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RINGKASAN  

Ampas tahu dengan nilai gizi yang cukup tinggi dan kualitas protein yang 
baik telah dimanfaatkan oleh peternak di KUD AKUR , Bumiaji, Batu sebagai 
pakan kelinci. Namun karena ampas tahu segar bersifat cepat basi dan berbau kurang 
sedap bila tidak segera digunakan, sehingga penggunaannya dalam bentuk basah 
dianggap kurang praktis. Tujuan dari penelitian ini adalah menyusun formula pakan 
dengan pendekatan Program Linier metode simpleks serta membuat pakan alternatif 
yang praktis dan ekonomis. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2008 di Laboratorium TPHP Jurusan 
Teknik Pertanian, Unibraw. Penyusunan formula pakan kelinci menggunakan 
program Quantitative Methode for Windows (QM) sub program Linear 
Programming dengan fungsi tujuan yaitu meminimumkan biaya produksi pembuatan 
pakan berbahan baku ampas tahu, bekatul, dan tetes.  Secara matematis dapat ditulis :  

Z = C (X1, X2, X3)      
= 0.5X1+1X2+0.75X3  

dimana C adalah harga bahan baku tiap gram. Fungsi kendala yaitu kandungan 
nutrisi bahan baku yang dibatasi oleh kebutuhan nutrisi kelinci meliputi kadar air, 
protein, lemak, serat, abu, dan karbohidrat. 

Hasil formulasi menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil optimal 
diperlukan bahan baku dengan komposisi ampas tahu 50%, bekatul 25%, tetes tebu 
25% dan membutuhkan biaya Rp. 687,5 tiap kilogram. Komposisi ini masih 
dianggap optimal jika harga maksimum bahan baku tiap kilogramnya sebesar 
Rp.1000. Pellet dicetak dengan diameter 0.5cm dan panjang 1cm. Kandungan nutrisi 
pellet ampas tahu setelah proses pengeringan adalah kadar air 18.79%, protein 
12.05%, lemak 7.76%, serat kasar 18.71%, abu 9.74% dan karbohidrat 51.66%. 
Kadar air, lemak, abu, dan karbohidrat lebih besar dari kebutuhan nutrisi ternak. Hal 
ini dikarenakan bahan baku yang digunakan memiliki kadar abu dan karbohidrat 
yang tinggi serta kurangnya waktu pengeringan. Kandungan nutrisi tersebut masih 
dibawah standar jika dibandingkan dengan pakan kelinci produk impor yang ada 
dipasaran.  

Nilai densitas kamba pellet 1.278 g/cm3, tingkat kekerasan rata-rata sebesar 
534.55 g/cm2, dan indeks penyerapan air adalah 6,38 g gel/ g sampel. Setelah 
pengujian pakan terhadap ternak, didapat pertambahan bobot badan dan nilai 
konsumsi yang cenderung naik tiap minggunya dengan nilai rata-rata 133.25 
g/ekor/minggu dan 329.5 g/ekor/minggu. Sedang nilai konversi pakan sebesar 2.473.   

Kata kunci: kelinci, pakan (pellet), ampas tahu, linear programming   



  
EMILIAH HUSNAH. 0211020015. Optimation Agriculture Waste to Make 
Rabbit Feed (Pellets) Bases on Soybean Meal and Rice Bran. Minor Thesis. 
Lectures: Ir. Anang Lastriyanto M.Si and DR. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA   

SUMMARY    

High quality protein with high value nutrition soybean meals has been used 
by KUD AKUR , Bumiaji, Batu s breeders as a rabbit feeds. But fresh soybean 
meals is usually  hackneyed and smell less delicately when not applied as soon as 
possible. When it s use in wet form is assumed practicaly unsatisfying. The purpose 
of this research is to compose feed formula with Linear Programming approach using 
simplex method, and to make economical and alternate feed.  

This research is carried out on May 2008 in Laboratorium of  Technique of 
Processing Agricultural Product  (TPAP), University of Brawijaya Malang. 
Composing of rabbit feed formula applies Quantitative Methods for Windows (QM) 
program, sub program Linear Programming with the objective function is 
minimizing the cost of feed production. It can be written: 

Z = C (X1, X2, X3)      
= 0.5X1+1X2+0.75X3  

Where C is the value material of feedstock each gram. The constraint function is 
nutrition content of feedstock was limited by rabbit requirement of nutrition 
including water content, protein, fat, fiber, ash, and carbohydrate.   

The result of formulation indicates that to get optimal result is required 50% 
soybean meals, 25% rice bran, and 25% molasess, with production cost is 
Rp.687.5/kg. This composition still be assumed optimal if the maximum price of 
feedstock equal to Rp.1000,00/kg. The dimension of soybean meal pellets is 0.5 cm 
of diameter size and 1cm of length. Nutrition content soybean meal pellets after 
drying process is 18.79% water content, 12.05% protein, 7.76% fat, 18.71% crude 
fiber, 9.74% ash, and 51.66% carbohydrate. Water, fat, ash, and carbohydrate content 
are bigger than requirement of rabbit nutrition. If compared with another product, the 
nutrition content of soybean meal pellets still bellow the  standard. The pellet density 
is  1.278 g/cm3, 534.55 g/cm2 level of hardness, and 6,38 g gel/ g sampel of water 
absorption index. Based on the research, Average Daily Gain (ADG) and feed intake 
value tend to increasing every week with Mean value 133.25 g/pieces/weeks and 
329.5 g/pieces/weeks. Feed convertion ratio is 2.473.      

Keyword : rabbit, feed (pellet), soybean meals, linear programming        
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I. PENDAHULUAN  

1.6 Latar Belakang  

Perkembangan ternak kelinci di Indonesia saat ini semakin pesat. Hal ini 

ditandai dengan semakin maraknya agribisnis ternak kelinci diberbagi daerah. Selain 

kulit bulu dan kotorannya bisa dimanfaatkan, saat ini kelinci juga dikenal sebagai 

penyedia daging yang handal dan dapat dijadikan sumber protein alternatif. Sehingga 

usaha peternakan kelinci selain sebagai pemenuhan gizi perlu adanya dukungan yang 

mengarah pada usaha komersil-berorientasi pasar.   

Tata laksana pemberian pakan yang berorientasi pada kebutuhan kelinci dan 

ketersediaan bahan pakan merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan 

produktivitas ternak kelinci. Tatalaksana pemberian pakan meliputi pemilihan jenis 

bahan baku, pemenuhan jumlah kebutuhan dan pola pemberian pakan.  

Makanan kelinci yang baik adalah yang terdiri dari sayuran hijau, jerami, biji-

bijian, umbi dan konsentrat. Konsentrat sebagai ransum diberikan sebagai makanan 

tambahan penguat, kalau makanan pokoknya sayuran hijau. Konsentrat untuk 

makanan kelinci dapat berupa pellet (makanan buatan dari pabrik), bekatul, bungkil 

kelapa, bungkil kacang tanah, ampas tahu atau gaplek. Saat ini, pellet kelinci yang 

ada dipasaran masih terbatas dan mayoritas adalah produk impor dengan kisaran 

harga tiap kilogramnya adalah Rp.30000,00 sedang produk lokal berkisar 

Rp.5000,00. Dengan keterbatasan tersebut, hijauan dan limbah pertanian yang 

tersedia merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif variasi pakan 

kelinci.   

Potensi  ampas  tahu di Indonesia cukup  tinggi,  pada  tahun  1999 produksi 

kacang  kedelai tercatat  sebanyak  1.306.253  ton.  Bila 50% kacang kedelai tersebut 



  
digunakan untuk membuat  tahu  dan  konversi  kacang  kedelai menjadi  ampas tahu 

sebesar  100-112%,  maka  jumlah  ampas  tahu  tercatat  731.501,5  ton secara  

nasional (Anonima, 2009). Ampas tahu dengan nilai gizi yang cukup tinggi dan 

kualitas protein yang baik telah dimanfaatkan oleh peternak di KUD AKUR , 

Bumiaji, Batu sebagai pakan kelinci. Namun ampas tahu segar bersifat cepat basi dan 

berbau kurang sedap bila tidak segera digunakan, sehingga penggunaannya dalam 

bentuk basah dianggap kurang praktis. 

Penelitian ini dikaji dari penyusunan formula pakan kelinci dengan 

menggunakan program Quantitative Methods for Windows 2.0 (QM) sub program 

Linear Programming dengan mengoptimalkan penggunaan limbah pertanian berupa 

ampas tahu, bekatul, dan tetes tebu untuk meminimumkan biaya produksi pembuatan 

pakan. 

1.2  Rumusan Masalah  

Penelitian ini mengolah limbah ampas tahu, bekatul, dan tetes tebu sebagai 

bahan baku pembuatan pakan (pellet) kelinci yang diharapkan dapat menjadi pakan 

alternatif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menyusun formula 

dan membuat pakan kelinci yang praktis dan ekonomis namun tetap memenuhi 

kebutuhan gizi. Serta pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi dan pertambahan 

bobot badan kelinci. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui komposisi optimum (optimum design) dan biaya produksi 

pembuatan pellet ampas tahu.  

2. Membuat pakan alternatif yang memenuhi kebutuhan gizi kelinci dan 

menguji nilai densitas, tekstur, dan daya serap air pakan. 



    
3. Mengetahui nilai kandungan nutrisi pakan kelinci berbahan baku ampas tahu 

dan bekatul. 

1.4  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu alternatif pemanfaatan 

limbah ampas tahu, bekatul, dan tetes tebu yaitu dengan mengolah sebagai pakan 

tambahan yang memenuhi kebutuhan gizi untuk kelinci. 

1.5  Batasan Masalah   

1. Tidak membahas analisa kimia dan analisa biologi secara mendetail 

2. Tidak membahas rancangan struktural alat yang digunakan 

3. Tidak mengamati perubahan yang terjadi selama proses 

4. Kelinci yang digunakan adalah jenis New Zealand White lepas sapih                          



  
II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kelinci (Oryctolagus cumiculus) 

2.1.1 Klasifikasi  

Secara umum, menurut Arrington and Kelly (1976), kelinci memiliki 

klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordota 

Subphylum : Vertebrata 

Class  : Mamalia 

Ordo  : Lagomorpha 

Family  : Leporidae 

Subfamily : Leporine 

Genus  : Oryctolagus 

Spesies : Oryctolagus cumiculus        

Gambar 1. Beberapa varietas kelinci  



     
Menurut Aak (1985), penggolongan kelinci berdasarkan berat badannya 

adalah: 

1. Kelinci ringan (kecil)    :  2 

 
4 kg 

2. Kelinci setengah berat (sedang) :  4 

 

6 kg 

3. Kelinci berat (besar)   :  6 

 

8 kg  

Kelinci di Indonesia diutamakan dagingnya. Sehubungan dengan 

penggolongan kelinci di atas, lebih baik dipilih kelinci sedang atau besar untuk 

diternakkan sebagai ternak potong dengan pilihan dari ras Selandia Baru, 

Champagne, California, atau vlaams untuk pemasaran lebih cepat mengingat 

dagingnya lebih banyak. 

2.1.2 Keunggulan Ternak dan Daging Kelinci  

Blakely dan David (1991) menyebutkan bahwa ada beberapa keunggulan bila 

kelinci digunakan sebagai penghasil daging seperti kemampuan kelinci yang baik 

sekali dalam mengubah pakan menjadi daging. Tiap kilogram berat hidup induk 

kelinci akan menghasilkan daging yang lebih banyak dibandingkan ternak yang lain. 

Selain itu kelinci dapat dipelihara dengan menggunakan modal yang relatif kecil dan 

peralatan yang sederhana. Kelinci merupakan sumber protein yang bermutu tinggi. 

Dagingnya berwarna putih, berserat halus, rasanya lezat dan tidak diharamkan oleh 

agama (Rismunandar, 1981). Selain sebagai sumber protein, kelinci juga dapat 

dimanfaatkan untuk kerajinan tangan maupun industri, bahan untuk ilmu 

pengetahuan, pembuatan obat-obatan, dan dapat digunakan sebagai sumber pupuk 

untuk pekarangan.  

Daging kelinci juga memiliki keunggulan dalam hal kandungan nutrisi 

dibandingkan jenis daging lain yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam Tabel 1 

ditunjukkan kandungan daging kelinci dibandingkan jenis daging lainnya.  



  
Tabel 1. Susunan zat-zat makanan pada beberapa daging tiap 100 g 

Jenis Ternak Kalori 
(g) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

Fe 
(mg) 

Vit A 
(I.U.) 

Vit B 
(I.U.) 

Kelinci Lokal *

 
111 16.60 2.50 1.0 - 8 

Kelinci Ras **

 
62-70 19.61 15-16 1.0 - - 

Ayam*

 

125 20 5 2.0 10 30 
Kerbau*

 

125 20 5 5.1 7 100 
Sapi*

 

125 20 5 5.1 7 100 
* Rismunandar (1967), ** Ashbrook (1934) dalam Anonim (1986)    

Gizi daging kelinci tidak jauh berbeda dengan ternak lain. Jumlah kadar 

lemak dagingnya lebih rendah dari kadar lemak jenis ternak yang lain. Kadar ini 

berguna untuk mengurangi kecenderungan penyakit arteri clorosis (pengendapan 

lemak dalam pembuluh darah). 

2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Kelinci   

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan kelinci adalah faktor 

genetik, lingkungan, dan pakan yang diberikan.  

a. Faktor Genetik   

Pengaruh genetik mempunyai dua tipe utama yaitu pengaruh antar bangsa dan 

antar ternak dalam satu bangsa. Perbedaan antar bangsa  ternak dapat 

menyebabkan perbedaan kecepatan pertumbuhan dan susunan tubuh. 

Produktivitas ternak ditentukan oleh mutu genetik ternak dan pengaruh 

lingkungan dimana diternakkan. Produktivitas ternak yang rendah dari suatu 

bangsa mungkin disebabkan pengaruh faktor genetik sebagi faktor pembatas 

(Edey et al.,1981).  

b. Faktor Lingkungan  

      Lingkungan dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak 

terhadap pertumbuhan. Lingkungan dapat meliputi iklim, kondisi perkandangan, 

dan pengawasan terhadap penyakit (Edey et al., 1981). Keadaan iklim di suatu 

daerah erat hubungannya dengan ketinggian tempat. Unsur-unsur iklim yang 



    
menonjol antara lain suhu dan kelembaban lingkungan. Kelinci lebih tahan 

terhadap suhu dingin daripada panas. Suhu ideal untuk kelinci penghasil daging 

setelah disapih adalah 16-18 0C dengan kelembaban 75%.  

Pada temperatur 10-300C ternak kelinci masih dapat hidup dan berkembang 

dengan baik. Pada temperatur diatas 300C mempunyai efek negatif terhadap 

fertilitas dan kematian dini pada embrio, sedangkan temperatur 100C 

menyebabkan gangguan pada kelinci muda. 

c. Faktor Pakan  

Fakta menunjukkan bahwa pertumbuhan erat kaitannya dengan konsumsi 

pakan. Akan tetapi perlu diingat bahwa ternak yang mengkonsumsi pakan dalam 

jumlah banyak belum menjamin pertambahan bobot badan yang tinggi. 

Kemampuan untuk mencukupi zat makanan tergantung pada konsumsi zat 

makanan yang dapat dicerna dan efisiensi nutrisi yang dapat dimetabolisme serta 

dapat digunakan untuk kegiatan tersebut (Rismunandar, 1981).   

