tidak mengalami pemanasan berlebihan. Umumnya 
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pemanasan dilakukan menggunakan oven untuk pengeringan yang bertujuan 

menurunkan kadar air pakan. 

Protein merupakan bagian terpenting dari jaringan tubuh. Apabila wafer 

pakan ternak ruminansia tidak berprotein cukup, tubuh ternak tidak akan dapat 

membentuk dan memelihara jaringan-jaringan yang harus digantikan, akibatnya 

pertumbuhannya terganggu. Protein tidak hanya dilihat dari jumlah yang 

dibutuhkan atau jumlah yang terkandung dalam bahan makanan, tetapi juga 

kualitasnya. Untuk ternak ruminansia bahan makanan yang berprotein baik 

diperlukan agar ransum berkualitas protein baik memberikan produksi baik pada 

ternak ruminansia tersebut. 

c. Lemak Kasar 

Hasil analisis proksimat pada Tabel 16, kadar lemak kasar wafer pakan 

ternak ruminansia yang telah jadi sebesar 4.31% kadar lemak ini mengalami 

peningkatan sebelum diproses 3.01%, hasil tersebut sesuai dengan standart 

batasan yang diperbolehkan untuk pakan ternak ruminansia maksimal 5%. Lemak 

bukan merupakan sumber energi utama, tetapi dapat dipakai sebagai energi bagi 

ternak, mengingat ternak ruminansia tidak tahan makan yang berkadar lemak 

tinggi ransumnya jarang mengandung lemak lebih dari 5%.. 

d. Serat Kasar 

Hasil analisis proksimat wafer pakan ternak pada Tabel 16, didapatkan 

kadar serat kasar sebesar 19.93% hasil tersebut sesuai dengan standart batasan 

serat kasar yang diperbolehkan yaitu minimal 20%. Mengingat bahwa sebagian 

besar pakan ternak ruminansia berserat kasar tinggi. Menurut Garsetiasih (2007), 
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konsumsi bahan kering yang lebih banyak dengan kadar serat yang tinggi 

memungkinkan dapat merangsang enzim pencernaaan, sehingga daya cerna pakan 

juga meningkat. Enzim mampu menyederhanakan rantai kimia yang komplek 

menjadi sederhana, sehingga mudah dicerna oleh usus dan serat kasar dalam 

bahan pakan dapat meningkatkan daya cerna. 

e. Abu 

Analisis proksimat kadar abu wafer pakan ternak ruminansia pada Tabel 

16, sebesar 12.97%, hasil tersebut sesuai dengan standart abu yang diperbolehkan 

antara 3-12%. Pada makanan ternak jarang sekali abu atau bahan organik dibahas 

secara mendalam kerena komponen abu pada analisis proksimat tidak 

menghasilkan energi. Kadar abu yang tinggi menunjukkan bahwa wafer pakan 

ternak yang dihasilkan mengalami pemasakan berlanjut (over cooking), hal ini 

dikarenakan suhu pemanasan bahan campuran pakan diatas kompor yang tinggi 

dan penggunaan bahan berbentuk tepung, dimana bentuk tepung lebih mudah 

mengalami gelatinisasi, tetapi apabila pemanasan berlebihan maka akan 

mengalami keterlanjutan masak, jika ukuran bahan kecil maka proses pindah 

panas dan pindah massa lebih mudah. Selain kadar abu yang tinggi terjadinya 

keterlanjutan masak juga dibuktikan dari aroma wafer pakan ternak dan warna 

pakan menjadi coklat.     

f. Karbohidrat 

Karbohidrat adalah zat organik utama yang terdapat dalam tubuh dan 

umumnya mewakili 60-75% dari jumlah bahan kering dalam bahan makanan 

ternak Komponen utama karbohidrat adalah serat kasar. Kandungan nutrisi 
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karbohidrat didapat dari perhitungan kasar atau yang disebut carbohydrate by 

difference yaitu karbohidrat 100% - (protein + lemak + abu + air)%.  

