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ABSTRAK 

Enzim mananase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis substrat manan 

menjadi manooligosakarida dan sedikit manosa, glukosa dan galatosa.Bungkil inti sawit 

merupakan salah satu sumber bahan pakan yang sangat berlimpah, namun penggunaan 

terhadap unggas terkendala kandungan serat kasar yang tinggi oleh sebab itu perlu dilakukan 

pengolahan agar dapat digunakan oleh unggas. Salah satunya dengan suplementasi enzim 

mananase untuk menurunkan serat kasar dan meningkatkan protein bungkil inti sawit. Tujuan 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan enzim mananase pada 

ransum yang mengandung Bungkil Inti Sawit terhadap kandungan lemak dan kolesterol 

kuning telur puyuh.  

Penelitian ini dilakukan di kandang percobaan produksi ternak unggas dan 

laboratorium terpadu departemen ilmu nutrisi dan teknologi pakan yang dilakukan selama 2 

bulan, dari tanggal 17 agustus 2016 sampai 19 oktober 2016. Penelitian inimengguankan 

puyuh betina umur 3minggu sebanyak 200 ekor. Rancangan penelitian yang digunakan 

adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 2 x 3. Faktor A adalah level 

penggunaan enzim (0% dan 0,10%) dan faktor B adalah level BIS (0%, 10% dan 20%), setiap 

perlakuan terdiri atas 4 ulangan. Peubah yang diamati yaitu konsumsi ransum, kandungan 

lemak dan kolesterol kuning telur puyuh. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian enzim mananase pada level 0,1% 

dalam ransum yang mengandung bungkil inti sawit sampai level 20% tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum, kandungan lemak, dan kolesterol kuning telur 

puyuh.  

Disimpulkan bahwa enzim mananase pada level 0,1% dapat digunakan dalam ransum 

yang mengandung bungkil inti sawit sampai level 20%. 

 

Kata kunci : Bungkil inti sawit, enzim mananase 

Keterangan : 
1
 Pembimbing Utama 

2
 Pembimbing Pendamping 

PENDAHULUAN 

Salah satu penyebab tinginya harga pakan di Indonesia adalah sebagian besar bahan 

dasar pakan masih diimpor. Untuk menekan biaya produksi perlu diupayakan penggunaan 

bahan lokal yang belum umum digunakan diantaranya, harga murah , mudah didapat, nilai 

gizinya cukup baik serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Salah satunya adalah 

pemanfaatan hasil sampingan limbah industri perkebunan kelapa sawit yaitu bungkil inti 

sawit (BIS) sebagai bahan baku penyusun ransum ternak unggas. 
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Bungkil inti sawit atau palm kernel cake merupakan hasil ikutan pada proses pemisahan 

minyak inti sawit dengan jumlah mencapai 45–46 % dari inti sawit atau 4–5% dari tandan 

buah segar. Luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi pada tahun 2014 adalah 688.810 

Ha dengan produksi 1.857.260 ton (Kementerian Pertanian Direktorat Perkebunan, 2014). 

Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya luas areal 

perkebunan kelapa sawit tiap tahunnya di Provinsi Jambi. Berdasarkan data tersebut,bungkil 

inti sawit mempunyai peluang cukup besar dalam penyediaan bahan pakan ternak dan 

khususnya ternak unggas mengingat bungkil inti sawit masih mengandung nutrisi yang cukup 

baik terutama kandungan protein dan energinya yang cukup tinggi. Puspitawati (2012) 

melaporkan bahwa bungkil inti sawit memiliki kandungan zat – zat makanan yaitu SK 

19,26%, PK 15,40%, LK 6,49%, Ca 0,56%, P 0,64% dan ME 2446 kkal/kg. 

Penggunaan bungkil inti sawit terkendala oleh tingginya serat kasar, dimana serat kasar 

sulit dicerna oleh unggas karena unggas tidak memiliki enzim pemecah serat. Serat kasar 

pada bungkil inti sawit terdiri dari selulosa (21,39%), hemiselulosa (50,37%) dan lignin 

(17,52%) (Sembiring, 2006). Kandungan dari hemiselulosa adalah manan dan xilan. 

