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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kebutuhan zat-zat makanan yang diperlukan oleh ternak merupakan syarat 

mutlak yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, produksi, dan merupakan faktor 

penting untuk menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan ayam pedaging.  Salah 

satu syarat untuk memenuhi kebutuhan zat makanan dalam ransum unggas adalah 

protein hewani.  Protein hewani yang sering digunakan dalam penyusunan ransum 

unggas adalah bersumber dari tepung ikan.  Namun tepung ikan yang sering digunakan 

saat ini berasal dari import, seperti kita ketahui bahwa harganya sangat mahal, yang 

selanjutnya akan mempengaruhi biaya produksi, 60% - 70% dari komponen biaya 

produksi adalah biaya ransum.  Kendala lainnya adalah tepung ikan produk lokal masih 

banyak pemalsuan. 

Salah satu bahan pakan yang dapat menggantikan tepung ikan dalam ransum 

unggas sebagai sumber protein hewani adalah tepung limbah udang windu.   Limbah 

udang windu (bagian kulit dan kepala) merupakan limbah hasil dari industri pengolahan 

udang beku yang dieksport mempunyai kandungan gizi yang relatif tinggi yaitu protein 

kasar 43,41%, serat kasar 18,25%, lemak kasar 7,27%, kalsium 5,54%, phospor 1,31%, 

abu 14,22% (Lab. Nutrisi Ternak Ruminansia dan Kimia Makanan ternak, Fakultas 

Peternakan Universiatas Padjadjaran, 2007).    



 

Limbah udang windu selain kandungan gizinya yang relatif tinggi, juga 

ketersediaannya cukup banyak.  Ekspor udang windu ke Jepang pada bulan November 

2005 adalah 3.903 ton (Sihombing, 2006), dan pada proses pembekuan udang windu 

untuk ekspor  30-40% menjadi limbah (bagian kepala dan kulit) dari berat udang 

(Krissetiana, 2004).  Namun, kendala pemanfaatan limbah udang windu adalah adanya 

kitin yang mengikat protein dan mineral pada ikatan kovalen β (1-4) yang sulit dicerna 

oleh ternak terutama unggas, sehingga penggunaannya terbatas . 

Agar limbah udang windu dapat dijadikan sebagai bahan pakan sumber protein 

hewani, maka limbah udang windu harus diolah terlebih dahulu melalui proses kimiawi 

atau biologis.  Pengolahan secara biologis dapat dilakukan melalui proses fermentasi 

menggunakan mikroba.  Mikroba yang digunakan untuk memutuskan ikatan kitin-

protein-kalsium karbonat adalah Bacillus licheniformis dan Aspergillus niger. 

Kandungan gizi yang dimiliki hasil fermentasi dari limbah udang tersebut yaitu 

protein kasar 43,93%, serat kasar 5,69%, lemak kasar 12,41% (Lab. Nutrisi Ternak 

Ruminansia dan Kimia Makanan ternak, Fakultas Peternakan Universiatas Padjadjaran, 

2007), dan Energi Metabolis 2894 kkal/kg (EM = EB × 72%) (Schaible, 1979).  Oleh 

karenanya tepung limbah udang windu produk fermentasi dapat diberikan sebagai bahan 

pakan sumber protein hewani untuk ternak unggas khususnya pedaging. 

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan ransum adalah 

kandungan energi.  Energi membuat hewan sanggup untuk melakukan suatu pekerjaan 

dan proses-proses produksi lainnya (Anggorodi, 1994).  Nilai energi metabolis dari 

bahan-bahan pakan adalah paling aplikatif digunakan pada unggas sebagai salah satu 



 

dasar penyusunan ransum.. Penentuan nilai kandungan energi metabolis suatu ransum 

dapat ditentukan melalui selisih antara banyaknya energi bruto ekskreta yang 

dikeluarkan ayam pedaging dengan energi bruto ransum yang dikonsumsi. 

Pengukuran retensi nitrogen pada ayam pedaging juga dapat dilakukan untuk 

mengetahui kualitas ransum yang diberikan.  Retensi nitrogen yang tinggi akan 

menghasilkan pertumbuhan yang tinggi pula, karena protein yang direntensi lebih besar.  

Berdasarkan uraian di atas, sebagai usaha untuk mendapatkan nilai energi metabolis dan 

retensi nitrogen ransum mengandung tepung limbah udang produk fermentasi pada 

ayam pedaging, maka dilakukan penelitian dengan judul ” Nilai Energi Metabolis dan 

Retensi Nitrogen Ransum yang Mengandung Limbah Udang Windu Produk Fermentasi 

pada Ayam Pedaging”. 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

a) Berapa besar pengaruh tepung limbah udang windu produk fermentasi dalam 

ransum terhadap nilai energi metabolis dan retensi nitrogen. 

b) Berapa persen tepung limbah udang windu produk fermentasi dalam ransum dapat 

menghasilkan energi metabolis dan retensi nitrogen yang optimal pada ayam 

pedaging. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan  

a) Mengetahui pengaruh tepung limbah udang windu produk fermentasi dalam ransum 

terhadap nilai energi metabolis dan retensi nitrogen pada ayam pedaging. 