Hasil analisis proksimat wafer pakan ternak ruminansia pada Tabel 16, 

didapatkan kadar karbohidrat sebesar 59.06%, kadar karbohidrat tersebut sesuai 

dengan standart kebutuhan nutrisi pakan ternak ruminansia sebesar 60-75%. Bila 

dalam ransumnya memperoleh karbohidrat terlalu besar maka kelebihan tersebut 

oleh tubuh akan diubah kedalam lemak yang akan disimpan sebagai sumber 

energi potensial. Selain berperan sebagai sumber energi, bahan-bahan yang 

banyak mengandung karbohidrat berfungsi sebagai alat perekat untuk mengikat 

komponen bahan baku dalam pembuatan wafer pakan ternak ruminansia. 

 Menurut Yusuf (2007), fungsi karbohidrat dalam susunan pakan antara 

lain sebagai sumber energi, lemak dan sebagai pasangan protein. Sebagai sumber 

protein karbohidrat dalam setiap gram menyediakan energi 3.75 Kcal. Sebagai 

sumber lemak, karena kelebihan karbohidrat akan diubah menjadi lemak disimpan 

diseluruh tubuh dan sebagai pasangan protein karena jika susunan ransum 

mengandung sedikit karbohidrat maka prosentase protein yang harus disediakan 

harus lebih besar dari biasanya.  

 

4.11 Keseimbangan Massa 

Hasil pengukuran keseimbangan massa (Lampiran 8), pada proses 

pembuatan wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun tebu kering selain 

untuk mengetahui massa bahan yang digunakan pada proses pencampuran bahan 

I, pencampuran bahan II, pencampuran bahan III, bahan campuran, pemanasan, 
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pencetakan dan pengeringan, juga untuk mengetahui kehilangan bahan yang 

terjadi pada setiap tahap-tahap proses pembuatan wafer pakan ternak ruminansia. 

Total bahan yang digunakan yaitu 300 g dengan komposisi daun tebu kering 99 g, 

dedak padi 120 g, tetes tebu 75 g, Urea 3 g dan mineral sapi 3 g. Keseimbangan 

massa proses pembuatan wafer pakan ternak disajikan pada Tabel 17. 

Tabel 17. Keseimbangan Massa Proses Pembuatan Wafer Pakan Ternak   
      Perlakuan  Masuk 

(Inflow) 
Keluar  

(Outflow) 
Kehilangan 
Bahan (g) 

Menguap 
(%) 

Pencampuran I 
- Bahan (g) 
- Kadar air (%) 

 
219 

10.68 

 
217.61 
10.52 

 
1.39 

 

 
 

0.16 
Pencampuran II 

- Bahan (g) 
- Kadar air (%) 

 
6 

6.25 

 
5.85 
5.39 

 
0.15 

 
 

0.86 
Pencampuran III 

- Bahan (g) 
- Kadar air (%) 

 
223.46 
10.52 

 
220.11 
10.37 

 
3.35 

 
 

0.15 
Bahan campuran 

- Bahan (g) 
- Kadar air (%) 

 
295.11 
16.78 

 
291.27 
16.4 

 
3.84 

 
 

0.38 
Pemanasan 

- Bahan (g) 
- Kadar air (%) 

 
291.27 
16.4 

 
286.01 
14.5 

 
5.26 

 
 

1.9 
Pencetakan 

- Bahan (g) 
- Kadar air (%) 

 
286.01 
14.5 

 
281.41 
14.17 

 
4.6 

 
 

0.33 
Pengeringan 

- Bahan (g) 
- Kadar air (%) 

 
281.41 
14.17 

 
278.29 
13.95 

 
3.12 

 
 

0.22 
Total   21.71 4 

 
a. Keseimbangan Massa pada Proses Pencampuran I 

Tabel 17, menunjukkan massa bahan yang digunakan pada proses 

pencampuran antara bahan baku daun tebu kering dan dedak padi, pada proses 

pencampuran tersebut terjadi kehilangan bahan sebesar 1.39 g diakibatkan karena 

ukuran partikel bahan daun tebu dan dedak padi berbeda, semakin kecil ukuran 
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partikel bahan maka akan semakin besar kehilangan yang terjadi. Hal ini 

diakibatkan oleh pencampuran bahan dilakukan secara manual menggunakan alat 

pengaduk sehingga mengakibatkan tercecernya bahan campuran ataupun 

tertinggal pada alat yang digunakan.  

b. Keseimbangan Massa pada Proses Pencampuran II 

Pada Tabel 17, proses pencampuran antara bahan urea yang telah 

dihaluskan dengan mineral sapi. Pada proses pencampuran tersebut terjadi 

kehilangan bahan sebesar 0.15 g, kehilangan ini disebabkan karena ukuran 

partikel urea dan mineral sapi yang halus, terutama pada urea sehingga 

mengakibatkan bahan tersebut menguap dan mencair pada waktu proses 

pencampuran.  

