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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Limbah Tauge 

Kacang hijau merupakan tumbuhan berbatang perdu yang memiliki tinggi 

45 – 65 cm, memiliki bunga yang berbentuk buku-buku dengan warna kuning 

kehijauan atau kecoklatan, berpolong 10 – 15 biji dengan kulit berwarna hijau. 

Kacang hijau memiliki kandungan amilum, protein, besi, belerang, kalsium, 

lemak, mangan, magnesium, niasin, vitamin B1, A dan E (Yulianto, 2010). 

Masyarakat mengkonsumsi kacang hijau dengan berbagai cara salah satunya 

dikencambahkan menjadi tauge. Kacang hijau yang sudah dikecambahkan tidak 

hanya menghasilkan tauge tapi juga menghasilkan limbah yang belum 

dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Limbah tauge (kacang hijau) 

merupakan limbah dari produksi tauge yang terdiri dari kulit tauge dan pecahan-

pecahan tauge yang ikut terbuang saat pencucian tauge, setiap pembuatan tauge 

dari 1 kg kacang hijau menghasilkan 5 kg tauge dan 20% – 40% merupakan kulit 

kecambah segar (Rahayu dkk., 2010).  

Kandungan nutrisi dari limbah tauge yaitu kadar air 32,4%, protein kasar 

(PK) 12,09%, serat kasar (SK) 50,89%, lemak kasar (LK) 1,18%, kalsium (Ca) 

0,37%, fospor (P) 0,33% dan kandungan energi metabolis (EM) sebanyak 2689 

kkal/kg (Hasil Analisis Laboratoruim Ilmu Nutrisi dan Pakan, 2016). Setiap 100 g 

dari limbah tauge mengandung asam amino leusin 180 mg, metionin 34 mg dan 
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argirnin 200 mg (Nurcholis dkk., 2015). Hal tersebut menandakan limbah tauge 

berpotensi dijadikan sebagai bahan pakan alternatif.  

 

2.2.  Fermentasi 

Teknologi fermentasi merupakan suatu proses perombakan kimia terhadap 

senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana (Pasaribu, 2007). 

Prinsip utama dari proses fermentasi yaitu degradasi komponen kompleks menjadi 

komponen sederhana, reaksi fermentasi berbeda-beda sesuai dengan bahan yang 

digunakan dalam proses fermentasi (Muhiddin dkk., 2001). Fermentasi dapat 

memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana serta mampu 

meningkatkan kandungan nutrisi bahan asal karena mikroba bersifat katabolik 

selain itu juga dapat mensintesis vitamin riboflafin, vitamin B12 dan pro vitamin A 

(Setiawan dkk., 2013).   

Proses fermentasi menghasilkan aroma dan flavour yang lebih disukai 

ternak dari pada bahan yang tidak difermentasi (Mirwandhono dkk., 2006). Proses 

fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pH, suhu, mikroba 

dan substrat yang nantinya akan berpengaruh terhadap lamanya waktu pemeraman 

pada fermentasi yang telah dibuat (Azizah dkk., 2012). Fermentasi bahan pakan 

dapat menggunakan starter berupa kapang untuk menurunkan serat kasar serta 

meningkatkan kandungan nutrisi bahan pakan (Setiyatwan, 2007). Salah satu 

kapang yang dapat digunakan sebagai starter fermentasi diantaranya Trichoderma 

harzianum.  



6 

 

 

 

Trichoderma harzianum merupakan salah satu kapang yang menghasilkan 

enzim selulase dan menghasilkan vitamin B1 saat proses fermentasi yang akan 

berperan dalam peningkatan nafsu makan ternak (Kadarsih dkk., 2009). Kapang 

tersebut dapat meningkatkan perombakan bahan organik yang tidak berefek 

merugikan karena enzim selulase akan menghidrolisis ikatan glikosida β-1,4. 

Enzim selulsase merupakan gabungan dari beberapa kelompok enzim pada proses 

hidrolisis selulosa diantaranya 1) 1,4-β-D glucan glucanohydrolase (endogluka-

nase) yang bekerja di wilayah serat selulosa yang memiliki kristalinitas rendah 

untuk memecah selulosa secara acak dan menghasilkan rantai baru, 2) 1,4-β-D 

glucan cellobiohydrolase dan 1,4-β-D glucan glucohydrolase (eksoglukanase atau 

selobiohidrolase) yang akan mendegradasi lebih lanjut molekul selulosa dengan 

memindah unit-unit selobiosa dari ujung-ujung yang bebas dan 3) β-D glucoside 

glucohydrolase (β-glukosidase) yang menghidrolisis silobiosa menjadi glukosa 

(Agustina, 2011; Hermiati dkk, 2010). Hasil penelitian Mahmilia (2005) 

fermentasi menggunakan kapang Trichoderma harzianum mampu meningkatkan 

kandungan nutrisi dari enceng gondok.  

