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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

       2.1. Ampas Bir Sebagai Pakan 

Pembuatan ampas bir yang menggunakan bahan baku barley atau 

bahan lain berkadar maltosa tinggi sebagai bahan pakan utama (Aritonang 

dan Silalahi, 1992). Dalam proses pembuatan bir, tepung dan unsur-unsur lain 

yang terlarut dipisahkan dari biji Barley sehingga meninggalkan ampas yang 

relatif masih tinggi kandungan protein dan seratnya (Valentine dan Wickes, 

1982). Kandungan nutrien ampas bir yaitu PK 33,21%, SK 18,2% dan TDN 

9,88% (Andriyani, 2006). Ampas bir dapat digunakan sebagai bahan pakan 

sampai levels 20% untuk menghasilkan pertambahan berat badan sebesar 

7,55, 8,09, 8,31 dan 8,73 g/ekor/hari. Sedangkan menurut Siregar (1994) 

kandungan nutrien ampas bir adalah BK 85,8%, PK 33,7%, SK 19,2%, LK 

6,1% dan TDN 74%. Sapi potong atau sapi perah memiliki ampas bir yang 

dapat digunakan sebagai bahan pakan konsentrat pada ternak ruminansia. 

Ampas bir dari hasil penelitian Sadewa Animal FEED., (2013) bahwa 

ampas bir dapat digunakan sebagai bahan pakan sampai level 48% untuk 

menghasilkan kualitas daging secara fisik terhadap bobot karkas sebesar 

45,36, 45,40, 41,46 dan 45,75%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ampas bir 

dapat digunakan untuk campuran pakan domba tanpa mengganggu proses 

fisiologis dan metabolisme didalam tubuh, sehingga kualitas daging yang 

dihasilkan tetap terjaga. Potensi ampas bir di daerah Jawa Timur telah 
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berkembang pesat di karenakan pakan yang sangat sulit dicari seperti hijauan 

yang dimana peternak di bagian tulung anggung dan daerah lain nya 

menggunakan ampas bir untuk mengganti pakan untuk memenuhi kebutuhan 

ternak. Volume ampas bir per tahun didapati dari ampas bir ini sekitar 5 

ton/pertahun yang dimana petani gandum yang didaerah tulung agung dan 

daerah blitar penyebaran pemasaran di daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta. 

Ampas yang digunakan tidak dapat dipakai dalam pembuatan bir memberikan 

potensi yang sangat besar untuk perusahan pakan SADEWA FEED yang 

diolah berbagai macam ternak unggas maupun ruminansia seperti pakan 

domba. Ampas bir memiliki nutrisi yang baik dan digolongkan kedalam 

bahan pakan sebagai sumber protein yang tinggi, dan apabila diolah dan 

diawetkan, secara kering maupun secara basah dapat dimanfaatkan dan 

disimpan dalam waktu yang cukup lama, ampas bir juga dapat digunakan 

sebagi ransum dan memberikan pengaruh yang baik terhadap performan 

ternak ruminansia sebagaimana apabila diproteksi dengan tanin dalam rumen 

akan tanah terdapat degradasi, hal ini dicerminkan dengan menurunnya 

kosentrasi VFA NH3, bakteri, dan protozoa pada rumen. 

Berdasarkan syarat tumbuh tanaman gandum ada beberapa daerah di 

Jawa Timur yang berpotensi untuk di budidaya pengembangannya, yakni 

didaerah Pasuruan, Malang, Probolinggo, Bondowoso, Lumajang, Blitar, 

Kediri, Trenggalek dan Pacitan, penanaman ini dilakukan oleh pemerintah 

penanaman seluas 121.060 hektar. produksi gandum selama ini biasanya 

mencapai 3,5 ton perhektar/tahun/bulan/harinya dan ampas bir yang 
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dihasilkan dari perasan gandum tersebut dimanfaatkan untuk pembuatan 

