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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kulit Ari Biji Kedelai

Kulit ari biji kedelai merupakan limbah yang berpotensi untuk bahan

campuran ransum ternak unggas dan pakan ikan (Yefri, 2006). Kulit ari biji

kedelai yang mudah didapatkan belum termanfaatkan dengan baik sehingga

berpotensi sebagai bahan tambahan pembuatan pakan. Hasil analisis

Laboratorium Nutrisi dan Kimia Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA

Riau (2017) menyebutkan bahwa kulit ari biji kedelai memiliki kandungan

protein kasar  16%, lemak  kasar 11,4%,  serat  kasar  31,43% dan energi

metabolis 2898 kkal/kg.

Untuk dapat digunakan sebagai pakan unggas, kulit ari biji kedelai harus

difermentasi, dengan proses fermentasi dapat memecah komponen yang kompleks

menjadi zat-zat yang sederhana, sehingga pakan mudah dicerna dan meningkatkan

protein. Proses fermentasi dapat dilakukan dengan cara pemberian

mikroorganisme Aspergillus oryzae, Effective Micoorganism 4 (EM4), dan

Aspergillus Niger (Elizabeth, 2005). Fermentasi dengan menggunakan EM4 lebih

sederhana dan dapat dilakukan tanpa keahlian khusus. Selain itu EM4 banyak

dipasarkan dengan harga relatif murah (Suhartati, 2008). Kandungan kuli ari

kedelai fermentasi EM4 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1. Kandungan Kulit Ari biji Kedelai Fermentasi EM4.
Zat –Zat Makanan Sebelum Fermentasi Sesudah Fermentasi

Protein kasar (%) 16,98 12,30
Serat kasar (%) 31,43 19,62
Lemak kasar (%) 11,4 5,75
ME (kkal/kg) 2898 3268
Sumber : Hasil Analisis Proksimat di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas

Pertanian dan Peternakan Universitas Suska Riau (2017).
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Menurut Adhiansyah (2013), fermentasi kulit ari biji kedelai

menggunakan EM4 dapat meningkatkan kadar protein dari 9,23% menjadi

18,75%. proses fermentasi adalah memanfaatkan mikroorganisme sebagai

inokulan untuk menguraikan bahan-bahan organik menjadi senyawa yang lebih

sederhana. Salah satu inokulan yang dapat digunakan adalah EM4,

mikroorganisme yang terkandung dalam EM4 yaitu bakteri fotosintetik, bakteri

asam laktat, ragi, Actinomycetes sp dan jamur yang dapat bekerja secara efektif

dalam mempercepat proses fermentasi pada bahan organik. Fermentasi dengan

menggunakan EM4 lebih sederhana dan dapat dilakukan tanpa keahlian khusus.

Selain itu EM4 banyak dipasarkan dengan harga relatif murah (Suhartati, 2008).

Gambar 2.1. Kulit Ari Biji Kedelai
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)

. Kesadaran masyarakat akan potensi kulit ari biji kedelai ini hanya

sekadar dimanfaatkan menjadi pakan ternak tanpa adanya pengolahan bahkan

peningkatan kualitas produk pakan ternak. Kulit ari biji kedelai ini masih

potensial dimanfaatkan sebagai pakan ternak mengingat kandungan protein dan

energinya yang cukup tinggi.
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2.2 Pellet

Pellet adalah  bentuk  makanan  buatan yang  dibuat  dari  beberapa

macam  bahan yang  kita  ramu  dan  kita  jadikan  adonan, kemudian  kita  cetak

sehingga  merupakan batangan  atau  bulatan  kecil-kecil. Ukurannya berkisar

antara 1-2 cm. Jadi pellet tidak  berupa  tepung,  tidak  berupa  butiran, dan  tidak

pula  berupa  larutan  (Setyono, 2012). Pellet dikenal sebagai bentuk massa dari

bahan  pakan  yang  dipadatkan  sedemikian rupa  dengan  cara  menekan  melalui

lubang cetakan secara mekanis (Hartadi dkk., 2005). Hal  ini  dimaksudkan  untuk

meningkatkan densitas  pakan  sehingga  mengurangi tempat  penyimpanan,

menekan  biaya transportasi,  dan  memudahkan  aplikasi dalam penyajian pakan.

