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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui retensi bahan kering, bahan organik dan 

kecernaan serat kasar pada ransum yang mengandung berbagai level bungkil inti sawit 

hidrolisis (BISH) pada broiler. Perlakuan menggunakan 6 level ransum mengandung 

BISH yaitu P0 (0% BISH), P1(10% BISH), P2(15% BISH), P3(20% BISH), P4(25% 

BISH), dan P5(30% BISH), yang masing masing diulang 4 kali, sehingga diperoleh 

sebanyak 24 unit percobaan. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Peubah yang diamati yaitu retensi bahan kering (RBK), retensi 

bahan organik (RBO) dan kecernaan serat kasar (KSK). Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisi ragam (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan ransum mengandung berbagai level BISH tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap retensi bahan kering, bahan organik dan kecernaan serat kasar jika 

dibandingkan dengan kontrol (P0). Disimpulkan bahwa penggunaan bungkil inti sawit 

yang telah dihidrolisis dengan enzim mannanase dapat digunakan sampai level 30% 

tanpa mempengaruhi retensi bahan kering dan retensi bahan organik serta kecernaan 

serat kasar. 

Kata Kunci : Retensi, BISH, enzim Manannase, Broiler 
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NUTRIENT RETENTION OF RATION CONTAIN OF PALM KERNEL 

MEAL HYDROLYSED BY MANNANASE ON BROILER 
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ABSTRACT 

This study aims to determine the retention of dry matter and organic matter as well as 

the digestibility of fiber in rations containing various levels of palm kernel meal 

hydrolysed (HPKM) in broiler. Treatment using 6 levels of ration containing HPKM, P0 

(0% HPKM), P1 (10% HPKM), P2 (15% HPKM), P3 (20% HPKM), P4 (25% HPKM), 

and P5 (30% HPKM) , Each of which was repeated 4 times, resulting in 24 units of 

experiments. The experimental design used was Completely Randomized Design 

(CRD). The observed variables were dry matter (DM) retention, organic matter (OM) 

retention and fiber digestibility The data obtained were analyzed using analysis of 

various (ANOVA). The results showed that the use of rations containing various levels 

of HPKM had no significantly effect (P> 0.05) on the countent of dry matter and 

organic matter retention as well as the digestibility of fiber compared to the control. It 

was concluded that the use of hydrolysed palm kernel meal which has been hydrolyzed 

with manannase can be used up to 30% in ration without affecting the retention of the 

dry matter and  organic matter as well as the digestibility of fiber in broiler. 

Keywords: Retention, Palm Kernel Meal, Mannanase, Broiler. 
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PENDAHULUAN 

Bungkil inti sawit merupakan hasil samping pengolahan inti sawit (kernel)  

menjadi minyak inti sawit (Palm Kernel Oil) yang mengandung protein dan asam amino 

cukup baik, sehingga berpotensi sebagai pakan ternak. Namun disisi lain bahan pakan 

tersebut memiliki serat kasar tinggi yang didominasi fraksi manan dan galaktomanan 

(Tafsin, 2007), cangkang (mencapai 12%) yang dapat mengakibatkan kerusakan vili 

usus (Yatno, 2009). Banyak penelitian meyakini bahwa faktor utama penyebab 

rendahnya performans ayam yang mengkonsumsi ransum BIS adalah kadar SK ransum 

(Iskandar dkk., 2008). Salah satu faktor pembatas penggunaan BIS terutama untuk 

unggas adalah kandungan serat yang tinggi dan komponen dominannya berupa manosa 

yang mencapai 56,4% dari total dinding sel BIS dan ada dalam bentuk ikatan β-mannan 

(Daud dkk., 1993). 

Mannnan bisa dihidrolisa menjadi mannosa maupun manno-oligosakarida yang 

berfungsi sebagai prebiotik oleh enzim endo β-mannanase. Peran enzim mannanase 

yang dapat menghidrolisis mannan menjadi mannooligosakarida dan gula sederhana 

berupa manosa, kondisi ini akan memberikan 2 keuntungan bagi ternak unggas: 

pertama, degradasi polisakarida dapat mengeliminasi faktor anti nutrisi; kedua, 

degradasi karbohidrat yang mudah diserap dapat digunakan sebagai suplai zat gizi yang 