c. Keseimbangan Massa pada Proses Pencampuran III 

Pencampuran bahan III dilakukan antara bahan campuran I dengan bahan 

campuran II. Pencampuran ini dilakukan secara manual sampai bahan tersebut 

manjadi homogen. Pada Tabel 17, kehilangan bahan pada proses pencampuran 

sebesar 3.35 g, kehilangan ini diakibatkan tercecernya bahan pada waktu 

pengadukan dan tertinggalnya bahan pada wadah yang digunakan sebagai 

pencampuran. 

d. Keseimbangan Massa pada Proses Pencampuran Bahan  

Pada Tabel 17, pencampuran bahan antara bahan campuran III dengan 

tetes tebu (molasses). Kehilangan bahan yang terjadi sebesar 3.84 g, kehilangan 

ini diakibatkan oleh pencampuran dilakukan menggunakan tangan sehingga pada 

saat pengadukan bahan campuran banyak yang tertinggal pada tangan dan tempat 
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wadah pencampuran hal ini karena tetes tebu merupakan bahan cair dan sifat 

bahannya lengket.   

e. Keseimbangan Massa pada Proses Pemanasan 

 Proses pemanasan bahan baku campuran dilakukan  diatas kompor. Pada 

Tabel 17, kehilangan bahan sebesar 5.26 g hal ini diakibatkan pada waktu 

pemanasan terjadi perubahan terhadap bahan diantaranya adalah terjadinya proses 

penguapan yang diakibatkan naiknya suhu bahan campuran. Pemanasan 

mengakibatkan kandungan air yang terdapat pada bahan campuran mengalami 

penguapan sehingga kandungan air pada bahan campuran menurun. Kehilangan 

bahan juga terjadi akibat tercecernya bahan pada waktu proses pengadukan bahan 

campuran.  

f. Keseimbangan Massa pada Proses Pencetakan 

Pada Tabel 17, proses pencetakan menunjukkan massa bahan yang 

digunakan setelah bahan dipanaskan dilakukan pencetakan. Kehilangan bahan 

sebesar 4.6 g diakibatkan oleh tercecernya bahan pada waktu memasukkan bahan 

campuran pada lubang alat cetakan dan jatuhnya butiran bahan melewati sela 

cetakan pada waktu proses pengepresan.  

g. Keseimbangan Massa pada Proses Pengeringan   

Pada Tabel 17, proses pengeringan dilakukan dibawah sinar matahari dan 

diangin-anginkan didalam ruangan selama 2-3 hari untuk menurunkan kandungan 

air pada produk wafer pakan ternak. Pada proses pengeringan terjadi kehilangan 

bahan sebesar 3,12 g, hal ini diakibatkan kandungan air yang terdapat pada wafer 
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pakan ternak mengalami penguapan akibat pemanasan, sehingga kandungan air 

pada wafer pakan ternak setelah dilakukan pemanasan menurun.  

   

4.12 Perbandingan Nutrisi Wafer Pakan Ternak Ruminansia  
 

Setiap bahan pakan atau pakan ternak, baik yang sengaja kita berikan 

kepada ternak maupun yang diperolehnya sendiri, mengandung unsur-unsur 

nutrisi yang konsentrasinya sangat bervariasi, tergantung pada jenis, macam dan 

keadaan bahan pakan tersebut yang secara kompak akan mempengaruhi tekstur 

dan strukturnya. Unsur nutrisi yang terkandung di dalam bahan pakan secara 

umum terdiri atas air, protein kasar, lemak kasar, abu dan karbohidrat. Setelah 

dikonsumsi oleh ternak, setiap unsur nutrisi berperan sesuai dengan fungsinya 

terhadap tubuh ternak untuk mempertahankan hidup dan berproduksi secara 

normal. Kandungan nutrisi wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun 

tebu kering hasil penelitian tidak jauh berbeda dengan kandungan nutrisi wafer 

pucuk tebu, wafer rumput gajah dan konsentrat. Kandungan nutrisi wafer tersebut 

disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 18. Kandungan Nutrisi Wafer Pakan Ternak Ruminansia 
Kandungan 

