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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Limbah Penetasan 

Limbah penetasan adalah semua sisa dari proses penetasan setelah DOC 

normal diambil, yang terdiri atas DOC afkir atau yang dimusnahkan, telur gagal 

menetas dan cangkang telur (Wardana dkk., 2016). Produksi unggas di Indonesia 

mencapai 1,8 milyar ekor pada tahun 2015 dan 1,9 milyar ekor pada tahun 2016 

(Kementan Republik Indonesia, 2016). Produksi unggas diperkirakan 

menghasilkan 24.000 – 54.000 ton limbah penetasan dengan asumsi daya tetas 50 

– 80% setiap tahunnya (Al-Harthi dkk., 2010). Konversi limbah penetasan menjadi 

bahan pakan tidak hanya mengatasi masalah pencemaran lingkungan, namun juga 

memberikan inovasi sumber bahan pakan tinggi protein (Dhaliwal dkk., 1997).   

Limbah penetasan mengandung 33,1% PK, 29,0% LK, 12,1% SK, 21,5% 

abu dan 28,8 MJ/kg gross energi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan tinggi protein atau menjadi pupuk organik setelah perlakuan atau 

pengolahan tertentu (Glatz dkk., 2011). Tepung limbah penetasan terbukti dapat 

menggantikan tepung ikan pada pakan ayam petelur tanpa mempengaruhi 

karakteristik mutu telur yang dihasilkan (Abiola dan Onunkwor, 2004). 

Pengolahan yang dapat dilakukan untuk mempermudah dalam pemanfaatan dan 

penanganan limbah penetasan diantaranya adalah pelleting limbah penetasan 

(Sulistiyanto dkk., 2016a). Rendering, composting, fermentasi, iradiasi dan 
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dehidrasi merupakan beberapa teknik pengolahan limbah penetasan (Rasool dkk., 

1999). 

2.2. Pellet 

Pellet merupakan bentuk massa bahan pakan dari bentuk mesh (tepung) yang 

dipadatkan dengan tekanan tinggi melalui lubang cetakan dengan ukuran tertentu 

yang disebut dengan pelleting (Jafarnejad dkk., 2010; Ensminger, 1985). Pelleting 

merupakan salah satu teknologi pengolahan yang dilakukan dalam memanfaatkan 

limbah penetasan sebagai pakan karena pemanasan dan tekanan tinggi pada proses 

pelleting, terbukti tidak merusak ketersediaan asam amino, maupun kemanfaatan 

energi bahan (Cerrate dkk., 2009; Cutlip dkk., 2008). Pakan bentuk pellet memiliki 

beberapa keuntungan antara lain mudah dalam penanganan dan pengangkutan, 

tidak mudah terjadi segregasi atau pemisahan bahan penyusun pellet karena setiap 

bahan telah dicampur dengan baik (Thomas dan van der Poel, 1996). Berkaitan 

dengan performans ternak, pakan bentuk pellet dapat meningkatkan palatabilitas, 

menurunkan pakan yang tercecer dan mengurangi sifat selective feeding (Salari 

dkk. 2006). 

Faktor yang mempengaruhi kualitas pellet adalah 40% formulasi ransum, 

20% ukuran partikel ransum, 20% proses kondisioning, 15% ukuran die / cetakan 

yang digunakan dan 5% proses cooling (Thomas dkk., 1997). Kualitas pellet 

sangat ditentukan oleh komponen atau bahan penyusun pellet dan proses 

pembuatan pellet berupa denaturasi protein dan gelatinisasi pati akibat adanya 

pemanasan (Briggs dkk., 1999). Mutu fisik pellet dapat diukur dari jumlah pellet 

utuh dalam satu kilogram pakan dan Pellet Durability Indeks (PDI) (Muramatsu 
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dkk., 2013). Kualitas pellet limbah penetasan berkaitan dengan penampilan fisik 

limbah penetasan serta hilangnya bau amis dan busuk pada limbah penetasan 

(Sulistiyanto dkk., 2016a). 

 

2.3. Mutu Fisik dan Organoleptik Pellet 

Mutu fisik merupakan kondisi pakan yang baik dimana pakan tersebut tidak 

mudah hancur dan lebih padat sesuai dengan keinginan konsumen (Syamsu, 2007). 