Hartadi dkk., (1990), menyatakan bahwa pellet dikenal sebagai bentuk

massa dari bahan pakan atau ransum yang dibentuk dengan cara menekan dan

memadatkan melalui lubang cetakan secara mekanis. Permasalahan  yang  sering

menjadi kendala  yaitu  penyediaan  pakan  buatan  ini memerlukan  biaya  yang

relatif  tinggi, bahkan  mencapai  60–70%  dari  komponen biaya produksi

(Emma, 2006).

Gambar 2.2. Ukuran Dan Bentuk Pellet
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2017)
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Ichwan (2003), menyatakan bahwa manfaat pembuatan pakan dalam

bentuk pellet ini dapat meningkatkan selera makan ayam, dan setiap butiran pellet

mengandung nutrisi yang sama, sehingga formula pakan menjadi efesien dan

ayam tidak diberi kesempatan untuk memilih - milih makanan yang disukai.

namun menurut Amrullah (2004) ransum berbentuk remahan (crumble) atau

butiran (pellet) memang dapat memperbaiki penampilan ayam yang dipelihara

terutama karena dapat meningkatkan kepadatan zat makanan. Ransum berat

jenisnya meningkat dan lebih banyak ransum yang dapat ditampung di dalam

tembolok per satuan waktu. Rasa kenyang ayam lebih banyak ditentukan oleh

peregangan temboloknya.

Rasyaf (2004) menyatakan bahwa ransum berbentuk pellet menghasilkan

ayam dengan berat badan tertinggi dibandingkan ransum tepung komplit. Namun,

ransum berbentuk campuran antara butiran dengan crumble (butiran pecah)

mempunyai konversi pakan terbaik. Ransum berbentuk pellet ini hanya digunakan

untuk ayam broiler masa akhir, yaitu pellet dengan ukuran garis tengah 3,2 mm.

2.3 Fermentasi

Fermentasi  adalah  suatu  proses perubahan kimia  substrat  organik  yang

berlangsung  dengan  adanya  katalisatorkatalisator biokimia  yaitu  enzim  yang

dihasilkan  oleh  mikroba  tertentu. Aspergillus niger merupakan  salah  satu

jenis kapang  yang  pertumbuhannya cepat,  mampu  menghasilkan  enzim

proteolitik dan  lipase  (Kasimdjo,  1989) dan  menghasilkan  enzim  yang

mampu menghidrolisis  karbohidrat  seperti amylase,  selulase  dan  mananase

(Winarno, 1983  dan  Purwadaria  dkk., 1995)  dan  menghasilkan  enzim

proteolitik, selulolitik  dan  amilolitik (Sudarmadji dkk., 1989).
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Menurut  Jay  dkk. (2005),  fermentasi  adalah  proses  perubahan

kimiawi,  dari senyawa kompleks menjadi  lebih sederhana dengan bantuan enzim

yang dihasilkan oleh mikrobia. Proses fermentasi akan menyebabkan terjadinya

penguraian senyawasenyawa  organik  untuk  menghasilkan  energi  serta  terjadi

pengubahan  substrat menjadi produk baru oleh mikrobia (Bourgaize dkk., 1999;

Madigan dkk., 2011).

Fermentasi  dilakukan  terhadap  suatu bahan  makanan  untuk

mendapatkan produk  makanan  baru  yang  dapat  memperpanjang  daya  simpan

(Farnworth,  2008). Aktifitas  mikrobia  pada  fermentasi  akan  menyebabkan

perubahan  kadar  pH  dan terbentuk  senyawa  penghambat  seperti  alkohol  dan

bakteriosin  yang  dapat menghambat pertumbuhan mikrobia pembusuk (Waites

dkk., 2001).

Fardiaz (1992), mendefinisikan fermentasi sebagai proses pemecahan

karbohidrat dan asam amino secara anaerobik, yaitu tanpa memerlukan oksigen.

Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi terutama karbohidrat,

sedangkan asam amino hanya dapat difermentasi oleh beberapa jenis bakteri

tertentu. Satiawiharja (1992) mendefinisikan fermentasi dengan suatu proses

dimana komponen-komponen kimiawi dihasilkan sebagai akibat adanya

pertumbuhan maupun metabolisme mikroba.

Fermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bahan yang berkualitas rendah

serta berfungsi dalam pengawetan bahan dan merupakan suatu cara untuk

menghilangkan zat anti nutrisi atau racun yang terkandung dalam suatu bahan

makanan (Dharma, 1992).
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2.4 EM4 (Effective Microorganism-4)

Perkembangan probiotik diindonesia belum pesat, namun sudah mulai

dikembangkan dan salah satu probiotik yang telah mampu diproduksi dalam

negeri berupa media kultur berbentuk cairan yang dapat disimpan lama adalah

EM4 (Effective Microorganism-4). EM4 mengandung 90% bakteri Lactobacillus

sp. (bakteri penghasil asam laktat) pelarut fosfat, bakteri fotosintetik,

Streptomyces sp, jamur pengurai selulosa dan ragi. EM4 merupakan suatu

tambahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan zat-zat makanan karena bakteri

yang terdapat dalam EM4 dapat mencerna selulose, pati, gula, protein, lemak

(Surung, 2008). Komposisi EM4 dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.2. Komposisi EM4 (Effective Microorganism-4).
Jenis Bakteri Jumlah (Sel/ml)

Total plate count 2,8 x 106

Bakteri pelarut fosfat 3,4 x 105

Lactobacillus 3,0 x 105

Yeast 1,95 x 103

Actinomycetes +
Bakteri fotosintetik +

Sumber : PT Songgolangit Persada, 2011.
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Tabel 2.3. Kandungan Zat Hara EM4 (Effective Microorganisme-4).
Kandungan Zat Hara Jumlah

C-Organik 1,88% w/w
Nitrogen 0,68% w/w
P2O5 136,78 ppm
K2O 8403,70 ppm
Aluminium, Al <0,01 ppm
Calsium, Ca 3062,29 ppm
Copper, Cu 1,14 ppm
Iron, Fe 129,38 ppm
Magnesium, Mg 401,58 ppm
Mangan, Mn 4,00 ppm
Sodium, Na 145,68 ppm
Nickel, Na <0,05 ppm
Zinc, Zn 1,39 ppm
Boron, B <0,0002 ppm
Chlorida, CL 2429,54 ppm
Ph 3,73
Sumber : PT Songgolangit Persada, 2011.

2.5 Pengemasan

Kemasan adalah wadah atau media yang digunakan untuk membungkus

bahan atau komoditi sebelum disimpan agar memudahkan pengaturan,

pengangkutan, penempatan pada tempat penyimpanan, serta memberikan

perlindungan pada bahan atau komoditi (Imdad dan Nawangsih, 1999).

Pengemasan terhadap produk bertujuan untuk melindungi produk dari

pengaruh oksidasi dan mencegah terjadinya kontaminasi dengan udara luar. Hasil

pengolahan dapat dikendalikan dengan pengemasan, termasuk pengendalian

cahaya, konsentrasi oksigen, kadar air, perpindahan panas, kontamonasi dan

seragan makhluk hayati (Harris dan Karnas, 1989).

Potensi terbesar bagi mikroba untuk tumbuh terutama kapang pada

permukaan kemasan adalah bila permukaan-permukaan kemasan mempunyai

kelembaban yang sangat tinggi (Winarno dan Jenie, 1984). Menurut Syarief et al.

(1989), bahan kemas mempunyai kemampuan dalam menahan serangan mikroba,
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dan ini ditentukan oleh ada tidaknya lubang-lubang yang sangat kecil pada

permukaannya.

2.6 Penyimpanan

Menurut Wigati  (2009), proses penyimpanan adalah  suatu  kegiatan

yang  dilakukan  untuk menahan atau menunda suatu barang sebelum barang

tersebut dipakai tanpa merubah bentuk barang  tersebut. Penyimpanan  merupakan

proses penahanan barang sewaktu menunggu permintaan  untuk dikeluarkan

(Sitompul, 2010).  Umumnya  pakan  akan  disimpan  di gudang agen sekitar satu

sampai dua minggu.