 

b) Mendapatkan tingkat penggunaan tepung limbah udang windu produk fermentasi 

dalam ransum yang optimal terhadap energi metabolis dan retensi nitrogen pada 

ayam pedaging. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan 

pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi para peneliti dan 

umumnya bagi industri pakan tentang penggunaan tepung limbah udang windu sebagai 

alternatif bahan pakan sumber protein hewani dalam ransum ayam pedaging.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II 

KEPUSTAKAAN 

 

2.1. Deskripsi Udang Windu dan Limbahnya 

Udang windu merupakan binatang air yang termasuk dalam golongan 

arthropoda (binatang berbuku-buku). 

 

Gambar. 1. Gambar Udang Windu 
 

 Menurut Hadi dan Supriatna (1984), tubuh udang windu terbagi atas bagian 

utama, yaitu (1) bagian kepala yang bersatu dengan dadanya, (2) badan, (3) ekor.  

Bagian-bagian tubuh tersebut terbungkus oleh kerangka atau kulit luar yang disebut 

eksokeleton, yang terdiri atas zat tanduk (kitin) yang diperkuat dengan bahan kapur 

sehingga keras dan kaku (Balai informasi Pertanian, 1986).  Kulit dan kepala udang 

merupakan limbah industri dari pabrik pembekuan udang, limbah dapat mencapai 60-

70% dari berta tubuh. Edhy dkk. (2004) mengemukakan bahwa kepala udang 

mengandung semua asam amino esensial terutama methionin yang sering menjadi 



 

faktor pembatas pada protein nabati.  Kulit udang juga mengandung karotinoid (figmen 

warna) berupa axtsantin yang merupakan pro-vitamin A untuk pembentukkan warna 

kuning kemerahan.  Harga limbah udang ini relatif murah dan juga banyak tersedia, 

baik pada industri pengolahan udang beku (cold storage) maupun industri kerupuk 

udang.  

 

2.2. Kitin 

Kata “kitin” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata “Chiton” yang berarti 

jubah atau seragam, ini digunakan karena cukup menggambarkan fungsi dari material 

kitin, yaitu sebagai pelindung hewan invertebrate (Bastaman, 1989).  Pada umumnya 

kitin di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, akan tetapi berikatan dengan protein, 

mineral, dan berbagai macam pigmen.  Keterikatannya untuk berbagai jenis hewan 

berbeda.  Menurut Corroad dan Tom (1978) meskipun keterikatannya berbeda tetapi 

struktur kitin yang dihasilkan umumnya sama. 

Menurut Muzzareli dan Joles (1999), kitin adalah biopolimer dengan ikatan β 

(1-4) monomer N-asetil glukosamina (C8H12NO5) yang berupa serat mirip selulosa, 

tidak bercabang, tetapi berupa rantai panjang terdiri atas 2000-5000 unit monomer. 

Kitin dibangun oleh unit-unit monomer N-asetilglukosamin (GlcNac) yang tersusun 

secara linier dengan ikatan β(1-4).  Rantai kitin antara satu dengan yang lainnya 

berasosiasi dengan ikatan hidrogen yang sangat kuat antara gugus N-H dari satu rantai 

dan gugus C=O dari rantai yang berdekatan.  Ikatan hidrogen menyebabkan kitin tidak 

dapat larut dalam air dan membentuk formasi serabut (fibril).  Struktur kitin sama 



 

dengan selulosa, dimana ikatan yang terjadi antara monomernya terangkai dengan 

glukosida pada posisi β(1-4).  Perbedaannya dengan selulosa adalah gugus hidroksil 

yang terikat pada atom karbon nomer 2.  Pada kitin digantikan oleh gugus asetamina (-

NHCOCH3)  kitin menjadi sebuah polimer berunit N-Asetil glukosamin.  Degradasi 

ikatan kitin diperlukan enzim kitinase yang dapat menghidrolisis ikatan glikosidik pada 

kitin sehingga diperoleh monomer β-1,4 N-asetil-D-glukosamin. 

 

2.3. Fermentasi  

Istilah fermentasi berasal dari bahasa Latin yaitu “fervere” yang berarti 

mendidih. Menurut Saono (1979) istilah ini pertama kali digunakan untuk menerangkan 

terjadinya penggelumbungan atau pendidihan yang terlihat dalam pembuatan anggur.  

Setiawiharja (1984) berpendapat bahwa fermentasi dalam arti sempit adalah suatu 

proses kimia dimana terjadi pembentukkan gas dan busa.  Sedangkan menurut Gandjar 

(1983) bahwa fermentasi dalam arti luas adalah proses perubahan kimia dari senyawa-

senyawa organik (karbohidrat, protein, lemak, danbahan organik lain) melalui kerja 

enzim yang dihasilkan mikroba. 