pakan ternak untuk memenuhi kebutuhan pada ternak ruminansia yang 

dimana ampas bir dapat mengganti pakan hijauan menggunakan ampas bir 

yang diolah secara kering dan basah, dan pemerintah terus mengadakan kerja 

sama dengan pihak pemasaran tepung gandum yang bertujuan menjadi mitra 

pemerintah dalam mengembangkan budidaya gandum. Dalam pemerintahan  

proses pembuatan bir, tepung dan unsur unsur lain yang relatif masih tinggi 

kandungan dari ampas gandum tersebut kaya dengan protein yang tinggi dan 

ampas bir dapat digunakan sampai level 20% bahkan lebih untuk 

menghasilkan pertambahan berat badan pada ternak domba 7,55; 8,09; 8,31 

dan 8,73 g/ekor/harinya. 

2.1. Ruminansia 

2.1.1. Pakan Ruminansia 

Bahan pakan yang dapat dimakan dan dicerna oleh seekor hewan 

yang mampu menyediakan nutrien yang penting untuk perawatan tubuh, 

pertumbuhan dan reproduksi (Blakely dan Bade, 1994). Menurut Sodiq 

dan Abidin (2002), bahan pakan domba dapat dikelompokan menjadi 2 

jenis yaitu bahan pakan sumber protein dan bahan pakan sumber energi. 

Bahan pakan sumber energi berupa biji-bijian, umbi-umbian, dan hijauan. 

Sumber protein yang diberikan umumnya adalah limbah industri 

pengolahan hasil-hasil pertanian seperti bungkil kedelai, ampas tahu dan 

ampas kecap atau tepung  yang berasal dan hewan. Sumber energi yang 
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diberikan antara lain jagung, gaplek, bekatul, dedak, gandum dan bungkil-

bungkilan. 

Salah satu macam bahan pakan bagi domba adalah hijauan. 

Hijauan pakan merupakan pakan kasar yang dapat berupa rumput 

lapangan, limbah hasil pertanian, rumput potong serta leguminosa. Hijauan 

pakan merupakan pakan utama bagi ternak ruminansia dan berfungsi tidak 

hanya untuk mengisi lambung, tetapi juga sumber nutrien yaitu protein, 

sumber tenaga, vitamin dan mineral (Murtidjo, 1993). Menurut 

Kartadisastra (1997), semua bahan pakan hijauan yang diberikan pada 

ternak dalam bentuk segar, baik yang dipotong terlebih dahulu (oleh 

manusia) mapun disenggut secara langsung oleh ternak. Hijauan banyak 

mengandung karbohidrat dalam bentuk gula sederhana, pati dan fruktosa 

yang berkisar antar 1 – 3% dan bahan keringnya sangat berperan dalam 

menghasilkan energi. 

Pakan merupakan penguat yang terdiri dari bahan baku yang kaya 

karbohidrat dan protein seperti jagung kuning, bekatul, dedak gandum dan 

bungkil-bungkilan. Berdasarkan komposisinya, konsentrat dapat dibagi 

menjadi dua jenis yaitu konsentrat sumber energi dan konsentrat sumber 

protein (Tillman et al, 1991). Kandungan nutrien yang tinggi dalam 

konsentrat berfungsi menutupi kekurangan yang ada dalam bahan pakan 

secara keseluruhan (Siregar, 1994). Konsentrat juga berfungsi sebagai 

perangsang aktivitas mikroba rumen, sehingga dapat meningkatkan 

kecernaan hijauan ternak (Tillman et al, 1991). 
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Ampas bir salah satu merupakan limbah industri pembuatan bir 

yang menggunakan bahan baku barley bahan lain berkadar maltosa tinggi 

sebagai bahan pakan utama (Aritonang dan Silalahi, 1992). Hasil 

penelitian Agus dkk, (2013) bahwa ampas bir dapat digunakan sebagai 

bahan pakan sampai level 48% untuk menghasilkan kualitas daging secara 

fisik terhadap bobot karkas sebesar 45,36; 45,40; 41,46 dan 45,75%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa ampas bir dapat digunakan untuk campuran 

pakan domba tanpa mengganggu proses fisiologis dan metabolisme 

didalam tubuh, sehingga kualitas daging yang dihasilkan tetap terjaga. 