Nutrisi 
Wafer Daun 
Tebu Kering 

(%) 

Wafer Pucuk 
Tebu Literatur 

(%)* 

Wafer Rumput 
Gajah Literatur 

(%)* 

Konsentrat 
Literatur 

(%)* 
Kadar air 13.21 9.81 9.66 10.2 
Protein kasar 10.45 5.81 8.86 19.22 
Lemak kasar 4.31 1.70 2.16 6.02 
Serat kasar 19.93 34.88 30.41 9.33 
Abu 12.97 11.82 13.62 8.54 
Karbohidrat 59.06 45.79 44.95 56.89 

Sumber: Proceedings, (1985)* 
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a. Kadar Air 

Hasil analisis proksimat wafer pakan ternak berbahan baku daun tebu 

kering pada Tabel 18, menunjukkan bahwa kadar air didapat dari 100% dikurangi 

bahan kering hasil analisis proksimat. Wafer pakan ternak ruminansia berbahan 

baku daun tebu kering kadar airnya sebesar 13.21% lebih tinggi dari standart 

kadar air yang diperbolehkan antara 9-12%, hal ini disebabkan karena wafer daun 

tebu kering yang dihasilkan tidak mengalami pengeringan yang tepat untuk 

mengantisipasi turunnya nilai kandungan nutrisi akibat dari panas berlebihan. 

Kadar air diturunkan hingga 9-12% dimaksudkan untuk keperluan penyimpanan 

agar wafer pakan ternak yang di hasilkan menjadi awet.  

b. Protein Kasar 

Protein merupakan zat makanan yang dibutuhkan oleh ternak termasuk 

ternak ruminansia. Kandungan protein kasar wafer pakan ternak ruminansia pada 

Tabel 18, menunjukkan sebesar 10.45%  sedangkan batasan protein kasar minimal 

8%. Di bandingkan dengan wafer pucuk tebu, wafer rumput gajah dan konsentrat 

kandungan protein kasar wafer daun tebu kering lebih tinggi sesuai untuk 

kebutuhan pakan tenak ruminansia.  

Menurut Kasmidjo (1990), peningkatan kandungan protein kasar 

disebabkan adanya pengurangan senyawa lain seperti karbohidrat dan lemak 

sehingga peningkatan kandungan protein hanyalah secara relatif yang sebenarnya 

merupakan perubahan sedikit dari senyawa karbohidrat dan lemak. Peningkatan 

kandungan protein kasar dalam substrat karbohidrat tersebut di manfaatkan oleh 

mikroba untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan.  
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c. Lemak Kasar 

Pada Tabel 18, kandungan lemak kasar sebesar 4.31% kandungan nutrisi 

lemak kasar tesebut sesuai dengan standart batasan lemak kasar 3-5% untuk pakan 

ternak ruminansia. Dibandingkan dengan wafer dan konsentrat literatur wafer 

pakan ternak berbahan baku daun tebu kering kandungan lemak kasar sesuai 

dengan batasan yang diperbolehkan, meskipun lemak bukan merupakan sumber 

energi utama tetapi dapat dipakai sebagai energi ternak. Apabila lemak kasar pada 

pakan melebihi 5% maka akan mengakibatkan ternak tersebut mencret.  

Kadar lemak yang rendah menguntungkan pada saat penyimpanan karena 

pakan tidak mudah tengik karena proses oksidasi yang nantinya tidak merusak 

asam amino dan vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, K). Lemak sangat 

mudah teroksidasi menjadi peroksida dan senyawa toksik lainnya, selain 

menimbulkan bau tengik, juga dapat menimbulkan keracunan pada ternak, 

menurunkan nafsu makan serta menghambat pertumbuhan. 

d. Serat Kasar 

Hasil pengamatan serat kasar pada Tabel 18, sebesar 19.93% hasil tersebut 

sesuai dengan kebutuhan serat kasar ternak ruminansia minimal 20%. Daun tebu 

kering yang digunakan sebagai bahan baku wafer pakan ternak ruminansia 

sebelum dilakukan pengolahan mengandung serat kasar tinggi, sifatnya sukar 

dicerna karena terdapat lignin yang sukar larut oleh enzim pencernaan. 