 Shurtleff dan Aoyagi (1979) membuktikan bahwa fermentasi adalah hasil 

pengembangbiakan beberapa tipe mikroorganisme bakteri, ragi, dan jamur pada media 

tertentu yang aktivitasnya menyebabkan perubahan kimia pada makanan tersebut.  

Perubahan tersebut disebabkan aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

atau enzim yang berada dalam bahan pakan tersebut yang dikenal dengan enzim 

endogenous.  Fermentasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses dimana 



 

mikroorganisme atau enzim mengubah bahan-bahan organik komplek seperti protein, 

karbohidrat, lemak menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan mudah dipecah. 

Winarno, dkk. (1980) menyatakan bahwa fermentasi dapat terjadi karena adanya 

aktivitas mikroba penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai.  Selanjutnya 

dinyatakan bahwa terjadinya fermentasi dapat menyebabkan perubahan sifat bahan 

pakan sebagai akibat pemecahan kandungan zat makanan oleh enzim yang dihasilkan 

mikroba.  Bahan makanan hasil fermentasi biasanya mempunyai nilai gizi lebih baik 

dari pada bahan asalnya.  Proses fermentasi sering dimanfaatkan dalam pengawetan 

bahan makanan dan meningkatkan nilai manfaatnya. 

Menurut Poesponegoro (1975) akibat proses fermentasi terjadi penambahan zat 

makanan seperti vitamin dan asam amino dasar. Hal tersebut disebabkan mikroba tidak 

hanya bersifat katabolik atau memecah komponen yang lebih kompleks menjadi 

sederhana sehingga mudah dicerna, tetapi dapat pula mensintesa beberapa vitamin 

seperti asam niasin, panthotenat, riboflavin, pyridokxin, provitamin A, dan vitamin-

vitamin lain. 

 Austin (1988) dan Lee dan Tan (2002) mengemukakan bahwa deproteinasi 

adalah proses pelepasan protein dari ikatan kitin limbah udang.  Protein yang terdapat 

pada limbah udang dapat diberikan secara fisik dan kovalen.  Protein yang terikat secara 

kovalen dapat didegradasi dengan perlakuan kimia yaitu pelarutan dalam larutan basa 

kuat atau dengan perlakuan biologis. Deproteinasi secara biologis dilakukan dengan 

menggunakan enzim protease, yaitu enzim yang mampu menghidrolisis ikatan peptida 



 

dalam protein.  Menurut Bisping (2005) enzim protease ini dapat diperoleh dari 

metabolit sekunder hasil kultivasi bakteri Bacillus licheniformis. 

 Klasifiikasi bakteri Bacillus licheniformis menurut Buchanan,dkk (1979) adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom  :  Procaryotae 

Divisi   :  Protophyta 

Class   :  Schizomycetes 

Ordo   :  Eubacterialess 

Family   :  Bacillaceae 

Genus  :  Bacillus 

Species  :  Bacillus licheniformis 

Bacillus licheniformis merupakan bakteri gram positif, berbetuk batang dengan 

panjang antara 1,5 µm sampai 3 µm dan lebar antara 0,6 µm sampai 0,8 µm. Suhu 

optimum pertumbuhannya adalah 50-55ºC, suhu minimumnya 15ºC dan diatas suhu 

65ºC tidak terjadi pertumbuhan (William, dkk. 1990).  Bakteri Bacillus licheniformis 

bersifat fakultatif aerobik, artinya bakteri ini dapat hidup baik ada oksigen maupun tidak 

ada oksigen. Namun pada kondisi anaerob pertumbuhan bakteri  lebih tinggi 

dibandingkan kondisi aerob. 

 Demineralisasi adalah proses pelepasan mineral dari ikatan kitin, terutama 

mineral CaCO3 dan CaPO4. mineral dapat terlepas dari ikatan kitin dengan terciptanya 

suasana asam. Salah satu mikroorganisme yang dapat menciptakan suasana asam adalah 

Aspergillus niger . berikut ini adalah klasifikasi Aspergillus niger. 

Kingdom  : Procaryotae 

Divisi   : Protophyta 



 

Class   : Ascomycetes 

Ordo   : Aspergilalles 

Family   : Aspergillaceae 

Genus  : aspergillus 

Species  : Aspergillus niger 

Kapang ini mempunyai ciri khas, yaitu berupa kumpulan benang-benang tunggal 

yang disebut hypha atau kumpulan benang padat berwarna putih yang disebut 

mycelium, tidak mempunyai klorofil dan hidupnya heterotrof.  Bersifat aerobic dan 

berkembang biak secara vegetatif dan generatif melalui pembelahan sel dan spora-

spora.  Biasanya berwarna hitam.  Tumbuh optimum pada suhu sekitar 32-33 ºC dengan 

pH 2,8-8,8 dan kelembaban 80-90%.  Menurut Gray (1970) penggunaan kapang 

Aspergillus niger dalam proses fermentasi suatu bahan tidak membahayakan karena 

kapang jenis Aspergillus niger  tidak menghasilkan mikotoksin. 