Kelangsungan hidup kelinci sangat ditentukan oleh perhatian dan 

perawatan peternaknya. Jenis, jumlah dan mutu makanan yang diberikan sangat 

menentukan pertumbuhan, kesehatan dan perkembangbiakannya. Makanan kelinci 

yang baik adalah yang terdiri dari sayuran hijau, jerami, biji-bijian, umbi dan 

konsentrat. Pemberian sayuran hijau pada kelinci hendaknya telah dilayukan untuk 

mempertinggi kadar serat kasar dan menghilangkan getah atau racun yang dapat 

menimbulkan kejang-kejang atau mencret.    

Konsentrat juga diperlukan dalam tambahan makanan kelinci. Berfungsi 

untuk meningkatkan nilai gizi yang diberikan dan mempermudah penyediaan 

makanan. Konsentrat sebagai ransum diberikan sebagai makanan tambahan penguat, 

kalau makanan pokoknya sayuran hijau. Konsentrat untuk makanan kelinci dapat 



  
berupa pellet (makanan buatan dari pabrik), bekatul, bungkil kelapa, bungkil kacang 

tanah, ampas tahu atau gaplek.  

Pada periode pertumbuhan setelah disapih, pakan merupakan faktor yang 

penting bagi kelangsungan hidup seekor ternak, karena pada periode ini ternak 

kelinci tidak lagi memperoleh air susu dari indukknya. Sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan zat makanan untuk pertumbuhan harus dipenuhi dari luar induknya 

(Anggorodi, 1979). 

2.3 Nutrisi Yang Dibutuhkan Dalam Pakan Kelinci  

Selain jumlah makanan harus mencukupi, zat-zat makanan yang terkandung 

dalam makanan pun harus terpenuhi. Adapun zat-zat makanan yang diperlukan 

kelinci adalah : 

a. Vitamin-vitamin   

Fungsi utama vitamin secara umum menurut Djajasewaka (1985) adalah 

sebagai berikut : 

1. Sebagai bagian dari suatu enzim atau ko-enzim hingga dapat juga dikatakan 

mengatur berbagai proses metabolisme 

2. Mempertahankan fungsi berbagai jaringan tubuh 

3. Mempengaruhi pertumbuhan dan pembentukkan sel-sel baru 

4. Membantu dalam pembuatan zat-zat tertentu dalam tubuh    

Adapun kebutuhan vitamin untuk kelinci Aak (1985) adalah: 

 

Vitamin A 

Vitamin ini diperlukan kelinci untuk segala umur. Kekurangan vitamin A 

menyebabkan penyakit Coryza, penyakit mata, steril dan mudah diserang 

parasit. Vitamin A bisa diperoleh dari tanaman-tanaman yang berwarna hijau, 

wortel, jagung kuning, minyak ikan. 



     
Vitamin B Kompleks 

Pada umumnya kelinci tak menderita kekurangan vitamin B. sebab vitamin B 

bisa disimpan oleh semacam pseudo pemamah biak. 

 

Vitamin D 

Vitamin D banyak dibutuhkan kelinci muda atau yang sedang tumbuh. 

Kekurangan vitamin D menyebabkan penyakit tulang (rachitis), yakni 

pertumbuhan tulang kurang sempurna dan mengganggu syaraf. Vitamin D 

bisa diperoleh pada tanaman-tanaman dari bangsa leguminosa yang berwarna 

hijau, tanaman yang mendapat sinar matahari, minyak ikan. 

 

Vitamin E  

Vitamin E adalah vitamin kesuburan atau anti sterilitas. Vitamin ini banyak 

terdapat pada biji-bijian sebangsa padi, dan leguminosa (bagian yang 

berwarna hijau), kecambah. 

b. Hydrat arang dan lemak   

Baik hydrat arang maupun lemak, keduanya dibutuhkan kelinci guna 

menimbulkan energi (tenaga). Kelebihan hydrat arang akan membantu pembentukan 

lemak di dalam tubuh, sehingga kelinci menjadi gemuk. Hydrat arang terdapat pada 

jagung, sorgum, katul, ketela pohon, ketela rambat. Sedangkan lemak terdapat pada 

kacang tanah, kedelai, katul dsb.  

Lemak berfungsi sebagai sumber energi dan membantu penyerapan mineral-

mineral tertentu (terutama kalsium) serta vitamin-vitamin yang terlarut dalam lemak 

(vitamin A, D, E, K). Dalam kaitannya dengan pakan buatan, penggunaan lemak 

berpengaruh terhadap rasa dan tekstur pakan yang dibuat (Sahwan, 2004). 

Kandungan lemak untuk pakan produksi kelinci adalah 3-6%, sedangkan pakan 

hidup pokok 2-4% (Kartadisastra, 1994). 



  
c. Mineral  

Mineral adalah berbagai macam garam seperti Ca, P, Fe dll yang diperlukan 

tubuh untuk pertumbuhan, reproduksi, berproduksi. Mineral bisa diberikan antara 

lain dalam bentuk tepung ikan, tepung tulang, kapur , dll. 

d. Protein  

Protein dibutuhkan oleh tubuh ternak seperti halnya mineral yang berfungsi 

untuk pertumbuhan, mengganti sel baru, dan berproduksi. Oleh karena itu kelinci 

dengan segala umur membutuhkan protein, lebih-lebih yang sedang bunting dan 

kelinci muda yang sedang tumbuh. Protein terdapat pada tepung ikan, bungkil 

kelapa, bungkil kacang, kedelai, daun turi, daun lamtoro dsb. Menurut Kartadisastra 

(1994), pakan produksi kelinci harus mengandung 16-19% protein, sedangkan pakan 

hidup pokok 12-15%. 

Menurut Sahwan (2004), protein mempunyai fungsi bagi tubuh yaitu sebagai : 

1. Zat pembangun yang membentuk berbagai jaringan baru untuk pertumbuhan, 

mengganti jaringan rusak dan bereproduksi. 

2.  Zat pengatur yang berperan dalam bentuk enzim dan hormon penjaga dan 

pengatur berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. 

3. Zat pembakar karena unsur karbon yang terkandung di dalamnya dapat 

difungsikan sebagai sumber energi pada saat kebutuhan energi tidak terpenuhi 

oleh karbohidrat dan lemak  

e  Serat Kasar  

Yang disebut serat kasar adalah semua bahan zat-zat organik yang tidak dapat 

larut dalam H2SO4, 0.3 N dan dalam NaOH 1.5 N yang berturut-turut dimasak 

selama 30 menit (Anggorodi, 1979). Kadar serat yang digunakan pada pakan 



    
produksi harus lebih rendah daripada pakan hidup pokok, yaitu sebanyak 12-16% 

untuk produksi dan 17-22% pada pakan pokok (Kartadisastra, 1994).  

f. Abu 

Kebutuhan abu baik untuk pakan produksi maupun pakan hidup pokok kelinci 

adalah antara 5-6.5% (Kartadisastra, 1994). 

      Berikut di tunjukkan kebutuhan zat makanan untuk kelinci dalam tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan Zat Makanan Kelinci Periode Pertumbuhan 

Zat Makanan 
Kebutuhan 

1 2 3 

Energi dan Protein 

   

    Energi tercerna    (kkal/kg) 2500 2500 2000-2200

 

    TDN                    (%) 65 - - 

    Serat Kasar          (%) 10-12 18 17-22 

    Lemak Kasar       (%) 2 3-5 3-6 

    Protein Kasar      (%) 16 16 12-19 

    Abu                     (%) - - 5-6 

    Karbohidrat        (%) - - 44-52 

Mineral 

   

    Kalsium              (%) 0.40 0.40 - 

    Fosfor                 (%) 0.22 0.30 - 

Sumber : 1.National Research Council (1977) 2. Lebas (1989)  3. Kartadisastra (1994)   

Menurut Blakley and David (1991) seperti halnya semua jenis hewan, kelinci 

membutuhkan karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Jumlah 

kebutuhannya tergantung pada umur, tujuan produksi serta laju atau kecepatan 

pertumbuhannya. Air bersih merupakan suatu keharusan. Seekor kelinci betina dapat 

menghabiskan air sebanyak 4 liter per hari. Kebutuhan mineral diberikan dalam 

bentuk garam.   



  
Kebutuhan zat makanan pada ransum untuk kelinci menurut Aak (1985) 

dijelaskan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kebutuhan Zat Makanan untuk Ransum Kelinci 

Jenis kelinci Kebutuhan Zat Makanan (%) 
Protein Kasar

 

Lemak Serat Kasar Mineral 
Kelinci potong, pejantan 
dan yang sedang tumbuh 

12-15 2-3.5 20-27 5-6 

Kelinci bunting dan 
menyusui 

16-20 3-5.5 15-20 4.5-6.5 

   

Sedangkan untuk jumlah makanan per ekor perhari untuk dara, calon pejantan 

dengan berat badan 2-4 kg atau rata-rata berat hidup 3kg memerlukan 0.16 kg. 

Kelinci potong dengan berat hidup 2-3 kg rata-rata memerlukan 0.17 kg. Jumlah 

makanan untuk induk bunting berat 2.5kg membutuhkan makanan sebanyak 0.12 kg, 

5 kg memerlukan 0.20kg, dan 0.27 kg makanan per ekor setiap hari untuk induk 

bunting dengan berat 7.5 kg. 

2.4 Bahan-Bahan Pakan Kelinci 

2.4.1 Ampas Tahu  

Ampas tahu merupakan salah satu hasil samping yang berbentuk padatan 

dalam pembuatan tahu. Ampas tahu diperoleh dari hasil penyaringan bubur kedelai. 

Padatan pada kedelai yang menjadi tahu hanya 40-59% sisanya adalah bagian yang 

tidak hancur dan tertinggal dalam ampas tahu. Sebagian tidak tergumpalkan ikut 

dalam cairan limbah.  

Ampas tahu mempunyai potensi yang besar untuk diolah menjadi bahan 

pangan, karena nilai gizi yang cukup tinggi dengan kualitas protein yang baik. 

Komponen penting yang lain dari ampas tahu ialah serat kasar. Pengolahan lebih 

lanjut terhadap ampas tahu selain meningkatkan nilai ekonomis yang dapat 

menguntungkan pabrik tahu, juga bermanfaat bagi kesehatan manusia, serta 

mengurangi pencemaran lingkungan (Wiriarno, 1985) 



     
Umumnya ampas tahu berwarna putih kekuningan dan berbau khas. 

Komposisi ampas tahu sangat beragam dan tergantung perlakuan sebelum dan 

selama proses, semakin lama dan tinggi suhu perendaman sampai batas tertentu akan 

menaikkan padatan susu kedelai dan menurunkan padatan ampas tahu. Ampas tahu 

masih mempunyai kandungan protein yang relatif tinggi, karena pada proses 

pembuatan tahu tidak semua bagian protein bisa diekstrak, lebih-lebih jika 

menggunakan proses penggilingan sederhana dan tradisional.   

Ampas tahu masih memiliki kadar gizi yang tinggi, walaupun tidak setinggi 

bungkil kedelai atau tepung kedelai. Kandungan protein kasar ampas tahu lebih 

tinggi dari pada bungkil kelapa yang dipakai secara luas dalam susunan ransum 

ternak di Indonesia. Mineral yang terkandung dalam ampas tahu adalah kalsium, 

magnesium, dan besi yang relatif tinggi. Sedangkan kandungan tembaga, timbal, dan 

seng rendah. Mineral yang terkandung dalam ampas tahu dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan Mineral dalam Ampas Tahu 

Jenis Mineral Jumlah dalam   µg/g 

Kalsium (Ca) 890.75 

Magnesium (Mg) 358.52 

Besi (Fe) 124.66 

Tembaga (Cu) 5.55 

Timbal (Pb) 2.29 

Seng (Zn) 0.49 

  Sumber: Cochrane (1958) 

2.4.2 Bekatul  

Sebelum diolah lebih lanjut, padi harus digiling untuk memisahkan 

endosperm dari kulitnya. Menurut Tjiptadi (1976), dari beberapa tingkat 

penggilingan mula-mula akan diperoleh beras pecah kulit dan hasil ikutan yang 

berupa sekam dan dedak kasar. Pada penyosohan pertama diperoleh beras huller, 



  
dedak lunteh I dan menir. Dari penyosohan kedua diperoleh beras putih penuh 

(milled rice), dedak lunteh II dan menir. Sedang dari penyosohan terakhir diperoleh 

beras kepala (polished rice), bekatul dan menir. Selanjutnya hasil penggilingan padi 

dapat diperinci sebagai berikut 70% beras giling, 20% sekam, 8% dedak, dan 2% 

bekatul.  

Dari pengolahan padi tersebut, dedak masih terdiri dari beberapa jenis dan 

mutu yang berbeda. Dedak dibagi menjadi tiga kelas : 

1. Dedak kasar  

Terdiri dari pecahan-pecahan kulit gabah. Sebagai bahan makanan 

mempunyai nilai sangat rendah. Kadar protein relatif sangat rendah yaitu 3% dan 

daya cernanya rendah. 

2. Dedak lunteh   

Merupakan hasil ikutan penumbukan padi dengan kandungan protein sekitar 

9.5% atau dapat merupakan hasil ikutan penggilingan padi untuk memperoleh 

beras asah. Dedak lunteh kaya akan thiamin dan kandungan niasinnya sangat 

tinggi. Dedak lunteh cukup enak bila segar, tetapi bahan makanan tersebut sering 

tengik dalam penyimpanan karena kandungan minyaknya yang tinggi. Dedak 

lunteh sangat berubah-ubah dalam kandungan serat kasarnya, tergantung dari 

perbandingan kulit yang ada. 

3. Bekatul 

Dalam susunannya mendekati analisis dedak lunteh. Kandungan vitamin B 

lebih kecil daripada dedak lunteh. Dalam bekatul terdapat pecahan-pecahan 

menir halus. Dari semua dedak padi, bekatul lebih tinggi harganya dan lebih sulit 

untuk makanan ternak  karena manusia juga memakannya dalam bentuk bubur. 

Kadar protein katul ±12%, lemak 13%, dan serat kasar 3%. Seperti halnya dedak 



    
lunteh, bekatul cenderung menjadi tengik dalam penyimpanan. Oleh karena itu 

dalam pengolahan harus sesegar mungkin.   

Bekatul sebenarnya merupakan sumber nutrisi yang lengkap karena 

mengandung protein, lemak, serat pangan, berbagai vitamin dan mineral. Komposisi 

kimia bekatul dapat dilihat pada Tabel 5 berikut. 

Tabel 5. Komposisi Kimia Bekatul 

Komposisi Kisaran (%) 

Air 4-8 

Protein 12-16 

Lemak 18-23 

Total karbohidrat 45-55 

Total serat pangan 23-35 

Serat pangan dapat larut 2-6 

Abu  7-10 

Asam lemak bebas <4 

Sumber : Anonim (2002) 

2.4.3 Tetes Tebu  

Tetes tebu merupakan sisa hasil produksi pada industri pengolahan gula yang 

berbentuk cair yang dapat digunakan sebagai sumber energi, penyedap aroma pakan 

dan bahan perekat (binder), selain itu harganya relatif murah. Tetes tebu sudah 

banyak dimanfaatkan sebagai bahan tambahan pakan ternak, karena kandungan 

gizinya cukup baik (Anonim, 2006).       