Lama penyimpanan pakan dalam gudang menurut Sahwan (1999),

sebaiknya tidak melebihi waktu 3 (tiga) bulan. Damayanthi dan Mudjajanto

(1995) mengatakan penyimpanan pakan termasuk kategori penyimpanan jangka

panjang, karena memakai waktu selama beberapa minggu bahkan sampai

beberapa bulan.

Imdad dan Nawangsih (1995), menyatakan bahwa ada 3 (tiga) bentuk

penyimpanan, yaitu : tempat penyimpanan cara tradisional, cara yang diperbaharui

dan cara moderen. Tempat penyimpanan cara tradisional berupa lantai atau ruang

didekat sumber air atau tempat lain yang keadaannya terlindung dan jenis

penyimpanan ini banyak dipengaruhi oleh faktor ilmiah. Tempat penyimpanan

model yang diperbaharui berupa bangunan khusus yang dilengkapi rak-rak

penyimpanan. Tempat penyimpanan moderen berupa ruangan dingin atau ruangan

bertekanan rendah.

Ruang penyimpanan biasanya disebut juga dengan gudang, gudang

biasanya digunakan untuk menyimpan bahan pangan kering atau bahan pangan
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olahan. Gudang yang baik adalah jika kering, bersih, tertutup dan terdapat cukup

pergantian udara segar. Wadah yang digunakan adalah karung baik goni maupun

plastik, karung-karung tersebut disusun sedemikian rupa sehingga setiap karung

akan mendapat pergantian udara segar. Untuk karung yang terletak paling bawah,

karung sebaiknya tidak menyentuh lantai. Oleh karena itu sebaiknya karung diberi

alas papan (palet) dan karung diletakkan tidak menempel kedinding. Jarak antara

lantai dengan bahan makanan kurang lebih 25 cm dan 15 cm dari dinding, 30 cm

dari langit-langit, sehingga memungkinkan udara segar mengalir bebas

(Damayanthi dan Mudjajanto, 1995).

2.7 Ayam pedaging

Ayam ras pedaging yang disebut juga dengan broiler yang merupakan ras

unggulan hasil persilangan dari ayam-ayam yang memiliki produktifitas tinggi

terutama dalam memproduksi daging ayam. Ayam pedaging adalah jenis ternak

bersayap dari kelas aves yang telah didomestikasi dan cara hidupnya diatur oleh

manusia dengan tujuan untuk memberikan nilai ekonomis dalam bentuk daging

(Yuwanta, 2004).

Ayam pedaging adalah ayam hasil persilangan dan seleksi terus menerus

untuk mendapatkan sifat genetik yang dapat tumbuh secara cepat dan efisien

dalam memanfaatkan pakan. Hanya dalam waktu 42 hari ayam pedaging sudah

dapat dipanen dan memiliki berat badan rata-rata 1.75 kg. Ayam pedaging

mempunyai kemampuan mengubah bahan makanan menjadi daging dengan

sangat hemat, artinya dengan jumlah makanan yang sedikit dapat diperoleh

penambahan bobot badan yang tinggi (Hardjosworo dan Rukminasih, 2000).
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Ayam pedaging mempunyai peranan penting dalam penyediaan protein

hewani. Menurut Amrullah (2004), ayam pedaging merupakan ayam yang

mempunyai kemampuan menghasilkan daging yang sangat banyak dengan

kecepatan pertumbuhan yang sangat cepat dalam satuan waktu yang sangat

singkat untuk mencapai berat badan tertentu. Bagi konsumen, daging ayam

pedaging telah menjadi makanan bergizi dan berperan penting sebagai sumber

protein hewani bagi mayoritas penduduk indonesia (Muladno dkk., 2008).

2.8 Pengujian Kualitas Fisik Pellet

Sifat fisik merupakan bagian dari mutu (berhubungan dengan nilai

kepuasan konsumen terhadap bahan) dan sifat fisik ini masuk pada kategori sifat-

sifat mutu (besaran yang dapat langsung diamati atau diukur dari bahan tersebut).

Sifat-sifat bahan merupakan faktor mutu yang penting karena kegunaan atau

keragaan dari komoditi itu ditentukan oleh sifat-sifat bahan. Standarisasi kriteria

mutu berdasarkan sifat fisik bahan relatif murah dan mudah sehingga banyak

dilakukan. Sedangkan parameter mutu adalah besaran yang mencirikan beberapa

sifat mutu produk yang diturunkan dari beberapa pengukuran sifat fisik,

contohnya adalah berat jenis (BJ), diperoleh dari perhitungan pembagian dua

pengukuran berat dan volume (Damayanthi dan Mudjajanto, 1995).