 

2.4. Energi dan Energi Metabolis 

Menurut Scott dkk. (1982) bahwa energi berasal dari bahasa Yunani yaitu en 

berarti di dalam dan ergon berarti kerja.  Hewan mempergunakan makanannya tidak 

lain untuk kebutuhan energi yaitu untuk fungsi-fungsi tubuh dan untuk melancarkan 

reaksi-reaksi sintesis dari tubuh. Jull 1979) menyatakan bahwa energi diperoleh dari 

konsumsi makanan, pencernaan dan metabolis untuk pelepasan energi. 

Energi diukur dengan kalori.  Wahju (1997) mengemukakan bahwa satu gram 

kalori adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air 10C dari 14,5-

15,50C.  Satu kilokalori adalah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram 



 

air  10C (14,5-15,50C).  Energi yang terdapat dalam bahan makanan merupakan nilai 

energi kimia yang dapat diukur dengan merubahnya kedalam energi panas.  Panas ini 

timbul sebagai akibat terbakarnya zat-zat organik dalam bahan makanan seperti 

karbohidrat, lemak, dan protein yang merupakan zat-zat organik dalam bahan makanan.  

Menurut Mc. Donald dkk. (1994) proses perubahan menjadi panas ini dapat dilakukan 

dengan membakar bahan makanan kedalam suaatu alat yang disebut Oxigen Bomb 

Calorimeter, dengan jumlah panas yang dihasilkan sebagai energi bruto. 

Menurut Aggorodi (1994) Energi Metabolis merupakan energi makanan 

dikurangi energi yang hilang dalam feses, pembakaran gas-gas dan urin.  Adapun gas-

gas yang dihasilkan unggas dapat berupa uap air, gas amoniak (NH3), asam sulfide 

(H2S) dan metana (Sibbald, 1982 dalam Sundari, 2004).  Hartadi dkk. (1993) 

menyatakan bahwa untuk unggas dan monogastrik gas-gas hasil proses pencernaan 

dapat diabaikan. Energi metabolis memperlihatkan nilai suatu bahan makanan untuk 

memelihara suhu tubuh.  Sejalan dengan pendapat Cullison (1982) yang mengemukakan 

bahwa energi metabolis adalah energi yang digunakan untuk memetabolisme zat-zat 

makanan dalam tubuh, satuannya dinyatakan dengan kilokalori per kilogram.  Pendapat 

tersebut diperkuat dengan pernyataan Darana (1975) bahwa energi metabolis 

merupakan energi yang dipergunakan pada pembentukkan dan perobakkan zat-zat 

makanan dalam tubuh.  Menurut Wahyu (1997) bahwa nilai Energi Metabolis dan 

beberapa bahan makanan dapat diperbaiki dengan pengolahan.. 

Ayam mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan energinya dan akan 

berhenti makan apabila kebutuhan energi telah terpenuhi.  Namun, energi dalam ransum 



 

tidak dapat dipergunakan seluruhnya oleh ayam, karena sebagian akan dibuang melalui 

feses dan urin.  Sejalan dengan pendapat Scott dkk. (1982) oleh karenanya, penyusunan 

ransum untuk unggas terutama ayam sebaiknya didasarkan pada perhitungan energinya 

(Scott dkk., 1982).  Tingkat energi dalam ransum menentukan banyaknya makanan 

yang dikonsumsi.  Konsumsi ransum umumnya meningkat jika ransum yang diberikan 

mengandung nilai energi yang rendah. 

Menurut Tillman dkk. (1998) daya cerna suatu bahan pakan dipengaruhi oleh 

kandungan serat kasar, keseimbangan zat-zat makanan dan faktor ternak yang 

selanjutnya akan mempengaruhi nilai energi metabolis suatu bahan pakan.  Hal ini 

didukung oleh pernyataan Mc. Donald dkk. (1994) bahwa rendahnya daya cerna 

terhadap suatu bahan pakan mengakibatkan banyaknya energi  yang hilang dalam 

bentuk ekskreta sehingga nilai energi metabolis menjadi rendah. 

Sibbald dkk. (1960) mengemukakan bahwa umur ayam kecil pengaruhya dalam 

menentukan nilai energi metabolis suatu bahan pakan yang diuji.  Energi Metabolis juga 

tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin. 

 

2.5. Retensi Nitrogen 

Tillman dkk. (1998) menyatakan bahwa kualitas makanan tertentu dapat 

ditentukan dengan analisis kimia, tetapi nilai sebenarnya dari makanan untuk ternak 

ditunjukkan dengan bagian yang hilang setelah pencernaan, penyerapan, dan 

metabolismenya.  Selanjutnya dinyatakan pula bahwa nitrogen yang diretensi 

merupakan bagian nitrogen dari makanan yang tidak diekskresikan dalam feses dan 



 

urin.  Nitrogen yang dimaksud adalah nitrogen yang berasal dari protein ransum 

sehingga retensi nitrogen dapat digunakan untuk menilai protein ransum.  Perhitungan 

melalui keseimbangan nitrogen yang masuk dan nitrogen yang keluar dapat menentukan 

besarnya nitrogen yang diretensi.  Metode ini merupakan perluasan percobaan 

pengukuran daya cerna dengan mengukur kehilangan-kehilangan lain karena 

penggunaan makanan. 