  
Tabel 6. Komposisi Kimia Tetes Tebu 

Komposisi Kisaran (%) 
Berat Kering 77.0 

Abu 8.00 

Serat kasar 7.70 

BETN 57.1 

Protein 4.20 

Phospor 0.09 

Natrium 0.15 

Kalium 2.60 

Calsium 0.84 

  Sumber: Hartadi (1999) 

2.5 Model Pemrograman Linier 

Menurut Ekawati (1995), terdapat berbagai cara dan metode untuk menyusun 

formulasi pakan yaitu : 

1. Metode empat persegi pearson s 

2. Metode persamaan aljabar 

3. Metode lembar kerja (worksheet) 

4. Metode Linear Programming   

Program linier adalah satu teknik riset operasional untuk memecahkan 

persoalan optimisasi (minimasi/maksimasi) dengan menggunakan persamaan dan 

ketidaksamaan linier untuk mendapatkan hasil yang optimum dari berbagai alternatif 

pemecahan yang ada. Suatu persoalan disebut persoalan LP menurut Supranto (1988) 

apabila memenuhi hal-hal sebgai berikut : 

- Tujuan (objective) yang akan dicapai harus dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi 

linier. Fungsi ini disebut fungsi tujuan (objective function) 

- Harus ada alternatif pemecahan. Pemecahan yang membuat nilai fungsi tujuan     

optimum (laba yang maksimum, biaya yang minimum,dll) yang harus dipilih 



    
- Sumber-sumber tersedia dalam jumlah yang terbatas (bahan mentah terbatas, 

modal terbatas,dll). Pembatasan ini harus dinyatakan ketidaksamaan linier (linear 

inquality)  

Kelebihan-kelebihan cara Linear Programming (LP) menurut Soekartawi (1995) 

antara lain sebagai berikut: 

- Mudah dilaksanakan, terlebih bila menggunakan alat bantu komputer 

- Dapat menggunakan banyak variabel, sehingga berbagai kemungkinan untuk 

memperoleh pemanfaatan sumber daya yang optimum dapat dicapai 

- Fungsi tujuan (objective function) dapat difleksibelkan sesuai dengan tujuan 

penelitian atau berdasarkan data yang tersedia. Misalnya apabila ingin 

meminimumkan biaya atau memaksimumkan keuntungan dengan data yang 

terbatas   

Model LP dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan (objective function) 

dan fungsi batasan (constrain function). Fungsi tujuan adalah fungsi yang 

menggambarkan tujuan atau sasaran yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya 

secara optimal, untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. Fungsi 

batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-batasan kapasitas 

yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Masalah 

keputusan yang sering dihadapi adalah alokasi optimum sumber daya terbatas yang 

ditunjukkan sebagai maksimasi keuntungan atau minimasi biaya (Subagyo dkk, 

2000). 

2.5.1 Formulasi Model  

Model pemrograman linier terdiri dari komponen dan karakteristik tertentu 

dimana komponen model tersebut termasuk variabel keputusan, fungsi tujuan, dan 



  
batasan model. Tahapan selanjutnya dalam memformulasikan model matematik 

menurut Mulyono (2002)  meliputi tiga tahap berikut: 

1. Menentukan variabel keputusan (unsur-unsur dalam persoalan yang dapat 

dikendalikan oleh pengendali keputusan) dan dinyatakan dalam simbol matematis 

2. Membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linier dari 

variabel keputusan 

3. Menentukan semua kendala atau batasan masalah tersebut dan diekspresikan 

dalam persamaan atau pertidaksamaan yang merupakan hubungan linier dari 

variabel keputusan yang mencerminkan keterbatasan sumber daya masalah  

tersebut   

   Pendekatan matematis selangkah demi selangkah diperlukan untuk 

memudahkan dalam menentukan penyelesaian. Menurut Mulyono (2002), struktur 

umum model pemrograman linier standar adalah fungsi tujuan berbentuk maksimasi 

dengan variabel keputusan Xj untuk j = 1, 2, ...n. Bentuk umum model linier program 

adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi tujuan     

Minimasi, Z = 
n

1j
j

X
j

C .............................................................................. (1) 

b. Fungsi kendala 

Dengan memperhatikan kendala    

n

1j
i

b
j

X
ij

a       i = 1, 2, .n        ........................................................ (2) 

c. Kendala non negativitas untuk variabel keputusan 

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



    
  aij, bi dan cj disebut sebagai parameter atau koefisien model. Cj adalah 

parameter atau koefisien fungsi tujuan, aij adalah parameter matriks fungsi kendala 

dan bi adalah parameter ruas kanan atau ketersediaan atau kebutuhan sumberdaya. 

2.5.2 Asumsi 

 

Asumsi Model 

Model LP menurut Mulyono (2002) mengandung asumsi-asumsi sebagai 

berikut: 

1. Linearitas 

Perbandingan antara input yang satu dengan input yang lain atau untuk suatu input 

dengan output besarnya tetap dan terlepas pada tingkat produksi. 

2. Proporsionalitas 

Jika peubah pengambilan keputusan Xj berubah maka dampak perubahannya akan 

menyebar dalam proporsi yang sama terhadap fungsi tujuan CjXj, juga pada 

kendalanya aijXj.  

3. Additivitas 

Nilai parameter suatu kriteria optimal (koefisien peubah pengambilan keputusan 

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

model linear programming tersebut. Additivitas menurut Subagyo (2000) juga 

diartikan bahwa nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau dengan 

pemrograman linier dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan (Z) yang 

diakibatkan oleh kenaikan dapat ditambahkan tanpa mempengaruhi bagian nilai Z 

yang diperoleh dari kegiatan ini. 

4. Divisibilitas 

Asumsi ini berarti bahwa nilai solusi yang diperoleh, Xj, tidak harus berupa 

bilangan bulat. Ini berarti nilai Xj dapat terjadi pada nilai pecahan manapun. 



  
Karena itu variabel keputusan merupakan variabel kontinyu, sebagai lawan dari 

variabel diskrit atau bilangan bulat. 

5. Deterministik 

Yaitu menghendaki agar semua parameter dalam model pemrograman linier (Cj, 

aij, bi) tetap dan diketahui secara pasti.  

2.5.3 Metode Simpleks  

   Meskipun problem program linier dapat diselesaikan dengan pendekatan 

grafikal, akan tetapi hampir seluruh problem program linier sesungguhnya tidak 

dapat diselesaikan dengan cara ini. Karena pada umumnya program linier 

mempunyai lebih dari tiga variabel. Karena kesulitan menggambarkan grafik 

berdimensi banyak, maka penyelesaian masalah LP yang melibatkan lebih dari dua 

variabel menjadi tak praktis atau tidak mungkin.   

  Mulyono (2002) berpendapat bahwa dalam keadaan ini kebutuhan metode 

solusi yang lebih umum menjadi nyata. Metode umum itu dengan dikenal dengan 

nama Algoritma Simplex yang dirancang untuk menyelesaikan seluruh masalah LP, 

baik yang melibatkan dua variabel maupun lebih. Penyelesaiannya melalui 

perhitungan ulang (iteration) dimana langkah-langkah perhitungan yang sama 

diulang berkali-kali sebelum solusi optimum dicapai.    

Penggunaan metode simpleks untuk menyelesaikan masalah-masalah LP, 

model LP harus diubah kedalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku 

(standard form). Ciri-cirinya adalah: 

a. Semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan nonnegatif 

b. Semua variabel nonnegatif 

c. Fungsi tujuan dapat maksimum maupun minimum  



    
2.5.4 Metode M Besar  

Formulasi program linier dengan batasan terdapat persamaan dengan tanda  

dapat dimodifikasikan pada bentuk persamaan dengan menambahkan variabel slack 

kedalamnya. Tapi untuk program linier yang mengandung tanda = atau  kita tidak 

dapat lagi menyelesaikannya dengan menambahkan variabel slack tapi dengan 

menambahkan variabel buatan.   

Menurut Siagian (1987), penambahan variabel ini akan mengubah fungsi 

kendala. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan menciptakan situasi dimana ia 

menjadi nol pada penyelesaian akhir. Ini dapat dicapai dengan membuat suatu 

bilangan besar M sebagai harga dari variabel buatan tersebut dalam fungsi tujuan. 

Kalau kasusnya maksimasi maka buatlah M sebagai harga variabel buatan dan +M 

jika minimasi. 

2.6 Proses Pembuatan Pakan Kelinci 

a.  Pengeringan Ampas Tahu  

Ampas tahu bersifat cepat basi dan berbau kurang sedap bila tidak segera 

digunakan. Hal ini disebabkan ampas tahu dalam keadaan segar mudah ditumbuhi 

mikroorganisme. Ampas tahu akan segera asam atau busuk dalam 2-3 hari, hal ini 

dapat diatasi dengan jalan mengeringkan ampas tahu. Pengeringan ampas tahu akan 

memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai guna (Susanto, 1997).  

Ampas tahu yang telah dikeringkan manfaatnya tidak berbeda dengan ampas 

tahu basah. Ampas tahu yang dikeringkan pada suhu 50-60 0C selama 24 jam kadar 

airnya dapat mencapai 9% dan mampu bertahan sampai tiga bulan dalam kemasan 

plastik dan tidak mengalami perubahan warna serta bau (Sariati, 1993). Ampas tahu 

yang telah dikeringkan masih memiliki kandungan nutrisi yang bisa dimanfaatkan 



  
untuk bahan baku pangan atau sekedar bahan campuran. Komposisi kandungan 

nutrisi ampas tahu kering dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Kandungan Nutrisi Ampas Tahu Kering 

Nutrisi Ampas Tahu Kering (%) 

Air

 

9.70

 

Protein Kasar 21.26 
Serat Kasar

 

19.94

 

Lemak Kasar

 

7.17

 

Karbohidrat 40.99 
Abu

 

4.58

 

Kalsium

 

0.51

 

Fosfor 0.35 
Energi (Kkal/g)

 

3773

 

Asam Amino :

  

     Lisin 0.80 
     Leusin

 

0.84

 

     Isoleusin

 

0.56

 

     Valin 0.57 
     Metionin

 

0.33

 

     Treonin

 

0.50

 

     Triptofan 0.17 
     Fenilalanin

 

0.11

 

   Sumber: Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Perikanan      
Uniersitas Brawijaya (1999) dalam Yudhawati (1999) 

b. Penggilingan atau Penepungan  

Penggilingan atau penepungan bertujuan untuk memperkecil dan 

menghaluskan bahan baku yang semula masih berbentuk gumpalan atau bongkahan 

sehingga permukaannya lebih luas. Penggilinan atau penepungan juga akan 

pempermudah proses selanjutnya yaitu pencampuran dan pencetakkan. Bahan baku 

yang telah digiling kemudian diayak untuk mendapatkan partikel yang sesuai dengan 

kebutuhan. Peralatan yang digunakan dalam proses penggilingan atau penepungan 

antara lain alat penggiling, mesin penepung (hammer mill) atau grinder dan ayakan 

(Sahwan, 2004).   



    
c. Penimbangan dan Pencampuran  

Bahan baku yang telah berbentuk tepung ditimbang sesuai dengan komposisi 

bahan baku yang akan digunakan atau sesuai dengan formulasi pakan. Setelah 

ditimbang, bahan dicampur secara merata dan homogen agar seluruh bagian pakan 

yang dihasilkan mempunyai sisi zat gizi yang merata dan sesuai dengan formulasi. 

Untuk memperoleh hasil yang sempurna dan homogen dapat digunakan mesin 

pencampur (mixer) (Sahwan, 2004). 

d. Pengukusan 

Kegiatan pengukusan atau penanakan dilakukan lebih dekat waktunya dengan 

kegiatan pengoperasian extruder pada industri besar (skala pabrik). Dengan extruder 

yang canggih, kegiatan ini satu rangkaian dengan alat dimana campuran bahan akan 

dicampur dengan air dan uap air yang disebut pre condition. Pada extruder 

sederhana, adonan dapat ditanak terlebih dahulu. Penanakan tersebut menurut 

Botting (1989) akan menentukan tingkat gelatinisasi dari adonan. 

e. Pencetakan   

Teknologi yang digunakan untuk membuat pellet di pabrik-pabrik pakan 

adalah teknologi ekstrusi, sedangkan alatnya disebut ekstruder. Ekstrusi adalah suatu 

proses dimana bahan makanan diatur kadar airnya, dimasak terlebih dahulu, ditekan 

melalui lubang cetakan, dibuat mengembang dan dikeringkan. Ekstrusi dapat 

menggunakan berbagai jenis bahan baku sehingga dapat memilih yang harganya 

murah.   

Pencetakan pellet secara sederhana menurut Djarijah (1998) dapat 

menggunakan gilingan daging atau gilingan gethuk. Jika pembuatan pakan dalam 

kapasitas besar, alat dapat dimodifikasi dan menambahkan diesel (motor) penggerak 

yang disambungkan pada pedal putar. 



   
Untuk keperluan ini, bahan pakan diproses dengan mesin pencetak pellet 

yang dibuat dari mesin penggiling daging yang telah dimodifikasi. Bahan yang akan 

dicetak akan didorong oleh putaran spiral pendorong dan bergerak kearah plat 

pencetak. 

f. Pengeringan dan Pendinginan  

Bahan baku yang telah tercetak mejadi pellet kemudian dikeringkan. 

Pengeringan ini untuk menurunkan kadar air yang terkandung di dalam pakan atau 

pellet sehingga menjadi minimal dan stabil yaitu sekitar 10-12%. Dengan demikian, 

pakan tidak mudah ditumbuhi jamur dan mikroba sehingga layak untuk disimpan. 

Pengeringan dapat dilakukan secara alami dengan bantuan sinar matahari dan secara 

mekanik denga bantuan alat pengering atau oven         (Sahwan, 2004). Apabila 

ditambahkan bahan pelengkap yaitu berupa minyak maupun vitamin dengan cara 

disemprotkan maka pengeringan harus dilakukan lagi apabila pakan atau pellet akan 

disimpan.  

Setelah proses pengeringan dan kadar air pakan sesuai dengan yang 

dikehendaki, maka selanjutnya dilakukan proses pendinginan sebelum dilakukan 

pengemasan. Proses pendinginan atau penganginan (cooling) bertujuan untuk 

menghilangkan uap air yang terdapat pada permukaan luar pelet hasil palletizing 

(pembentukan pelet). Pendinginan dilakukan dengan cara mengalirkan udara 

sekeliling dengan blower tanpa pemanasan. Proses cooling ini berlangsung selama 

beberapa menit sekitar 5-15 menit. Selanjutnya, produk dapat langsung dikemas. 

g. Pengemasan dan Penyimpanan  

Menurut Afrianto dan Liviawaty (2005), pengemasan pakan buatan 

dimaksudkan untuk melindungi pakan tersebut dari kerusakan fisik (pencucian, api, 

binatang pengerat), kerusakan klimatis (suhu, kelembaban), kerusakan akibat proses 



    
kimia, serta kerusakan oleh serangga dan mikroba selama pengangkutan dan 

penyimpanan. Kondisi lingkungan penyimpanan yang baik adalah ruangan yang 

kering dan dingin dengan sirkulasi udara yang baik, tanpa cahaya yang berlebihan. 

Selain itu, suhu di seluruh ruang penyimpanan harus diusahakan relatif sama. 

2.7 Keseimbangan Massa  

Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk mencari atau mengetahui 

material yang masuk (inflow) dan yang keluar (outflow) pada proses kemudian 

menentukan jumlah dari masing-masing material pada setiap urutan proses. Cara 

yang biasa digunakan untuk mengetahui keseimbangan massa atau 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)  

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 air yang menguap, 

dan C adalah bahan yang keluar dari proses diasumsikan sebagai steady state, maka 

proses tersebut digambarkan seperti gambar dibawah ini:     

                      W 

             I                               C   

             Gambar 2. Keseimbangan Massa pada Proses evaporasi  



  
Total keseimbangan massa adalah:  

Inflow = Outflow + Accumulation,  

        bila accumulation = 0 adalah pada kondisi steady (steady state) sehingga :  

I = W   ..........................................................................................................(5) 

Perhitungan kommponen 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 

massa (Toledo, 1999). 