Kandungan serat kasar wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun tebu 

kering setelah dilakukan pengolahan pencacahan, pengilingan, pengeringan dan 

pemanasan dan dicetak dalam bentuk wafer dibandingkan dengan produk wafer 
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literatur, kandungan serat kasar wafer yang dihasilkan sesuai dengan standart 

minimal yang diperbolehkan untuk kebutuhan pakan ternak ruminansia.  

Menurut Garsetiasih (2007), konsumsi bahan kering pada ternak 

ruminansia yang lebih banyak dengan kadar serat kasar yang tinggi 

memungkinkan dapat merangsang enzim pencernaan dalam membantu 

memperlancar proses pencernaan, sehingga pakan mudah dicerna oleh usus dan 

daya cerna pakan juga meningkat.  

e. Abu 

Kandungan abu wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun tebu 

kering pada Tabel 18, sebesar 12.97% nilai abu tersebut sesuai dengan standart 

abu untuk pakan ternak ruminansia sebesar 3-12%. Kandungan abu tersebut tidak 

memberikan nilai makanan yang penting karena abu tidak mengalami pembakaran 

sehingga tidak menghasilkan energi. Dibandingkan dengan wafer dan konsentrat 

literatur nilai kandungan abu tidak jauh berbeda dan sesuai dengan batasan abu  

yang diperbolehkan untuk pakan ternak ruminansia.   

h. Karbohidrat 

Pada Tabel 18, kandungan karbohidrat wafer pakan ternak ruminansia 

sebesar 59.06% hasil tersebut sesuai dengan batasan karbohidrat yang 

diperbolehkan sebesar 60-75%. Dibandingkan dengan produk wafer dan 

konsentrat literatur hasil tersebut lebih tinggi dan sesuai untuk kebutuhan 

karbohidrat ternak ruminansia. Karbohidrat dibutuhkan dalam pakan ternak 

ruminansia karena bisa berperan dalam menghemat pengunaan protein sebagai 
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sumber energi. Apabila karbohidrat diolah dengan cara yang tepat, seperti 

dimasak atau dilakukan pemanasan akan meningkatkan daya cerna.  

Menurut Yusuf (2007), fungsi karbohidrat dalam susunan makanan antara 

lain sebagai sumber energi, lemak dan sebagai pasangan protein. Sebagai sumber 

energi karbohidrat dalam setiap gram menyediakan energi 3.75 Kcal. Sebagai 

sumber lemak, karena kelebihan karbohidrat akan diubah menjadi lemak disimpan 

di seluruh tubuh, dalam sel-sel lemak di jaringan adiposis dan sebagai pasangan 

protein, karena jika susunan ransum mengandung sedikit karbohidrat maka 

prosentase protein yang harus di sediakan harus lebih besar dari biasanya. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

1. Hasil pemrograman linear programming didapatkan komposisi bahan baku 

yaitu daun tebu kering 33%, dedak padi 40%, tetes tebu 25%, urea 1% dan 

mineral 1%.  

2. Hasil analisis proksimat produk wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku 

daun tebu kering yaitu kadar air 13.21%, protein kasar 10.45%, lemak kasar 

4.31%, serat kasar 19.93%, abu 12.97% dan karbohidrat 59.06%. 

Dibandingkan dengan wafer pucuk daun tebu, wafer rumput gajah dan 

konsentrat, kandungan nutrisi wafer berbahan baku daun tebu kering yang 

dihasilkan sesuai untuk kebutuhan nutrisi pakan ternak ruminansia.     

3. Dari perhitungan teknis optimasi di dapatkan optimal design minimasi biaya 

bahan baku sebesar Rp. 9,950/100g yang mewakili sebagai harga produk 

wafer pakan ternak jadi, dengan berbagai kendala yang terdefinisi. 

 

5.2. SARAN 

1. Pengeringan menggunakan oven diperlukan agar didapatkan wafer sesuai 

standart kadar air yang tepat.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pengujian secara biologis untuk 

mengetahui tingkat kecernaan (nilai cerna) produk wafer pakan ternak 

ruminansia berbahan baku daun tebu kering. 
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Lampiran 1. Analisis Proksimat Bahan Baku Wafer Pakan Ternak 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 
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Lampiran 2. Daftar Harga Bahan Baku 

  Tabel 1. Komposisi dan Harga Bahan Baku Wafer Pakan Ternak Ruminansia 
Bahan Baku Harga/kg 