Menurut Tillman dkk. (1998) retensi nitrogen yang terkendali menghasilkan 

suatu pengukuran kuantitatif terhadap metabolisme protein dan menunjukkan apakah 

hewan dalam keadaan bertambah atau berkurang kadar protein di dalam tubuhnya.  

Nitrogen yang diretensi dapat dihitung dari selisih antara nitrogen yang masuk dengan 

nitrogen yang keluar bersama feses dan urin.  Retensi nitrogen dipengaruhi oleh 

beberapa factor, yaitu : 

1.  Konsumsi Ransum 

 Semakin tinggi konsumsi ransum, maka retensi nitrogen akan semakin tinggi 

pula.  Menurut Wahju (1997) bahwa meningkatnya konsumsi ransum akan memberikan 

kesempatan kepada tubuh untuk meretensi lebih banyak makanan sehingga kebutuhan 

protein untuk pertumbuhan terpenuhi. 

 Scott dkk (1982) berpendapat bahwa faktor utama yang mempengaruhi jumlah 

makanan yang dikonsumsi adalah kandungan energi metabolis dalam ransum, besarnya 

ayam, suhu, dan iklim setempat, dan serat kasar. 

 

 



 

2. Konsumsi Protein 

Retensi nitrogen nyata meningkat dengan meningkatnya protein dalam ransum, 

tetapi lingkungan tidak berpengaruh.  Retensi nitrogen tertinggi diperoleh pada tingkat 

protein yang cukup tinggi dan pada umumnya cenderung akan lebih besar pada ayam 

sehat. 

Ewing (1963), menyatakan bahwa retensi nitrogen yang menurun dengan adanya 

peningkatan protein ransum dikarenakan sebagian protein digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan energi.  Hal ini menunjukkan pentingnya konsumsi energi yang cukup jika 

ayam digunakan untuk mengevaluasi kualitas protein berdasarkan retensi nitrogen. 

3. Kualitas Protein 

Jull (1979) menyatakan bahwa protein di dalam makanan sangat penting untuk 

menunjang pertumbuhan dan perbaikan jaringan-jarongan yang rusak pada ternak yang 

mengkonsumsinya.  Menurut Anggorodi (1994) bahwa kualitas protein ditentukan oleh 

asam amino esensial dan kesanggupannya untuk menunjang pertumbuhan ayam. 

Menurut Wahju (1972), hal  yang penting pada retensi nitrogen adalah efisiensi 

penggunaan protein.  Sejalan dengan pendapat Parakkasi (1983) bahwa retensi nitrogen 

akan negatif apabila nitrogen yang dikeluarkan melebihi konsumsi nitrogen, sebaliknya 

retensi nitrogen akan positif apabila nitrogen yang dikonsumsi melebihi nitrogen yang 

dikeluarkan melalui ekskreta. 

 

 

 



 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Bahan dan Peralatan Penelitian 

3.1.1. Ternak Percobaan 

Ternak yang digunakan dalam penelitian adalah 25 ekor ayam pedaging strain 

cobb umur 6 minggu.  Ayam dibagi secara acak ke dalam 25 unit kandang, tanpa 

pemisahan jenis kelamin (straigt run), masing-masing ditempatkan pada kandang 

individu (individual cages). 

3.1.2. Kandang dan Perlengkapan   

Kandang yang digunakan dalam penelitian adalah kandang individu dengan 

ukuran 35 cm × 25 cm × 35 cm masing-masing dilengkapi dengan tempat pakan dan 

air minum, diletakkan di sebelah luar kandang.   

3.1.3.  Ransum yang Digunakan 

Bahan pakan yang digunakan untuk menyusun ransum percobaan terdiri dari 

jagung kuning, bungkil kelapa, bungkil kedelai, tepung ikan, dedak halus, DCP 

(Dekalsium Posfat), minyak kelapa dan premix yang diperoleh dari Missouri Poultry 

Shop, Bandung. Limbah udang windu (Penaeus monodon) segar berupa kulit dan 

kepala diperoleh dari PT. Wirantono Baru Jakarta . 

Limbah udang windu (kulit dan kepala) tersebut kemudian diolah melalui 

fermentasi (deproteinase dan demineralisasi) dengan menggunakan Bacillus 

licheniformis dan Aspergillus niger di Laboratorium Nutrisi Ternak Unggas, Non 



 

Ruminansia dan Industri Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Padjajaran. Untuk mengetahui komposisi zat-zat makanan dan energi metabolis 

bahan pakan penyusun ransum dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Komposisi Zat-Zat Makanan dan Energi Metabolis Bahan   Pakan 

Penyusun Ransum 
 

Bahan Pakan PK LK SK Ca P Lisin Met Sistin EM 
 ……………………………...%........................................ Kkal/Kg 
Jagung kuning 8,60 3,90 2,00 0,02 0,10 0,20 0,18 0,18 3370 