Komposisi manan adalah 56% dari total hemiselulosa. Manan merupakan salah satu bentuk 

polisakarida yang banyak ditemukan di alam dalam bentuk glukomanan dan galaktomanan 

(De Vries, 2003, melauiSigres, 2015). Manan merupakan komponen utama penyusun 

hemiselulosa yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 subfamili : manan, glukomanan 

galaktomanan, galaktoglukomanan (Petkowiez, 2001, melalui Sigres, 2015). 

Enzim mananase merupakan enzim yang mampu menghidrolisis substrat manan 

menjadi manooligosakarida dan sedikit manosa, glukosa dan galatosa (Dhawan dan Kaur, 

2007; Songsiriritthigul et al., 2010, melalui Sigres, 2015). Hidrolisis subtrat manan dengan 

enzim mananase dapat menghasilkan produk yang bermanfaat. Oligosakarida berupa 

manooligosakarida yang berpotensi sebagai prebiotik. Pada industri pangan, enzim mananase 

dapat digunakan untuk produksi prebiotik. Enzim mananase dapat dimanfaatkan sebagai 

campuran dalam pakan ternak (ungga) sehingga meningkatkan nilai gizi dan konversi bahan 

pakan kaya manan (Downie, 1994, melalui Sigres, 2015).  Penambahkan enzim diharapkan 

terjadi secara langsung dalam saluran pencernaan untuk mengurangi sifat viskositas digesta 

dalam saluran pencernaan ayam (Smits et al., 1997). Chiang et al., (2005) juga menyatakan 

enzim pencerna serat (β-mannanase, β-galaktosidase, dan selulase) dapat menurunkan sifat 

viskositas digesta akibat mengkonsumsi pakan berserat.  

Serat kasar dapat mengurangi absorbsi lemak sehingga deposisi lemak kedalam tubuh 

ayam dapat ditekan (Sutardi, 1992). Serat memiliki kemampuan untuk mengikat kolesterol 

sehingga kandungan kolesterol pada feses meningkat (Adrizal dan Ohtani., 2002). 

Pemanfaatan enzim mananse dalam ransum yang mengandung bungkil inti sawit dapat 

menurunkan serat kasar. Walaupun demikian, penggunaan enzim mananase dalam ransum 

yang mengandung bungkil inti sawit diharapkan tidak mempengaruhi kandungan lemak dan 

kolesterol kuning telur. 

MATERI DAN METODE 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini bertempat di kandang percobaan produksi ternak unggas Fakultas 

Peternakan Universitas Jambi, dan berlangsung selama 2 bulan, dimulai pada tanggal 17 

Agustus 2016 sampai 19 Oktober 2016. Analisis Kandungan Lemak dan Kolesterol kuning 

telur puyuh di lakukan di laboratorium Terpadu Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi 

Pakan, Institut pertanian Bogor (IPB). 
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Materi dan peralatan Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ternak puyuh betina umur 3 

minggu sebanyak 200 ekor yang didatangkan dari kerinci. Enzim Mannanase yang 

mengandung β-mannanase dari Bacillus lentus(159.7 MU/kg) produk Elanco Animal Health, 

IN, USA. Ransum yang digunakan adalah ransum yang disusun sendiri. Bahan–bahan yang 

digunakan untuk menyusun ransum adalah Bungkil inti sawit, jagung kuning, dedak, dan 

konsentrat. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kandang baterai terdiri dari 24 unit 

kandang dengan ukuran 1m x 0,4m x 0,5m yang dilengkapi dengan tempat pakan, tempat 

minum dan  lampu pijar, tiap unit kandang di isi 7 ekor puyuh. Pada sekeliling kandang 

dipasang tirai hitam. Sebelum puyuh masuk, tiap unit kandang diberi label perlakuan, 

penentuan perlakuan pada unit kandang dilakukan secara acak.  Timbangan yang digunakan 

merk kris chef dengan  ketelitian 0,1 gram yang digunakan untuk menimbang pakan, bobot 

puyuh dan telur. Analisis lemak kuning telur  menggunakan metode pengujian Karl Fischen, 

analisis kandungan Kolesterol kuning telur puyuh menggunakan metode Liebermann-

Burchard. 

