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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Calf Starter 

Konsumsi calf starter oleh pedet di usia dini sangat penting untuk 

pengembangan organ pencernaan yang berfungsi untuk mencapai pertumbuhan 

yang optimal. Calf starter yang dikonsumsi sejak lepas kolostrum dapat 

mempercepat periode penyapihan. Penyapihan pada pedet dapat dilakukan saat 

konsumsi ransum calf starter mencapai 0,5-0,6 kg/ekor/hari (Parakkasi, 1999). 

Calf Starter (CS) merupakan pakan konsentrat dengan formulasi khusus untuk 

pedet mulai umur 1 minggu yang memiliki palatabilitas dan kecernaan tinggi serta 

bertujuan untuk melatih pedet makan pakan padat (Maharani et al., 2015). 

Kandungan calf starter yang baik yaitu protein kasar 18-20%, lemak 3%, TDN 

80%, Ca 0,6%, dan P 0,4% (NRC, 2001). 

Karakteristik dari calf starter salah satunya mengandung protein tinggi.  

Protein merupakan suatu zat pakan yang essensial bagi pedet mengingat pedet 

tergolong fase ternak yang masih dalam pertumbuhan awal, selain itu ketersedian 

protein yang cukup dapat menstimulir aktivitas pertumbuhan mikroorganisme 

rumen (Bamualim, 1994).  Calf starter dapat diberikan dalam bentuk mash, pellet 

maupun kubus (Rulofson et al., 2006).  Kandungan calf starter yang baik yaitu 

protein kasar 18-20%, lemak 3%, TDN 80%, Ca 0,6%, dan P 0,4% (NRC, 2001).  
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2.2.     Fermentasi Limbah Kubis 

Kubis (Brassica oleracea L.) merupakan tanaman semusim atau dua 

musim. Bentuk daunnya bulat telur sampai lonjong dan lebar seperti kipas. Sistem 

perakaran kubis agak dangkal, akar tunggangnya segera bercabang dan memiliki 

banyak akar serabut (Edi, 2010).  Limbah kubis merupakan bagian kubis yang 

tidak digunakan sebagai produk.  Menurut Aliudin et al (2000) limbah kubis yang 

dihasilkan dari tanaman kubis sebesar 55,5% dari produksi tanaman. Limbah 

kubis memiliki kandungan nutrien yang cukup tinggi dengan kadar air yang tinggi 

pula sebesar 92,44%. Kadar air yang tinggi menyebabkan limbah kubis cepat 

busuk. Pengolahan terhadap limbah kubis sangat diperlukan agar limbah kubis 

dapat digunakan dalam waktu yang lama tanpa mengalami pembusukan dan 

penurunan nilai nutrisinya (Rahmadi, 2003).  

Fermentasi adalah proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat 

organik melalui aktifitas enzim yang dihasilkan oleh mikrobia (Fardiaz, 1989).  

Fermentasi menyebabkan perubahan pada sifat bahan pangan akibat dari 

pemecahan kandungan-kandunga bahan pakan tersebut (Winarno et al., 1980).  

Sifat-sifat bahan pangan hasil fermentasi ditentukan oleh mutu dan sifat-sifat 

bahan pangan itu sendiri, perubahan produk dari kegiatan tersebut serta zat-zat 

pembentuk bahan pangan tersebut (Buckle et al., 1987). 

Bakteri laktat merupakan bakteri yang diperlukan dalam fermentasi 

sayuran.  Bakteri laktat tumbuh pada pH 3-8 serta mampu memfermentasi 

monosakarida dan disakarida sehingga menghasilkan asam laktat (Stamer, 1979).  

Prinsip utama pembuatan asam laktat dengan proses fermentasi adalah pemecahan 
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karbohidrat menjadi bentuk monosakarida dan dari monosakarida tersebut dengan 

bantuan enzim yang dihasilkan oleh Lactobacillus sp. akan diubah menjadi asam 

laktat.  Bakteri laktat banyak terdapat pada permukaan tanaman (sayur) dan 

produk susu (Buckle et al., 1987). 

 

2.3.     Pelet 

Pelet merupakan bentuk massa dari bahan pakan atau ransum yang 

dibentuk dengan cara menekan dan memadatkan melalui lubang cetakan secara 

mekanis (Hartadi et al., 1990). Bentuk fisik pakan berupa pelet ini sangat 

dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan, ukuran pencetak, jumlah air, 

tekanan dan metode setelah pengolahan serta penggunaan bahan pengikat/perekat 

untuk menghasilkan pelet dengan struktur yang kuat, kompak dan kokoh sehingga 

pelet tidak mudah pecah (Jahan et al., 2001). Tujuan utama proses pembuatan 

pelet yaitu untuk menggumpalkan partikel penyusun yang lebih kecil, melalui 

penggunaan tekanan mekanik, moisture dan pemanasan (Abdollahi et al., 2013).  