dibutuhkan unggas untuk kebutuhan hidup pokok dan produksi. Penggunaan BIS tanpa 

pengolahan  pada ransum  broiler berdasarka beberapa penelitian maksimal hanya 15%, 
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penggunaan lebih dari itu sudah menurunkan pertumbuhan broiler. Dengan dilakukan 

hidrolisis tersebut  diharapkan akan terjadi penggunaan BIS dalam ransum lebih 

optimal. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mairizal (2016) bakteri yang 

diisolat dari saluran pencernaan rayap menghasilkan enzim mannanse dengan aktivitas 

mencapai 29,5 unit/ml. Kemudian diaplikasikan pada bahan pakan bungkil inti sawit. 

Salah satu penentu kualitas bahan pakan atau ransum adalah dengan melihat 

retensi zat makanan yaitu seberapa lamanya zat makanan tersebut tertahan di dalam 

tubuh. Tinggi rendahnya retensi zat makanan merupakan salah satu indikator yang 

menentukan kualitas bahan makanan yang bersangkutan, semakin tinggi retensi zat 

makanan  maka akan semakin tinggi kualitas makanan tersebut.  

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang Fapet Farm dan Laboratorium Fakultas 

Peternakan Universitas Jambi yang dimulai pada bulan Januari sampai Maret 2017 

Materi dan Peralatan 

Materi penelitian terdiri dari 120 ekor broiler (DOC), BIS hasil hidrolisis enzim 

mannanase (produk Mairizal) dengan perbandingan 1:1 (BIS : enzim mannanase), dan 

bahan lain penyusun ransum yaitu jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, minyak kelapa, 

CaCO3, methionin, lysin dan premix. Tempat pakan, tempat minum, timbangan, lampu 

pijar, kandang yang digunakan adalah kandang koloni dengan ukuran 1 m x 1 m 

sebanyak 24 unit, penampung ekskreta, oven 60°C dan 105°C, plastik anti panas, neraca 

analitik, gelas piala, cawan porselen, corong buchner, pompa vakum, tanur, pemanas 

listrik, kertas saring, eksikator, H2SO4 0,3 N, NaOH 1,5 N dan aseton. 

Metode Penelitian 

Kandang yang digunakan disanitasi terlebih dahulu, kemudian kandang 

dilengkapi dengan tempat pakan, minum, lampu pijar. Selanjutnya kandang diberi kode 

secar acak. Kemudian ketika broiler datang ditimbang bobot badan, diberi kode dan 

kemudian dimasukkan kekandang secara acak. Untuk mengurangi stress broiler diberi 

air gula. Pada hari ke 3 broiler divaksinasi ND melalui tetes mata. Perlakuan yang 

diberikan adalah penggunaan berbagai level BISH dalam ransum yaitu P0 = 0% BISH; 

P1 = 10% BISH; P2 = 15% BISH; P3 = 20%; P4 = 25% BISH dan P5 = 30% BISH. 

Komposis bahan ransum dan kandungan zat makanan ransum perlakuan dapat dilihat 

Tabel 1 dan 2. 
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Tabel 1. Komposisi Bahan Penyusun Ransum Perlakuan (%) 

 

Bahan Pakan 

Ransum Perlakuan 

PO P1 P2 P3 P4 P5 

Jagung 

B. kedelai 

BISH 

Tepung ikan 

Minyak Kelapa 

CaCO3 

Premik 

DL-Met 

L-Lysin 

52 

28 

0 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

44 

26 

10 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

41 

24 

15 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

38 

23 

20 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

37 

22 

25 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

34 

20 

30 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Total  100 100 100 100 100 100 

Tabel 2. Kandungan Zat Makanan Ransum Perlakuan* 

Zat Makanan Ransum Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 P4 P5 

BahanKering (%) 

Abu (%) 

Protein Kasar(%) 

Serat Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Ca (%) 

P (%) 

Methionin (%) 

Lysin (%) 

Triptopan (%) 

84,851 

2,917 

23,657 

1,745 

4,485 

1,411 

0,710 

1,003 

1,997 

0,388 

84,999 

3,151 

23,879 

2,255 

5,054 

1,427 

0,717 

1,000 

1,959 

0,412 

85,077 

3,208 

23,612 

2,497 

5,338 

1,432 

0,717 

0,995 

1,916 

0,415 

85,154 

3,266 

23,346 

2,740 

5,622 

1,438 

0,717 

0,99 

1,874 

0,418 

85,224 

3.442 

23,834 

3,008 

5,907 

1,448 

0,724 

0,993 

1,878 

0,440 

85,302 

3,500 

23,785 

3,259 

6,198 

1,457 

0,728 

0,990 

1,849 

0,448 

ME (Kkal/Kg) 3044,4 3040,8 3050,4 3059,9 3046,9 3067,6 

Ket: * hasil perhitungan Tabel 1 dengan kandungan zat makanan setiap bahan pakan.  