Metode Penelitian 

 Perlakuan pada penggunaan enzim mananase dalam ransum yang mengansung 

bungkil inti sawit dimana level enzim mananase yang digunakan adalah  0% dan 0,10%, 

sedangkan level bungkil inti sawit yang digunakan adalah  0%, 10% dan 20%.  Ransum yang 

akan digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dari ternak puyuh berdasarkan kebutuhan 

nutrisi dengan rekomendasi NRC (1994). Komposisi Bahan pakan penyusun ransum dan 

kandungan nutrisi ransum dapat dilihat pada Tabel 1: 

Tabel 1. Komposisi Bahan Penyusun dan Kandungan Nutrien Ransum yang Mengandung 

Bungkil Inti Sawit (%) 

Bahan  R0 R1 R2 

Jagung halus 38 35 30 

Dedak 10 6 3 

Kosentrat 52 49 47 

Bungkil Inti Sawit 0 10 20 

Total 100 100 100 

Komposisi Nutrisi*       

Energi Metabolis (Kkal/Kg) 2792 2792,5 2765,6 

Protein Kasar  21,05 20,93 21,05 

Lemak Kasar  4,63 4,88 5,19 

Serat Kasar  5,5 6,64 7,89 

Ca  4,26 4,05 3,92 

P  0,92 0,94 0,95 

 

Penggunaan enzim mananase (0% dan 0,10%) pada setiap ransum, sehingga 

kombinasi perlakuan yang diterapkan adalah sebagai berikut: 

E0R0 : Enzim mannanase 0 % dalam ransum tanpa BIS 

E0R1 : Enzim mannanase 0 % dalam ransum dengan BIS 10%  

E0R2 : Enzim mannanase 0 % dalam ransum dengan BIS 20%  

E1R0 : Enzim mannanase 0,10% dalam ransum tanpa BIS 

E1R1 : Enzim mannanase 0,10% dalam ransum dengan BIS 10%  

E1R2 : Enzim mannanase 0,10% dalam ransum dengan BIS 20% 
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 Koleksi telur dilakukan selama 2 hari terakhir penelitian, terutama pada produksi hari 

terakhir. Telur yang digunakan sebanyak 2 butir dari setiap ulangan yang memiliki berat rata–

rata untuk dijadikan sampel dalam analisis kandungan lemak dan kolesterol kuning telur 

puyuh. Analisis kandungan lemak dan kolesterol telur dilakukan di Laboratorium Terpadu 

Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Institut Pertanian Bogor (IPB).  

Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 

faktorial 2 x 3. Faktor A adalah level Enzim  dalam ransum 0% dan 0,10% dan Faktor B 

adalah level Bungkil Inti Sawit 0%, 10% dan 20%, dengan 4 ulangan, sehingga diperoleh 24 

unit percobaan.  

Model persamaan analisis ragam (ANOVA) dua arah yaitu sebagai berikut: 

Yijk = µ + Ai + Bj + (A x B) ij + Eijk 

µ   = nilai tengah umum dari pengamatan 

i   = 1, 2, 3, 4, 5, 6 (banyaknya perlakuan) 

j   = 1, 2, 3, (banyaknya ulangan) 

Bi  = Pengaruh taraf pemakaian BIS 

Eij  = Pengaruh taraf pemakaian enzim 

B x E   = Interaksi antara pemakaian BIS dan enzim 

Eijk     = Galat percobaan 

 

Peubah Yang Diamati 
 Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah konsumsi ransum, kandungan 

kolesterol, dan lemak yang ada pada telur puyuh.  

1. Konsumsi ransum (gr/ekor/hari) 

Konsumsi ransum yaitu selisih antara jumlah pakan yang di berikan dengan sisa ransum 

dalam satu waktu. Konsumsi dihitung mulai umur 7-12 minggu. 

2. Kadar lemak (%) 

Telur yang digunakan sebanyak 2 butir yang diambil pada 2 hari terakhir penelitian. 

Metode analisis yang digunakan untuk melihat kadar lemak pada telur yaitu dengan 

metode Dekstruksi Lemak Karl Fischer 

3. Kadar kolesterol (mg/gram) 

Telur yang digunakan sama dengan telur pada analisis kandungan lemak kuning telur. 