Perbaikan kualitas dari bahan pakan yang difermentasi dapat diketahui 

dengan beberapa uji diantaranya uji fisik, uji kimia dan uji biologis (Qomariyah, 

2004). Uji fisik bahan pakan diantaranya meliputi berat jenis, kerapatan 

tumpukan, kerapatan pemadatan dan tumpukan, sudut tumpukan, daya ambang 

dan faktor higroskopis (Achmad dan Firahmi, 2007). Uji biologis merupakan uji 

yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dari bahan pakan yang diaplikasikan 
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pada ternak. Pengujian secara biologis ditujukan untuk mengevaluasi kandungan 

nutrisi bahan pakan yang mempengaruhi pertumbuhan ternak (Suci, 2013). 

 

2.3.  Itik Tegal 

Itik Tegal merupakan itik lokal dikenal sebagai penghasil telur dan 

sampingan sebagai pedaging. Itik Tegal memiliki ciri-ciri bentuk tubuh ramping 

seperti botol, warna bulu mulai dari putih polos, coklat muda sampai coklat hitam, 

cara berjalannya tegak serta warna paruh dan kaki mulai dari putih jingga, hitam 

kehijauan dan hitam kecoklatan (Andoko dan Sartono, 2013). Ciri lain dari itik 

Tegal diantaranya memiliki kepala kecil, leher langsing dan panjang (Susanti dan 

Prasetyo, 2005). Ciri dari itik jantan diantaranya warna paruh dan kaki lebih 

hitam, kepala relatif lebih besar serta kloaka memiliki tonjolan penis (Triastuti, 

2005). Itik Tegal jantan lebih dipilih sebagai penghasil daging oleh masyarakat 

karena harga bibit lebih murah, pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan 

itik betina dan dapat diberikan ransum dengan kandungan serat kasar yang tinggi.  

Itik memiliki keistimewaan dari pada unggas lain yaitu dapat memanfaatkan 

ransum dengan kandungan serat yang lebih tinggi (Mangisah dkk., 2009). 

Keistimewaan tersebut dapat meringankan peternak dalam hal biaya ransum 

karena bahan pakan penyusun ransum dengan serat kasar yang tinggi mudah 

didapat dan harganya relatif murah (Setiawan dkk., 2013). Kebutuhan nutrisi itik 

jantan lokal dengan umur 0 – 4 minggu diantaranya protein kasar 18 – 22% dan 

energi metabolis 2.750 – 3300 kkal/kg (Rasyaf, 2008). Syarat air minum untuk 

itik diantaranya tidak berbau, tawar, tidak beracun, sejuk dan pH berkisar 5 – 7 
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(Ketaren, 2002). Kebutuhan nutrisi itik harus diperhatikan karena perbedaan 

kandungan energi dan protein pada ransum akan mempengaruhi konsumsi dari 

itik. 

 

2.4.  Ransum Itik Tegal 

Ransum merupakan gabungan dari beberapa macam bahan pakan yang 

disusun dengan formulasi tertentu agar dapat memenuhi kebutuhan ternak selama 

satu hari dan tidak mengganggu kesehatan ternak (Herlina dkk., 2015). Ransum 

juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan 60 – 70% 

biaya produksi dari peternakan adalah biaya ransum (Yamin, 2008). Peternak 

harus mencari bahan pakan yang murah, tidak beracun, mudah diperoleh, 

kandungan nutrisi yang tinggi dan berkelanjutan (Muhammad dkk., 2014). 

Kebutuhan ransum harus terpenuhi karena ransum akan dicerna dan digunakan 

untuk pemenuhan kebutuhan hidup pokok ternak dan produktivitas dari ternak. 

Ransum merupakan bagian terpenting suatu peternakan selain bibit dan 

manajemen pemeliharaan. Ransum yang dimakan oleh ternak belum tentu semua 

dapat tercerna dan dapat digunakan untuk kebutuhan pokok serta untuk 

produktivitas dari ternak. Ransum yang tercerna dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produktivitas ternak.  

