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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Salah satu limbah yang berpotensi digunakan adalah limbah dari 

pengolahan minyak sawit berupa  bungkil inti sawit (BIS). BIS merupakan sisa 

padatan dari proses ekstraksi inti (kernel) sawit yang menghasilkan produk utama 

berupa minyak inti sawit yang dapat digunakan sebagai pakan ternak dengan 

biomassa mencapai 45-46% dari inti sawit atau 2,0-2,5% dari bobot tandan sawit. 

Berdasarkan Statistik Perkebunan Indonesia Kelapa Sawit 2014-2016 (2015) luas 

area perkebunan sawit provinsi Jambi pada tahun 2015 mencapai 736.514 Ha, 

dengan produksi sawit 1.947.048 ton. 

Salah satu kendala dalam penggunaan BIS untuk unggas adalah tingginya 

kandungan serat kasar yang didominasi oleh galaktomanan (Tafsin, 2007) dan 

kontaminasi cangkang (mencapai 12%) yang dapat mengakibatkan kerusakan vili 

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

rendahnya performans ayam yang mengkonsumsi ransum mengandung BIS 

adalah karena meningkatnya kadar serat kasar ransum (Iskandar dkk., 2008). 

Walaupun demikian, formulasi ransum BIS yang isokalori dan isoprotein serta 

cukup asam amino esensial mampu mengurangi faktor pembatas ini hingga 

pemakaian BIS 30% dapat diberikan dalam ransum ayam petelur lokal (Adrizal 

dkk., 2011). 

Mannan merupakan kumpulan dari polimer-polimer manosa yang 

termasuk dalam polysacarida. Mannan 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. 

Berdasarkan hasil penelitian Mairizal (2016) isolasi bakteri saluran 

pencernaan rayap dapat digunakan sebagai probiotik dan penghasil enzim 
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mannanse dalam ransum broiler. Rayap merupakan serangga yang makanan 

utamanya adalah kayu atau bahan yang mengandung selulosa (Tarumingkeng, 

2001). Rayap penting dalam degradasi bagian tanaman termasuk selulosa, 

hemiselulosa, lignin, dan flavonoid (Ramin dkk., 2008). Wijaya (2001) 

melaporkan bahwa ekstrak pada rayap Nepteermes dalbergia  terdapat enzim 

selulase, xylanase dan mannanase. Enzim mannanase yang dihasilkan bakteri 

mannanolitik dapat menghidrolisis mannan pada bungkil inti sawit. Untuk 

menghidrolis substrat karbohidrat yang mempunyai struktur kompleks maka 

dibutuhkan kombinasi berbagai macam enzim yang dapat mendegradasi menjadi 

senyawa mano–oligosakarida. Produk akhir dari β-manan setelah dihidrolisis 

adalah manosa, manobiosa dan mano-oligosakarida (MOS). Ng dan Chong (2002) 

melaporkan bahwa penggunaan enzim mannanase juga mampu meningkatkan 

nilai nutrisi BIS.  

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. 

Penelitian penambahan enzim mannanase bertujuan untuk memecah fraksi 

mannan yang terkandung dalam serat bungkil inti sawit dengan menggunakan 

enzim mannanase yang berasal dari pencernaan rayap. 

1.2.Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai 

level ransum yang mengandung bungkil inti sawit hasil hidrolisis menggunakan 

enzim mannanase terhadap retensi bahan kering, bahan organik dan kecernaan 

serat kasar pada ayam broiler. 

1.3. Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai informasi dan 

pedoman bagi peneliti selanjutnya tentang pemberian ransum yang mengandung 

bungkil inti sawit hasil hidrolisis menggunakan enzim mannanase pada ayam 

broiler. 
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BAB II 

TINJAUAN  PUSTAKA 

2.1. Bungkil Inti Sawit  

Bungkil inti sawit (BIS) adalah limbah ikutan proses ekstrasi inti sawit. 

bungkil inti sawit telah umum digunakan sebagai pakan ternak ruminansia, tetapi 

pada unggas penggunaannya masih sangat terbatas. Salah satu kendala 

penggunaan BIS sebagai pakan unggas adalah tingginya kandungan polisakarida 

bukan pati (PBP) yang didominasi oleh senyawa galaktomanan. Zat makanan 

yang terkandung dalam bungkil inti sawit cukup bervariasi, bungkil inti sawit 

mengandung protein 14,19%, methionin 0,41%, lysin 0,49%, dan energi 

metabolis 2.087 kkal/kg (Sinurat, 2003). Kendala pemberian BIS dalam ransum 

unggas antara lain kandungan serat kasarnya yang tinggi dan kecernaan protein 

dan asam amino yang rendah (Tafsin, 2007).  Tingginya kandungan serat pada 

bungkil inti sawit yakni berkisar antara 13,0-15,7%, ADF 31,7% dan NDF 52% 

menjadi faktor utama keterbatasan pemberiannya sebagai pakan unggas (Daud 

dkk., 1993).  Beberapa peneliti melaporkan kandungan nutrisi bungkil inti sawit 

seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Bungkil Inti Sawit 

 