Metode analisis yang digunakan untuk melihat kadar kolesterol pada telur yaitu dengan  

metode Liebermann – Burchard  

Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA), sesuai dengan 

rancangan acak lengkap faktorial.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pengaruh enzim mananase dalam ransum yang mengandung bungkil inti sawit 

terhadap kandungan lemak dan kolesterol kuning telur puyuh disajikan pada Tabel 2.   

Tabel 2. Konsumsi ransum, Kandungan Lemak dan Kolesterol kuning telur puyuh 

Perlakuan Parameter 

Enzim (%) 

Konsumsi 

Ransum 

(gr/ekor/hari) 

Lemak Kuning 

Telur  

(%)  

Kolesterol kuning 

telur  

(mg/gram) 

0% 21,69 ± 0,63 9,25 ± 0,84 6,46 ± 0,88 

0,10% 20,85 ± 1,63 9,03 ± 0,63 6,31 ± 0,88 

Bis (%)       

0% 21,56 ± 0,86 9,25 ± 0,84 6,49 ± 0,73 

10% 21,49 ± 1,51 9,19 ± 0,76 6,48 ± 0,83 

20% 20,76 ± 1,40 8,99 ± 0,64 6,21 ± 1,11 

Enzim x BIS (%)       

0% x 0% 22,01 ± 0,03 9,30 ± 0,97 6,56 ± 0,81 

0% x 10% 22,00 ± 0,09 9,35 ± 0,82 6,61 ± 0,77 

0% x 20% 21,06 ± 0,81 9,10 ± 0,93 6,22 ± 1,25 

0,10% x 0% 21,11 ± 1,09 9,20 ± 0,82 6,41 ± 0,76 

0,10% x 10% 20,97 ± 2,15 9,02 ± 0,80 6,34 ± 0,97 

0,10% x 20% 20,46 ±1,91 8,88 ± 0,30 6,19 ± 1,12 

 

Konsumsi ransum 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan level enzim 0% dan 0,10% 

dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum pada 

ternak puyuh. Begitupula pada penggunaan level BIS 0%, 10% dan 20% dalam ransum 

menunjukkan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi ransum. Artinya 

penggunaan BIS tidak berdampak negatif terhadap konsumsi ransum hingga level 20% di 

dalam ransum. Hal ini diduga ransum yang digunakan mempunyai kandungan nutrisi yang 

relatif sama dengan kontrol. Menurut Nort dan Bell (1990) faktor yang mempengaruhi 

konsumsi pakan harian unggas adalah suhu lingkungan, kandungan energi dan kapasitas 

tembolok.   Wahju (1992) menyatakan bahwa terdapat dua faktor utama yang berpengaruh 

terhadap konsumsi harian ransum yaitu kandungan energi metabis ransum dan suhu 

lingkungan. 

Pada interaksi antara enzim mananase dan BIS terlihat bahwa konsumsi ransum 

puyuh tidak berbeda nyata (P>0,05) Hal tersebut dikarenakan tidak adanya sinergis kerja 

antara enzim mannanase dengan BIS yang mengandung mengandung manan. Kondisi ini 

diduga karena manan yang ada dalam BIS rendah, sehingga kerja enzim mannanase tidak 

tampak. Konsumsi ransum pada ternak puyuh sesuai dengan pendapat Sunarno (2004) yang 

menyatakan konsumsi ransum puyuh fase layer berkisar 21– 24 g/ekor/hari. 

Lemak kuning telur puyuh 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan level enzim 0%, dan 0,10% 

dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kandungan lemak pada 

kuning telur. Penambahan enzim dalam ransum ditujukan untuk meningkatkan kecernaan 
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bahan kering, protein kasar dan energi metabolisme. Penggunaan level bungkil inti sawit 0%, 