 
Komposisi % Harga 

Daun tebu kering 500 0.33 163 
Dedak padi 1500 0.40 600 
Tetes tebu  1500 0.25 375 
Urea 1500 0.01 15 
Mineral sapi 4000 0.01 40 

Harga wafer pakan ternak/kg 1193 
 
Keterangan: 

Biaya produksi wafer pakan ternak ruminansia berbahan baku daun tebu kering 

sebesar Rp 1195,00/kg. Sedangkan biaya produksi suplement pakan ternak 

ruminansia berkisar antara Rp 1500,00/kg. 
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Lampiran 3. Pengujian Densitas Bahan Baku 

Tabel 1. Densitas Daun Tebu Kering  
Ulangan m 

 
(g) 

v 

(cm3) 
v
m

=ρ (g/cm3) 

1 4 5 0.8 
2 5 6 0.83 
3 6 7 0.85 
4 7 8 0.87 

ρ rata-rata 0.84 
 
Tabel 2. Densitas Dedak Padi  (ρ Literatur = 0‚920 - 0‚925  g/cm3) 

Ulangan m 
 

(g) 

v 

(cm3) 
v
m

=ρ (g/cm3) 

1 10 6 1.66 
2 10 7 1.42 
3 10 7 1.42 
4 10 7 1.42 

ρ rata-rata 1.48 
 
Tabel 3. Densitas Mineral Sapi 

Ulangan m 
 

(g) 

v 

(cm3) 
v
m

=ρ (g/cm3) 

1 10 2 5 
2 10 2 5 
3 10 3 3.33 
4 10 2 5 

ρ rata-rata 4.58 
 
Tabel 4. Densitas Urea  

Ulangan m 
 

(g) 

v 

(cm3) 
v
m

=ρ (g/cm3) 

1 10 7 1.42 
2 10 8 1.25 
3 10 8 1.25 
4 10 9 1.11 

ρ rata-rata 1.25 
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Lampiran 3. (Lanjutan) 

Tabel 5. Densitas Tetes Tebu (Molasses) (ρ Literatur = 1,413 g/cm3) 
Ulangan m 

 
(g) 

v 

(cm3) 
v
m

=ρ (g/cm3) 

1 20,7 15 1.38 
2 25,8 19 1.35 
3 36,4 26 1.4 
4 46,2 33 1.4 

ρ rata-rata 1.38 
 
 
Tabel 6. Densitas Wafer Pakan Ternak  

Ulangan m 
 

(g) 

v 

(cm3) 
v
m

=ρ (g/cm3) 

1 5 5 1 
2 5 4 1.25 
3 5 4 1.25 
4 5 3 1.66 

ρ rata-rata 1.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

86

Lampiran 4. Kadar Air Pencampuran Bahan  

Tabel 1. Kadar Air Pencampuran Bahan Awal 
Ulangan Berat Awal 

(w) 
 

(g) 

Berat Kering 
(d) 

(g) 

% 100
(w)BA 

(d)BK  - (w)BA   (%bb) ka ×=  

1 5 4.19 16.2 
2 5 4.17 16.6 
3 5 4.16 16.8 
4 5 4.20 16 

Rata-rata 16.4 
 
Tabel 2. Kadar Air Pencampuran Bahan Setelah Pemanasan 

Ulangan Berat Awal 
(w) 

 
(g) 

Berat Kering 
(d) 

(g) 

% 100
(w)BA 

(d)BK  - (w)BA   (%bb) ka ×=

1 5 4.32 13.6 
2 5 4.24 15.2 
3 5 4.28 14.4 
4 5 4.26 14.8 

Rata-rata 14.5 
 
Tabel 3. Kadar Air Wafer Pakan Ternak Setelah Diangin-anginkan 2 Hari 

Ulangan Berat Awal 
(w) 

 
(g) 

Berat Kering 
(d) 

(g) 

% 100
(w)BA 

(d)BK  - (w)BA   (%bb) ka ×=

1 5 4.26 14.8 
2 5 4.31 13.8 
3 5 4.32 13.6 
4 5 4.30 14 

Rata-rata 14.05 
 
Tabel 4. Kadar Air Wafer Pakan Ternak Setelah Diangin-anginkan 3 Hari 

Ulangan Berat Awal 
(w) 

 
(g) 

Berat Kering 
(d) 

(g) 