2.8 Pengujian Kualitas Pakan  

Menurut Afrianto dan Liviawaty (2005), kualitas pakan buatan sebaiknya 

ditentukan dengan melakukan pengujian berdasarkan serangkaian evaluasi fisik, 

kimiawi, dan biologis. 

d. Evaluasi Fisik  

Pakan yang berkualitas baik apabila memiliki ukuran partikel bahan baku 

yang halus dan seragam serta homogenitas tinggi. Selain itu, ukuran pakan harus 

sesuai dengan ukuran ternak. Kehalusan bahan baku pakan akan mempengaruhi 

kualitas pakan buatan. Hasil proses penggilingan juga dimanfaatkan untuk 

menentukan homogenitas pakan. Homogenitas bahan baku dapat dilihat berdasarkan 

jenis partikel atau warna dari masing-masing bahan baku.  

Kekerasan pakan buatan dapat diuji dengan memeberikan beban dengan 

bobot tertentu hingga pakan itu hancur. Semakin berat bobot beban yang ditahan oleh 

pakan, berati pakan buatan tersebut semakin keras. Pakan buatan dengan kekerasan 

lebih tinggi dibuat dari bahan baku yang relatif lebih halus.  



    
b. Evaluasi Kimiawi 

Pada umumnya, tujuan pengujian pakan buatan secara kimiawi adalah untuk 

mengetahui kandungan zat-zat yang terdapat dalam pakan. Pengujian pakan secara 

kimiawi pada umumnya dilakukan di laboratorium kimia. Ada beberapa pengujian 

kimiawi yang dapat dilakukan, yaitu analisa proksimat, analisa nutrien, uji kimia 

untuk menentukan kualitas pakan, skor kimia, dan Indispensable Amino Acid Index 

(IAAI).  

c. Evaluasi Biologis 

Evaluasi pakan buatan secara biologis ditujukan untuk mengetahui sejauh 

mana kandungan gizi yang terdapat dalam pakan dapat mempengaruhi pertumbuhan. 

Untuk memperoleh nilai uji yang akurat (tepat), pengujian ini membutuhkan waktu 

sekitar 2 sampai 3 bulan.                  



  
III. METODE PENELITIAN  

3.1 Waktu dan Tempat  

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei 2008 di Laboratorium Teknik 

Prosesing Hasil Pertanian dan Daya Mesin Pertanian, Jurusan Teknik Pertanian 

Universitas Brawijaya. 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ayakan untuk mendapatkan ukuran bahan yang seragam 

2. Timbangan digital untuk mengetahui massa bahan dan bobot kelinci 

3. Gelas ukur untuk mengukur volume bahan baku 

4. Loyang sebagai tempat mengeringkan ampas tahu 

5. Oven untuk mengeringkan ampas tahu dan pakan 

6. Alat penggiling untuk memperkecil dan menghaluskan bahan baku 

7. Mixer untuk mencampur semua bahan agar merata dan homogen 

8. Mesin pellet untuk mencetak bahan pakan menjadi bentuk pellet 

9. Vacum desikator untuk memvacumkan bahan 

10. Jangka sorong untuk mengukur dimensi bahan 

11. Brazilliant test untuk mengukur tingkat kekerasan/ tekstur pellet 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Ampas tahu sebagai bahan baku utama diperoleh dari pabrik tahu SUKUN  

2. Bekatul sebagai sumber energi dan serat diperoleh dari penggilingan padi 

didaerah Karangploso 



    
3. Tetes tebu (molases) sebagai bahan perekat (binder) diperoleh dari PG. 

Krebet Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan optimasi Linier 

Programming (LP) metode simplek, yaitu dengan melakukan percobaan untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam analisa laboratorium. Dengan rincian 

seperti pada sub bab 3.4.3. Percobaan dilakukan dengan membuat pakan dalam 

bentuk pellet sesuai dengan formulasi yang telah dibuat dan diujikan pada ternak 

dilapang. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pengeringan Ampas Tahu  

Pada produk yang memiliki kadar air tinggi sebelum dilakukan proses 

pengeringan telebih dahulu dilakukan proses pengepresan atau penyangraian. 

Penyangraian dapat merusak enzim-enzim dan mikroorganisme penyebab kerusakan, 

meningkatkan daya cerna serta menurunkan aktivitas air dari makanan dan juga 

dapat mengawetkan makanan. Proses penyangraian juga dapat meningkatkan sifat-

sifat sensoris makanan, memperbaiki kelezatan, dan meningkatkan rasa, aroma, serta 

tekstur makanan (Fellows, 2000).  

Proses pengeringan ampas tahu dalam penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Ampas tahu disangrai  pada suhu sekitar 90°C (15 menit) dengan tujuan 

menonaktifkan enzim sehingga mencegah warna tepung kurang putih dan bau 

yang menyimpang atau  bau langu serta mempersingkat waktu pengeringan. 

b. Dihamparkan di atas loyang ketebalan 2 cm dan dikeringkan (dioven) dengan 

suhu 60°C selama 24 jam 



  
3.4.2 Analisa Proksimat Bahan Baku  

Analisa proksimat merupakan pengujian laboratorium bahan pakan yang akan 

diformulasi dan diolah menjadi ransum pellet, crumble, atau mash. Parameter 

pengujian bahan ini meliputi parameter kadar air, kadar protein, kadar lemak, kadar 

serat kasar, abu, kalsium (Ca), dan fosfor (P). Hasil analisa ini sangat penting dan 

akurasinya sangat berguna dalam formulasi ransum terhadap mutu pakan jadi yang 

dihasilkan (Alamsyah, 2005). 

Analisa proksimat dilakukan semua bahan baku pembuatan pakan. Analisa 

proksimat diujikan di laboratorium. Sedangkan kadar karbohidrat bahan baku 

diketahui melalui perhitungan yaitu 100% -(kadar air + protein + lemak + abu) %. 

3.4.3 Penyusunan Formula Pakan Kelinci   

Penyusunan formula pakan kelinci dengan menggunakan program 

Quantitative Methods for Windows 2.0 (QM) sub program Linear Programming 

untuk memudahkan perhitungan. Metode yang digunakan adalah metode simplek 

karena jumlah variabelnya lebih dari dua. Seperti yang diuraikan Taylor (2001),  

bahwa suatu pemecahan model program linier dapat diselesaikan secara grafik. 

Secara umum, metode grafik memberi masukan untuk program linier dan 

pemecahannya. Akan tetapi, metode grafik terbatas untuk model-model yang hanya 

mempunyai dua variabel, yang dapat digambarkan dalam dua dimensi grafik. Model 

dengan tiga variabel keputusan memerlukan penggambaran dalam tiga dimensi yang 

penggambarannya sangat sulit. Terlebih untuk model dengan empat atau lebih, tidak 

bisa dibuat grafik sama sekali.  

Data yang diperlukan dalam pemodelan formula pakan kelinci adalah harga 

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

protein, lemak, serat kasar dan abu. Pelaksanaan formulasi pembuatan pellet kelinci 



    
menggunakan model matematis. Asumsi yang digunakan pada pembuatan formula 

adalah kandungan masing-masing bahan tetap, dekomposisi pada bahan tetap, dan 

antar komponen tidak ada reaksi kimia. Tahapan dalam memformulasikan model 

matematis adalah: 

a. Menentukan variable keputusan 

Variabel keputusan merupakan input dalam pembuatan pakan yaitu bahan baku 

yang digunakan. Variable keputusan dalam penelitian ini adalah : 

X1 =  jumlah ampas tahu yang digunakan  

X2 = jumlah bekatul yang digunakan  

X3 = jumlah tetes tebu yang digunakan 

b. Membentuk fungsi tujuan 

Fungsi tujuan dari penyusunan formula pellet kelinci adalah mengoptimalkan 

penggunaan bahan baku dan meminimumkan biaya produksi pembuatan pakan. 

Apabila Z adalah total biaya produksi, maka fungsi tujuan dapat ditulis : 

Minimasi Z = C (X1, X2, X3)  

= C1X1 + C2X2 + C3X3    

= 0.5X1+1X2+0.75X3 

c. Menentukan semua kendala masalah 

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan pellet memiliki kandungan nutrisi 

yang berbeda-beda. Dengan batasan kandungan nutrisi pellet yang diproduksi 

mengacu pada kebutuhan gizi kelinci seperti pada tabel 2. Sehingga fungsi 

kendala atau pembatas dapat ditulis sebagai berikut: 

 

0.09202X1 + 0.0946X2 + 0.2859X3  10 % (kadar air) 

 

0.2726X1 + 0.1472X2 + 0.0492X3  

 

16 % (protein)  

 

0.1867X1 + 0.1272X2 + 0.0015X3 

 

2 % (lemak) 



   
0.1867X1 + 0.1272X2 + 0.0015X3  6 % (lemak)  

 
0.193X1 + 0.2489X2 + 0.0015X3 

 
10 % (serat kasar) 

 
0.193X1 + 0.2489X2 + 0.0015X3  12 % (serat kasar) 

 

0.0965X1 + 0.0949X2 + 0.1148X3  6 % (abu) 

 

0.3522X1 + 0.536X2 + 0.5486X3 

 

30 % (Karbohidrat) 

 

X3  25 

 

X1+X2+X3 = 100 (% bahan campuran)   

 

X1, X2 , X3  0 

Berdasar model matematis tersebut diperoleh hasil infisible solution yang 

berarti secara grafis pada kondisi ini tidak ada daerah yang layak (feasible region) 

sehingga tidak ada titik-titik yang memenuhi semua fungsi kendala. Untuk itu 

dilakukan perubahan terhadap nilai batasan. Perubahan ini dilakukan dengan 

merubah batasan menjadi minimum( ). Dan juga dilakukan pembatasan komposisi 

ampas tahu, bekatul dan tetes tebu agar lebih proporsional. Sehingga fungsi kendala 

atau pembatas dapat ditulis sebagai berikut: 

 

0.09202X1 + 0.0946X2 + 0.2859X3  10 % (kadar air) 

 

0.2726X1 + 0.1472X2 + 0.0492X3  

 

16 % (protein)  

 

0.1867X1 + 0.1272X2 + 0.0015X3 

 

2 % (lemak) 

 

0.193X1 + 0.2489X2 + 0.0015X3 

 

10 % (serat kasar) 

 

0.0965X1 + 0.0949X2 + 0.1148X3 

 

6 % (abu) 

 

0.3522X1 + 0.536X2 + 0.5486X3 

 

30 % (Karbohidrat) 

 

X1 

 

50 

 

X2 

 

50 

 

X3  25 



     
X1+X2+X3 = 100 (% bahan campuran)   

 
X1, X2 , X3  0 

3.4.4 Pembuatan Pakan Kelinci 

1.   Penggilingan atau penepungan 

Semua bahan digiling atau dihancurkan kecuali tetes tebu. Penggilingan atau 

penepungan bertujuan untuk memperkecil dan menghaluskan bahan baku yang 

semula masih berbentuk gumpalan atau bongkahan dengan menggunakan alat 

penggiling. 

2.   Pengayakan 

Setelah digiling, bahan tersebut diayak untuk mendapatkan ukuran partikel yang 

sesuai dengan kebutuhan kelinci (tingkat perkembangan dan daya cerna) dan 

untuk mendapatkan hasil yang homogen. Pada proses ini menggunakan ayakan 

dengan ukuran 60 mesh.   

3.   Penimbangan  

Semua bahan baku yang telah siap diolah ditimbang sesuai dengan komposisi 

bahan baku yang akan digunakan atau sesuai dengan formulasi pakan. 

4.   Pencampuran 

Semua bahan dicampur dalam wadah secara merata dan homogen, hal ini 

dilakukan dengan cara bahan yang paling sedikit jumlahnya dicampur dengan 

bahan yang paling banyak begitu seterusnya sehingga bahan yang terakhir 

dicampur adalah bahan yang paling banyak jumlahnya. Pada saat pencampuran 

tetes tebu disemprotkan sedikit demi sedikit. Peralatan yang digunakan adalah 

mesin pencampur (mixer).   



  
5.   Pengukusan 

      Bahan yang telah dicampur kemudian dikukus selama ± 15 menit. Pengukusan 

ini menentukan tingkat gelatinisasi adonan. 

6.   Pencetakan  

Adonan kemudian dicetak menggunakan mesin penggiling yang dimodifikasi.  

Pellet dicetak dengan diameter 5 mm dan panjang 10 mm. Dengan mesin ini, ulir 

penekan berputar stabil dalam sebuah selongsong. Penampang ulir akan menekan 

dan mendorong bahan menuju lubang cetakan berukuran 0.5cm. Dalam alat 

pencetak, bahan mendapat tekanan sehingga bahan terdorong menuju lubang 

cetakan. 

7.   Pengeringan  

Pengeringan dilakukan setelah pakan dicetak. Pengeringan pertama dilakukan 

secara alami dengan bantuan sinar matahari atau diangin-anginkan selama ± 15 

menit. Pengeringan lanjutan dilakukan apabila pellet disemprot dengan bahan 

tambahan seperti mineral dan vitamin mix. Pengeringan kedua ini untuk 

menurunkan kadar air yang terkandung didalam pellet sehingga menjadi minimal 

dan stabil yaitu kurang dari 12% basis basah. Pengeringan kedua secara mekanik 

dengan bantuan alat pengering atau oven yaitu dengan suhu ± 50°C selama ± 24 

jam. 

3.5 Pengamatan Hasil  

Pembuatan pakan diharapkan dapat memenuhi selera konsumen. Pakan yang 

sesuai dengan selera konsumen harus memenuhi kriteria fisik, kimia, dan biologi.    



    
3.5.1 Sifat Fisik Pellet 

a. Pengukuran Densitas  

Densitas kamba adalah perbandingan bobot bahan dengan volume yang 

ditempatinya, termasuk ruang kosong diantara butiran bahan. Cara 

pengukurannya adalah bahan baku dan pakan ditimbang untuk mengetahui 

massanya. Kemudian sampel dimasukkan kedalam gelas ukur berisi minyak 

tanah dan divakumkan selama ±5 menit untuk menghilangkan udara yang 

menempati pori-pori dalam bahan. Setelah sampel divakum, diamati 

pertambahan volumenya. Maka densitas kamba didapatkan dengan rumus : 

Densitas kamba = 
sampel volume 

sampelberat  
.............................................. (6) 

b. Tingkat Kekerasan (Tekstur) dan Keseragaman Ukuran  

Pengamatan dilakukan terhadap keseragaman ukuran pakan meliputi 

diameter dan panjang pellet. Selain itu juga dilakukan pengujian tingkat 

kekerasan pakan dengan menggunakan Brazzilian Test. Adapun prosedur 

pengujiannya sebagai berikut: 

1. Sampel diukur luas permukaannya kemudian diletakkan pada penumpu 

Brazzilian Test. 

2. Handle (pegangan) diputar perlahan-lahan untuk menaikkan landasan 

sampai menyentuh landasan besi bagian atas sedang jarum tetap 

menunjukkan angka 0. 

3. Handle diputar perlahan-lahan hingga bahan yang diuji pecah. 

Bersamaan itu, jarum penunjuk gaya kembali ke angka 0 lagi. 



  
4. Angka terakhir dari jarum menunjukkan gaya (kg) yang dibutuhkan 

untuk memecahkan bahan. Tingkat kekerasan dapat diukur dengan 

persamaan:  

= 
A

F 
.........................................................................................(7) 

c. Indeks Penyerapan Air (Water Absorbtion Index) 

Pengujian penyerapan air banyak digunakan pada berbagai produk untuk 

mengetahui daya hancurnya terhadap air. Pengujian dilakukan dengan 

menimbang sample sebanyak 2-5 gram yang dimasukkan kedalam cuvet 

dan ditambahkan air ± 25 ml, kemudian disentrifuge 4750 rpm selama 15 

menit. Setelah itu disaring dengan kertas saring halus dan ditimbang 

(berupa gel). Maka indeks penyerapan air didapatkan dengan membagi 

berat sample yang berupa gel dengan berat sample awal dan dinyatakan 

dalam g gel/ g sample. 