Zat Makanan 

Referensi  

A B C D E 

Bhan Kering (%) 

Protein Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Serat kasar (%) 

Abu (%) 

89,28 

16,50 

5,68 

24,22 

4,69 

94 

14-21 

8-17 

21-23 

- 

87,30 

16,07 

8,23 

21,30 

- 

- 

15,40 

6,49 

19,62 

- 

91,89 

15,67 

9,25 

14,23 

- 

ME (Kkal /kg) 2576 3635 - 2446 2682 
Keterangan: A) Jaelani (2007), B) Sundu dkk (2006), C) Mirnawati (2008), D) Noferdiman    

      (2011), E) Mairizal dan Filawati (2014) 

Kandungan asam amino didalam bungkil inri sawit dapat dijadikan 

sebagai salah satu potensi pakan ternak.  Asam amino esensial adalah asam amino 

yang sangat dibutuhkan didalam tubuh namun tidak dapat dihasilkan oleh tubuh 

melainkan harus disuplai dari luar yaitu pakan. berikut Tabel kandungan asam 

amino pada bungkil inti sawit.   



4 
 

Tabel 2. Kandungan Asam Amino Bungkil Inti Sawit 

 Komposisi (%)  

Asam Amino A B C  

Arginine* 

Cystein  

Glysisn 

Histidine* 

Isoleucine* 

Leucine* 

Lysine* 

Methionine*  

Phenylalanine*  

Threonine* 

Tryosine 

Serine 

Valine* 

Tryptophan* 

  

2,18 

0,20 

0,82 

0,29 

0,62 

1,11 

0,59 

0,30 

0,73 

0,55 

0,38 

0,69 

0,93 

0,17 

 

2,68 

- 

0,91 

0,41 

0,60 

1,23 

0,69 

0,47 

0,82 

0,66 

0,58 

0,90 

0,43 

- 

2,40 

- 

0,84 

0,34 

0,61 

1,14 

0,61 

0,34 

0,74 

0,60 

0,47 

0,77 

0,80 

0,19 

 

Keterangan :*Essential amino acids, A) Yeong (1983), B) Nwokole dkk (1976), C) Hutagalung   

         and Jalaludin (1982), D) NRC (1984) 

Penggunaannya untuk pakan unggas terbatas karena tingginya kadar serat 

kasar 14,23% ( Mairizal dan Filawati, 2014). Yopi dkk (2006) melaporkan bahwa 

20-40% dari komposisi BIS adalah β-mannan. β-mannan termasuk bagian dari 

mannan, selain galaktoglukomanan, galaktomanan dan glukomanan (Petkowickz 

dkk., 2000). Noferdiman (2011) melaporkan bahwa fermentasi bungkil inti sawit 

dengan jamur Pleurotus ostreotus menunjukan kadar abu dan kadar protein 

meningkat yaitu 15,40 % menjadi 18,96 % dan penurunan serat kasar dari 19,62% 

menjadi 12,68% dan pemanfaatannya dalam ransum hingga taraf 20% tidak 

mengganggu performans ayam pedaging. 

Penggunaan BIS pada unggas telah dilaporkan beberapa peneliti antara 

lain Kamal (1984) melaporkan bahwa pemberian sebanyak 10-20% pada pakan 

ayam pedaging dapat meningkatkan berat badan, akan tetapi dari penelitian yang 

lain diketahui bahwa serat (polisakarida) yang terdapat pada limbah sawit terdiri 

dari mananoligosakarida (MOS) yang dapat berfungsi sebagai prebiotik yang 

menekan perkembangan mikroba patogen di dalam saluran pencernaan ayam 

broiler.  

Batas penggunaan bungkil inti sawit dalam campuran pakan unggas 

dilaporkan bervariasi yaitu 5-10% didalam ransum ayam broiler dan digunakan 

20-25% didalam ransum ayam petelur (Chong dkk., 1998). Yeong (1983) 
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menyatakan bahwa penggunaan BIS pakan ayam pedaging 5-30% tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi pakan dan bobot badan 

dibandingkan kontrol namun untuk konversi pakan mulai terjadi penurunan ketika 

mencapai 20%. Menurut Chin (2002), pemanfaatn BIS pada unggas dapat 

mencapai 20%, hal ini disebabkan tingginya dinding sel, komposisi serat yang 

sulit dicerna disamping rendahnya energi metabolisme yaitu mencapai 2400 

Kkal/kg. 