Menurut Khalil (1999a), secara umum sekurang-kurangnya ada 6 sifat

fisik pakan yang penting, yaitu berat jenis, kerapatan tumpukan, kerapatan

pemadatan tumpukan, sudut tumpukan, daya ambang dan faktor higroskopis.

Khalil (1999a), mengatakan setiap pakan yang mempunyai sifat fisik yang

berbeda-beda dan akan mempengaruhi oleh 6 faktor diatas.
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2.8.1. Kadar Air (%)

Kadar air merupakan persentase kandungan air suatu bahan yang dapat

dinyatakan berdasarkan berat kering atau berat basah. Kadar air berdasarkan berat

basah adalah perbandingan antara berat air dalam suatu bahan dengan berat total

bahan, sedangkan kadar air berdasarkan berat kering adalah perbandingan antara

berat air dalam suatu bahan dengan berat kering bahan tersebut (Syarief dan

Halid, 1993). Kadar air selama penyimpanan harus dijaga serendah mungkin

(kurang dari 10%) untuk menghindari terjadinya kebusukan, nilai kadar air kritis

untuk sereal adalah 14%. Kadar air pellet diatas 14% akan menyebabkan

kerusakan yang sangat cepat (Supriyati dkk, 1996).

Kadar air sangat berpengaruh terhadap mutu bahan pangan dan hal ini

merupakan salah satu sebab mengapa dalam pengolahan bahan makanan, air

tersebut sering dikeluarkan atau dikurangi dengan cara penguapan atau

pengentalan dan pengeringan. Pada umumnya keawetan bahan mempunyai

hubungan erat dengan kadar air yang dikandungnya. Kadar air dalam bahan

makanan dapat berbentuk air bebas dan air terikat. Air bebas mudah dihilangkan

dengan cara penguapan atau pengeringan, sedangkan air terikat sangat sukar

dihilangkan dalam bahan makanan (Winarno dkk., 1980).

Kadar air dari suatu bahan dapat diukur dengan berbagai cara. Metode

pengukuran yang umum dilakukan di laboratorium adalah dengan pemanasan

dalam oven atau dengan cara destilasi. Kadar air bahan merupakan pengukuran

jumlah air total yang terkandung dalam bahan pakan, tanpa memperlihatkan

kondisi atau derajat keterikatan air (Syarif dan Halid, 1993).
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2.8.2. Berat Jenis (gr/ml)

Berat jenis merupakan perbandingan antara berat bahan terhadap volumenya

dengan satuan kg/m3 atau gr/cm3. Menurut Khalil (1999a), BJ memegang peranan

penting dalam berbagai proses pengolahan, penanganan dan penyimpanan.

Pertama berat jenis merupakan faktor penentu dari kerapatan tumpukan. Kedua,

berat jenis memberikan pengaruh besar terhadap daya ambang dari partikel.

Ketiga, berat jenis dengan ukuran partikel bertanggung jawab terhadap

homogenitas penyebaran partikel dan stabilitasnya dalam suatu campuran pakan.

Ransum yang terdiri dari partikel yang perbedaan berat jenisnya besar, maka

campuran ini tidak stabil dan cenderung mudah terpisah kembali. Keempat, berat

jenis sangat menentukan tingkat ketelitian dalam proses penakaran secara

otomatis dalam pabrik pakan, seperti dalam proses pengemasan dan pengeluaran

bahan dari silo untuk dicampur (Kling dan Wohlbier, 1983).

Suadnyana (1998) menyatakan bahwa adanya variasi dalam nilai berat jenis

dipengaruhi oleh kandungan nutrisi bahan pakan, distribusi ukuran partikel dan

karakteristik ukuran partikel. Menurut Gautama (1998), berat jenis tidak berbeda

nyata terhadap perbedaan ukuran partikel karena ruang antar partikel bahan yang

terisi oleh aquades dalam pengukuran berat jenis. Nilai berat jenis jagung dan

hijauan menurut Gautama (1998) dan Soesarsono (1988) adalah 1,312-1,330

kg/m3 dan hijauan jauh lebih rendah 447,6-500 kg/m3 yaitu 1,023-1,363 kg/m3.