3.5.2 Sifat Kimia 

Analisa proksimat dilakukan pada pakan kelinci yang sudah jadi, pellet 

produk lokal, dan produk impor. Seperti halnya pengujian bahan, pengujian 

dilakukan di laboratorium dengan parameter pengujian meliputi  kadar air, protein, 

lemak, serta kasar, abu, kalsium (Ca), dan fosfor (P). Hasil pengujian diperlukan 

untuk mengetahui kandungan zat-zat yang terdapat dalam pakan. Sehingga dapat 

diketahui apakah hasilnya sesuai dengan formulasi yang dibuat dan kebutuhan gizi 

kelinci.  

3.5.3 Evaluasi Biologi  

Evaluasi pakan secara biologi merupakan pengujian konsumsi pakan terhadap 

ternak untuk mengetahui apakah pakan disukai oleh ternak dan sejauh mana pakan 



    
dapat mempengaruhi pertumbuhan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

kelinci jenis New Zwaland White periode lepas sapih usia satu bulan.   

Pakan yang diberikan selama penelitian (satu bulan) adalah pakan hijauan 

dan tambahan (pellet). Pakan tambahan diberikan sebanyak 50-70 gr pada pagi hari 

dan hijauan sore hari. Penimbangan bobot badan kelinci dilakukan sebelum 

pemberian pakan setiap hari. Selain itu juga dilakukan penimbangan terhadap pakan 

yang diberikan dan sisa pakan yang dikonsumsi.   

Adapun variabel yang diukur adalah: 

 

Pertambahan bobot badan (PBB) 

Penimbangan bobot badan dilakukan satu minggu sekali, yaitu pagi hari sebelum 

pemberian konsentrat. 

PBB =   
minggujumlah  

awalbobot akhirbobot 

 

....................................................... (8) 

 

Konsumsi pakan 

Jumlah pakan yang diberikan pada kelinci dikurangi dengan jumlah sisa pakan 

keesokan harinya  dan dijumlah selama 1 minggu. 

 

Konversi pakan  

Perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 

badan kelinci pada waktu tertentu. 

      Konversi =  
PBB

Konsumsi 
......................................................................... (9)      



  

Pemrograman (linear programming) 
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Gambar 3. Diagram Alir Penelitan (Lanjutan)                  
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Gambar 4. Diagram Alir Formulasi Pellet Kelinci     

Harga bahan baku (C), 
Kandungan nutrisi bahan baku 

Minimasi biaya produksi 
Z= 0.5X1+1X2+0.75X3

 

Fungsi kendala: 
0.09202X1 + 0.0946X2 + 0.2859X3  10 % (kadar air) 
0.2726X1 + 0.1472X2 + 0.0492X3 
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0.1867X1 + 0.1272X2 + 0.0015X3 

 

2 % (lemak) 
0.193X1 + 0.2489X2 + 0.0015X3 

 

10 % (serat kasar) 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   

4.1 Pelaksanaan Penelitian 

4.1.1 Analisa Proksimat Bahan Baku  

Pembuatan formula pellet kelinci dengan ukuran yang tepat, terlebih dahulu 

dilakukan analisis terhadap bahan bakunya yaitu tepung ampas tahu, bekatul, dan 

tetes tebu. Analisa yang dilakukan berupa analisa proksimat di laboratorium untuk 

mengetahui kadar air, protein, lemak, serat dan abu yang dinyatakan dalam persen 

(%). Menurut Syarief dan Irawati (1988), salah satu cara analisis untuk 

memperkirakan kandungan karbohidrat dalam bahan makanan adalah dengan 

perhitungan kasar atau carbohydrate by difference melalui perhitungan 100% 

 

%(protein + lemak + abu + air). Hasil analisa proksimat bahan baku pellet kelinci 

ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Analisa proksimat bahan baku  

Bahan KA 

(%) 

Protein 

(%) 

Lemak 

(%) 

Serat 

(%) 

Abu 

(%) 

Karbohidrat 

(%) 
Tepung Ampas Tahu 9.20 27.26 18.67 19.3 9.65 35.22 

Bekatul 9.46 14.72 12.72 24.89 9.49 53.60 

Tetes Tebu 28.59 4.92 0.15 0.15 11.48 54.86 

Sumber : Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang (2007) 

Tabel 9. Analisa proksimat bahan baku sesuai literatur 

Bahan-Bahan KA 
(%) 

Protein 
(%) 

Lemak 
(%) 

Serat 
(%) 

Abu 
(%) 

Karbohidrat 
(%) 

Tepung Ampas Tahu 
Bekatuld 

Tetes Tebue 

9.46a

 

4-8 
23 

27.65a

 

12-16 
4.20 

15.50b

 

18-23 
- 

19.94c

 

23-35 
7.70 

4.58c

 

7-10 
8 

40.99c

 

45-55 
57.10 

Sumber : a Jayantika (2007),  bSutrisno (1995), cYudhawati (1999), dAnonim (2002), e 

Hartadi (1999) 
Berdasar analisa proksimat yang didapatkan pada Tabel 8, menunjukkan 

bahwa tepung ampas tahu memiliki kandungan protein yang tinggi sehingga cocok 



  
sebagai sumber protein nabati. Kandungan serat yang tinggi juga dimiliki tepung 

ampas tahu dan bekatul yaitu sebesar 19.3% dan 24.89%. Kandungan serat 

merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan pellet kelinci, dimana 

penggunaan serat untuk pakan kelinci maksimal 20%. Hal ini dikarenakan 

kandungan serat yang tinggi dapat menyebabkan kelinci rentan mengalami kembung 

dan mencret. 

Secara umum semua bahan memiliki nilai kadar air, protein, lemak, serat 

kasar, abu dan karbohidrat yang tidak jauh berbeda dengan literatur seperti pada 

Tabel 9. Adanya beberapa perbedaan dikarenakan bahan-bahan tersebut pada tiap 

daerah memiliki kandungan nutrisi yang berbeda pula. Hal ini dikarenakan faktor 

lingkungan yang mempengaruhi seperti suhu, kelembaban yang berbeda pada tiap 

daerah, jenis atau varietas bahan juga dapat mempengaruhi kandungan nutrisi bahan. 

4.1.2 Penyusunan Formula Pellet Kelinci  

Setiap industri pakan bertujuan menghasilkan produk yang sesuai dengan 

selera konsumen dan harga terjangkau. Pakan yang sesuai dengan selera konsumen 

harus memenuhi kriteria fisik, kimia (kandungan nutrisinya sesuai), dan biologi 

(disukai ternak dan memberi pertumbuhan yang baik). Guna mencapai tujuan 

tersebut, ada tiga tahap yang harus dilalui yaitu memilih bahan baku pakan, 

memformulasi pakan, dan memproses pakan menjadi bentuk yang dikehendaki.  

Formulasi pakan adalah menyusun bahan baku sedemikian rupa sehingga 

menjadi campuran yang dapat diproses dan menghasilkan produk yang sesuai dengan 

ternak yang dipelihara, baik dari segi kandungan nutrisi maupun selera.  

Penyusunan formula pellet kelinci dilakukan dengan menggunakan program 

Quantitative Methode for Windows 2.0 (QM) sub program Linear Programming. 

Data dari analisa proksimat bahan baku dimasukkan ke dalam pemprograman linier 



    
untuk menyusun formula pellet kelinci. Penyusunan formula ini bertujuan untuk 

mendapatkan komposisi masing-masing bahan baku pakan yang memiliki kandungan 

nutrisi sesuai dengan kebutuhan kelinci.  

Harga bahan baku diperoleh sesuai dengan kondisi saat pengumpulan data 

yang pada bulan Mei 2008. Ampas tahu didapat dari pabrik tahu SUKUN dengan 

harga Rp.500,00/kg. Harga bekatul Rp.1000,00/kg dibeli dari penggilingan beras 

didaerah Karangploso. Sedang tetes tebu diperoleh dari PG. Krebet seharga 

Rp.750,00/kg. Harga bahan baku ini digunakan untuk membuat model matematis 

formula pellet pada solusi model sebagai fungsi tujuan. Sedangkan fungsi kendala 

didapat dari data hasil analisa proksimat bahan baku pada Tabel 8 dan nilai RHS 

(batasan) yang digunakan berdasar kebutuhan gizi kelinci pada Tabel 2. Model 

persamaan matematisnya seperti pada Lampiran 8.  

Berdasar model matematis tersebut diperoleh hasil infisible solution yang 

berarti secara grafis pada kondisi ini tidak ada daerah yang layak (feasible region) 

sehingga tidak ada titik-titik yang memenuhi semua fungsi kendala. Untuk itu 

dilakukan perubahan terhadap nilai batasan. Perubahan ini dilakukan pada batasan 

maksimum atau yang bertanda  menjadi batasan minimum( ). Dan juga dilakukan 

pembatasan komposisi ampas tahu, bekatul dan tetes tebu agar lebih proporsional 

(Lampiran 9). Analisis menghasilkan penyelesaian yang optimal. 

Komposisi hasil pemprograman bahan baku pada Lampiran 10 ditunjukkan 

pada Tabel 10.  Komposisi dan kandungan nutrisi yang didapatkan dipengaruhi oleh 

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

biaya, sedangkan fungsi batasannya berupa presentase kebutuhan nutrisi kelinci 

(kadar air, protein, lemak serat kasar, abu dan karbohidrat) dan hasil analisa 

proksimat bahan baku. 



  
Tabel 10. Komposisi Bahan Baku 

Nama Bahan 
Komposisi bahan 

hasil linear programming 
(sebelum diproses) 

(%)

 
Tepung Ampas Tahu 
Bekatul 
Tetes Tebu 

50 
25 
25 

Jumlah 100 

   

Pemberian batasan diperlukan pada penggunaan semua bahan baku, karena 

jika batasan hanya diberikan pada tetes sebesar  25% maka komposisi yang 

dihasilkan adalah 95.8% untuk ampas tahu dan 4.11% tetes tebu tanpa bekatul. 

Proporsi ampas tahu lebih besar dari bahan yang lainnya karena ampas tahu memiliki 

kadar protein tertinggi, kandungan serat yang lebih rendah dari bekatul, dan 

karbohidrat yang paling rendah.   

Hasil pemrograman menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang 

optimal dalam penyusunan formulasi pellet kelinci berbahn baku ampas tahu dan 

bekatul membutuhkan biaya Rp.687,5/kg. Harga ini lebih murah jika dibandingkan 

dengan pellet yang ada dipasaran yaitu Rp.30000,00/kg untuk produk impor dan 

Rp.5000,00/kg untuk produk lokal. Biaya minimum pakan adalah Rp. 625,00/kg dan 

maksimum Rp.1000,00/kg. Biaya tersebut berdasar penggunaan bahan baku, belum 

termasuk biaya untuk faktor produksi lainnya. Komposisi bahan hasil linear 

programming pada Tabel 10 hanya proporsi bekatul yang mengalami perubahan dari 

batasan yang ditentukan. Batasan sesuai model matematis adalah   50% sedangkan 

hasil pemrograman sebesar 25%. Sedangkan penggunaan tetes dibatasi maksimal 

25% karena penggunaan yang lebih menyebabkan pellet mudah gosong. Kolom 

slack/surplus memberikan nilai variabel surplus pada setiap kendala kandungan 



    
nutrisi seperti ditampilkan pada Lampiran 11. Nilai surplus merupakan jumlah diatas 

tingkat minimum untuk kebutuhan nutrisi yang disyaratkan. 

4.1.2.1 Analisa Sensitivitas  

Analisa sensitivitas merupakan evaluasi mengenai bagaimana perubahan 

dalam koefisien program linier mempengaruhi solusi optimal. Analisa sensitivitas 

untuk fungsi tujuan ditampilkan dalam Tabel 11 berikut: 

Tabel 11. Analisa Sensitivitas Fungsi Tujuan 

Variabel Value Lower Bound 
(Minimum) 

Original 
Value 

Upper Bound 
(Maksimum) 

Ampas Tahu 

Bekatul 

Tetes  

50 

25 

25 

Infinity 

0.75 

Infinity 

0.5 

1 

0.75 

1 

Infinity 

1 

Keterangan: Infinity (tak terbatas)  

Hasil analisa sensitivitas biaya produksi (bahan baku) seperti pada Tabel 11 

menunjukkan kisaran optimalitas berada pada: 

 

Penggunaan proporsi ampas tahu sebesar 50% dari total campuran bahan masih 

menjadi solusi optimal apabila harga minimum ampas tahu sebesar Rp.500,00/kg 

dan harga maksimum Rp.1000,00/kg. 

 

Penggunaan bekatul sebesar 25% dari total campuran bahan masih menjadi solusi 

optimal apabila harga minimum bekatul sebesar Rp.750,00/kg dan maksimum 

Rp.1000,00/kg. 

 

Penggunaan tetes tebu sebesar 25% dari total campuran bahan masih menjadi 

solusi optimal apabila harga minimum tetes tebu adalah Rp.750,00/kg dan harga 

maksimum sebesar Rp.1000,00/kg.   



  
Tabel 12. Analisa Sensitivitas Nilai Ruas Kanan 

Variabel Slack/Surplus

 
Lower Bound 
(Minimum) 

Original 
Value 

Upper Bound 
(Maksimum) 

Kadar Air 

Protein 

Lemak 

Serat 

Abu 

Karbohidrat 

4.11 

2.54 

10.55 

5.91 

4.07 

14.73 

Infinity 

Infinity 

Infinity 

Infinity 

Infinity 

Infinity 

10 

16 

2 

10 

6 

30 

14.11 

18.54 

12.55 

15.91 

10.07 

44.73 

  

Tabel 12 dan Lampiran 12 berisi daerah informasi untuk sisi sebelah kanan 

kendala, nilai variabel masih dianggap optimal apabila nilai ruas kanan masih 

dipenuhi. Dari Tabel 12 tersebut, hasil pemrograman formulasi pellet kelinci 

dianggap optimal apabila kendala masih dalam batas minimum dan maksimum yang 

ditentukan. Batasan untuk kadar air adalah minimum infinity dan batas maksimum 

14.11%, protein batas minimum infinity sedangkan maksimum 18.54%, lemak 

dengan batas minimum infinity sedang maksimum 12.55%, serat kasar minimum 

infinity dan batas maksimum 15.91%, batas minimum untuk abu adalah infinity dan 

maksimum 10.07%, karbohidrat dengan batas minimum infinity dan maksimum 

44.73%. 

Tabel 13. Kandungan Nutrisi 

Nutrisi KandunganNutrisi Hasil 
Linear Programming 

(%) 

Batasan Kebutuhan 
Nutrisi  

(%)a 

Kadar Air 
Protein 
Lemak 
Serat 
Abu 
Karbohidrat 

14.11 
18.54 
12.55 
15.91 
10.07 
44.73 

10 
12-19 
3-6 

17-22 
5-6 

44-52 
Sumber: a. Kartadisastra (1994) 



     
Kandungan nutrisi hasil linear programming pada Lampiran 11 ditunjukkan 

pada Tabel 13, merupakan kandungan nutrisi bahan baku yang sudah dicampur dan 

belum diproses pencetakan maupun pengeringan. Dari data tersebut menunjukkan 

bahwa kandungan kadar air, protein, serat, dan karbohidrat sesuai dengan batasan 

nutrisi yang dibutuhkan kelinci. Sedangkan kadar air, lemak, dan abu melebihi batas 

nutrisi yang ditentukan untuk pertumbuhan kelinci. Namun hal ini masih 

diperbolehkan karena diasusmsikan campuran bahan baku akan mengalami 

penyusutan nilai nutrisi setelah mengalami proses pengolahan.  