% 100
(w)BA 

(d)BK  - (w)BA   (%bb) ka ×=

1 5 4.28 14.4 
2 5 4.32 13.8 
3 5 4.39 13.4 
4 5 4.35 14.2 

Rata-rata 13.95 
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Lampiran 5. Tekstur Wafer Pakan Ternak Ruminansia 

Tabel 1. Tekstur Wafer Pakan Ternak  
Ulangan Luas Permukaan 

Bahan (cm²) F 
σ = F /A (kg/cm²) 

1 10 0.4 0.04 
2 10 0.3 0.03 
3 10 0.35 0.035 
4 10 0.3 0.03 

Rata-rata 0.034 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Proksimat Wafer Pakan Ternak Ruminansia 
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Lampiran 7. Formulasi Pemrograman Wafer Pakan Ternak Ruminansia 

 
Input Data Formulasi Wafer Pakan Ternak Menggunakan QM For Windows Versi 
2.0 

 
 
 

Output Data Formulasi Wafer Pakan Ternak Ruminansia 
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Lampiran 7. (Lanjutan) 

Analisis Sensitifitas dan Nilai Ruas Kanan 

 
 

 
Solution List 
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Lampiran 8. Keseimbangan Massa (Mass Balance) 
 
Mass balance: Daun tebu kering 99 g + Dedak padi 120 g + Urea 3 g + Mineral sapi 3 g + Tetes tebu (molasses) 75 g 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Keterangan: 
 1.   217.61 g Daun tebu kering dan dedak padi 8.   5.26 g Kehilangan bahan 
 2.   5.85 g Urea dan mineral sapi   9.   286.01 g Bahan campuran 
 3    3.5 g Kehilangan bahan    10. 4.6 g Kehilangan bahan 
 4.   220.11 g Campuran III    11. 28.41 g Produk basah 

5.   75 g Tetes tebu (molasses)   12. 3.12 g Kehilangan bahan 
6.   3.84 g Kehilangan bahan    13. 278.29 Produk kering 
7.   291.27 g Campuran I, II dan III

Pencampuran III 1 

2 

3 

5 

6 

4 7 9 

Pencetakan 

10 

13 11 

12 

8

9 

Bahan Campuran Pemanasan 

Pengeringan 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
 
1. Pencampuran I 

          Daun Tebu Kering 
                                                          Massa 99 g 
                                                          Ka 10.3 % 

                    
                 Dedak Padi                                                                      Campuran I 
                 Massa 120 g                                                                    Massa 217.61 g 
                 Ka 8.3 %                                                                         Ka 10.52 %  

                    
         Kehilangan 

           Massa 1.39 g 
    Kadar air pencampuran daun tebu kering dan dedak padi = 10.6 %     

    Kehilangan bahan pencampuran I =  
219
217.61) - (219 x 100% = 0.46% 

2. Pencampuran II 
                  Urea 

  Massa 3 g 
  Ka 1.55 % 

                    
                 Mineral sapi                                                                  Campuran II 
                 Massa 3 g                                                                      Massa 5.85 g 
                 Ka 5.34 %                                                                     Ka 5.39 % 

                    
         Kehilangan 

           Massa 0.15 g 
    Kadar air pencampuran urea dan mineral sapi = 6.25 % 

Kehilangan bahan pencampuran II =  
6
5.85) - (6 x 100% = 2.5 % 

3. Pencampuran III 
           Campuran I 

                                                           Massa 217.61 g 
                                                           Ka 10.52 % 

                    
                 Campuran II                                                                  Campuran III 
                 Massa 5.85 g                                                                 Massa 220.11 g 
                 Ka 5.39 %                                                                     Ka 10.37 % 

                    
         Kehilangan 

                                                             Massa 3.35 g 
    Kadar air pencampuran I dan II = 10.52 % 

 Kehilangan bahan pencampuran III =  
223.46

220.11) - (223.46 x 100% = 1.49 % 

 

PENCAMPURAN 

PENCAMPURAN 

PENCAMPURAN 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
 
4. Campuran III dan Tetes Tebu (Molasses) 

          Tetes tebu (molasses) 
                                                          Massa 75 g 
                                                          Ka 28.59 % 

                    
              Campuran III                                                                 Campuran I, II, III 
              Massa 220.11 g                                                              Massa 291.27 g 
              Ka 10.37 %                                                                    Ka 16.4 %  