Berat jenis diukur dengan menggunakan prinsip Hukum Archimedes, yaitu

suatu benda di dalam fluida, baik sebagian ataupun seluruhnya akan memperoleh

gaya Archimedes sebesar fluida yang dipindahkan dan arahnya ke atas (Khalil,

1999a). Berat jenis bersama dengan ukuran partikel berpengaruh terhadap
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homogenitas penyebaran partikel dan stabilitasnya dalam suatu campuran pakan.

Berat jenis yang tinggi akan meningkatkan kapasitas ruang penyimpanan

(Syarifudin, 2001).

2.8.3. Kerapatan Tumpukan (kg/m3)

Kerapatan tumpukan adalah perbandingan antara berat bahan dengan

volume ruang yang ditempatinya dan satuannya adalah kg/m3 (Khalil, 1999a).

Nilai kerapatan tumpukan menunjukkan porositas dari bahan yaitu jumlah rongga

udara yang terdapat di antara partikel-partikel bahan (Khalil, 1999a). Kerapatan

tumpukan akan semakin meningkat dengan semakin banyak jumlah partikel halus

dalam suatu ransum (Johnson, 1994).

Kerapatan tumpukan penting diketahui dalam merencanakan suatu gudang

penyimpanan dan volume alat pengolahan (Syarief dan Irawati, 1993). Kerapatan

tumpukan memegang peranan penting dalam memperhitungkan volume ruang

yang dibutuhkan suatu bahan dengan berat tertentu, misalnya pengisian silo,

elevator, dan ketelitian penakaran secara otomatis (Khalil, 1999). Kerapatan

tumpukan berpengaruh terhadap daya campur dan ketelitian penakaran secara

otomatis, sebagaimana halnya berat jenis (Kling and Wohlebier, 1983 dalam

Khalil, 1999a).

Khalil (1999) menyebutkan bahwa bahan yang mempunyai kerapatan

tumpukan rendah (<450 kg/m3) membutuhkan waktu mengalir dengan arah

vertikal lebih lama sebaliknya dengan bahan yang mempunyai kerapatan

tumpukan yang lebih besar (>500 kg/m3). Sing dan Heldman (1984) malaporkan

bahwa nilai kerapatan tumpukan berbanding lurus dengan laju alir pakan, semakin

tinggi kerapatan tumpukan maka laju alir pakan semakin meningkat produsen
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lebih memilih bahan dengan kerapatan tumpukan tinggi apabila melakukan

pengiriman jarak jauh karena dapat menghemat pengeluaran biaya pengemasan

dan penyimpanan bahan.

2.8.4. Kerapatan Pemadatan Tumpukan (kg/m3)

Kerapatan pemadatan tumpukan merupakan perbandingan antara berat

bahan terhadap volume ruang yang ditempatinya setelah melalui proses

pemadatan, misalnya penggoyangan. Komposisi kimia bahan turut mempengaruhi

sifat fisik, terutama terhadap nilai kerapatan tumpukan, kerapatan pemadatan

tumpukan dan berat jenis (Khalil, 1999a). Tingkat pemadatan serta densitas bahan

sangat menentukan kapasitas dan akurasi tempat penyimpanan seperti silo,

kontainer dan kemasan, dengan mengetahui nilai kerapatan pemadatan tumpukan

bermanfaat pada saat pengisian bahan ke dalam wadah yang diam tetapi bergetar

(Hoffman, 1997).

Kerapatan pemadatan tumpukan dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran

partikel bahan pakan (Gautama, 1998). Kerapatan pemadatan tumpukan yang

tinggi berarti bahan memiliki kamampuan memadat yang tinggi dibandingkan

dengan bahan yang lain. Semakin rendah kerapatan pemadatan tumpukan yang

dihasilkan maka laju alir semakin menurun (Rikmawati, 2005).

