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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Potensi Ampas Sagu 

Tanaman sagu (Metroxylon sp) tumbuh didaerah rawa yang  berair tawar 

atau daerah yang bergambut dan di daerah se panjang aliran sungai, sekitar sumber 

air atau di hutan-hutan rawa yang kadar garamnya (salinitas) tidak terlalu tinggi 

(Baharudin dan Taskirawati., 2009). Bintoro (2008), melaporkan Kabupaten 

Meranti adalah daerah yang potensial penghasil sagu di Indonesia.  Bardasarkan 

data Perkebunan sagu yang ada di Indonesia memiliki luas sekitar 126.496 ha 

dengan produksi sagu sekitar 489.643 ton. Di daerah Sumatera luas perkebunan 

sagu sekitar 57.670 ha dengan produksi 423.955 ton. Provinsi Riau memiliki luas 

perkebunan sagu sekitar 51.316 ha dengan produksi sagu terbanyak di Indonesia 

sekitar 418.802 ton (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2017). Tanaman sagu dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini. 

 
Gambar 2.1 Tanaman Sagu 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, (2018) 

 

 

Bintaro dkk., (2010) menyatakan bahwa sagu (Metroxylon sp) merupakan 

tanaman monokotil dari keluarga palmae. Genus Metroxylon secara garis besar 

digolongkan menjadi dua yaitu tanaman yang berbunga atau berbuah dua kali 
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(Pleonanthic) dengan kandungan pati rendah dan tanaman sagu yang berbunga atau 

berbuah sekali (Hepaxanthic) yang memiliki pati lebih tinggi. Syakir dkk, (2009) 

menyatakan bahwa hasil ikutan ampas sagu berupa kulit, batang dan ampas, apabila 

dibiarkan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan berupa bau dan peningkatan 

keasaman tanah (pH < 4) yang dapat menghambat pertumbuhan bahkan kematian 

pada tanaman. Simanihuruk dkk., (2011) menyatakan bahwa ampas sagu termasuk 

kategori limbah basah (wet by-product) karena masih mengandung kadar air 70% - 

80%, sehingga dapat rusak dengan cepat apabila tidak segera diproses.  

Proses produksi sagu menghasilkan tiga jenis limbah, yaitu limbah empelur 

sagu berserat (ampas sagu), kulit batang sagu (bark) dan air buangan (waste water). 

Kulit batang sagu dan ampas sagu yang dihasilkan dari proses produksi sagu 

berturut-turut sekitar 26% dan 14% berdasarkan bobot total batang sagu (Idral dkk., 

2012). Ampas sagu dapat menjadi bahan pakan alternatif sumber energi karena 

mengandung BETN yang tinggi yaitu 76,51% tetapi ampas sagu harus dilakukan 

pengolahan karena ampas sagu kurang baik jika digunakan sebagai bahan pakan 

tunggal karena berdasarkan bahan keringnya, ampas sagu memiliki kandungan 

protein kasar yang rendah. Meskipun kandungan nutrien terutama protein kasar 

rendah bekitar antara 2,30-3,36%, pati dalam ampas sagu masih cukup tinggi yaitu 

52,98% (Ralahalu, 2012).  

Nuraini dkk., (2005) menyatakan bahwa ampas sagu berupa serat – serat 

empelur yang diperoleh dari pemarutan dan pemerasan isi batang sagu dalam 

pengolahan batang sagu menjadi tepung sagu. Tepung sagu yaitu ampas sagu yang 

telah dilakukan proses pengeringan, penggilingan dan dihasilkanlah tepung ampas 

sagu yang telah dipisahkan dengan serat ampas sagu. Komposisi ampas sagu dan 

nilai nutrisi ampas sagu dipengaruhi oleh spesies, umur, tempat hidup dan proses 

pengolahannya. Adelina (2008), menyatakan bahwa kandungan nutrisi ampas sagu 

adalah kadar air (KA) 11,68%, protein kasar (PK) 3,38%, lemak kasar (LK) 1,01%, 

serat kasar (SK) 12,44% dan abu 12,43%.  Ampas sagu dapat dilihat pada Gambar 

2.2. berikut ini. 
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Gambar 2.2. Ampas Sagu 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, (2018) 

 

2.2. Bahan Pakan Penyusun Ransum Komplit 

2.2.1. Dedak padi 

Dedak padi (rice bran) merupakan sumber energi bagi ternak ruminansia. 