Tahap-tahap dalam proses pelleting adalah grinding, mixing, steaming dan 

pelleting (Suharto, 2003). Steaming dalam proses pelleting mampu mengubah 

fraksi SK menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan oleh 

ternak (Van der poel et al., 1997). Proses steaming dapat melarutkan sebagian 

kandungan serat kasar ransum (Thomas et al., 1998). 
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2.4. Bahan Kering (BK) 

Bahan kering merupakan salah satu hasil dari pembagian fraksi yang 

berasal dari bahan pakan setelah dikurangi kadar air. Kadar air adalah persentase 

kandungan air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet 

basis) atau berat kering (dry basis) (Novianty, 2014). Penentuan kadar air 

dilakukan dengan pemanasan denagn suhu 105°C terus-menerus sampai sampel 

bahan beratnya tidak berubah lagi (konstan). Namun, untuk produk-produk 

biologik bila dipanaskan dengan temperatur melebihi 70°C, akan kehilangan zat-

zat volatil atau zat-zat yang mudah menguap. Berkurangnya feed intake terutama 

dalam kondisi lingkungan yag panas mempercepat hilangnya air, apabila hal ini 

terjadi ternak mengurangi konsumsi pakan (Tillman et al., 1998). 

Kandungan air dalam bahan pakan ikut menentukan acceptability dan daya 

tahan bahan pakan (Winarno et al., 1980). Kadar air untuk pelet maksimal yaitu 

14%, hal ini disesuaikan dengan standarisasi pelet untuk pakan ternak (Suparjo, 

2010). Kadar air yang berlebihan akan menyebabkan lamanya waktu 

penyimpanan menjadi lebih singkat. Dalam industri pakan ternak dibutuhkan 

bahan pakan yang berkadar air rendah yaitu dibawah 15%, dan hal tersebut 

berhubungan dengan waktu penyimpanan (Winarno, 1997). Retnani (2009) 

menyatakan bahwa besarnya kandungan air pada pakan selain berkaitan dengan 

mutu dan pengolahan bahan juga akan menentukan keawetan pakan (lama 

simpan).  

Faktor yang mempengaruhi kadar air dalam suatu bahan adalah cara 

penyimpanan, iklim tempat penyimpanan. Pengeringan dan lama pengerinagan 
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juga mempengaruhi kualitas bahan baku (Emma, 2006). Kadar air yang sesuai 

akan menyebabkan pakan tidak mudah ditumbuhi jamur sehingga daya simpan 

dan umur simpan pakan maksimal (Darsudi et al., 2008). Bila kadar air bahan 

rendah, RH di sekitarnya tinggi, maka akan terjadi penyerapan uap air dari udara 

sehingga bahan menjadi lembab dan kadar air menjadi lebih tinggi (Winarno et 

al., 1980). 

 

2.5.     Protein Murni 

Protein murni merupakan asam amino yang mewakili nitrogen dan terikat 

dalam ikatan peptida untuk membentuk protein (Aisjah dan Abun, 2012). Protein 

dapat mengalami degradasi yaitu pemecahan molekul komplek menjadi molekul-

molekul sederhana oleh pengaruh asam, basa atau enzim. Hasil degradasi protein 

dapat bentuk protease, pepton, polipeptida asam amino, NH3, dan unsur N 

(Sudarmadji, 1989). 

Produksi sel tunggal dan asam amino tidak mengalami pertumbuhan akan 

menyebabkan kandungan protein murni di dalam bahan tidak terjadi peningkatan 

(Agustono et al.,2010). Protein sel tunggal merupakan istilah yang digunakan 

untuk protein kasar murni yang berasal dari mikroorganisme bersel satu atau 

banyak yang sederhana, seperti bakteri, khamir, kapang, ganggang dan protozoa 

(Sumarsih, 2009). 

Protein murni semakin meningkat karena karbohidrat dan lemak berkurang 

digunakan oleh mikroba sedangkan protein ditahan oleh mikroba berubah menjadi 

protein tunggal (Rahman, 1992). Jumlah mikroba semakin meningkat 



8 

 

mengakibatkan produksi protein sel tunggal juga meningkat dan mempengaruhi 

kandungan protein pada bahan (Anggorodi, 1994).  Peningkatan jumlah mikrobia 

yang terkandung pada bahan akan mempengaruhi peningkatan kandungan protein 

(Haetami et al., 2008). Peningkatan kadar protein murni disebabkan oleh produksi 

sel tunggal dan asam amino selama mikroba mengalami pertumbuhan (Ali dan 

Zuprizal 2005). Menurut Soetarno (2003) bahwa kadar protein murni sebesar 16-

18% layak digunakan pada pelet CS. 