Pemeliharaan ayam dilakukan selama 35 hari. Selama pemeliharaan ayam diberi 

pakan sesuai dengan perlakuan. Pengumpulan ekskreta dilakukan pada hari ke 37,38 

dan 39. Jumlah ayam yang digunakan untuk pengumpulan ekskreta adalah 24 ekor 

dengan bobot rata-rata 1.500 gr (1,5 kg). 

Pengambilan data retensi menggunakan modifikasi metode Farrel (1978) selama 

3 x 24 jam. Untuk pengumpulan ekskreta dipasang terpal dibawah kandang. Ayam 

dipuasakan terlebih dahulu selama 24 jam, kemudian diberikan pakan perlakuan 120 

gram/ekor/hari. Pengumpulan ekskreta dilakukan 1 x 24 jam. Ekskreta yang 

dikumpulkan dipisah antara bulu, pakan dan benda asing lainnya lalu ditimbang (bobot 

segar). Kemudian difreezer selama 24 jam, dijemur dan ditimbang (bobot kering udara). 

Untuk analisis laboratorium. ekskreta dihaluskan terlebih dahulu.  

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 

dan 4 ulangan. setiap ulangan terdiri dari 1 ekor ayam pedaging dan jumlah total 

keseluruhan ayam yaitu 24 ekor Model matematis dari Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) menurut Steel dan Torrie (1993) adalah sebagai berikut: 
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Yij = µ+αi+Eij 

 

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

j  = 1,2,3,4,(banyaknya ulangan) 

Yij = nilai pengamatan yang diukur 

µ  = pengaruh dari rata-rata peubah yang diamati 

αi = pengaruh perlakuan ke i 

Eij = pengaruh galat percobaan ulangan ke j dan perlakuan ke i  

Peubah Yang Diamati 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah retensi bahan kering, retensi 

bahan organik dan kecernaan serat kasar. Untuk mendapatkan hasil retensi dihitung 

berdasarkan selisih antara konsumsi dengan ekskresi untuk masing-masing bahan 

kering, bahan organik dan serat kasar. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Retensi Bahan Kering 

Tabel 3.Rataan Konsumsi, Ekskresi dan Retensi Bahan Kering Pada Broiler Yang  Diberi 

Ransum Mengandung Berbagai Level BISH 

 

 

Perlakuan 

Peubah Yang Diamati 

Konsumsi Bahan 

Kering (KBK)  

Ekskresi Bahan 

Kering (EBK) 

Retensi Bahan 

Kering (RBK) 

(%) ...............(gram/ekor/hari)............. 

P0 99,84 ±0,73 19,56±1,67 80,41±1,72 

P1 101,86±0,28 19,75±1,66 80,61±1,64 

P2 101,10±0,37 19,92±0,69 80,30±0,64 

P3 101,33±0,90 20,59±2,78 79,67±2,91 

P4 101,77±0,36 22,03±0,42 78,35±0,35 

P5 101,30±0,63 22,19±1,51 78,10±1,42 
Ket: P0 (Ransum tanpa BISH), P1 (Ransum mengandung 10% BISH), P2 (Ransum mengandung 15% 

BISH), P3 (Ransum mengandung 20% BISH), P4 (Ransum mengandung 25% BISH),    P5 (Ransum 

mengandung 30% BISH). 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian ransum yang 

mengandung BIS hasil hidrolisis (BISH) menggunakan enzim mannanase berbagai level 

tidak berpengaruh nyata  (P> 0,05) terhadap konsumsi, ekskresi dan retensi bahan 

kering pada broiler. Rataan konsumsi ransum menunjukkan bahwa dari setiap perlakuan 

