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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pollard merupakan hasil sisa dari penggilingan gandum sebagai bahan pakan 

sumber energi. Pollard mengandung bahan kering (BK) 88,4% sementara itu dalam 

100% BK mengandung protein kasar (PK) 17,0%, serat kasar (SK) 8,8%, lemak 

kasar (LK) 5,1%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 45,0% dan abu 24,1% 

(Arifin et al., 2015). Penggunaan pollard dalam ransum perlu dibatasi terutama 

pada ternak unggas, karena kandungan serat kasar yang tinggi, sedangkan unggas 

tidak memiliki enzim selulase. 

Berdasarkan permasalahan dan potensi tersebut, pengolahan untuk 

memperbaiki bahan pakan dan utilitas pollard diperlukan, yaitu dengan cara fisik 

(steaming) dan biologis (fermentasi). Proses pengolahan pakan dengan steaming 

mampu mengubah struktur fisik, karena proses tersebut dapat memecah atau 

menghidrolisis sebagian hemiselulosa yang tinggi menjadi bagian yang lebih kecil, 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh ternak unggas (Wardani et al., 2004). 

Pengolahan pollard secara biologis dengan proses fermentasi menggunakan limbah 

kubis selama 4 hari menghasilkan bakteri asam laktat Lactobacillus sp. 3×104 

CFU/g, jamur Saccharomyces cerevisiae dan Rhizopus sp. 13×103 CFU/g (Utama 

et al., 2013). Keberadaan bakteri asam laktat bermanfaat untuk proses degradasi 

serat kasar, karena menyebabkan kekuatan daya tarik substrat serat menurun 

(Wikanastri et al., 2012).  
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Perlu dilakukan sebuah pengkajian pengaruh penggunaan pollard terolah 

untuk melihat perubahan nilai fisik dan kimia pollard hasil pengolahan terhadap 

ternak unggas terutama ayam kampung. Ayam kampung memiliki kelebihan 

dibandingkan ayam ras diantaranya memiliki daya adaptasi yang baik (Sartika et 

al., 2008). Utilitas nutrien yang baik akan meningkatkan produksi pada ternak, 

karena akan memudahkan ternak dalam proses penyerapan nutrien, jika nutrien 

terserap optimal maka pertumbuhan ternak juga baik. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh penggunaan pollard yang 

diolah secara fisik (steaming) dan biologis (fermentasi) terhadap massa protein 

daging, massa kalsium daging dan nisbah daging tulang ayam kampung umur 7 

minggu. Manfaat penelitian untuk dijadikan dasar informasi ilmiah terkait 

pemanfaatan teknologi pengolahan pollard. Hipotesis dari penelitian ini adalah 

Penggunaan pollard terolah secara fisik (steaming) dan biologis (fermentasi) 

mampu meningkatkan massa protein daging, massa kalsium daging dan nisbah 

daging tulang ayam kampung umur 7 minggu. 

 

 

 

 

 

 

 

 