Dedak halus 12,00 13,00 12,00 0,12 0,21 0,71 0,27 0,37 1630 

Bungkil kedelai 44,00 0,90 6,00 0,32 0,29 2,90 0,65 0,67 2240 

Bungkil kelapa 21,00 1,80 15,00 0,20 0,20 0,64 0,29 0,30 1540 

Tepung ikan 58,00 9,00 1,00 7,70 3,90 6,50 1,80 0,90 2970 

T L U F 43,93 5,69 12,41 5,11   1,20 3,11 1,26 0,51 2894 

Minyak kelapa  0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8600 

CaCO3 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DCP 0,00 0,00 0,00 23,30 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Premix 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 4,00 4,00 0,00 

 
 
 
3.1.4.  Susunan Ransum Penelitian 

Ransum dibuat dengan kandungan protein kasar 22% dan energi metabolis 3000 

kkal/kg (Daghir, 1995). Ransum perlakuan yang digunakan sebagai berikut : 

R0 :  Ransum yang tidak mengandung limbah udang windu produk fermentasi. 

R1 :  Ransum yang mengandung limbah windu produk fermentasi 5%. 

R2 :  Ransum yang mengandung limbah windu produk fermentasi 10%.  

R3 : Ransum yang mengandung limbah windu produk fermentasi 15%.  



 

R4 : Ransum yang mengandung limbah windu produk fermentasi 20%. 

Susunan ransum percobaan dapat dilihat pada Tabel 2 dan komposisi zat-zat  

makanan serta energi metabolis dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 2. Susunan Ransum Penelitian 
 

Bahan Pakan R0 R1 R2 R3 R4 
  ….....................................(%)…………....................... 
Jagung kuning 58,50 57,50 56,50 55,50 54,50 
Dedak halus 2,50 3,00 3,00 1,50 1,00 
Bungkil kedelai 19,50 19,00 18,50 17,50 17,50 
Bungkil kelapa 4,00 3,00 2,50 3,50 3,50 
Tepung ikan 12,50 9,50 6,50 3,50 0,00 
T L U F 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 
Minyak kelapa 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 
CaCO3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
DCP 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 
Premix 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Keterangan : T L U F = Tepung limbah udang windu produk fermentasi 

 

Tabel 3. Komposisi Zat-zat Makanan dan Energi Metabolis Ransum Penelitian 
 

Zat Makanan R0 R1 R2 R3 R4 kebutuhan 
Protein Kasar (%) 22,00 22,00 22,05 22,01 22,03 22 
Lemak Kasar (%) 5,48 5,67 5,80 5,76 5,80 ≤ 8 
Serat Kasar (%) 3,37 3,69 4,04 4,40 4,78 ≤ 8 
Kalsium (%) 1,36 1,36 1,35 1,47 1,43 1,0 
Phospor (%) 0,71 0,65 0,60 0,64 0,57 0,45 
Lysine (%) 1,54 1,48 1,42 1,35 1,27 1,20 
Methionin (%) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
M+S 0,89 0,88 087 0,86 0,85 0,85 
Energi Metabolis (kkal/kg) 3011 3014 3017 3008 3007 3000 

 
 
 



 

3.2.  Metode Penelitian 

 Ayam umur 6 minggu dipuasakan selama 24 jam, lalu diberi ransum, dan 

ekskreta ditampung selama 24 jam.  Ekskreta yang keluar disemprot dengan asam borat 

5% setiap 3 jam, dimaksudkan agar penguapan Nitrogen dapat diatasi.  Ekskreta hasil 

penampungan dibersihkan dari bulu dan kotoran lainnya, kemudian ditimbang dan 

selanjutnya dikeringkan. Ekskreta yang sudah kering kemudian dianalisis kandungan 

BK, nitrogen, dan energi brutonya. Prosedur tersebut mengacu pada metode yang 

dilakukan Sibbald dan Morse (1983). 

 

3.3.  Parameter yang Diamati  

 1.  Konsumsi ransum (kg) 

2.  Konsumsi Energi Bruto (kkal/ekor/hari) 

3.  Konsumsi Nitrogen (Kg/ekor/hari) 

4. Energi Metabolis (kkal/kg) 

Pengukuran nilai Energi Metabolis mengacu kepada persamaan yang dikemukakan 

Sibald dan Morse (1983) yang persamannya sebagai berikut: 

K
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Keterangan : 
EMn : Energi Metabolis ransum yang dikoreksi oleh retensi       
                nitrogen (kkal/kg) 
Ebr : Energi bruto ransum (kkal/kg) 
Ebe : Energi Bruto ekskreta (kkal/kg) 
K : Banyaknya ransum yang dikonsumsi (kg) 
Je : Jumlah ekskreta (kg) 
Nr : Nitrogen ransum (%) 



 

Ne : Nitrogen Ekskreta (%) 
8,22 : Konstanta nilai energi Nitrogen yang diretensi 

 
5.  Retensi Nitrogen 

Nilai retensi nitrogen dihitung dengan menggunakan metode Maynard dan Ioosli 

(1962), dengan rumus sebagai berikut : 