2.2. Hidrolisis 

Untuk menghidrolisis substrak karbohidrat yang mempunyai struktur 

kompleks maka dibutuhkan kombinasi berbagai enzim untuk dapat mendegradasi 

menjadi senyawa manooligosakarida. Enzim yang termasuk dalam kelompok 

glikosidase hidrolase mempunyai sumber yang berbeda-beda yaitu bakteri, 

kapang, maupun jamur sehingga enzim tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 

kelas yang berbeda menurut urutan sekuen asam amino dan struktur tiga dimensi 

molekul enzimnya (Dhawan dkk., 2007).  

Produk akhir β-manan setelah dihidrolisis adalah manosa, manobiosa dan 

mano-oligosakarida (MOS). MOS yang dihasilkan dari degradasi BIS oleh enzim 

mannanase dapat digunakan sebagai campuran dalam pakan ternak sebagai 

prebiotik (Meryandini dkk., 2008). Proses hidrolisis dari senyawa heteromanan 

dan galaktomanan memerlukan komplek enzim mannanase yaitu enzim 

galaktosidase untuk memotong rantai ikatan galaktosa dan manosa. Pada senyawa 

glukomanan diperlukan kompleks enzim mananase glukosidase dengan mananase. 

Untuk menghasilkan gula sederhana enzim glukosidase berfungsi untuk 

memotong ikatan rantai glukosa dengan manosa sehingga hasil akhir hidrolisis 

berupa glukosa dan manosa (Deboy dkk., 2008). 

 

2.3. Mekanisme Kerja Enzim Mananase 

Enzim adalah katalis hayati, walaupun dalam jumlah sedikit mempunyai 

kemampuan unik untuk memepercepat berlangsungnya reaksi kimiawi tanpa 

perubahan struktur enzim (Pelczar and Chan, 2008). Sigres dan Sutrisno (2015) 

menyatakan bahwa manan dapat dihidrolisis oleh enzim mannanase menjadi 

produk akhir yaitu mono dan oligosakarida dimana monosakarida berupa manosa 
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dapat diolah menjadi gula alkohol dan oligosakarida berupa mannooligosakarida 

yang berpotensi sebagai prebiotik. 

Saat ini enzim mananase telah ditemukan dari berbagai sumber seperti 

mikroba, tumbuhan dan hewan, namun yang paling umum dimanfaatkan adalah 

mananase yang berasal dari mikroba. Budiansyah dkk (2010) melaporkan bahwa 

cairan rumen sapi lokal asal rumah potong hewan yang mengandung enzim 

selulase, xilanase, mananase, amilase, protease dan fitase mampu menghidrolisis 

karbohidrat bahan pakan lokal. Enzim mananase yang dihasilkan dari sumber 

yang berbeda memiliki karakteristik dan spesifisitas yang berbeda (Moreira dan 

Filo, 2008). Secara umum, enzim mananase menunjukkan aktivitas yang tinggi 

pada pH 3.0-7.5 dan suhu 45-92°C. Pada penelitian ini enzim yang digunakan 

adalah enzim mananse yang dihasilkan dari saluran pencernaan rayap. Rayap 

mampu mendegradasi selulosa karena rayap memiliki organisme simbion yang 

dapat menghasilkan enzim selulase (Nakasihima dkk., 2000). Spesies rayap yang 

digunakan untuk menghasilkan enzim mananase adalah rayap pekerja dari spesies 

Nasutitermes sp yang dicirikan pada dahi prajuritnya terdapat tusuk seperti hidung 

yang dinamakan dengan nasus atau nasute (Terumengkeng, 2001). 

Enzim mananase merupakan kelompok enzim glikosida hidrolase yang 

dapat mendegradasi manan dan heteromanan. Untuk menghidrolisi substrat 

karbohidrat yang mempunyai struktur kompleks maka dibutuhkan kombinasi 

berbagai macam enzim yang dapat mendegradasi menjadi senyawa mano –

oligosakarida. Produk akhir dari β-manan setelah dihidrolisis adalah manosa, 

manobiosa dan mano-oligosakarida (MOS). MOS yang dihasilkan dari degradasi 

BIS oleh mananase dapat digunakan sebagai campuran dalam bahan pakan ternak 

sebagai probiotik (Meryandini dkk., 2008). 

2.4. Ayam Broiler 

Ayam broiler yakni ayam yang berwarna putih dan cepat tumbuh. Ayam 

broiler telah dikenal masyarakat dengan kelebihannya, yaitu dengan waktu 5-6 

minggu sudah siap dipanen (Rasyaf, 2008). Ayam broiler mempunyai beberapa 

keunggulan seperti daging relatif lebih besar, harga terjangkau, dapat dikonsumsi 

segala lapisan masyarakat, dan cukup tersedia di pasaran (Sasongko, 2006) 
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Banyak faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan produksi seperti 

manajemen (sumber daya manusia, cara pemeliharaan, kesehatan, kondisi 

lingkungan dan teknologi perkandangan) genentik (DOC jenis ayam) dan pakan. 