Kadar air hasil pemrograman adalah 14.11% yang melebihi batas. Nilai 

tersebut merupakan hasil pemrograman yaitu kadar air bahan setelah dicampur 

sebelum pengeringan. Kadar air campuran bahan merupakan hal penting pada proses 

pencetakan, karena menentukan tingkat kerapatan produk agar terbentuk sempurna.  

4.1.3 Pembuatan Pakan Kelinci  

Pellet kelinci dibuat dari bahan ampas tahu kering, bekatul, dan tetes tebu. 

Bahan yang digunakan dalam bentuk tepung kecuali tetes tebu. Ukuran butiran bahan 

yang berbeda-beda akan menyulitkan pada proses pencampuran yang dapat 

menyebabkan bahan tidak tercampur rata (homogen). Oleh karena itu untuk 

mendapatkan ukuran partikel yang seragam dilakukan proses penggilingan dan 

pengayakan sebelum proses pencetakan menggunakan mesin pellet.  

Proses selanjutnya bahan ditimbang sesuai dengan komposisi yang 

didapatkan dalam formulasi kemudian dicampur menggunakan mixer atau secara 

manual. Setelah bahan tercampur rata, selanjutnya masuk ke tahap pemanasan bahan 

(pengukusan/conditioning) selama ± 15 menit. Proses conditioning adalah proses 

pemanasan dengan uap air pada bahan untuk gelatinisasi agar terjadi perekatan antar 

partikel bahan penyusun sehingga penampakan pellet menjadi kompak, tekstur dan 



  
kekerasannya bagus. Disamping itu, proses ini juga bertujuan agar pakan menjadi 

steril, lunak sehingga mudah dicetak dan dicerna oleh ternak, serta menciptakan 

aroma pakan.  

Tahapan berikutnya adalah proses pencetakan pellet (pelleting). Adonan 

diproses dengan menggunakan mesin pellet. Dengan mesin ini, ulir penekan berputar 

stabil dalam sebuah selongsong. Penampang ulir akan menekan dan mendorong 

bahan menuju lubang cetakan berukuran 0.5cm. Pada penelitian ini, lama 

pengukusan yang kurang dan bahan baku yang terlalu kering menyebabkan proses 

gelatinisasi adonan yang kurang maksimal. Sehingga adonan sulit untuk memadat 

dan tetap dalam bentuk remah. Oleh karena itu ditambahkan 250g air kedalam 

campuran adonan agar dapat dicetak menjadi bentuk pellet. Waktu yang dibutuhkan 

untuk mencetak satu kilogram adonan adalah 2 menit, sehingga mesin dapat 

mencetak ±30 kg adonan tiap jam. Pemotongan dilakukan secara manual sehingga 

panjang pellet yang didapat tidak seragam yaitu 0,5-1 cm.     

Pellet kemudian dikeringkan dengan suhu ±500C selama ±24 jam. Pemakaian 

suhu rendah diharapkan dapat meminimalkan kehilangan atau kerusakan nutrisi 

dalam pakan. Sedangkan lama pengeringan 24 jam diperkirakan pellet sudah kering. 

Proses pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air sehingga pellet 

menjadi lebih kering, tidak mudah pecah, dan menghindarkan dari serangan jamur 

selama proses penyimpanan. Pakan dengan kadar air yang terlalu tinggi mudah 

ditumbuhi mikroba yang dapat mempengaruhi aroma, warna, dan umur simpan 

pellet.    



     

Pencampuran I Pencampuran II Pengukusan 

Pencetakan Pengeringan

 

500g
Ampas Tahu

250g
Bekatul

180g Kehilangan Bahan

749 g
Campuran I

250 g
Tetes Tebu

314g Kehilangan Bahan

994 g
Campuran II

178 g
Uap Air

1172g
Bahan Campuran 

1172g
Bahan Campuran 

250g
Air

1242g
BasahPellet 928g

KeringPellet 

1g Kehilangan Bahan 5g Kehilangan Bahan

4.1.4 Keseimbangan Massa pada Pembuatan  Pellet  Kelinci  

Perhitungan keseimbangan massa digunakan untuk mengetahui material yang 

masuk (inflow) dan keluar (outflow) pada proses, kemudian menentukan jumlah dari 

masing-masing material pada setiap urutan proses. Keseimbangan massa berprinsip 

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

(Toledo, 1999). Pada pembuatan pellet  kelinci berbahan baku ampas tahu dan 

bekatul, keseimbangan massa berfungsi untuk mengetahui banyaknya bahan yang 

digunakan dan kehilangan yang terjadi setiap tahapan proses.   

Berdasarkan perhitungan seperti pada Lampiran 13, total bahan yang 

digunakan yaitu 1000g dengan komposisi 500g ampas tahu, 250g bekatul, dan 250g 

tetes tebu. Keseimbangan massa proses pembuatan pellet  kelinci dapat dilihat pada 

Gambar 5.             

Gambar 5. Diagram Keseimbangan Massa Proses Pembuatan Pellet Kelinci     



   
Pencampuran 

Massa bahan setelah proses pencampuran I dan II mengalami penurunan karena 

adanya kehilangan bahan total sebesar 6g. Kehilangan bahan ini terjadi akibat 

tercecernya bahan atau tertinggal pada alat yang digunakan saat proses 

pencampuran karena penambahan tetes tebu yang merupakan bahan cair dan 

lengket. 

 

Pengukusan 

Namun setelah  pengukusan terjadi penambahan massa sebesar 0.18% atau 

sebanyak 178g. Hal ini terjadi karena adanya sejumlah uap air yang terikat pada 

campuran bahan saat proses pengukusan. Total massa bahan setelah pengukusan 

adalah 1172 g. 

 

Pencetakan 

Campuran bahan yang terlalu kering akan mempersulit proses pencetakan, 

sehinggah untuk membuat adonan menjadi lebih lunak dilakukan penambahan air 

sebanyak 250g. Pada proses ini didapatkan 1242g pellet dalam bentuk basah, yang 

berarti terjadi kehilangan bahan sebesar 12.65%. Kehilangan ini karena adanya 

adonan yang tertinggal dalam mesin pencetak.  

 

Pengeringan 

Pellet basah kemudian dioven selama ±24 jam untuk menurunkan kandungan 

airnya. Pada proses ini terjadi kehilangan bahan sebesar 25.28% atau sebanyak 

314g hal ini karena adanya penguapan air pada saat bahan dikeringkan. Jadi 

selama proses pembuatan pellet kelinci ini, total bahan yang masuk sebanyak 

1428g dan total produk yang dihasilkan adalah 928g dengan jumlah kehilangan 

bahan total 500g.   



    
4.2  Pengamatan Hasil 

4.2.1 Fisik Pelet 

a. Pengukuran Densitas   

Densitas bahan baku serta pellet diukur dari perbandingan massa dan volume 

bahan yang dinyatakan dalam g/cm3. Hasil pengujian densitas bahan baku seperti 

ditunjukkan pada Tabel 15 berikut: 

Tabel 14. Densitas Bahan Baku 

Bahan Baku  
rata-rata hasil 

penelitian (g/cm3)  

literatur  

(g/cm3) 

Tepung Ampas Tahu 

Bekatul 

Tetes Tebu 

1.614 

1.182 

1.364 

- 

0.420a 

1.413b 

Sumber: a Anonim (2009)   
              b Suparjo (2007)   

Seperti pada Lampiran 2, masing-masing bahan dilakukan pengukuran 

densitas sebanyak lima kali ulangan. Hal ini dilakukan untuk mendapat densitas rata-

rata masing-masing bahan. Hasil pengujian, didapat densitas tetes sebesar 1.364 

g/cm3 sesuai dengan literatur. Namun untuk bekatul diperoleh hasil 1.182 g/cm3 yang 

memiliki perbedaan cukup besar dengan literatur. Hal ini dikarenakan bekatul 

memiliki beberapa kelas nutrisi yang ukuran partikelnya berbeda. Selain itu juga 

dapat disebabkan oleh kandungan pati dalam bahan, semakin tinggi kandungannya 

maka berat jenisnya akan tinggi.  

Rata-rata densitas kamba pellet kelinci yang didapat dari hasil pengukuran 

seperti pada Lampiran 3 adalah 1.278 g/cm3, lebih besar dari nilai densitas pellet 

hasil penelitian Purwasaswita dan Roland (2008) yaitu 0.79 g/cm3. Nilai tersebut 

juga lebih besar dari nilai densitas pellet pada umumnya yang berkisar 0.25-0.5 



  
g/cm3. Hal ini disebabkan bahan baku yang digunakan terlebih dahulu digiling 

sehingga memiliki ukuran partikel yang kecil (halus). Semakin kecil ukuran bahan 

berakibat pada semakin kecilnya rongga udara/pori-pori yang ditandai dengan tidak 

mengembangnya pakan yang dicetak, sehingga volume yang terukur juga semakin 

kecil. 

b. Tingkat kekerasan (Tekstur) dan Keseragaman Ukuran   

Pada penelitian ini, pakan dicetak menjadi bentuk pellet dengan diameter 

0.5cm dan panjang ±1cm.  Setelah proses pengeringan, didapatkan rata-rata ukuran 

diameter pellet sesuai ukuran yaitu 0.5cm, namun panjangnya masih ada sebagian 

kecil yang lebih pendek dari 1cm. Hal ini dikarenakan pada proses pencetakan ada 

sebagian yang hancur. Jika dibandingkan dengan pellet kelinci produk lokal yang ada 

dipasaran, diameter pellet hasil penelitian jauh lebih besar. Dimana pellet berbahan 

baku susu pap ini berdiameter ±0.3cm dan panjang 1cm. Dari segi warna pun juga 

berbeda, pellet komersial lebih coklat sedangkan pellet ampas tahu berwarna coklat 

namun lebih pucat. Hal ini dikarenakan jumlah campuran tetes yang sedikit. 

Perbandingan ukuran pellet selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 16.   

Tabel 15. Perbandingan Ukuran Pellet 

Produk Warna Panjang (cm) Ø (cm) 

Pelet  ampas tahu 

Pelet lokal (susu pap) 

Pelet impor merk CP 

coklat pucat 

coklat 

hijau 

1 

1 

0.6 

0.5 

0.3 

0.5 

  

Sifat-sifat fisik pakan yang berbentuk padat sangat menentukan penerimaan 

ternak terhadap pakan tersebut. Tingkat kekerasan pakan diukur berdasar pada 

kekuatan bahan untuk menahan gaya persatuan luas (g/cm2). Hasil pengujian 

kekerasan pellet seperti pada Lampiran 3 didapat nilai rata-rata sebesar 534.55g/cm2. 



    
Hasil tersebut menunjukkan bahwa pellet ampas tahu memiliki tekstur yang tidak 

terlalu keras (renyah) meskipun tidak mengembang. Tingginya kandungan 

karbohidrat dalam pellet berpengaruh pada teksturnya. Akibat gelatinisasi maka 

produk akhir yang dihasilkan akan mudah patah karena sifatnya yang keropos. 

Produk ekstrusi yang berasal dari pati dengan amilopektin tinggi akan bersifat 

ringan, garing, dan gampang patah (renyah).  

Kadar air pellet juga berperan pada tingkat kekerasannya. Semakin kecil 

kadar airnya maka tekanan kerusakannya semmakin kecil sehingga pellet mudah 

patah. Hal yang mempengaruhi tekstur bahan pangan adalah rasio kandungan 

protein, lemak, jenis protein, suhu pengolahan, dan kadar air. 

c. Indeks Penyerapan Air  

Pengujian penyerapan air sangat penting terutama untuk produk yang 

mempunyai kadar air relatif rendah. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui sifat 

pakan setelah dikontakkan dengan udara yang biasanya mempunyai kadar air yang 

relatif tinggi. Dengan demikian dapat dilakukan usaha untuk mempertahankan mutu 

produk.   

Hasil uji laboratorium indeks penyerapan air dan daya larut pakan kelinci 

adalah 6.38 g gel/g sampel dan 11.9%.  Angka tersebut menunjukkan besar kecilnya 

daya serap air dan daya larut pakan. Banyak sedikitnya rongga udara yang terbentuk 

dalam pakan akibat proses pencetakan dapat mempengaruhi indeks penyerapan air. 

Dari nilai tersebut terlihat bahwa semakin kecil ukuran bahan penyusun pellet (halus) 

sehingga rongga udara yang terbentuk juga sedikit. Semakin sedikit rongga udara 

yang terbentuk, semakin kecil kemampuannya untuk menyerap air dan semakin sulit 

pellet untuk hancur karena daya larutnya yang kecil. Hal ini karena pakan menyerap 

dan menampung air yang besarnya sebanding dengan besarnya rongga dalam pakan. 



  
4.2.2 Analisa Proksimat Pakan  

Pakan yang telah dikeringkan kemudian dilakukan uji proksimat untuk 

mengetahui kandungan nutrisinya. Nilai kadar air didapatkan dari pengurangan 

jumlah total bahan yaitu 100% dengan jumlah berat kering bahan. Hasil analisa 

proksimat pada Lampiran 1 disajikan pada Tabel 16.  

Tabel 16. Kandungan Nutrisi Pakan 

Nutrisi 

Kandungan nutrisi hasil 
analisa proksimat 
(setelah diproses)a 

(%) 

Kandungan nutrisi 
hasil linear 

programming 
(%) 

Batasan 
Nutrisi 

(%) 

Kadar air 

Protein 

Lemak 

Serat  

Abu 

Karbohidrat

 

18.79 

12.05 

7.76 

18.71 

9.74 

51.66 

14.11 

18.54 

12.55 

15.91 

10.07 

44.72 

10 

12-19 

3-6 

17-22 

5-6 

44-52 

Sumber : a Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan     
                 Universitas Brawijaya (2009)   

Kandungan nutrisi pellet hasil analisa proksimat memiliki nilai yang sesuai 

dengan batasan nutrisi, kecuali kadar air, lemak, dan abu. Sedangkan bila 

dibandingkan dengan kandungan nutrisi hasil linier programming, secara umum 

mengalami penurunan kecuali kadar air, serat dan karbohidrat. Namun demikian 

ketika pellet diujikan ke ternak, ternyata pellet bersifat palatabel kelinci menyukai 

rasa dari produk. Perbedaan dan perubahan kandungan nutrisi serta fungsinya bagi 

kelinci akan dibahas sebagai berikut: 

a. Kadar Air  

Kadar air pellet ampas tahu setelah proses pengeringan adalah 18.79%. Nilai 

ini tidak sesuai dengan batasan nutrisi karena lebih besar 8.79%. Hal ini dikarenakan 

kurangnya waktu pengeringan. Penurunan kadar air hingga 10-12% dimaksudkan 



    
untuk keperluan penyimpanan. Jamur akan tumbuh apabila kadar pakan buatan lebih 

dari 15%. Menurut  Djarijah (1998) pellet yang baik adalah memiliki kadar air 

maksimal 10%. 

b. Protein  

Kadar protein pellet setelah diproses adalah 12.05%, nilai ini mengalami 

penurunan dari yang diharapkan yaitu 18.54%  namun nilai tersebut masih dalam 

batasan nutrisi yang dijinkan. Protein tidak tahan terhadap panas, dan dapat 

mengalami denaturasi (rusaknya kondisi fisik protein sehingga sifat alamiahnya 

berubah) karena pemanasan. Konsentrasi garam, pembekuan, dan penyimpanan. 