2.1.2. Pencernaan Ruminansia 

Proses pencernaan ruminansia dimulai dari ruang yang masuk 

kedalam rongga mulut dalam bentuk kasar dipecah menjadi partikel kecil 

dengan cara pengunyahan dan pembasahan oleh saliva (Siregar, 1994). 

Secara anatomis, ternak ruminansia tidak memiliki gigi geligi pada rahang 

bagian atas. Pengunyahan pakan di bagian mulut berlangsung relatif 

singkat. Sebagian besar pakan yang dikonsumsi langsung ditelan dan 

disimpan (untuk sementara waktu) didalam lambung (Kartadisastra, 1997). 

Ternak ruminansia memiliki keistimewaan dalam struktur anatomi saluran 

pencernaan, karena lambungnya terdiri dari empat bagian yaitu rumen, 

retikulum, omasum dan obamasum. Saluran pencernaan seperti itu 

merupakan keunggulan, karena pakan dapat dicerna relatif lebih optimal 

dibandingkan hewan lainnya (Hatmono dan Hastoro, 1997). 
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Ketersediaan nutrien untuk proses fermentasi mikroba akan 

berpengaruh terhadap komposisi kimia mikroba yang dihasilkan. Pakan 

yang berkualitas rendah yang mengandung kadar nitrogen rendah dan serat 

kasar tinggi, mengakibatkan peningkatan produksi karbohidrat di dalam 

sel mikroba, sementara dengan pakan yang berkualitas baik misalnya, 

kandungan nitrogen tinggi dan serat kasar rendah, lebih banyak protein 

yang disintesa oleh sel mikroba (Wodzicka et al, 1993). 

Proses utama pencernaan ruminansia adalah secara mekanik, 

fermentatif dan enzimatik. Pencernaan mekanik terdiri dari mastikasi atau 

pengunyahan pakan dalam mulut dan gerakan saluran pencernaan yang 

dihasilkan kontraksi sepanjang usus, pencernaan fermentatif dilakukan 

oleh mikroba yang hidup dalam beberapa bagian saluran pencernaan 

ternak ruminansia, dan pencernaan secara enzimatis dilakukan enzim yang 

dihasilkan oleh sel-sel dalam tubuh hewan berupa getah pencernaan 

(Tillman et al, 1991). 

Menurut Siregar (1994), ternak ruminansia mempunyai empat 

komponen lambung yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. 

Rumen merupakan bagian lambung yang bertugas paling depan dengan 

kapasitas paling besar untuk menampung pakan sementara waktu. Menurut 

Arora (1989) rumen merupakan tabung besar dengan berbagai kantong 

yang menyimpan dan mencampur ingesta bagi fermentasi mikroba. 

Retikulum merupakan bagian lambung yang mempunyai bentuk 

permukaan menyerupai sarang tawon dengan struktur yang halus dan licin 
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serta berhubungan langsung dengan rumen (Wodzicka et al, 1993). 

Kapasitas retikulum lebih kecil dari pada rumen. Pola fermentasi didalam 

organ ini serupa dengan yang terjadi di dalam rumen (Arora, 1989). 

Omasum adalah bagian lambung setelah retikulum yang mempunyai 

bentuk permukaan berlipat-lipat dengan struktur yang kasar. Bentuk fisik 

ini dengan gerakan peristaltik berfungsi sebagai penggiling makanan yang 

melewatinya dan berperan menyerap sebagian besar air (Kartadisastra, 

1997). 

Abomasum adalah bagian lambung yang terakhir, tempat hasil 

pencernaan diserap tubuh. Bagian inilah yang merupakan lambung ternak 

ruminansia. Abomasum merupakan tempat pertama terjadinya pencernaan 

pakan secara kimiawi karena adanya sekresi getah lambung (Arora, 1989). 