 

2.6. Penyimpanan 

Penyimpanan adalah usaha untuk melindungi bahan pangan dari kerusakan 

yang disebabkan berbagai hal, antara lain serangan hama seperti mikroorganisme, 

serangga, tikus dan kerusakan fisiologis atau biokemis (Damayanthi dan 

Mudjanjanto, 1995). Adapun Tujuan dari penyimpanan itu sendiri adalah untuk 

menjaga dan mempertahankan mutu  komoditi yang disimpan dengan cara 

menghindari, mengurangi dan menghilagkan berbagai faktor  yang dapat 

menurunkan kualitas dan kuantitas komoditi (Soesarsono, 1988). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ransum selama penyimpanan adalah 

faktor fisik seperti temperatur, kelembaban relatif, dan komposisi udara ruang 

penyimpanan. Faktor biologis seperti kutu, bakteri, kapang dan binatang pengerat 

(Hall, 1970). Kerusakan bahan pakan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai 

berikut: pertumbuhan dan aktivitas mikroba terutama bakteri, ragi dan kapang; 

aktivitas-aktivitas enzim di dalam bahan pakan; serangga, parasit dan tikus; suhu 

termasuk suhu pemanasan dan pendinginan; kadar air, udara; dan jangka waktu 
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penyimpanan (Winarno, 1997). Pelet yang memiliki daya serap air yang tinggi 

akan membuat stabilitas dimensi pelet menjadi lunak dan cepat hancur jika 

terkena air sehingga disinyalir tidak tahan terhadap penyimpanan dalam kurun 

waktu yang lama. Umumnya kadar air ransum pakan ternak akan meningkat 

seiring dengan semakin lamanya waktu penyimpanan (Prabowo, 2003). 

 Suhu penyimpanan lebih tinggi dari suhu optimum akan mempercepat 

metabolisme dan mempercepat terjadinya proses pembusukan. Suhu rendah dapat 

memperlambat aktivitas metabolisme dan menghambat pertumbuhan mikroba. 

Selain itu juga, mencegah terjadinya reaksi kimia dan hilangnya kadar air dari 

bahan pangan (Ishak dan Amrullah, 1985). Penyimpanan yang melebihi waktu 

tertentu dan dalam kondisi yang kurang baik, dapat menyebabkan kualitas pakan 

mengalami penurunan. Jenis kerusakan bisa terjadi adalah kerusakan fisik, 

biologis dan kimiawi. Jamur merupakan salah satu penyebab terbatasnya daya 

simpan dan faktor yang mempengaruhi tumbuhnya jamur diantaranya adalah 

kadar air, suhu serta kelembaban. Kadar air sangat berhubungan dengan 

perkembangan kapang yang bisa tumbuh dalam bahan pakan dan menghasilkan 

senyawa toksik yang sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh ternak. (Syamsu, 

2002).  

 

2.7.  Uji Kualitas Pakan 

Pengawasan kualitas merupakan pemeriksaan apakah segala sesuatu 

terjadi sesuai dengan rencana yang direalisasikan, instruksi-instruksi yang 

dikeluarkan dan prinsip-prinsipnya (Mukodiningsih et al., 2002). Metode yang 
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dapat digunakan untuk pengujian kontrol kualitas bahan pakan diantaranya adalah 

dengan uji fisik, uji organoleptik, uji mikrobiologi, uji kimiawi dan uji biologis. 

Mikroba yang terkandung dalam makanan bisa menyebabkan terjadinya 

kerusakan mikrobiologis pada makanan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. 

Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu bahan makanan untuk dikonsumsi 

oleh masyarakat, perlu dilakukan pengujian mikroba yang terkandung dalam 

makanan tersebut, salah satu cara tersebut adalah dengan analisis kuantitatif 

mikrobiologi pada bahan pangan (Buckle 1987). Uji kualitas pakan pelet, dilihat 

secara fisik, kimia dan biologi. Uji pakan secara fisik bertujuan untuk mengetahui 

daya tahan pakan pelet. Uji fisik dapat dilakukan dengan melihat kekerasan dan 

daya durabilitas pelet. Uji pakan secara kimia bertujuan untuk mengetahui 

kandungan nutrien pada pakan yang telah dibuat sesuai dengan formula pakan 

yang disusun meliputi proksimat (Thomas et al.1998). 

  