%100
NI

NU)  (NF - NI  RN 



 

  

Keterangan : 
RN  : Retensi Nitrogen (%) 
NI  : Konsumsi nitrogen (g) 
               (konsumsi ransum × kandungan N dalam ransum) 
NF  : Nitrogen Feses (g) 
NU  : Nitrogen Urin (g) 
(NF + NU) : Nitrogen dalam ekskreta (g) 

 

3.4.  Analisis Statistik  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Rancangan 

percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri atas 5 

perlakuan ransum dan masing-masing diulang 5 kali, sehingga diperoleh 25 unit 

percobaan (Gaspersz, 1994).  Untuk menguji perbedaan rata-rata antara pengaruh 

perlakuan dilakukan dengan menggunakan uji jarak berganda Duncan. 

 

 

 
 
 
 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Energi Metabolis  

Pada penelitian ini nilai energi metabolis berupa Energi Metabolis yang 

dikoreksi dengan nitrogen yang diretensi (EMn).  Rataan nilai EMn ransum 

mengandung tepung limbah udang produk fermentasi, tercantum pada Tabel 4. 

 
Tabel 4.  Nilai Energi Metabolis Ransum Mengandung Tepung Limbah  Udang 

Windu Produk Fermentasi pada Ayam Pedaging. 
 

Perlakuan Ulangan R0 R1 R2 R3 R4 
 .......................................... kkal/kg................................................

1 3198 2851 3056 3042 3016 

2 2935 2967 2938 3100 2978 

3 2947 2940 2999 2902 2935 

4 3089 2895 3050 2991 2983 

5 3012 2910 2977 3034 2969 

Rataan 3036 2912 3004 3014 2976 

 
Rataan nilai energi metabolis pada ayam pedaging berkisar antara Rataan 3036 

kkal/kg sampai 2912 kkal/kg.  Nilai energi metabolis tertinggi diperoleh dari ayam yang 

mendapat perlakuan R-0 (3036 kkal/kg), selanjutnya diikuti oleh ayam yang mendapat 

perlakuan R-3 (3014 kkal/kg), R-2 (3004 kkal/kg), R-4 (2976 kkal/kg) dan R- 1 (2912 

kkal/kg).    

Untuk melihat bagaimana pengaruh perlakuan tehadap Energi Metabolis 

dilakukan analisis statistik dengan sidik ragam.  Hasil sidik ragam memperlihatkan 



 

bahwa perlakuan tidak berbeda nyata (p> 0.05) terhadap Energi Metabolis akibat 

pemberian ransum mengandung 0%, 5%, 10%, 15%, dan 20% tepung limbah udang 

windu produk fermentasi.  Hal ini membuktikan bahwa ransum mengandung tepung 

limbah udang windu produk fermentasi sampai tingkat 20% tidak menimbulkan respon 

negatif pada ayam pedaging terhadap besaran energi yang dimetabolis.  Artinya 

kandungan zat makanan dalam ransum masih dalam imbangan yang tepat meskipun 

tidak menggunakan tepung ikan (R-4).  Hal ini membuktikan bahwa kandungan zat 

makanan dalam ransum perlakuan mempunyai daya cerna yang tinggi, karena banyak 

komponen yang mudah dicerna akibat dari proses fermentasi limbah udang windu oleh 

Aspergillus niger dan Bacillus licheniformis yang secara proporsional mengalami 

peningkatan kualitas yaitu dengan meningkatnya kandungan protein kasar dan 

menurunnya serat kasar.  Sejalan dengan pendapat McDonald (1994) dan Williams, dkk 

(1990), bahwa daya cerna merupakan faktor yang mempengaruhi Energi Metabolis 

pakan, daya cerna yang rendah menyebabkan banyak energi yang hilang melalui 

ekskreta. 

Ransum mengandung berbagai tingkat tepung limbah udang windu produk 

fermentasi masih diatas standar nilai energi metabolis yaitu 70% dari energi bruto 

ransum.  Energi metabolis suatu bahan pakan merupakan 70% dari energi brutonya 

(Schaible, 1979).  Dapat ditetapkan bahwa penggunaan tepung limbah udang windu 

produk fermentasi dalam ransum sampai tingkat 20% memberikan pengaruh yang sama 

baiknya dengan ransum kontrol (R-0) terhadap nilai energi metabolis. 

 



 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Retensi Nitrogen 

Nilai retensi nitrogen diperoleh dari selisih antara nitrogen yang dikonsumsi 

ayam dikurangi nilai nitrogen dalam ekskreta.  Hasil pengukuran retensi nitrogen dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

 
Tabel 5.  Nilai Retensi Nitrogen Ransum Mengandung Tepung  Limbah  Udang 

Produk Fermentasi pada Ayam Pedaging. 
 

Perlakuan Ulangan R0 R1 R2 R3 R4 
 ...............................................% ....................................................