Mutu organoleptik merupakan kondisi pakan yang dapat diidentifikasi melalui alat 

indera yang meliputi penciuman, perabaan dan penglihatan, sehingga diperoleh 

mutu organoleptik yang berupa bau, tekstur/bentuk, warna dan ada tidaknya jamur 

(Thalib dkk., 2000; Yusmadi dkk., 2008). Mutu fisik pakan bentuk pellet antara 

lain kadar air, kerapatan tumpukan, sudut tumpukan, aktivitas air, berat jenis, 

ketahanan benturan dan ketahanan gesekan (Saenab dkk., 2010; Sholihah, 2011). 

Pati, protein, lemak dan gula dapat mempengaruhi kualitas fisik pellet (Thomas 

dkk., 1998). 

2.3.1. Durabilitas Pellet 

Ketahanan gesekan (durabilitas / durability) merupakan kemampuan pellet 

untuk menahan gesekan selama penanganan dan penyimpanan (Stark dkk., 2014). 

Pellet yang baik akan memiliki nilai durabilitas yang tinggi pada kondisi 

transportasi maupun penyimpanan (Widiyastuti dkk., 2004). Durabilitas pellet 

menunjukkan sejumlah pellet yang tetap utuh atau tidak hancur setelah diputar 

untuk memberikan pengaruh guncangan atau gesekan (Thomas dan van der Poel, 
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1996). Nilai durabilitas pellet dapat diperoleh dengan memutar 100 gram sampel 

pellet dalam kotak yang berputar dengan kecepatan 50 rpm selama 10 – 15 menit 

(Colovic dkk., 2010). Nilai durabilitas pellet dapat dikatakan tinggi apabila hasil 

pengukuran diatas 80%, bernilai sedang apabila nilai berada di kisaran 70 – 80% 

dan bernilai rendah apabila nilai durabilitas kurang dari 70% (Tabil dan 

Sokhansanj, 1996).  

Bahan baku dan proses pengolahan menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi nilai durabilitas pellet (Sulistiyanto dkk., 2016b). Protein dalam 

bahan penyusun pellet dapat bertindak sebagai agen pengikat antarpartikel dengan 

proses yang melibatkan air dan pemanasan (conditioning), sehingga terjadi 

kerusakan parsial pada struktur tiga dimensi protein yaitu struktur sekunder, tersier 

dan kuartener (Van Barneveld (1993) dan Thomas dkk., 1998). Pati atau amylose 

akan mengalami gelatinisasi dengan panas dan kadar air yang cukup, struktur 

amylose rusak dan membentuk ikatan baru yang mengikat partikel penyususn 

pellet (Loar dan Corzo, 2011). Proses conditioning akan memberikan pengaruh 

positif terhadap kualitas fisik pellet terutama nilai durabilitas dan hardness 

(Abdollahi dkk., 2013). 

2.3.2. Hardness Pellet 

Ketahanan benturan (hardness) merupakan ukuran yang digunakan untuk 

mengetahui kekompakan bahan penyusun pellet dan memastikan pellet tidak 

terlalu keras untuk target ternak tertentu (Stark dkk., 2014). Minimal nilai 

kekerasan pellet dengan diameter 6 – 8 mm adalah 6,5 kg, sedangkan nilai pellet 
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dari bahan hjauan dengan penambahan bentonit adalah 6,02 – 9,68 kg/cm 

(Widiyastuti dkk., 2004). Nilai hardness dapat diukur menggunakan Kahl hardness 

tester dengan menekan sampel pellet hingga pellet tersebut retak (Franke dan Rey, 

2006). Besarnya nilai hardness dapat dipengaruhi oleh letak lubang die dimana 

pellet tersebut keluar atau penambahan molasses pada pembuatan pellet (Stark dkk. 

2014).   

2.3.3. Mutu organoleptik pellet 

Tekstur, bau dan warna pellet dapat diamati dari permukaan pakan yang 

dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan pellet (Aslamsyah 

dan Karim, 2012). Tekstur pellet dengan bahan baku berupa tepung bulu akan 

cenderung berserat, karena bulu berbentuk serat-serat halus meskipun sudah dibuat 

tepung (Mulia dan Maryanto, 2014). Warna pellet ditentukan oleh warna dari 

bahan utama penyusun pellet (Retnani dkk., 2009). Penyimpangan warna pada 

bahan pakan atau pakan dipengaruhi oleh pertumbuhan jamur atau kapang, 

sehingga akan memiliki warna yang berbeda-beda seperti kehijauan, kehitaman, 

kecokelatan atau bulukan (Ahmad, 2009).  