P1, P2, P3, P4 dan P5 relatif sama dengan P0. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan 

ransum mengandung BISH dan kontrol memiliki palatabilitas yang sama, sebagaimana 

yang dilaporkan Adrizal dkk (2011) pentingnya palatabilitas sebagai penentu tingkat 

konsumsi. Menurut Farrel (1978) pemberian pakan pada broiler adalah 120 

gram/ekor/hari. Rataan nilai konsumsi ransum pada penelitian ini berkisar 99,84-101,86 

gram/ekor/hari lebih tinggi dibandingkan penelitian Noferdiman (2011) menyatakan 

bahwa konsumsi bahan kering ayam broiler berkisar 90,45-92,69 gram/ekor/hari dan 

hasil penelitian Candra (2015) melaporkan bahwa konsumsi ayam pedaging berkisar 

71,05-72,57 gram/ekor/hari. Tingginya konsumsi bahan kering diduga karena ransum 
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yang diberikan berbentuk pellet sehingga menambah palatabilitas broiler. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Rao dkk (2002) yang mengatakan bahwa pakan yang berbentuk 

crumble atau pellet dapat meningkatkan palatabilitas broiler. Pernyataan ini didukung 

oleh Saleh dkk (2005) adapun yang mempengaruhi palatabilitas unggas yaitu warna, 

ukuran (bentuk), rasa dan aroma.  

Bahan pakan yang banyak diekekresikan menunjukkan nilai koefisien cerna yang 

rendah dibanding nilai koefisien cerna bahan kering, kecernaan bahan kering 

merupakan indikator kualitas bahan makanan (Farida dkk., 2008). Rataan ekskresi 

bahan kering berkisar 19,56 - 22,19 gram/ekor/hari sesuai dengan penelitian Irawan 

(2007) bahwa ekskresi bahan  kering ayam pedaging yang diberi ransum mengandung 

lumpur sawit fermentasi berkisar 14,70-20,95 gram/ekor/hari. Serat kasar yang terlalu 

tinggi dalam ransum akan mengurangi nutrien lain yang tercerna. Hal ini ditandai 

dengan banyaknya feses yang dikeluarkan (Tilman dkk.,1998) 

 Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian ransum yang 

mengandung BIS hasil hidrolisis menggunakan enzim mannanase berbagai level tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap retensi bahan kering pada broiler. Penambahan 

enzim mannanase dalam BIS yang digunakan dalam ransum sampai dengan level 30% 

tidak mempengaruhi retensi bahan kering. Alasan utama hidrolisis BIS menggunakan 

mananase adalah untuk membantu proses pencernaan untuk mengurangi serat kasar 

pada ransum sehingga diharapkan adanya peningkatan efisiensi dan pemanfaatan zat 

makanan. Menurut Sundu dkk (2005) melaporkan bahwa pengaruh penggunaan enzim 

tidak akan terlihat jelas pada konsumsi kecuali pada perbaikan utilisasi zat-zat makanan 

dan kesehatan ternak.  Tabel 3 menunjukkan retensi bahan kering berkisar 78,10-

80,61%. Retensi bahan kering ini sesuai dengan penelitian Kamal (1986) dan Farel 

(1984) menyatakan bahwa kecernaan bahan kering pada unggas secara umum terutama 

ayam ras adalah sebesar 70-86%. Lebih tinggi dibandingkan hasil Mairizal (2009) 

retensi bahan kering pada broiler berkisar 71,83%-74,09%. Tingginya kecernaan bahan 

kering disebabkan rendahnya kandungan bahan kering yang dieksresikan kembali dalam 

feses. Cullison (1978) mengemukakan bahwa zat makanan yang terdapat di dalam feses 

dianggap zat makanan yang tidak tercerna dan tidak diperlukan kembali sehingga 

sedikit kandungan bahan kering dalam feses maka semakin tinggi nilai kecernaannya. 

Menurut Tilman dkk (1989) bahwa tinggi rendahnya retensi bahan kering tergantung 

pada ransum yang diberikan terutama pada kandungan serat kasar, energi, protein serta 

umur ternak. 
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Retensi Bahan Organik 

Tabel 4.Rataan Konsumsi, Ekskresi dan Retensi Bahan Organik Pada Broiler Yang 

Diberi Ransum Mengandung Berbagai Level BISH 

 

 

Perlakuan 

Peubah Yang Diamati 

Konsumsi Bahan 

Organik (KBO)  

Ekskresi Bahan 

Organik (EBO) 

Retensi Bahan 

Organik (RBO) 

(%) ...............(gram/ekor/hari)............. 