Pada penelitian ini, protein yang hilang adalah 6.49%, hal ini karenakan proses 

pengeringan yang terlalu lama yaitu 24 jam dengan suhu 500C. Protein dibutuhkan 

oleh tubuh ternak seperti halnya mineral yang berfungsi untuk pertumbuhan, 

mengganti sel baru, dan berproduksi. Kelinci dengan segala umur membutuhkan 

protein, lebih-lebih yang sedang bunting dan kelinci muda yang sedang tumbuh. 

c. Lemak  

Pellet ampas tahu hasil penelitian memiliki kandungan lemak sebesar 7.76%. 

Nilai ini mengalami penurunan sebesar 4.79% dari kadar lemak hasil pemrograman, 

namun nilai tersebut masih melebihi batasan nutrisi. Menurut Sahwan (2004), lemak 

berfungsi sebagai sumber energi dan membantu penyerapan mineral-mineral tertentu 

terutama kalsium serta vitamin-vitamin yang terlarut dalam lemak (vitamin A, D, E, 

dan K). Dalam kaitannya dengan pakan buatan, penggunaan lemak berpengaruh pada 

rasa dan tekstur pakan.   

Lemak menghasilkan energi yang lebih besar dari karbohidrat dan protein, 

sehingga kandungan lemak yang tinggi berpengaruh pada konsumsi kelinci terhadap 

pellet. Jumlah pakan yang dikonsumsi ternak ditentukan oleh tingkat energi yang 



  
dibutuhkan, dimana bila energi yang diperoleh tinggi maka ternak akan 

mengkonsumsi makanannya lebih sedikit. 

d. Serat    

Kandungan serat yang terdapat pada pellet ampas tahu setelah diproses 

sebesar 18.71% sesuai dengan batasan nutrisi untuk kelinci. Serat kasar meski kurang 

penting sebagai sumber energi bagi kelinci, tetapi sebagai komponen ransum sangat 

penting. Serat kasar yang tinggi mengurangi kadar karbohidrat yang dapat larut dan 

mengurangi tertumpuknya dalam caecum dan colon. Kandungan serat kasar juga 

mempengaruhi  jumlah pakan yang dikonsumsi dan daya cerna pakan. Kandungan 

serat kasar yang meningkat dalam bahan pakan menyebabkan kecernaan zat-zat 

makanan yang lain menurun dan kelinci rentan mengalami kembung. Menurut 

Hartadi (1999) menyatakan bahwa daya cerna pakan mempunyai pengaruh besar 

terhadap perolehan energi. Energi yang dibutuhkan untuk mencerna serat kasar 

semakin tinggi sesuai dengan meningkatnya kandungan serat dalam pakan, sehingga 

untuk memenuhi kebutuhan energinya tersebut ternak akan meningkatkan konsumsi. 

e. Abu  

Kadar abu yang terkandung dalam pellet ampas tahu sebesar 9.74%, 

mengalami penurunan dibanding dengan hasil pemrograman yaitu 10.07%. Namun 

nilai tersebut masih melebihi batasan nutrisi untuk kelinci yaitu 5-6%. Besarnya 

kandungan abu dalam pellet dikarenakan bahan baku penyusun pellet juga memiliki 

kadar abu yang tinggi pula. 

f. Karbohidrat  

Karbohidrat sebenarnya tidak begitu penting dalam penyusunan formula 

pakan, karena secara umum kebutuhan ternak dapat terpenuhi oleh protein dan lemak 

dari makanan yang dikonsumsi. Namun karbohidrat tetap dibutuhkan dalam pakan 



    
karena bisa menghemat penggunaan protein sebagai sumber energi. Kadar 

karbohidrat dalam pellet ampas tahu adalah 51.66%. Karbohidrat sebagai sumber 

energi diperoleh dari dua sumber yaitu yang mudah dicerna berupa pati serta sukar 

dicerna cellulose dan hemicellulose. Kadar pati yang terlalu tinggi dalam ransum 

dapat menjadi penyebab timbulnya penyakit pada kelinci. 

4.2.3 Perbandingan Pellet Ampas Tahu dengan Produk Lainnya  

Setiap bahan pakan atau pakan ternak mengandung unsur-unsur nutrisi yang 

konsentrasinya sangat bervariasi tergantung pada jenis, macam dan keadaan bahan 

pakan tersebut yang secara kompak akan mempengaruhi struktur dan teksturnya. 

Setelah dikonsumsi ternak, setiap unsur nutrisi berperan sesuai dengan fungsinya 

terhadap tubuh ternak untuk mempertahankan hidup dan berproduksi secara normal. 

Kandungan pellet ampas tahu dibandingkan beberapa produk impor yang ada 

dipasaran disajikan pada Tabel 17 berikut: 

Tabel 17. Perbandingan kandungan nutrisi pellet  

Nutrisi 
(%) 

Pellet Ampas 
Tahu 

Pellet Impor 
Merk C.P 

Guyofeed Pakan 
Berstandar 

International 
Kadar air 
Protein 
Lemak 
Serat 
Abu 
Karbohidrat 

18.79 
12.05 
7.76 

18.71 
9.74 

51.66 

13 (max) 
18 (min) 
3   (min) 
9   (min) 
10 (max) 

- 

12 (max) 
16 (min) 
4   (max) 
14 (max) 

- 
- 

  

Kadar air pellet ampas tahu sebesar 18.79% lebih besar dari kadar air dua 

produk lainnya dan jauh dari standar, yaitu kurang dari 14% sesuai syarat mutu 

pakan ternak pada umumnya. Kadar air pellet yang tinggi rentan terhadap jamur 

selama penyimpanan. Kandungan protein pellet ampas tahu sebesar 12.05% jauh 

lebih kecil dari kandungan protein minimum untuk produk lainnya. Namun nilai ini 



  
masih  sesuai dengan kebutuhan minimum protein untuk kelinci. Tingginya 

kandungan protein dari produk pembanding dikarenakan produk tersebut terbuat dari 

berbagai macam bahan pakan. Seperti pellet merk C.P yang terbuat dari tepung 

kedelai, gandum, pollard, dan jagung, yang merupakan bahan pakan dengan 

kandungan protein cukup tinggi.   

Kandungan abu sebesar 9.74% masih setara dengan kandungan abu pellet 

merk C.P, namun berdasar tabel kebutuhan nutrisi kelinci nilai ini masih berlebih. 

Kandungan yang berlebih juga ditunjukkan untuk kadar lemak dan serat dari pellet 

ampas tahu. Kandungan lemak pellet ampas tahu lebih sebesar 3.76% dari pellet 

merk lainnya, juga lebih besar dari kebutuhan lemak maksimal untuk kelinci yaitu 

6%.  Kandungan serat yang berlebih juga ditunjukkan oleh pellet ampas tahu 

dibandingkan pellet merk C.P dan Guyofeed, namun nilai tersebut masih sesuai 

dengan kebutuhan serat untuk ternak kelinci. Secara keseluruhan berdasarkan 

kandungan nutrisinya, kualitas pellet ampas tahu masih dibawah standar  jika 

dibandingkan produk lainnya. 

4.2.4 Evaluasi Biologi  

Evaluasi pakan secara biologi bertujuan untuk mengetahui tingkat 

palatabilitas (tingkat kesukaan ternak terhadap pakan) dan besarnya pengaruh pellet 

terhadap pertumbuhan ternak. Pengujian meliputi dua tahap yaitu tahap adaptasi 

(1minggu) dan pengambilan data (4 minggu). Pada tahap adaptasi ternak diberi 

pakan yang akan dicobakan secara bertahap untuk membiasakan kelinci 

mengkonsumsi bahan pakan tersebut. Pada akhir tahap kelinci ditimbang untuk 

mengetahui bobot awal.  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap pengamatan adalah pemberian pakan 

sesuai kebutuhan ternak yaitu 50-70 g/ekor pada pagi hari dan hijauan pada sore hari, 



    
serta penimbangan sisa pakan dan bobot kelinci setiap hari untuk menyesuaikan 

kebutuhan pakannya. Pengamatan dilakukan pada bobot awal ternak 250g. 

a.  Pertambahan Bobot Badan (PBB) 

Pertambahan bobot badan adalah jumlah kenaikan bobot ternak setelah 

mengkonsumsi pakan dan pada umumnya digunakan untuk menyatakan 

pertumbuhan ternak dalam waktu tertentu. Bobot badan ternak dapat digunakan 

untuk mengevaluasi respon ternak terhadap pakan yang diberikan, lingkungan dan 

tatalaksana yang dilakukan. Data pertambahan bobot badan kelinci dapat dilihat pada 

Gambar 6.     

                       

Gambar 6. Grafik Pertambahan Bobot Badan Harian  

Pertambahan bobot badan harian kelinci selama masa percobaan cenderung 

fluktuatif. Pertambahan bobot badan tertinggi terjadi pada hari ke-16 yaitu sebesar 

39g/ekor/hari. Sedangkan pertambahan bobot badan terendah yaitu sebesar 

7g/ekor/hari terjadi pada hari ke-8. Pertambahan bobot badan harian rata-rata adalah 

16.65 g/ekor/hari. Penurunan dan kenaikan yang cukup drastis terjadi pada hari ke-14 

sampai dengan hari ke-18. Hal tersebut dikarenakan kelinci lebih banyak 

mengkonsumsi serat sehingga cenderung lebih banyak mengeluarkan kotoran. 



  
Namun secara keseluruhan pada minggu ke tiga terjadi peningkatan pertambahan 

bobot badan harian kelinci. Data pertambahan bobot badan kelinci tiap minggu 

ditunjukkan pada Gambar 7 berikut:   

                        

Gambar 7. Grafik Pertambahan Bobot Badan tiap Minggu  

Pertambahan bobot kelinci tiap minggu cenderung mengalami kenaikan. 

Namun pada minggu ke dua dan empat, peningkatan konsumsi pakan belum dapat 

memberikan peningkatan PBB. Hal ini disebabkan tingginya serat kasar dalam pellet 

atau banyaknya konsumsi pakan hijauan sehingga meningkatkan konsumsi serat 

kasar kelinci. Hal tersebut mengakibatkan pakan yang dikonsumsi tidak dapat 

dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PBB tapi banyak yang terbuang 

melalui feces.  

Bobot badan akhir ternak setelah pengujian adalah 783g, jadi total 

pertambahan bobot badan selama pengujian adalah 533g. Pertambahan bobot badan 

kelinci rata-rata berdasar Lampiran 7 adalah 133.25 g/ekor/minggu. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Trisunuwati (1989) yang mengemukakan bahwa kecepatan 

pertumbuhan Kelinci New Zealand White lepas sapih berkisar antara 38-39 

g/ekor/hari pada bobot badan 2 kg. Sedang pada daerah tropis kecepatan 

pertumbuhannya adalah 15-20 g/ekor/ hari. 



    
b. Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang diberikan dikurangi pakan 

yang tersisa dihitung dalam periode waktu tertentu. Grafik konsumsi pakan selama 

pengamatan ditunjukkan pada Gambar 8 berikut:         

Gambar 8. Grafik Konsumsi Pakan tiap Minggu   

Selama masa adaptasi, tingkat konsumsi kelinci terhadap pakan yang diujikan 

sangat kecil. Hal ini akibat diameter dan panjang pellet yang terlalu besar untuk 

kelinci usia satu bulan. Sehingga kelinci mengalami kesulitan untuk 

mengkonsumsinya. Setelah dilakukan penyesuaian dengan mengurangi panjang 

pellet menjadi ± 0.3-0.5cm, menunjukkan respon yang baik. Pada masa pengujian 

pakan hasil penelitian ternyata cukup palatabel. Hal ini terlihat dari konsumsi pakan 

yang meningkat tiap minggunya seperti ditunjukkan pada data Lampiran 7. Namun 

berdasar grafik diatas menunjukkan konsumsi pakan per bobot ternak cenderung 

konstan.  

Jumlah total konsumsi pellet ampas tahu selama pengujian adalah 1318g. 

Nilai rata-rata konsumsi pakan kelinci adalah 329.5 g/ekor/ minggu. Palatabilitas 

ternak terhadap pakan yang diberikan dan sifat fisik bahan pakan dapat 

mempengaruhi konsumsi pakan. Kelinci mempunyai kemampuan yang tinggi untuk 



  
membau dan merasakan pakan yang tersedia serta sangat selektif terhadap pakan 

yang disukai sehingga sifat fisik bahan seperti bau, rasa, dan tekstur dapat 

mempengaruhi selera makan. Semakin tinggi palatabilitas maka semakin tinggi 

tingkat konsumsi pakan. 

Jumlah pakan yang dikonsumsi ternak juga ditentukan oleh tingkat energi 

yang dibutuhkan. Dimana bila energi yang diperoleh rendah maka ternak akan 

mengkonsumsi pakan lebih banyak. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi konsumsi 

pakan adalah individu ternak, tingkat produksi, temperatur lingkungan, sistem 

kandang, pemanfaatan nutrisi dalam pakan, air minum, periode pertumbuhan, dan 

penyakit. 

c. Konversi Pakan  

Konversi pakan merupakan parameter efisiensi penggunaan pakan, yaitu 

perbandingan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot 

badan pada waktu tertentu. Menurut Cheeke et.al (1982) pemberian pakan yang 

berkualitas tinggi dan tata laksana yang baik konversinya berkisar 3.5 sampai 4.0. 

Nilai konversi pakan yang didapat berdasar perhitungan pada Lampiran 7  lebih 

rendah, yaitu 2.473. Hal ini mungkin karena tingkat kecernaan pakan yang 

dikonsumsi rendah sehingga ternak tidak mendapat cukup zat-zat pakan yang 

diperlukan untuk berproduksi yang lebih tinggi.   

Konversi pakan dipengaruhi oleh kemampuan ternak dalam mencerna bahan 

pakan, kecukupan zat pakan untuk kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan fungsi 

tubuh lain serta jenis pakan yang dikonsumsi. Selain itu, bentuk fisik pakan, bobot 

badan, kandungan nutrisi dalam pakan, penyediaan pakan, lingkungan pemeliharaan 

seperti suhu dan kelembaban, penyakit, dan jenis kelamin juga mempengaruhi nilai 

konversi.  



    
V. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

- Komposisi bahan baku untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam 

penyusunan formulasi pellet kelinci yaitu tepung ampas tahu 50 %, bekatul 

25 %, dan tetes tebu 25 %, membutuhkan biaya Rp 687.5/kg. Komposisi 

masih dianggap optimal jika harga minimum ampas tahu       Rp 500.00/kg 

dan Rp 750.00 untuk bekatul dan tetes tebu. Harga maksimum bahan baku 

sebesar Rp 1000.00/kg.  

- Pellet ampas tahu dicetak dengan diameter 0.5 cm dan panjang 1 cm. Dengan 

nilai densitas kamba 1.278 g/cm3 lebih besar dari densitas pellet pada 

umumnya, tingkat kekerasan rata-rata sebesar 534.55 g/cm2, dan indeks 

penyerapan air adalah 6.38 g gel/ g sampel. 

- Kandungan nutrisi pellet ampas tahu setelah proses pengeringan adalah kadar 

air 18.79 %, protein 12.05 %, lemak 7.76 %, serat kasar 18.71 %, abu 9.74 % 

dan karbohidrat 51.66 %.  

5.2 Saran 

- Penggunaan bahan baku lain yang bervariasi misalnya dengan menambahkan 

bahan hewani (tepung bekicot, limbah pengolahan katak) maupun bahan 

nabati lainnya diharapkan dapat memperbaiki kandungan nutrisi pellet yang 

dihasilkan. 