                     
        Kehilangan 

           Massa 3.84 g 
 

    Kadar air pencampuran III dan tetes tebu (molasses) = 16.78 % 

 Kehilangan bahan pencampuran I, II, III =  
295.11

291.27) - (295.11 x 100% = 1.3 % 

 
5. Pemanasan  
 

         Kehilangan 
            Massa 5.26 g 

 
        Campuran I, II, III                                                                 Bahan campuran 
        Massa 291.27 g                                                                     Massa 286.01 g 
        Ka 16.4 %                                                                             Ka 14.5 % 

                    

 Kehilangan bahan setelah pemanasan =  
291.27

286.01)  - (291.27 x 100% = 1.8 % 

 
6. Pencetakan 
 

     Bahan campuran                                                                Produk basah 
           Massa 286.01 g                                                                  Massa 281.41 g 
           Ka 14.5 %                                                                          Ka 14.17 % 

                    
         Kehilangan 

                                                             Massa 4.6 g 
 

Kehilangan bahan setelah pencetakan =  
286.01

281.41) - (286.01 x 100% = 1.6 % 

 
 
 
 

PENCAMPURAN 

PEMANASAN 

PENCETAKAN 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
 
7. Pengeringan  
 

         Kehilangan 
           Massa 3.12 g 

 
        Produk basah                                                                   Produk kering 

              Massa 281.41 g                                                               Massa 278.29 g 
              Ka 14.17 %                                                                     Ka 13.95 % 

                    

         Kehilangan bahan pada pengeringan =  
281.41

278.29) - (281.41 x 100% = 1.1 % 

 
8. Total kehilangan bahan  
 

     Kehilangan bahan = %100
300

21.71 x  = 7.23 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENGERINGAN 
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Lampiran 9. Gambar Bahan Baku, Alat dan Wafer Pakan Ternak         
Ruminansia       

                                
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                

       Gambar daun kering                              Gambar daun tebu kering  
     dirajang 0,5-1 cm 

 
 
 
       
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Gambar penggilingan daun tebu kering            Gambar daun tebu kering halus 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
                     

            Gambar tetes tebu (molasses)                            Gambar dedak padi    
 
 
              
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

                        
   Gambar urea                                       Gambar mineral sapi               
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Lampiran 9. (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

      Gambar timbangan digital                            Gambar oven 
 
 
 
 

                                             
                                                  
       
       
 

                      
  
 
 
 
 

                      
 
             

        Gambar vacum desikator                       Gambar brazilliant Test                               
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Lampiran 9. (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gambar alat pengayak                     Gambar pengayakan dedak padi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Gambar pengayakan daun                    Gambar pengayakan mineral 
                tebu kering 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gambar campuran bahan I                      Gambar campuran bahan II 
             daun tebu kering dan dedak padi                        urea dan mineral sapi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Gambar campuran III                      Gambar hasil pemanasan  

         bahan campuran       bahan campuran 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           Gambar alat pengepres manual                    Gambar wafer telah dipres 

 
 
 
 
    
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar wafer                                 Produk wafer pakan ternak                    
            ruminansia 
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Lampiran 9. (Lanjutan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Produk wafer pakan ternak                 Pengujian aroma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Pengujian pakan             Sampel wafer pengujian 
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Lampiran 10. Spesifikasi Alat Pengepres Manual 
 

    
        
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technical Detail 
Size of machine (length x width x 
height) 

 41 x 25 x 51 cm (16 x 10 x 20 in) 

Weight of machine  58 kg 
Size of crate for shipment  29 x 70 x 49 cm (12 x 28 x 19 in) 
Weight of packed machine  67 kg 
Standart block size (single mould) a. 29 x 14 x 9 cm (11.5 x 5.5 x 3.5 

in) 
b. 29 x 14 x 3.8 cm (11.5 x 5.5 x 1.5 

in) 
 

c. 20 cm x 10 cm x 6.5 cm 
Maximum nominal compaction force  18 tonnes 
Nominal compaction pressure  4.4 N/mm2 (630 psi) 
Compression ratio  1.7 : 1 
Energy input/transmission   Manual/mechanical 
No. of blocks per cycle/output rate a. 1/37 blocks per hour 
 b. 1/60 blocks per hour 
Labour force required (incl. 
excavation and mixing) 

 4 men 

Sumber: http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi-bin/library.html 
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