Namun faktor terbesar yang berpengaruh terhadap biaya produksi adalah pakan 

karena dapat menyerap 70-75% biaya total produksi ayam broiler, sehingga besar 

kecilnya biaya produksi yang dikeluarkan sangat tergantung dari besarnya biaya 

pakan (Fadilah, 2007).  

Bagi ayam pedaging jumlah konsumsi yang banyak bukanlah merupakan 

jaminan mutlak untuk menjamin pertumbuhan dan produksi puncak. Kualitas dari 

bahan makanan dan keserasian komposisi gizi sesuai dengan kebutuhan 

pertumbuhan merupakan dua hal mutlak yang menentukan tercapai performans 

puncak (Wahyu, 1992). Ayam merupakan ternak non - ruminansia yang artinya 

ternak yang mempunyai lambung sederhana atau monogastrik. Pada umumnya 

bagian-bagian penting dari alat pencernaan adalah mulut, farinks, esofagus, 

lambung, usus halus dan usus besar. Makanan yang bergerak dari mulut sepanjang 

saluran pencernaan oleh gelombang peristaltik yang disebabkan karena adanya 

kontraksi otot di sekeliling saluran (Tillman dkk., 1991). Pati dan gula mudah 

dicerna oleh unggas sedangkan serat kasar (sellulosa, hemisellulosa, dan lignin) 

sulit dicerna. Saluran pencernaan pada unggas sangat pendek dibandingkan ternak 

lain, sehingga jasad renik mempunyai waktu yang sedikit untuk mencerna 

karbohidrat kompleks (Anggorodi, 1985). 

Tabel 3. Kebutuhan Zat-Zat Makanan dalam Ransum Broiler 

Zat Makanan  Periode 

Starter Finisher 

PK (%) 

LK (%) 

SK (%) 

Ca (%) 

P (%) 

Lisin (%) 

Methionin (%) 

Min. 19,0 

Min. 7,4 

Maks. 6,0 

0,90-1,20 

0,60-1,00 

1,10 

0,40  

Min. 18,0 

Maks. 8,4 

Maks. 6,0 

0,90-1,20 

0,60-1,00 

0,90 

0,50 

EM (kkal/kg) Min. 2900 Min. 2900 
Sumber: SNI (2006) 
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2.5. Retensi Bahan Kering (BK) dan Bahan Organik (BO) serta Kecernaan 

Serat Kasar (SK) 

 Sudono (1985), menyatakan bahwa retensi zat makanan adalah sejumlah 

zat makanan yang tertahan didalam tubuh atau selisih antara masuknya zat 

makanan dengan kandungan zat makanan dalam feses dan urin. Tilman dkk 

(1991) menyatakan bahwa tinggi rendahnya retensi zat makanan merupakan salah 

satu faktor yang menentukan kualitas bahan makanan yang bersangkutan dan 

makin tinggi retensi zat makanan maka semakin tinggi pula kualitas bahan pakan 

tersebut. 

 Retensi bahan kering (BK) dapat diketahui dengan cara mengukur bahan 

kering yang dikonsumsi dan bahan kering yang diekskresikan sehingga jumlah 

bahan kering yang tertinggal dalam tubuh dapat diketahui.  Irawan (2007) bahwa 

retensi bahan kering pada ayam pedaging umur 4 minggu berkisar antara 66,071 – 

74,462% dan retensi bahan organik berkisar antara 69,485 – 76,036%, sedangkan 

menurut penelitian Trisnawati (2005) menyatakan pada ayam broiler umur 4 

minggu retensi bahan kering 86,56 - 88,90% dan retensi serat kasarnya 66,37-

75,77%. Sedangkan retensi bahan organik (BO) yaitu mengukur jumlah organik 

yang dikonsumsi dengan jumlah organik yang disekresikan melalui ekskreta. 

 Kecernaa serat kasar unggas berkisar 20-30%, semakin meningkatnya taraf 

penggunaan maka semakin menurunnya kecernaan serat kasar yang diimbangi 

dengan peningkatan konsumsi serat kasar dan penurunan ekskresi serat kasar 

(Surprijatna, 2005).  Kecernaan serat kasar tergantung pada kandungan serat kasar 

pada ransum dan jumlah serat kasar yang dikonsumsi. Kadar serat kasar terlalu 

tinggi dapat mengganggu pencernaan zat lain (Tilman dkk., 1991). Perbedaan 

kecernaan bahan makanan pada hewan terjadi karena perbedaan anatomi dan 

fisiologi dari saluran pencernaan (Maynard dan Loosli, 1979). Kecernaan setiap 

bahan makanan atau ransum dipengaruhi oleh spesies hewan, bentuk fisik ransum, 

tingkat pemberian ransum, temperatur lingkungan dan umur hewan (Ranhjan dan 

Pathak, 1979). Selain itu kecernaan juga dipengaruhi oleh kandungan lignin dalam 

bahan pakan, defisiensi zat makanan, pengolahan bahan pakan, pengaruh 

gabungan bahan pakan dan gangguan saluran pencernaan (Cruch dan Pond, 1988) 
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2.4. Penelitian Terdahulu Mengenai Suplementasi Manannase dan               