Ransum itik biasanya terdiri dari bahan nabati dan hewani. Pemenuhan zat 

nutrisi berupa energi maupun protein kasar pada ternak itik bervariasi berdasarkan 

fase pertumbuhannya. Ransum itik dapat diberikan dalam berbagai macam bentuk 

misalnya berupa pellet kering maupun mash basah. Kebutuhan nutrisi itik jantan 
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lokal dengan umur 0 – 4 minggu yaitu kandungan protein kasar 18 – 22% dan 

energi metabolis 2.750 – 3300 kkal/kg dalam ransum (Rasyaf, 2008). Pemberian 

ransum itik berdasarkan umur mengalami peningkatan setiap minggunya mulai 

dari umur 1 - 2 minggu kebutuhan ransum 41 g/ekor/hari, umur 2 - 3 minggu 

kebutuhan ransum 67 g/ekor/hari, umur 3 - 4 minggu kebutuhan ransum 93 

g/ekor/hari dan umur 5 - 6 minggu kebutuhan ransum 115 g/ekor/hari (Yusriani, 

2015). 

 

2.5. Konsumsi Ransum Itik 

Konsumsi ransum merupakan hasil dari selisih ransum yang diberikan 

dengan sisa ransum yang ada (Magfiroh dkk., 2012). Konsumsi itik sehat dengan 

umur 2 – 6 minggu berkisar antara 55 – 126 g/ekor/hari (Rositawati dkk., 2010). 

Konsumsi itik yang diberi eceng gondok fermentasi pada umur 1 – 28 hari 

berkisar antara 46 – 47 g/ekor/hari (Mangisah dkk., 2009).  

Ternak akan mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan energi dan 

ternak akan berhenti mengkonsumsi ransum bila kebutuhan energi sudah 

terpenuhi (Wibawa dkk., 2016). Kandungan energi dan protein dalam ransum 

menentukan besarnya konsumsi ransum (Iskandar dkk., 2001). Kebutuhan energi 

metabolis itik umur 0 – 4 minggu 2.750 – 3.300 kkal/kg (Rasyaf, 2008). 

Pemberian ransum dengan energi yang rendah dapat meningkatkan konsumsi dari 

ransum (Zurmiati dkk., 2017). Serat kasar memiliki sifat bulky (pengganjal) terdiri 

dari selulosa, hemiselulosa dan lignin yang sebagian besar sulit dicerna oleh 

unggas (Wahju, 2004). Ransum yang berserat kasar tinggi lama untuk dicerna dan 



10 

 

 

 

itik akan mengkonsumsi ransum saat tembolok kosong (Imawan dkk., 2016). 

Serta kasar merupakan bagian dari karbohidrat yang terdiri dari hemiselulosa yang 

dapat dicerna oleh mikroba dalam sekum sekitar 5 - 10% dari kandungan serat 

kasar (Denbow, 2000).  

 

2.6. Pertambahan Bobot Badan 

Kemampuan ternak dalam mengubah kandungan nutrisi ransum menjadi 

daging ditunjukkan dengan pertambahan bobot badan yang meningkat. 

Pertambahan bobot badan merupakan pertambahan dalam bentuk dan berat baik 

jaringan otot, tulang jantung dan semua jaringan tubuh lainnya (Anggorodi, 

1990). Pertambahan bobot badan itik Tegal pada umur 0 – 8 minggu berkisar 

17,95 g/ekor/hari (Prasetyo dan Susanti, 1997). Pertambahan bobot badan pada 

itik jantan lokal berumur 0 – 10 minggu dengan berbagai tingkat energi atau 

protein ransum berkisar antara 16,53 – 20,23 g/ekor/hari (Iskandar dkk., 2001).  

Faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan diantaranya 

kandungan nutrisi ransum yang berpengaruh pada tingkat kecernaan ternak dan 

mempengaruhi konsumsi ransum ternak. Kandungan nutrisi ransum berpengaruh 

pada pertambahan bobot badan ternak (Antawidjaja, 1997). Konsumsi ransum 

berpengaruh pada bobot badan ternak (Mangisah dkk., 2009).   

 

2.7. Konversi Ransum 

Angka konversi ransum menunjukkan tingkat efisiensi dalam penggunaan 

ransum. Konsumsi yang tinggi dan diikuti pertambahan bobot yang rendah 