1 77,02 70,18 68,33 66,40 71,43 

2 62,77 73,68 63,88 69,63 68,83 

3 63,13 72,80 66,43 63,01 68,42 

4 72,47 71,00 71,89 68,40 69,53 

5 67,71 72,97 68,23 69,04 68,08 

Rataan 68,62 72,13 67,75 67,30 69,30 

 

Rataan nilai retensi nitrogen ransum mengandung tepung limbah udang windu 

produk fermentasi berkisar antara 72,13% sampai 67,75%.  Nilai retensi nitrogen 

berturut-turut dari yang tertinggi diperoleh dari ransum perlakuan R-1 (72,13%), 

selanjutnya diikuti oleh ransum perlakuan, R-4 (69,30%), R-0 (68,62%), R-2 (67,75%), 

dan R-3 (67,30%). 

 

 

 

 



 

 
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perlakuan terhadap nilai retensi nitrogen 

dilakukan analisis statistik dengan sidik ragam.  Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, 

penggunaan berbagai tingkat tepung limbah udang windu produk fermentasi dalam 

ransum memberikan pengaruh yang tidak nyata (p>0,05) terhadap retensi nitrogen,  

berarti semua tingkat penambahan tepung limbah udang windu produk fermentasi 

memberikan hasil yang sama baik dengan ransum kontrol.  Hal ini menunjukkan adanya 

efisiensi penggunaan protein yang tercerna dari berbagai tingkat penambahan tepung 

limbah udang produk fermentasi dalam ransum, sehingga banyak protein yang tercerna. 

Wahju (1997) menerangkan bahwa protein yang diretensi oleh ayam pedaging 

adalah 67% dari protein ransum yang dikonsumsi.  Jadi hanya 67% yang diretensi untuk 

pertumbuhan jaringan per hari, pertumbuhan bulu dan penggantian nitrogen endogen 

yang hilang.  Nitrogen yang diretensi ini menggambarkan efisiensi penggunaan protein 

pada ayam pedaging.  Nilai rataan retensi nitrogen ransum perlakuan (72,13% sampai 

67,30%) lebih tinggi dari 67%.  Efisiensi penggunaan protein dari ransum perlakuan 

menunjukkan protein yang tercerna lebih banyak.  Hal ini membuktikan bahwa ransum 

mengandung tepung limbah udang windu produk fermentasi sampai tingkat 20% 

menunjukkan respon positif pada ayam pedaging terhadap besaran nitrogen yang 

diretansi. Hal ini menunjukkan juga bahwa ransum perlakuan yang mengandung 

berbagai tingkat tepung limbah udang windu produk fermentasi sampai tingkat 20% 

memiliki kualitas protein yang baik dan  kelengkapan serta keseimbangan asam-asam 

amino esensial yang membentuknya.   



 

Hal ini membuktikan bahwa proses fermentasi limbah udang windu oleh 

Aspergillus niger dan Bacillus licheniformis mengakibatkan meningkatnya kualitas 

protein dan kelengkapan asam aminonya, dan memiliki daya cerna yang tinggi dengan 

menurunnya kandungan serat kasar maka retensi nitrogennyapun menjadi tinggi.  

Wahju (1972) mengemukakan bahwa retensi nitrogen dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya daya cerna protein, kualitas protein, dan imbangan zat-zat makanan dalam 

ransum.  Bila kualitas protein rendah, atau salah satu asam aminonya kurang maka 

retensi nitrogen akan rendah.   

Ransum mengandung berbagai tingkat tepung limbah udang produk fermentasi 

memiliki nilai retensi nitrogen yang sama baiknya dengan ransum kontrol.  Dapat 

ditetapkan bahwa ransum mengandung tepung limbah udang windu produk fermentasi 

sampai tingkat 20% mempunyai daya cerna dan kualitas protein yang sama baiknya 

dengan ransum kontrol sehingga nilai retensi nitrogen setara dengan ransum kontrol. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penggunaan tepung limbah udang windu produk fermentasi sebanyak 20% dalam 

ransum, menghasilkan energi metabolis dan retensi nitrogen yang optimal atau setara 

dengan ransum kontrol.  Hasil tersebut didukung dengan data sebagai berikut : 

1. Rataan nilai energi metabolis ransum tanpa penambahan tepung limbah udang 

windu produk fermentasi (R-0) adalah sebesar 3036 kkal/kg dan ransum 

mengandung 20% tepung limbah udang windu produk fermentasi (R-4) adalah 

sebesar 2979 kkal/kg. 

2. Rataan nilai retensi nitrogen ransum tanpa penambahan tepung limbah udang windu 

produk fermentasi (R-0) adalah sebesar 68,62% dan ransum mengandung 20% 

tepung limbah udang windu produk fermentasi (R-4) adalah sebesar 69,30%. 

 

5.2.  Saran 

 Tepung limbah udang windu dapat digunakan sampai tingkat 20% dalam 

penyusunan ransum ayam pedaging sebagai bahan pakan alternatif sumber protein 

hewani, dan pengganti tepung ikan tanpa mempengaruhi energi metabolis dan retensi 

nitrogen.  
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