Penggunaan BIS pada Broiler  

No Judul Penelitian Hasil Penelitian Peneliti 

1 Performans Ayam 

Pedaging yang Diberi 

Enzim Beta Mannanase 

Dalam Ransum yang 

Berbasis Bungkil Inti 

Sawit 

Kandungan enzim mannanase 300 ppm 

dalam ransum memberikan hasil 

performan  ayam pedaging yang lebih 

baik dibanding perlakuan penambahan 

enzim mannanase yang lainnya. 

Achmad 

Jaelani 

(2007) 

    

2 Isolasi dan 

Karakterisasi Mananase 

Ekstraseluler dari 

Fusarium Oxysporum 

 

Pemurnian enzim mananase 

menggunakan metode pengendapan 

dengan garam amonium sulfat secara 

terfraksi, mampu meningkatkan 

aktivitas spesifik enzim mananase dari 

30.9 U/mg untuk ekstrak kasar enzim 

menjadi 123.0 U/mg pada fraksi 60-80% 

hasil pengendapan amonium sulfat, 

dengan tingkat kemurnian 4.0 kali. 

Sumardi 

(2007) 

3 Sifat Fisik yan Kinerja 

Enzim Mannanase 

Pada Bungkil Inti Sawit 

Hasil Ayakan 

Penambahan enzim cairan rumen dapat  

meningkatkan  total gula pereduksi 

produk bungkil inti sawit mesh 30 

sebesar 23.2% meskipun memiliki 

aktivitas enzim mannanase yang lebih 

rendah dibanding dengan aktivitas 

enzim mannanase komersial. 

Fitria Tsani 

Farda 

(2012) 

4 Aktivitas Enzim 

Mananase Selulase dan 

Protease Bungkil Inti 

Sawit yang 

Difermentasi Dengan 

Eupenicillium 

Javanicum 

pemakaian kapang Eupenicilium 

javanicum dengan dosis 10% dan lama 

fermentasi 11 hari memberikan hasil 

yang optimal pada aktifitas enzim 

mananase (51,97 U/ml), enzim selulase 

(26.44 U/ml) dan protease (32.55 U/ml) 

bungkil inti sawit fermentasi ( BISF). 

Mairozarina 

(2013) 

5 Rasio Efisiensi Protein 

pada Ayam Broiler 

yang Diberi Ransum 

yang Mengandung 

Bungkil Inti Sawit 

Hasil Pengayakan 

Penggunaan Bis Dalam Ransum Ayam 

Broiler Hanya Bisa Dilakukan Sampai 

10% Dan Tidak Berpengaruh Terhadap 

Konsumsi Protein, Rasio Efisiensi 

Protein Serta Protein Daging Dan Tidak 

Tergantung Pada Ukuran Bis Hasil 

Pengayakan. 

Melva 

Irawati 

Silalahi 

   (2013) 

6 Enzim Mananase dan 

Aplikasi Di Bidang 

Industri: Kajian 

Pustaka 

Aktivitas optimal enzim mananase 

berada pada kisaran suhu 40-65
0
C dan 

pH 4-6. Kestabilan enzim mananase 

berada pada kisaran suhu 30-65
0
C dan 

pH 3-10. 

Divan Probo 

Sigres dan 

Aji Sutrisno 

(2014) 
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7 

 

 

Pengaruh Penambahan 

Manannase Dalam 

Ransum Yang 

Mengandung Bungkil 

Inti Sawit Terhadap 

Penurunan Amonia dan 

Koloni Escherichia 

Coli Serta Peningkatan 

Koloni Lactobacillus 

Peningkatan pemberian bungkil inti 

sawit dalam ransum memberikan 

pengaruh positif terhadap kenaikan 

koloni Lactobacillus dan belum 

berpengaruh terhadap penurunan koloni 

E. Coli 

Daud 

Juliarto 

(2015) 

 

 

    

8 Pengaruh Penggunaan 

Bungkil Inti Sawit 

Fermentasi Dengan 

Tricoderma 

harizianium Dan 

Aspergillus niger 

Terhadap Bobot Organ 

Pencernaan Broiler 

Penggunaan bungkil inti sawit 

fermentasi dengan T. harizianium dan 

A. niger sampai taraf 20% dapat 

digunakan dalm ransum broiler. 