P0 96,93±0,71 3,43±0,59 96,46±0,62 

P1 98,65±0,27 3,38±0,57 96,57±0,57 

P2 97,86±0,35 3,48±0,25 96,44±0,24 

P3 98,02±0,87 3,76±0,96 96,16±1,01 

P4 98,27±0,35 4,19±0,12 95,74±0,10 

P5 97,75±0,61 4,37±0,64 95,54±0,63 
Ket: P0 (Ransum tanpa BISH), P1 (Ransum mengandung 10% BISH), P2 (Ransum mengandung 15% 

BISH), P3 (Ransum mengandung 20% BISH), P4 (Ransum mengandung 25% BISH),  P5 (Ransum 

mengandung 30% BISH). 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian ransum yang 

mengandung BIS hasil hidrolisis (BISH) menggunakan enzim mannanase berbagai level 

tidak berpengaruh nyata (P> 0,05) terhadap konsumsi, ekskresi dan retensi bahan 

organik pada broiler. Pemberian ransum dengan BISH 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% 

tidak memberikan pengaruh terhadap kecernaan bahan organik pada broiler. Hal ini 

diduga karna konsumsi bahan organik berhubungan erat dengan konsumsi bahan kering 

ransum. Menurut Sutardi (1980), bahwa daya cerna bahan organik berkaitan erat dengan 

daya cerna bahan kering, karena sebagian komponen bahan kering terdiri dari bahan 

organik. Rataan konsumsi pada penelitian ini berkisar 96,93-98,65 gram/ekor/hari lebih 

tinggi dibandingkan hasil penelitian Sinuraya (2015) melaporkan konsumsi broiler 

berkisar 62,32-72,77 gram/ekor/hari, Gunawan (2016) 71,05-72,57 gram/ekor/hari serta 

Arnold dan Sinurat (2003) 69,00-77,42 gram/ekorhari. 

 Besaran jumlah ekskresi yang dihasilkan menggambarkan nilai kecernaan zat 

makanan. Semakin besar jumlah ekskresi yang keluar menandakan zat makanan yang 

tercerna semakin rendah. Menurut Maynard dkk (2005) jumlah konsumsi ransum akan 

mempengaruhi jumlah ekskresi yang dihasilkan yang mana ekskresi disebabkan oleh 

kecernaan ransum. Dijelaskan lebih lanjut bahwa faktor yang mempengaruhi daya cerna 

ransum diantaranya komposisi zat makanan diantaranya serat kasar. Rataan ekskresi 

pada penelitian ini berkisar 3,43-4,37 gram/ekor/hari. 

Tabel 4 dapat dilihat bahwa pemberian ransum yang mengandung BISH 

menggunakan enzim mannanase berbagai level tidak memberi pengaruh yang berarti 

terhadap hasil retensi bahan organik pada broiler. Hal ini diduga karena kandungan serat 

kasar yang cenderung meningkat dalam ransum sehubungan dengan penggunaan 

ransum BISH sampai level 30% dapat membawa bahan organik yang mudah dicerna 

keluar bersama feses (Anggorodi.,1985). Bungkil inti sawit yang dihidrolisis 

menggunakan enzim mananase selama 5 jam dapat mengurangi serat kasar 10,07% 

menjadi 5,85%. Dengan pengurangan kandungan serat kasar dalam BISH diharapkan 

dapat tercerna secara optimal pada saluran pencernaan broiler. Rataan retensi bahan 

organik pada penelitian ini berkisar 95,54-96,57%. Hasil retensi bahan organik ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan penelitian Rikardo (2013) dimana retensi bahan organik 
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broiler diberi BIS 51,90-55,82%, Irawan (2007) 69,48-76,03% dan Mairizal (2009) 

71,71-75,36%. 

Kecernaan Serat Kasar 

Tabel 5.Rataan Konsumsi, Ekskresi dan Kecernaan Serat Kasar Pada Broiler Yang Diberi 

Ransum Mengandung Berbagai Level BISH 

 

 

Perlakuan 

Peubah Yang Diamati 

Konsumsi Serat 

Kasar (KSK)  

Ekskresi Serat 

Kasar (ESK) 

Kecernaan Serat 

Kasar (KSK) 

(%) ...............(gram/ekor/hari)............. 