Dedak padi adalah hasil sisa penggilingan atau penumbukan padi dan bahan pakan 

tersebut banyak sekali digunakan dalam pakan ternak. Kandungan proteinnya juga 

tinggi yaitu 13%. Dedak halus kaya akan thiamin dan kandungan lisin yang tinggi 

(Anggorodi, 1984). Dedak padi dapat berupa kulit padi yang mengandung serat 

kasar dan mineral, serabut perah (katul), dedak halus (kaya protein, vitamin B1, 

lemak dan mineral) atau dedak kasar berupa kulit gabah halus yang bercampur 

dengan pecahan lembaga beras dengan daya cerna rendah. Dari beberapa macam 

dedak padi tersebut, dedak padi yang sering digunakan adalah dedak halus karena 

kaya akan protein, vitamin  B1, lemak dan mineral serta mudah di cerna oleh sapi 

(Harianto, 2012). Dedak padi dapat dilihat pada Gambar 2.3. berikut ini. 

 
Gambar 2.3. Dedak Padi 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, (2018) 
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Berdasarkan Analisis Laboratorium Kimia dan Nutrisi UIN Suska Riau, 

2016) kandungan dedak padi dengan bahan kering 15,97%, protein kasar 7,70%, 

serat kasar 30%, lemak kasar 2,99%, abu 8,20% dan BETN 51,11%. Sedangkan 

Kandungan nutrisi yang terkandung dalam dedak padi adalah protein kasar 

(PK)12,00%, kalsium (Ca) 0,88%, Phospor (P) 0,14%, Total Digestable Nutrient 

(TDN) 67,9% (Departemen Nutrisi dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB, 

2015). 

 

2.2.2. Bungkil Kedelai 

Bungkil kedelai merupakan surnber protein yang baik bagi ternak. Bungkil 

kedelai dibuat melalui beberapa tahapan seperti pengambilan lemak, pemanasan dan 

penggilingan (Anggorodi, 1995). Menurut NRC (1998), kandungan nutrisi bungkil 

kedelai terdiri atas protein kasar 43,8%, lemak kasar 1,5%, kalsium 0,32% dan 

pospor 0,65%.  Bungkil kedelai merupakan hasil ikutan atau bahan yang tersisa 

setelah kedelai diolah dan diambil minyaknya.  

Bungkil kedelai merupakan limbah dari produksi minyak kedelai, Sebagai 

bahan makanan sumber protein asal tumbuhan, bungkil ini mempunyai kandungan 

protein yang berbeda sesuai kualitas kacang kedelai. Sekitar 50% protein untuk 

pakan unggas berasal dari bungkil kedelai dan pemakaiannya untuk pakan ayam 

pedaging berkisar antara 15-30%, sedangkan untuk pakan ayam petelur 10-25% 

(Wina dan Syahgiar., 1991). Bungkil kedelai dapat dilihat pada Gambar 2.4. berikut 

ini. 

 
Gambar 2.4. Bungkil Kedelai 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, (2018) 

http://www.ilmuternak.com/2015/11/bungkil-kedelai-untuk-pakan-ternak.html
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Kandungan protein bungkil kedelai mencapai 43-48%. Bungkil kedelai juga 

mengandung zat antinutrisi seperti tripsin inhibitor yang dapat mengganggu 

pertumbuhan unggas, namun zat antinutrisi tersebut akan rusak oleh pemanasan 

sehingga aman untuk digunakan sebagai pakan unggas. Bungkil kedelai dibuat 

melalui beberapa tahapan seperti pengambilan lemak, pemanasan, dan penggilingan 

(Boniran, 1999). Bungkil kedelai yang baik mengandung air tidak lebih dari 12% 

(Hutagalung, 1999). 