Dini 

Yulistiawati 

(2016) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang Farm Fakultas Peternakan dan di 

Laboratorium Peternakan Universitas Jambi yang dimulai pada bulan Januari 

sampai  Maret 2017. 

3.2. Materi dan Peralatan 

Adapun bahan yang digunakan adalah 120 ekor broiler (DOC) strain 

Lohman CP-707, bungkil inti sawit hasil hidrolisis enzim mannanase (produk 

Mairizal) dan bahan lain penyusun ransum yaitu jagung, bungkil kedelai, tepung 

ikan, minyak kelapa, CaCO3, methionin, lysin dan premix. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tempat pakan, tempat 

minum, timbangan, lampu pijar, kandang yang digunakan adalah kandang koloni 

dengan ukuran 1 m x 1 m sebanyak 24 unit, setiap unit kandang masing-masing 

ditempati oleh 5 ekor ayam pedaging, 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. 

3.3. Metode 

Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan sanitasi 

kandang untuk mencegah penyakit pada ternak. Pemeliharaan ini berlangsung 

selama 5 minggu. 3 hari setelah minggu pemeliharaan dilakukan koleksi ekskreta. 

Sebelum DOC datang dilakukan pencampuran ransum, pada ransum tersebut 

terdapat BIS hasil hidrolisis enzim mannanse dengan level enzim (0%, 10%, 15%, 

20%, 25%, dan 30%). 
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Cara Kerja  

3.3.1. Persiapan Uji Lapangan 

1. Persiapan Alat Lapangan 

Semua alat yang digunakan harus dipersiapkan seperti kandang koloni, 

lampu pijar, tempat pakan, tempat minum, ember, skop, timbangan, kantong 

plastik anti panas 1kg, dan terpal. 

2. Persiapan Kandang 

Persiapan kandang dilakukan 2 minggu sebelum ayam datang. kandang 

beserta peralatan lainnya seperti tempat pakan dan tempat minum dibersihkan 

terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya penyakit pada ternak. Kandang yang 

digunakan adalah tipe kandang koloni dengan ukuran 1 m x 1 m  yang 

sebelumnya telah dilakukan desinfeksi dengan cara pengapuran dan 

penyemprotan menggunakan formalin (10%). Setiap unit kandang dilengkapi 

dengan tempat pakan dan minum serta sumber penerangan berupa lampu pijar. 

3. Penyusun Ransum 

Ransum perlakuan yang diformulasikan sesuai kebutuhan mengacu pada 

tabel NRC,  kemudian dicampur dengan bungkil inti sawit hasil hidrolisis dengan 

enzim mananase sesuai perlakuan dan penyusun ransum lainnya yaitu jagung, 

bungkil kedelai, tepung ikan, minyak kelapa, CaCO3, methionin, lysin dan premix 

diaduk sampai homogen. Kemudian ransum dibentuk pellet menggunakan mesin 

pellet. 
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Tabel 5. Kandungan Zat Makanan dan Energi Metabolisme Bahan Penyusun 

Ransum 

Bahan  BK 

(%) 

Abu PK 

(%) 

SK 

(%) 

LK 

(%) 

Ca 

(%) 

P 

(%) 

Meth 

(%) 

Lysin  

(%) 

Tript 

(%) 

ME 

(Kkal/kg)  

Jagung 

B.kedelai 

BISH  

T. ikan 

M.Kelapa 

CaCO3 

Premik* 

DL-Met 

L-Lysin 

87,471 

87,085 

88,872 

93,64 

- 

- 

- 

- 

- 

0,939 

6,913 

4,476 

3,080 

- 

- 

- 

- 

- 

5,708 

43,456 

15,475 

47,007 

- 

- 

- 

- 

- 

0,484 

1,774 

5,846 

6,227 

- 

- 

- 

- 

- 

1,349 

1,374 

7,043 

8,742 

100 

- 

- 

- 

- 

0,43 

0,61 

0,62 

5,17 

- 

38 

- 

- 

- 

0,35 

0,7 

0,49 

2,08 

- 

- 

- 

- 

- 

0,18 

0,6 

0,24 

1,51 

- 

- 

- 

100 

- 

0,28 

2,56 

0,35 

3,97 

- 

- 

- 

- 

100 

0,07 

1 

0,5 

0,45 

- 

- 

- 

- 

- 

3370 

2240 

3108 

3080 

8600 

- 

- 

- 

- 

Ket: Hasil Analisis Laboratorium Peternakan Universitas Jambi (2017) 

       *campuran vitamin  

Tabel 6. 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 

22 

20 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

33 

22 

25 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

30 

20 

30 

16 

2 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Total  100 100 100 100 100 100 

 

Tabel 7. 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 (%) 