10%, dan 20% dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) pada kandungan 

lemak kuning telur puyuh. Kandungan serat dalam ransum yang disuplementasi BIS masih 

dalam batas normal dan masih dapat ditoleransi oleh puyuh. Menurut Sutardi (1992) serat 

kasar dapat mengurangi absorbsi lemak sehingga deposisi lemak kedalam tubuh ayam dapat 

ditekan. Begitupula pada interaksi antara enzim mananase dan BIS menunjukkan tidak ada 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kandungan lemak pada kuning telur puyuh. Kandungan 

lemak dalam ransum perlakuan masih dalam batas kebutuhan puyuh, dimana lemak yang 

dikonsumsi oleh ternak sebagian akan dideposit kedalam kuning telur.  Menurut Zarehdaran 

et. al (2004) Komposisi pakan memiliki pengaruh sangat besar dalam pembentukan lemak 

dalam tubuh ternak. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Matsura (2001) yang 

menyatakan faktor yang mempengaruhi kadar lemak telur diantaranya adalah komposisi 

pakan yang diberikan.. 

Rata – rata kandungan  kolesterol kuning telur puyuh hasil penelitian  yaitu 8,88 – 

9,35%. Sedangkan kontrol 9,30 mg/gr, walaupun pada perlakuan  E0R1 menunjukkan 

kandungan lemak kuning telur lebih tinggi dari  kontrol. Standar kandungan lemak kuning 

telur puyuh dari USDA (2016) yaitu 11,09%. Hasil penelitian Latif dkk (2011) pada 

perlakuan kontrol menghasilkan kandungan lemak pada kuning telur puyuh yaitu 8, 46%.  

Begitupula pada penelitian Mawaddah (2011) pada perlakuan kontrol menghasilkan 

kandungan lemak sebesar 4,62%. Menurut daftar komposisi bahan makanan (1989) kuning 

telur puyuh memiliki kandungan lemak 8,2%.  

Kolesterol kuning telur puyuh 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan level enzim 0%, dan 0,10% 

dalam ransum tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap kandungan kolesterol 

pada kuning telur puyuh, begitu pula pada penambahan level bungkil inti sawit 0%, 10% dan 

20% dalam ransum yang menunjukkan tidak ada pengaruh yang nyata (P>0,05)  

Hal yang sama terlihat pula pada interaksi antara enzim mananase dengan bungkil inti 

sawit  dalam ransum yang menunjukkan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kandungan 

kolesterol pada kuning telur puyuh.  

Ini di karenakan komposisi dari ransum yang diberikan masih dalam batas kebutuhan 

dari ternak puyuh. Hal ini sesuai dengan pendapat Piliang dan Djojosoebagio (1990) kadar 

lemak dalam pakan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi kolesterol dalam telur. Pendapat 

ini didukung pula oleh Zarehdaran et al. (2004) menyatakan bahwa komposisi pakan 

memiliki pengaruh sangat besar dalam pembentukan lemak dalam tubuh ternak.  

Rata –rata kandungan kolesterol kuning telur puyuh hasil penelitian berkisar 6,19 – 

6,61 mg/gr. Sedangkan kontrol 6,56 mg/gr, walaupun pada perlakuan E0R1 menunjukkan 

kandungan kolesterol lebih tinggi dari kontrol. Namun hasil penelitian yang diperoleh 

terbilang lebih rendah dibandingkan dengan standar kandungan kolesterol dari USDA (2016) 

dimana standar kandungan kolesterol telur puyuh yaitu 8,44 mg/gram. Hasil penelitian Nastiti 

dkk (2014)  pada perlakuan kontrol menghasilkan kandungan kolesterol 10,62 mg/gr. Begitu 

pula pada penelitian Aviati dkk (2014) pada perlakuan kontrol kandungan kolesterol yang 

diperoleh yaity 8,69 mg/gr. Michalska dan Stepinska (1996) menyatakan bahwa kandungan 

kolesterol kuning telur puyuh yaitu 14,3 – 18,2 mg/gram kuning telur. Menurut Dwiloka 

(2003) nilai kolesterol kuning telur puyuh sekitar 21,39 mg/gram. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Enzim mananase pada level 0,1% dapat digunakan dalam  ransum yang mengandung 

bungkil inti sawit sampai level 20%.   

Saran 

Saran yang dapat berikan untuk penelitian ini adalah perlu penelitian lebih lanjut 

dengan menaikkan level enzim mannanase dan level BIS terhadap kandungan lemak dan 

kolesterol kuning telur puyuh. 
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