 

2.2.3. Tepung Jagung 

Jagung merupakan salah satu serealia yang strategis dan bernilai ekonomi 

serta mempunyai peluang untuk dikembangkan karena kedudukannya sebagai 

sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras juga sebagai sumber pakan 

(Purwanto, 2008). Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan 

biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan. Tanaman ini merupakan salah satu 

tanaman pangan yang penting, selain gandum dan padi. Dedak jagung adalah 

limbah dari hasil olahan tanaman jagung, dedak jagung biasa disebut tepung jagung 

atau empok jagung. Dedak jagung berbentuk mash atau tepung berwarna kuning. 

Dedak jagung mengandung BK 84,98%, PK 9,37%, LK 5,591 %, SK 0,577% dan 

81,835% TDN (Wahyono dan Hardianto., 2004). Tepung jagung dapat dilihat pada 

Gambar 2.5. berikut ini. 

 
Gambar 2.5. Tepung Jagung 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, (2018) 
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2.2.4. Molases 

Menurut Wahyono dan Hardianto., (2004), molases adalah hasil sampingan 

dari pengolahan gula tebu, molases sering disebut sebagai tetes atau pith. Molases 

merupakan limbah dari pabrik gula yang kaya kabohidrat yang mudah larut (48-

68% berupa gula) untuk sumber energi dan mineral disamping membantu fiksasi 

nitrogen urea dalam rumen juga fermentasinya menghasilkan asam-asam lemak 

atsiri yang merupakan sumber energi yang penting untuk biosintesis dalam rumen. 

Menurut Sano et al., (1999) dan Reyed dan El-Diwany (2007) penambahan molases 

pada pakan ternak mampu meningkatkan kecernaan serat dan asupan pakan namun 

sebaliknya menurunkan urea nitrogen. Secara garis besar, sampai saat ini molases 

dimanfaatkan sebagai sumber energi bentuk cair yang sangat efektif dan efisien 

pada ruminansia. 

Molasses bermanfaat untuk digunakan sebagai suplemen ruminansia karena 

memiliki palatabilitas yang tinggi dan harganya murah serta dapat diberikan kepada 

ternak dalam berbagai bentuk dan proporsi (Senthilkumar et al., 2016). Kandungan 

nutrisi molases adalah memiliki protein kasar (PK) 4%, kalsium (Ca) 0,80%, 

Phospor (P) 0,00%, Total Digestable Nutrient (TDN) 80% (Departemen Nutrisi dan 

Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB, 2015. Molases dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. berikut ini. 

 
Gambar 2.6. Molases 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, (2018) 
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2.3. Wafer 

 Wafer adalah salah satu hasil teknologi pakan sumber serat alami yang 

dalam proses pembuatannya mengalami pemadatan dengan tekanan dan pemanasan 

sehingga mempunyai dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) dengan komposisi serat 

yang sama (ASAE, 1994). Menurut Trisyulianti (1998), pembuatan wafer 

merupakan salah satu alternatif bentuk penyimpanan yang efektif dan dapat 

menjaga keseimbangan bahan hijauan pakan karena dapat mengumpulkan hijauan 

makanan ternak pada musim hujan dan menyimpannya untuk persedian di musim 

kemarau. 

Rostini dkk., (2016) menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan dalam 

pembuatan wafer terdiri dari sumber serat yaitu hijaun dan konsentrat dengan 

komposisi yang disusun berdasarkan  kebutuhan nutrisi ternak, proses pencetakan 

wafer dengan tekanan 12 kg/cm
2
 dan pemanasan pada suhu 120

0
C selama 10 menit. 

Prinsip pembutan wafer mengikuti prinsip pembuatan papan partikel dan pada 

proses pembuatannya membutuhkan perekat yang mampu mengikat partikel-

partikel bahan sehingga dihasilkan wafer yang kompak dan padat sesuai dengan 

densitas yang diinginkan  (Khalifah, 2017). Pakan ternak wafer dapat dilihat pada 

Gambar 2.7. berikut ini. 