84,85 

2,91 

22,66 

1,75 

4,49 

1,41 

0,71 

1,00 

2,00 

0,39 

85,00 

3,15 

22,88 

2,26 

5,05 

1,43 

0,72 

1,00 

1,96 

0,41 

85,08 

3,21 

22,61 

2,50 

5,34 

1,43 

0,72 

1,00 

1,92 

0,42 

85,15 

3,27 

22,35 

2,74 

5,62 

1,44 

0,72 

0,99 

1,87 

0,42 

85,22 

3,44 

22,83 

3,01 

5,91 

1,45 

0,72 

0,99 

1,88 

0,44 

85,30 

3,50 

22,57 

3,25 

6,19 

1,45 

0,72 

0,99 

1,84 

0,44 

ME (Kkal/Kg) 3044,4 3040,9 3050,4 3059,9 3046,9 3056,49 

Ket: Berdasarkan perhitungan Tabel 5 dan 6 
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4. Penimbangan dan Pengacakan 

Ayam pedaging 120 ekor (DOC) strain Lohman ditimbang dan 

ditempatkan secara acak ke dalam 24 unit kandang dengan kapasitas 5 ekor 

perkandang. Untuk mengurangi strees ayam diberi air gula selama 1-2 hari. 

5. Pemeliharaan dan Pengumpulan Ekskreta 

Pemeliharaan ayam dilakukan selama 5 minggu (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). 

Metode pengukuran retensi bahan kering, retensi bahan organik dan 

kecernaan serat kasar dilakukan dengan menggunakan modifikasi metode Farrel 

(1978). Air minum diberikan ad libitum. Langkah pertama masa adaptasi ayam. 

Ayam ditempatkan pada kandang kemudian bobot badan ayam ditimbang.  

Langkah kedua yaitu masa pemuasaan ayam. Penghentian pemberian 

pakan tanpa memberhentikan pemberian air minum yang bertujuan untuk 

mengosongkan saluran pencernaan dari sisa-sisa pakan sebelumnya. Pemuasaan 

dilakukan selama 24 jam untuk memastikan pakan sebelumnya tidak terdapat di 

saluran pencernaan. 

Langkah ketiga adalah pemberian pakan perlakuan. Setelah ayam 

dipuasakan, ayam ditimbang untuk mengetahui bobot ayam setelah pemuasaan. 

Pakan yang diberikan 120 gr/ekor/hari selama tiga hari masa perlakuan. 

Pengumpulan ekskreta dilakukan setiap 24 jam sekali selama tiga hari 

masa perlakuan. Sampel ekskreta yang diperoleh dibersihkan (bulu, pakan) dan 

ditimbang (berat segar) kemudian disimpan di dalam freezer selama 24 jam, hal 

ini dilakukan untuk mencegah dekomposis oleh mikroorganisme. Setelah 

dilakukan pembekuan, ekskreta yang dikumpulkan dikeluarkan dari freezer dan 

dilakukan proses thawing untuk mencairkan ekskreta yang telah beku. Ekskreta 

yang telah dithawing kemudian dijemur selama 3 x 24 jam dan ditimbang (berat 

kering udara). Kemudian dimasukkan ke dalam oven 60°C selama dua jam untuk 

mendapatkan bahan kering oven, kemudian sampel digiling untuk analisis bahan 

kering, bahan organik dan serat kasar. Dalam menghitung bahan kering 

sesungguhnya (BK) harus diketahui terlebih dulu rataan konsumsi selama 
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perlakuan, rataan berat segar ekskreta, rataan berat panas matahari, kadar air dan 

berat kering ekskreta (analisi lab) 

 

3.4. Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap yang terdiri dari 6 perlakuan 4 ulangan, setiap ulangan terdiri dari 1 ekor 

ayam pedaging dan jumlah total keseluruhan ayam yaitu 24 ekor. Perlakuan yang 

dievaluasi adalah sebagai berikut: 

P0= Ransum kontrol (0% 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 

Rataan yang diperoleh dari peubah menggunakan persamaan Matematik; 

 

Yij=µ + τi + єij 

Keterangan : 

Yij = Nilai respon dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Pengaruh umum atau rataan umum 

τi = Pengaruh dari perlakuan ke-i 

єij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

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

j = 1,2,3,4 (banyaknya ulangan) 
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3.5. Peubah yang Diamati 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah retensi bahan kering, 

retensi bahan organik dan kecernaan serat kasar. 

 Konsumsi bahan kering ransum yaitu hasil kali antara konsumsi bahan 

kering ransum dengan persentase bahan kering ransum yang dinyatakan dalam 

gram per ekor per hari. 

KBK = ∑ KBK x % Bahan Kering Ransum (gram/ekor/hari). 

 Konsumsi bahan organik ransum yaitu hasil kali antara konsumsi bahan 

kering ransum dengan persentase bahan organik ransum yang dinyatakan dalam 

gram per ekor per hari. 