2.4. Penyimpanan 

Penyimpanan merupakan tindakan untuk menahan atau menunda suatu 

barang sebelum barang tersebut digunakan tanpa mengubah bentuk dari barang 

tersebut (Krisnan, 2008). Mutu pakan secara alamiah akan mengalami penurunan 

selama masa penyimpanan. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh faktor 
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internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kandungan nutrisi dan cemaran 

mikrobiologis baik selama proses pembuatan maupun selama penyimpanan, 

sedangkan faktor eksternal meliputi suhu, kelembapan, investasi insekta maupun 

aktivitas manusia. Penyimpanan yang ideal adalah suhu berkisar antara 18° - 24°C 

dengan lingkungan penyimpanan yang bersih dan terang, sirkulasi udara yang baik 

serta bebas dari serangga dan tikus (Yuliastanti, 2001). Mutu pakan akan menurun 

apabila disimpan lebih dari jangka waktu tertentu, sehingga uji sifat fisik pakan 

penting untuk dilakukan yang meliputi warna, tekstur, bau, kekerasan, durabilitas 

dan kadar air. Sifat fisik pakan menjadi tolok ukur mutu pakan karena dengan 

mengetahui sifat fisik pakan maka dapat diketahui batas waktu penyimpanan dan 

mutu pakan tetap terjaga. Salah satu upaya yang diakukan untuk mempertahankan 

mutu pakan adalah dengan melakukan penambahan mineral adsorben berupa 

bentonit. 

2.5. Bentonit 

Bentonit merupakan salah satu mineral batuan yang memiliki kemampuan 

menyerap zat disekitarnya yang berupa larutan, gas dan penukar kation. Bentonit 

biasa digunakan sebagai bahan penyerap dalam bidang peternakan, perikanan 

maupun pertanian (Aziz, 2009). Penyusun bentonit adalah 80% montmorilonit 

dengan rumus kimia (Na/Ca)0,33(Al/Mg)12Si4O10(OH)2n(H2O) (Kosim dkk., 2015). 

Montmorilonit memiliki 2 layer tetrahedral dengan pusatnya berupa silika dan 1 

layer oktahedral dengan pusatnya aluminium dimana alumina akan bertukar 

dengan silika pada tetrahedral, sedangkan Fe atau Mg akan bertukar dengan Al 
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pada layer oktahedral (Oluwaseyi, 2016). Si4O10 pada layer tetrahedral 

dihubungkan dengan oksigen dan memiliki ion-ion hidroksil (bermuatan negatif) 

(Seredych dkk., 2008). 

Bentonit telah banyak digunakan dalam industri peternakan baik sebagai 

aditif pakan maupun sebagai bahan dalam sanitasi kandang. Penggunaan bentonit 

sebanyak 4% sebagai mineral binder merupakan taraf pemberian optimum untuk 

meningkatkan mutu fisik pakan dalam bentuk pellet (Rozy, 2008). Penambahan 

bentonit dalam pakan bentuk pellet dapat meningkatkan ketahanan pellet dengan 

menurunkan kadar air, namun bentonit yang memiliki warna putih krem tidak 

terlalu berpengaruh terhadap warna pellet (Retnani dkk., 2009). Penggunaan 

bentonit dalam pembuatan pakan bentuk pellet mampu meningkatkan kualitas fisik 

pellet terutama pada nilai durabilitas pellet (Widiyastuti dkk., 2004). Nilai 

durabilitas pellet yang ditambahkan bentonit sampai dengan 2% adalah 99,98% 

(Harmiyanti (2002) dalam Siregar, 2012). Bentonit sebagai adsorben memiliki 

kemampuan untuk mengikat ion-ion ammonia masuk ke dalam pori-pori bentonit 

yang kosong (Kosim dkk., 2015). Keunggulan bentonit yang lain adalah mampu 

menyerap zat anti nutrisi atau mikotoksin yang terkandung dalam bahan pakan 

(Maryam, 2006). 

  