P0 1,47±0,01 0,32±0,05 81,61±3,12 

P1 2,30±0,01 0,44±0,10 80,78±4,28 

P2 2,53±0,01 0,42±0,04 83,26±1,78 

P3 2,78±0,02 0,47±0,11 83,15±3,94 

P4 3,06±0,01 0,54±0,04 82,38±1,45 

P5 3,30±0,02 0,59±0,13 82,07±3,98 
Ket: P0 (Ransum tanpa BISH),  P1 (Ransum mengandung 10% BISH),  P2 (Ransum mengandung 15% 

BISH),  P3 (Ransum mengandung 20% BISH),  P4 (Ransum mengandung 25% BISH),  P5 (Ransum 

mengandung 30% BISH). 

Berdasarkan hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian 

ransum yang mengandung BIS hasil hidrolisis (BISH) menggunakan enzim mannanase 

berbagai level tidak berpengaruh nyata  (P> 0,05) terhadap konsumsi, ekskresi dan 

kecernaan serat kasar pada broiler. Kisaran konsumsi serat kasar pada penelitian ini 

adalah 1,74-3,30 gram/ekor/hari, lebih rendah dibanding peneliti Mairizal (2009) 

konsumsi serat kasar berkisar 2,13-10,67 gram/ekor/hari. Tinggi rendahnya konsumsi 

ransum dipengaruhi oleh kandungan serat kasar yang ada pada ransum tersebut. 

Banyaknya ransum yang dikonsumsi tidak menjamin meningkatkan kecernaan. 

Berdasarkan penelitian terdahulu (Adrizal dkk., 2011) sekaligus menegaskan bahwa 

banyaknya ransum yang dikonsumsi belum menjamin peningkatan kecernaan zat 

makanan meskipun secara kuantitas kandungan zat-zat makanan ransum sama. Menurut 

Noersidiq (2015) bahwa semakin meningkatnya konsumsi serat kasar semakin 

meningkat ekskresi serat kasar sehinga menurunkan kecernaan serat kasar.  

Rataan ekskresi pada penelitian ini berkisar 0,32-0,59 gram/ekor/hari. Rataan 

ekskresi serat kasar cenderung meningkat. Hal ini diduga karena adanya kandungan 

serat kasar yang tidak tercerna sehingga membuat kandungan zat makanan lain ikut 

terbuang. Wahyu (1992) menyatakan bahwa serat kasar yang tidak tercerna dapat 

membawa zat-zat makanan yang dapat dicerna dan akan keluar bersama feses. Jika 

unggas diberi ransum dengan serat kasar terlalu tinggi maka akan mempengaruhi 

kecernaanya, hal ini sesuai dengan pendapat Mc Donald dkk (2002) bahwa kecernaan 

bahan makanan erat kaitannya dengan komposisi dan jumlah fraksi serat. Rataan 

ekskresi serat kasar lebih rendah dibandingkan penelitian Mairizal (2009) berkisar 2,13-

8,91 gram/ekor/hari.  

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa pemberian ransum yang 

mengandung BIS hasil hidrolisis menggunakan enzim manannase berbagai level tidak 

berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kecernaan serat kasar pada broiler. Hal ini diduga 

karena ransum yang digunakan mengandung serat kasar yang semakin tinggi. Menurut 

Tillman dkk (1991) bahwa semakin meningkat kadar serat kasar dalam ransum maka 
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semakin menurun daya cerna zat makanan didalam ransum. Rataan retensi serat kasar 

pada penelitian ini berkisar 80,78%-83,26%. Nilai retensi ini lebih tinggi dibanding 

hasil penelitian Hanisca (2014) bahwa retensi serat kasar pada ayam broiler yang diberi 

temu ireng yaitu berkisar 53,76%-75,30% dan jauh lebih tinggi dibandingkan hasil 

penelitian Sapitri (2015) retensi serat kasar yang diberi ransum tepung kulit nanas 

fermentasi berkisar 27,59-38,29%. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan bungkil inti sawit 

yang telah dihidrolisis dengan enzim manannase dapat digunakan sampai level 30% 

tanpa mempengaruhi retensi bahan kering dan retensi bahan organik serta kecernaan 

serat kasar pada broiler. 
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