KBO = ∑ KBK x % Bahan Organik Ransum (gram/ekor/hari). 

 Konsumsi serat kasar yaitu hasil kali antara jumlah konsumsi bahan kering 

ransum dengan persentase serat kasar yang dinyatakan dalam gram per ekor per 

hari. 

KSK = ∑ KBK x % Serat Kasar Ransum (gram/ekor/hari). 

Ekskresi bahan kering yaitu hasil kali bahan kering ekskreta dengan 

jumlah ekskreta yang dinyatakan dalam gram per ekor per hari.  

 EBK = ∑ Bahan Kering Ekskreta x ∑ Berat Ekskreta (gram/ekor/hari). 

Ekskresi bahan organik yaitu hasil kali bahan organik ekskreta dengan 

jumlah ekskreta yang dinyatakan dalam gram per ekor per hari.  

 EBO = ∑ Bahan Organik Ekskreta x ∑ Berat Ekskreta (gram/ekor/hari). 

 Ekskresi serat kasar yaitu hasil kali ekskresi bahan kering dengan 

persentase serat kasar ekskreta yang dinyatakan dalam gram per ekor per hari. 

ESK = ∑ Bahan Kering Ekskreta x % Serat Kasar Ekskreta (gram/ekor/hari). 

3.5.1 Retensi Bahan Kering 

Retensi bahan kering adalah selisih antara jumlah konsumsi bahan kering 

ransum dengan jumlah ekskreta bahan kering dibagi dengan jumlah konsumsi 

bahan kering dikali dengan 100 persen (%). Dengan persamaan sebagai berikut: 

Retensi Bahan Kering (RBK) =  KBK−   EBK x100% 

      KBK  

Ket: KBK = konsumsi bahan kering 
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       EBK = ekskreta bahan kering 

 3.5.2 Retensi Bahan Organik 

Retensi bahan organik adalah selisih jumlah konsumsi organik ransum 

dengan jumlah ekskreta bahan organik dibagi dengan jumlah konsumsi bahan 

organik ransum dikali 100 persen (%). 

Retensi Bahan Organik (RBO) =  KBO −   EBO x100% 

      KBO  

Ket : KBO = konsumsi bahan organik 

        EBO = ekskreta bahan organik 

3.5.3 Kecernaan Serat Kasar  

Kecernaan serat kasar adalah selisih antara jumlah konsumsi serat kasar 

ransum dengan jumlah ekskreta serat kasar dibagi dengan jumlah konsumsi serat 

kasar ransum dikali 100 persen (%). 

Kecernaan Serat Kasar (KSK) =  KSK−   ESK x100% 

      KSK  

Ket : KSK = konsumsi serat kasar 

        ESK = ekskreta serat kasar 

3.6. Analisis Data 

Analisis ragam dilakukan sesuai dengan rancangan yang digunakan, yaitu 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Jika 

perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji Tukey, menggunakan 

aplikasi SAS (SAS Institude, 2008). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Retensi Bahan Kering 

Tabel 8.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 (lampiran 1). 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 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 
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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 diekresikan 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 (Tillman 

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 (2006) 

melaporkan bahwa pengaruh penggunaan enzim tidak akan terlihat jelas pada 

konsumsi kecuali pada perbaikan utilisasi zat-zat makanan dan kesehatan ternak. 

 Tabel 8 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 Tillman dkk (1989) bahwa tinggi 
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rendahnya retensi bahan kering tergantung pada ransum yang diberikan terutama 

pada kandungan serat kasar, energi, protein serta umur ternak. 

4.2. Retensi Bahan Organik 

Tabel 9. 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 (lampiran 2). Pemberian ransum dengan BISH 

10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% tidak memberikan pengaruh terhadap kecernaan 

bahan organik pada broiler. Hal ini diduga karena 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 
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faktor yang mempengaruhi daya cerna ransum diantaranya komposisi zat 

makanan yaitu serat kasar. Rataan ekskresi pada penelitian ini berkisar 3,43-4,37 

gram/ekor/hari. 

Tabel 9 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 mannanase selama 5 jam dapat 

mengurangi serat kasar dari 14,23% menjadi 5,84%. 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 broiler diberi BIS 

51,90-55,82%, Irawan (2007) 69,48-76,03% dan Mairizal (2009) 71,71-75,36%. 

4.3. Kecernaan Serat Kasar 

Tabel 10. 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 1,74±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 (lampiran 3.). Kisaran konsumsi 
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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 cenderung semakin tinggi. Menurut Tillman dkk (1991) bahwa semakin 

meningkat kadar serat kasar dalam ransum maka 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%. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian 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 pada broiler. 

5.2. Saran 

Konsentrasi penggunaan enzim mannanase dalam menghidrolisis BIS 

perlu ditingkatkan agar dapat lebih memperbaiki kecernaan broiler. 

 

 

 

 

 