 
Gambar 2.7. Wafer 

Sumber : Dokumentasi Penelitian, (2018) 
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2.4. Analisis Proksimat 

Analisis proksimat merupakan pengujian kimiawi untuk mengetahui 

kandungan nutrien suatu bahan baku  pakan atau pakan. Metode analisa proksimat 

pertama kali dikembangkan oleh Henneberg dan Stohman pada tahun 1860 di 

sebuah Laboratorium penelitian di Weende, Jerman (Hartadi dkk., 1997). 

McDonald et al., (1995) menjelaskan bahwa analisa proksimat dibagi menjadi enam 

fraksi nutrien yaitu kadar air, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, dan bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN). 

Analisis kadar abu bertujuan untuk memisahkan bahan organik dan bahan 

anorganik suatu bahan pakan. Kandungan abu suatu bahan pakan menggambarkan 

kandungan mineral pada bahan tersebut. Menurut Cherney (2000), abu terdiri dari 

mineral yang larut dalam detergen  dan mineral yang tidak larut dalam detergen. 

Kandungan bahan organik suatu pakan terdiri protein kasar, lemak kasar, serat 

kasar, dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN). 

Kadar protein pada analisis proksimat bahan pakan pada umumnya mengacu 

pada istilah protein kasar. Protein kasar adalah banyaknya kandungan nitrogen (N) 

yang terkandung pada bahan tersebut dikali dengan 6,25. Definisi tersebut 

berdasarkan bahwa rata-rata kandungan N dalam bahan pakan adalah 16 gram per 

100 gram protein (NRC, 2001). Protein kasar terdiri dari protein dan nitrogen bukan 

protein  (NPN) (Cherney, 2000). 

Cherney (2000), menyatakan bahwa lemak kasar terdiri dari lemak dan 

pigmen. Zat-zat nutrien yang bersifat larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E dan  

K diduga terhitung sebagai lemak kasar. Pigmen yang sering terekstrak pada 

analisis lemak kasar seperti klorofil atau xanthophil. Analisis lemak kasar pada 

umumnya menggunakan senyawa eter sebagai bahan pelarutnya, maka analisis 

lemak kasar juga sering disebut sebagai ether extract. 

Serat kasar merupakan bagian dari karbohidrat dan didefinisikan sebagai 

fraksi yang tersisa setelah didigesti dengan larutan asam sulfat standar dan sodium 

hidroksida pada kondisi terkondosi (Suparjo, 2010). Serat kasar sebagian besar 

berasal dari sel dinding tanaman dan  mengandung selulosa, hemiselulosa, dan 

lignin (Suparjo, 2010). Lu et al, (2005) menyatakan bahwa serat pakan secara 

kimiawi dapat digolongkan menjadi serat kasar, neutral detergent fiber, acid 
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detergent fiber, acid detergent lignin, selulosa dan hemiselulosa. Peran serat pakan 

sebagai sumber energi erat kaitannya denagan proporsi penyusunan komponen serat 

seperti selulosa , hemiselulosa dan lignin (Suparjo, 2010). Menurut Cherney  

(2000), serat kasar terdiri dari lignin yang tidak larut dalam alkali, serat yang 

berikatan dengan nitrogen dan selulosa. 

Bahan ekstrak tanpa nitrogen merupakan bagian dari karbohidrat yang 

mudah dicerna atau golongan karbohidrat non-struktural. Karbohidrat non-

struktural ditemukan didalam sel tanaman dan mempunyai kecernaan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan karbohidrat struktural. Gula, pati, asam organik dan 

bentuk lain dari kabohidrat seperti fruktan  termasuk ke dalam kelompok 

karbohidrat non-struktural dan menjadi sumber energi utama bagi sapi perah yang 

berproduksi tinggi. Kemampuan karbohidrat non-struktural untuk difermentasi 

dalam rumen nilainya bervariasi tergantung dari tipe pakan, cara budidaya dan 

pengolahan (NRC, 2001). Menurut Cherney (2000), bahan ekstrak tanpa nitrogen 

tersusun dari gula, asam organik, pektin, hemiselulosa dan lignin yang larut dalam 

alkali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