- Penambahan air pada saat pencetakan sebaiknya dilakukan dengan 

perhitungan proporsi yang tepat.  

- Kadar air pakan yang masih melebihi batas dapat diatasi dengan menambah 

waktu pengeringan. 



  
- Pencetakan pellet dengan diameter  0.5 cm dan panjang  1 cm lebih 

palatabel untuk kelinci. 

- Pengujian tingkat kekerasan pakan dapat dilakukan menggunakan 

Penetrometer. 

- Perlu dilakukan evaluasi biologi lebih mendalam untuk mengetahui sejauh 

mana nutrisi dapat diserap dan pengaruhnya terhadap performans kelinci.                                     
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Lampiran 1. Hasil Analisa Proksimat Pellet Ampas Tahu                           



    
Lampiran 2. Bulk Density Bahan Baku   

Tabel  Density Tepung Ampas Tahu 

Ulangan ke- m 

(g) 

v 

(ml) v

m

 

(g/cm3) 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

15 

15 

15 

15 

8 

11 

9 

10 

9 

1.875 

1.364 

1.667 

1.500 

1.667  

rata-rata 1.615 

 

Tabel Density Bekatul  

Ulangan ke- m 

(g) 

V 

(ml) v

m

 

(g/ cm3) 

1 

2 

3 

4 

5 

15 

15 

15 

15 

15 

5.0 

5.0 

6.5 

7.0 

5.0 

3.00 

3.00 

2.31 

2.14 

3.00  

rata-rata 2.69 

 

Tabel Density Tetes Tebu ( literatur = 1.3 g/ ml)

 

Ulangan ke- m 

(g) 

v 

(ml) v

m

 

(g/ cm3) 

1 

2 

3 

4 

27.0 

27.1 

27.9 

27.1 

20 

20 

20 

20  

1.350 

1.355 

1.395 

1.355  

rata-rata 1.364 

 



  
Lampiran 3. Bulk Density dan Uji Tekstur Pellet  

Tabel Bulk density pellet 

Ulangan ke- m 

(g) 

v 

(cm3) v

m

 

(g/cm3) 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

7.5 

7.5 

7.0 

8.0 

9.5 

1.33 

1.33 

1.43 

1.25 

1.05  

rata-rata 1.278 

  

Tabel. Tekstur Pellet  

Ulangan d (cm) l (cm) F (g)  (g/cm2) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

0.509 
0.509 
0.505 
0.509 
0.509 
0.501 
0.509 
0.505 
0.509 
0.500 

1.100 
1.100 
1.100 
1.110 
1.003 
1.101 
1.009 
1.001 
1.207 
1.101 

400 
500 
400 
600 
450 
400 
550 
400 
400 
500 

455.06 
568.83 
458.72 
676.44 
545.12 
461.89 
681.96 
504.10 
414.72 
578.70 

Rata-rata

 

0.506 1.083 460 534.55 

        



    
Lampiran 4. Gambar Bahan Baku             

     

  Gambar 9. Tepung Ampas Tahu                Gambar 10. Bekatul         

                   

  Gambar 11. Tetes Tebu (Molase)         Gambar 12. Proses Pencampuran Bahan                  



  
Lampiran 5. Gambar Alat Penelitian                 

Gambar 13. Vacum Desikator      Gambar 14. Oven                 

Gambar 15. Brazilian Test      Gambar 16. Timbangan Digital                



    
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian                          

Gambar 17. Mesin Pellet   Gambar 18. Proses Pencetakan            

Gambar 19. Pellet Hasil Penelitian            Gambar 20. Pellet yang ada dipasaran             

Gambar 21. Pengujian Konsumsi Pakan    



  
Lampiran 7. Data dan Perhitungan 
Tabel Pertambahan Bobot Badan Ternak dan Konsumsi Paka Selama 1 Bulan                           

Hari 
ke- 

Bobot 
Awal 
(gr)  

Bobot 
Akhir 
(gr) 

PBB/hari

 
Pakan 

Pemberian(gr) 
Pakan 
Sisa 
(gr) 

Konsumsi 
Pakan 

0

 
250

 
265

 
15

 
50

 
20

 
30

 

1

 

265

 

283

 

18

 

50

 

20

 

30

 

2

 

283

 

300

 

17

 

50

 

19

 

31

 

3

 

300

 

319

 

19

 

50

 

19

 

31

 

4

 

319

 

335

 

16

 

50

 

15

 

35

 

5

 

335

 

353

 

18

 

50

 

32

 

18

 

6

 

353

 

367

 

14

 

50

 

32

 

18

 

7

 

367

 

374

 

7

 

50

 

24

 

26

 

Jumlah 124

 

Jumlah 219

 

8

 

374

 

389

 

15

 

50

 

20

 

30

 

9

 

389

 

399

 

10

 

50

 

18

 

32

 

10

 

399

 

414

 

15

 

50

 

2

 

48

 

11

 

414

 

427

 

13

 

60

 

25

 

35

 

12

 

427

 

442

 

15

 

60

 

20

 

40

 

13

 

442

 

462

 

20

 

60

 

20

 

40

 

14

 

462

 

470

 

8

 

60

 

20

 

40

 

Jumlah 96

 

Jumlah 265

 

15

 

470

 

509

 

39

 

60

 

15

 

45

 

16

 

509

 

523

 

14

 

60

 

20

 

40

 

17

 

523

 

550

 

27

 

60

 

2

 

58

 

18

 

550

 

565

 

15

 

70

 

20

 

50

 

19

 

565

 

583

 

18

 

70

 

20

 

50

 

20

 

583

 

606

 

23

 

70

 

19

 

51

 

21

 

606

 

631

 

25

 

70

 

19

 

51

 

Jumlah 161

 

Jumlah 345

 

22

 

631

 

642

 

11

 

70

 

20

 

50

 

23

 

642

 

657

 

15

 

70

 

20

 

50

 

24

 

657

 

670

 

13

 

70

 

20

 

50

 

25

 

670

 

688

 

18

 

70

 

19

 

51

 

26

 

688

 

702

 

14

 

70

 

19

 

51

 

27

 

702

 

720

 

18

 

70

 

25

 

45

 

28

 

720

 

730

 

10

 

70

 

23

 

47

 

29

 

730

 

746

 

16

 

70

 

23

 

47

 

30

 

746

 

764

 

18

 

70

 

22

 

48

 

31

 

764

 

783

 

19

 

70

 

20

 

50

 

Jumlah 152

 

Jumlah 489

 

PBB/Minggu 133.25

 

Konsumsi Pakan/Minggu 329.5

 

Efisiensi Pakan 40.440

 

Konversi Pakan 2.473

 



    
Lampiran 8. Input Data Linear Programming   

Module/submodule : Linear Programming 

Problem title : Input Data Pellet Ampas Tahu 

Objective : Minimize   

Ampas Tahu

 

Bekatul Tetes  RHS 

Minimize 

Kadar air 

Protein 

Lemak Min 

Lemak Max 

Serat Min 

Serat Max 

Abu 

Karbohidrat 

Batasan Ampas Tahu 

Batasan Bekatul 

Batasan Tetes 

Total 

50 

9.202 

27.26 

18.67 

18.67 

19.3 

19.3 

9.65 

35.22 

1 

0 

0 

1 

100 

9.46 

14.72 

12.72 

12.72 

24.89 

24.89 

9.49 

53.6 

0 

1 

0 

1 

75 

28.59 

4.92 

0.15 

0.15 

0.15 

0.15 

11.48 

54.86 

0 

0 

1 

1   

  >= 

>= 

>= 

<= 

>= 

<= 

<= 

>= 

>= 

>= 

<=  

=   

10 

16 

2 

6 

10 

12 

6 

30 

0 

0 

25 

100 

          



  
Lampiran 9. Input Data Modifikasi   

Module/submodule : Linear Programming 

Problem title : Input Data Pellet Ampas Tahu Modifikasi 

Objective : Minimize   

Ampas Tahu Bekatul Tetes  RHS 

Minimize 

Kadar air 

Protein 

Lemak Min 

Serat Min 

Abu 

Karbohidrat 

Batasan Ampas Tahu 

Batasan Bekatul 

Batasan Tetes 

Total 

0.5 

0.09202 

0.2726 

0.1867 

0.193 

0.0965 

0.3522 

1 

0 

0 

1 

1 

0.0946 

0.1472 

0.1272 

0.2489 

0.0949 

0.536 

0 

1 

0 

1 

0.75 

0.2859 

0.0492 

0.0015 

0.0015 

0.1148 

0.5486 

0 

0 

1 

1   

  >= 

>= 

>= 

>= 

>= 

>= 

<= 

<= 

<=  

=   

10 

16 

2 

10 

6 

30 

50 

50 

25 

100 

              



    
Lampiran 10. Summarized Result Linear Programming   

Module/submodule : Linear Programming 

Problem title : Input Data Pellet Ampas Tahu 

Objective : Minimize  

Summarized Result---------   
Ampas 
Tahu Bekatul Tetes   RHS Dual 

Minimize 0.5 1 0.75    

Kadar Air 0.092 0.0946 0.2859 >= 10 0 

Protein 0.2726 0.1472 0.0492 >= 16 0 

Lemak Min 0.1867 0.1272 0.0015 >= 2 0 

Serat Min 0.193 0.2489 0.0015 >= 10 0 

Abu 0.0965 0.0949 0.1148 >= 6 0 

Karbohidrat 0.3522 0.536 0.5486 >= 30 0 
Batasan Ampas 
Tahu 1 0 0 <= 50 0.5 

Batasan Bekatul 0 1 0 <= 50 0 

Batasan Tetes 0 0 1 <= 25 0.25 

Total 1 1 1  = 100 -1 

Solution 50 25 25   68,75   

             



  
Lampran 11. Solusi Linear Programming   

Module/submodule : Linear Programming 

Problem title : Input Data Pellet Ampas Tahu 

Objective : Minimize  

Solution List--------- 

Variable Status

 

Value

 

Ampas Tahu Basic

 

50

 

Bekatul Basic

 

25

 

Tetes Basic

 

25

 

Surplus 1 Basic

 

4.1135

 

Surplus 2 Basic

 

2.54

 

Surplus 3 Basic

 

10.5525

 

Surplus 4 Basic

 

5.91

 

Surplus 5 Basic

 

4.0675

 

Surplus 6 Basic

 

14.725

 

Slack 7 NONBasic

 

0

 

Slack 8 Basic

 

25

 

Slack 9 NONBasic

 

0

 

Surplus 10 NONBasic

 

0

 

Z NONBasic

 

68.75

             



    
Lampiran 12. Sensitivity Analysis   

Module/submodule : Linear Programming 

Problem title : Input Data Pellet Ampas Tahu 

Objective : Minimize  

Ranging---------    

Reduced 
Cost  

Original 
Value 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Variable Value 

Ampas Tahu 50 0 0.5  
Infinity 

1

 

Bekatul 25 0 1 0.75 Infinity

 

Tetes 25 0 0.75 Infinity 1

        

Dual 
Value 

 

Slack/ 
Surplus 

Original 
Value 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound Constraint 

Kadar Air 0 4.1135 10 Infinity 14.11 

Protein 0 2.54 16 Infinity 18.54 

Lemak Min 0 10.5525 2 Infinity 12.55 

Serat Min 0 5.91 10 Infinity 15.91 

Abu 0 4.0675 6 Infinity 10.07 

Karbohidrat 0 14.725 30 Infinity 44.72 

Batasan Ampas 
Tahu 

0.5 0 50 29.74 75 

Batasan Bekatul 0 25 50 25 Infinity

 

Batasan Tetes 0.25 0 25 3.5 48.89 

Total -1 0 100 82.74 125       





  
Lampiran 13. Keseimbangan Massa (Mass Balance) Pembuatan Pellet  

                                       250 gram            250 gram     178 gram    
              Bekatul           Tetes Tebu      Uap Air    

500 gram          749 gram    994 gram      1172 gram   
Ampas Tahu        Campuran I            Campuran II      Bahan Campuran       

                   1 gram    5 gram    
          Kehilangan Bahan     Kehilangan Bahan              

   250 gram          
        Air    

1172 gram       1242 gram             928 gram   
Bahan Campuran      Pellet Basah             Pellet Kering         

   180 gram    314 gram     
        Kehilangan Bahan      Kehilangan Bahan 

Pencampuran I

 

Pencampuran II

 

Pengukusan

 

Pencetakan

 

Pengeringan

 





Lampiran 13. Lanjutan 

1. Pencampuran I     

       250 gram     
       Bekatul   

500 gram            749 gram 
Ampas Tahu           Campuran I       

      1 gram     
      Kehilangan Massa  

    Kehilangan bahan pada pencampuran I =   

750

749)(750
X 100% = 0.13%   

2. Pencampuran II      

       250 gram     
       Tetes Tebu       

749 gram             994 gram   
Campuran I            Campuran II       

       5 gram     
       Kehilangan Massa                 

PENCAMPURAN  I

 

PENCAMPURAN II

 



  
Lampiran 13. Lanjutan    

Kehilangan bahan pada pencampuran II  

0.5%X100%
999

994)(999

   

3. Pengukusan (Conditioning)     
       178 gram     
       Uap air   

   994 gram      1172 gram 
   Campuran II      Bahan Campuran   

Pertambahan uap air setelah pengukusan =  

0.18%X100%
994

994)(1172

  

4. Pencetakan     
           250 gram     
               Air   

  1172 gram             1242 gram 
  Bahan Campuran             Pellet Basah       

           180 gram     
    Kehilangan Massa   

Kehilangan bahan setelah pencetakan =  

12.66%X100%
1422

1242)(1422

   

PEGUKUSAN

 

PENCETAKAN

 



    
Lampiran 13. Lanjutan   

5. Pengeringan     
     314 gram    

           Kehilangan Massa   

1241 gram        928 gram 
Pellet Basah       Pellet Kering   

Kehilangan bahan saat pengeringan =  

25.28%X100%
1242

928)(1242

   

Total kehilangan bahan saat proses =  

35.01%X100%
1428

500

             

PENCETAKAN

 



  
Lampiran 14. Kisaran Biaya Produksi Pakan    

Bahan Komposisi 
Bahan /kg 

(X) 

Harga  Bahan / kg Harga Total/kg 

Original 
(Y1) 

Minimum 
(Y2) 

Maksimum

 

(Y3) 

 

X.Y1 X.Y2 X.Y3 

Ampas tahu 
Bekatul 
Tetes tebu 

0.50 
0.25 
0.25 

Rp.500 
Rp.1000 
Rp.750 

Rp.500 
Rp.750 
Rp.750 

Rp.1000 
Rp.1000 
Rp.1000 

Rp.250 
Rp.250 
Rp.187.5 

Rp.250 
Rp.187.5 
Rp.187.5 

Rp.500 
Rp.250 
Rp.250 

Harga Pakan/kg Rp.687.5 Rp.625 Rp.1000 

  

Harga pakan kelinci sesuai komposisi hasil pemrograman adalah Rp.687.5 / 

kg. Komposisi dianggap optimal apabila harga bahan baku masih dalam kisaran 

batas minimum dan maksimum. Harga pakan minimum adalah Rp. 625 sedangkan 

harga pada batas maksimum Rp.1000. Harga pakan berdasarkan penggunaan 

bahan baku, belum termasuk biaya produksi faktor penunjang yang lainnya.     

                       



    
Lampiran 15. Spesifikasi Mesin Pellet                   

Satuan   :   Unit 

 

Penggerak  :  

 

Motor 1 HP 

 

Ukuran  :   500cm x 500cm x 940.4cm 

Kapasitas  :  

 

25-30 kg/jam 

 

Putaran penggerak : 1420 Rpm 

 

Diameter cetakan :   0.5 cm 

   