Kerapatan pemadatan tumpukan hampir sama dengan kerapatan tumpukan,

menurut Khalil (1999a) kerapatan tumpukan dilakukan dengan menuang bahan ke

dalam wadah bervolume tertentu secara perlahan, sedangkan kerapatan pemadatan

tumpukan dilakukan penggoyangan dahulu agar bahan menjadi mampat dan

volume yang ditempatinya menjadi konstan.
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2.8.5. Sudut Tumpukan (o)

Sudut tumpukan merupakan sudut yang dibentuk jika bahan dicurahkan dari

suatu tempat pada bidang datar yang akan bertumpukan dan terbentuk suatu

gundukan menyerupai kerucut antara bidang datar dan kemiringan tumpukan yang

terbentuk jika bahan dicurahkan serta menunjukkan kebebasan bergerak suatu

partikel dari suatu tumpukan bahan (Pratomo, 1976). Semakin bebas suatu

partikel bergerak, maka sudut tumpukan yang terbentuk juga kecil. Klasifikasi

aliran bahan berdasarkan sudut tumpukan dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Klasifikasi aliran bahan berdasarkan sudut tumpukan
Sudut Tumpukan Aliran

20 - 30o Sangat mudah mengalir
30 - 38o Mudah mengalir
38 - 45o Mengalir
45 - 55o Sulit mengalir

> 55o Sangat Sulit mengalir
Sumber: Fasina dan Sokhansanj (1993)

Sudut tumpukan merupakan kriteria kebebasan bergerak pakan dalam

tumpukan. Sudut tumpukan berperan antara lain dalam menentukan flowabivity

(kemampuan mengalir suatu bahan, efisiensi pada pengangkutan atau pemindahan

secara mekanik, ketepatan dalam penimbangan dan kerapatan kepadatan

tumpukan (Thomson, 1984). Sudarmadji (1997) menyatakan bahwa sudut

tumpukan antara 30-39o termasuk ke dalam kelompok sedang, dimana sifat

kemudahan bahan pakan dalam penanganan atas dasar pengangkutan sedang.

2.8.6. Ketahanan Benturan (%)

Kualitas pellet untuk pakan beberapa jenis pakan ternak berbeda-beda,

perbedaan ini berkaitan erat dengan daya tahan pellet terhadap proses penanganan.

Pellet harus memiliki indek ketahanan (PDI) yang baik sehingga pellet memiliki
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tingkat kekuatan dan ketahanan yang baik selama proses penanganan. Standar

spesifikasi durability index yang digunakan adalah minimum 80% (Dozier, 2001).

Ketahanan pellet terhadap benturan dapat diuji dengan melalukan shatter

test, yaitu dengan cara menjatuhkan pellet yang telah diketahui beratnya ke atas

sebuah lempeng besi. Ketahanan pellet terhadap benturan dapat dirumuskan

sebagai persentase banyaknya pellet yang utuh setelah dijatuhkan ke atas sebuah

lempengan besi terhadap jurnlah pellet semula sebelum dijatuhkan. Ketahanan

pellet terhadap benturan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu komponen

penyusun bahan baku dan kondisi bahan (Balagopalan et al., 1988).

Menurut Thomas et al., (1997) kandungan bahan yang mempengaruhi

ketahanan benturan pellet adalah pati, gula, protein, lemak dan serat. Pengaruh

unsur serat terhadap kualitas fisik pellet ditentukan oleh sifat kimiawi unsur

penyusun serat. Unsur serat yang larut dalam air, seperti glukosa, arabinoxylan

dan pektin memiliki sifat viskositas yang tinggi, sehingga cenderung

meningkatkan daya tahan (durability) pellet, sedangkan unsur serat (NDF) yang

tidak mudah larut seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin dapat menurunkan

daya tahan pellet (Thomas et al., 1998).

Balagopalan et al., (1988) mengatakan bahwa ketahanan pellet terhadap

gesekan dapat diuji dengan menggunakan Cochcrane Test, yaitu dengan cara

memasukkan pellet yang telah diketahui beratnya ke dalam sebuah drum logam

yang kemudian diputar dengan kecepatan tetap selama satuan waktu. Thomas and

Van der Poel (1996) melaporkan bahwa adanya kandungan serat yang tinggi

dalam bahan dapat menyebabkan pellet yang dihasilkan mudah patah. Faktor lain

yang mempengaruhi durabilitas pellet adalah diameter pellet.