Pencernaan protein terjadi di lambung (abomasum) dengan bantuan enzim 

pepsin dan tripsin. Pepsin mengubah protein menjadi proteosa dan pepton. 

Keduanya merupakan struktur yang lebih sederhana daripada protein 

(Hatmono dan Hastoro, 1997). 

2.2. Domba Lokal Jantan (Ovis aries)  

 Menurut Kartadisastra (1997) domba mempunyai sistematika 

sebagai berikut: 

Filum  : Chordata 

Subfilum : Vertebrata 

Kelas  : Mammalia 

Bangsa  : Placentalia 
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Ordo  : Artiodactyla 

Famili  : Bovidae 

Genus  : Ovis 

Species : Ovis aries 

Domba lokal disebut juga domba negeri, domba kampung atau domba 

kacang. Tubuhnya kecil, dan warna bulunya bermacam-macam. Kadang-

kadang terdapat lebih dari satu warna pada seekor hewan. Berat domba jantan 

berkisar 30 – 40 kg, yang betina berkisar 15 – 20 kg. Hasil daging hanya 

sedikit. Domba dapat bertahan hidup didaerah yang kurang baik 

(Sumoprastowo, 1993). 

Domba diklasifikasikan sebagai hewan herbivora (pemakan 

tanaman/tumbuhan) karena pakan utamanya adalah tanaman atau tumbuhan. 

Sistem pencernaan pakan yang khas didalam rumen, menyebabkan domba 

digolongkan sebagai ruminansia. Sistem pencernaan yang khas inilah yang 

menyebabkan domba mampu mengkonversi pakan-pakan berkualitas relatif 

rendahmenjadi produk bergizi tinggi, seperti daging dan susu, serta hasil 

ikutan berkualitas tinggi seperti kulit dan wool (Sodiq dan Abidin, 2002). 

Mulyono (1998) menyatakan bahwa ternak domba memiliki sifat 

toleransi yang tinggi terhadap bermacam-macam hijauan pakan ternak. 

Ternak domba juga memiliki daya adaptasi yang baik terhadap berbagai 

keadaan lingkungan sehingga dapat diternakkan dimana saja dan dapat 

berkembang biak sepanjang tahun. Karena alasan itulah sehingga ternak 

domba dipilih sebagian masyarakat untuk diternakkan. 
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2.3. Konsumsi Pakan 

Jumlah konsumsi pakan adalah merupakan faktor penentu paling 

penting yang menentukan jumlah nutrien yang didapat oleh ternak dan 

berpengaruh terhadap tingkat produksi. Pengatur konsumsi pakan pada ternak 

ruminansia sangat kompleks dan banyak faktor yang terliat di dalamnya 

(Wodzicka et al, 1993). 

Hasil penelitian Setyoningsih (2008), rata-rata konsumsi bahan kering 

domba lokal jantan yang mendapat perlakuan berupa penggunaan campuran 

ampas bir dan onggok pada level 0%, 10%, 20%, 30% dalam ransum masing-

masing adalah 710,57 g/ekor/hari; 729,15 g/ekor/hari; 600,48 g/ekor/hari; 

580,99 g/ekor/hari. Tinggi rendahnya konsumsi pakan ternak ruminansia 

sangat dipengaruhi oleh faktor internal (Kartadisastra, 1997). Faktor-faktor 

internal tersebut antara lain species, bobot badan, fisiologis ternak,  

palatabilitas dan selera (Anggorodi, 1991), sedangkan faktor eksternal adalah 

karakteristik pakan seperti kandungan energinya, metode dalam pembuatan 

pakan, faktor lingkungan seperti temperatur, sinar matahari dan kondisi tanah 

yang menentukan komposisi tanaman pakan ternak (Wodzicka et al, 1993). 

Konsumsi pakan ruminansia dikontrol oleh faktor-faktor yang tidak 

senantiasa sama seperti halnya pada non ruminansia. Ruminansia mampu 

memakan bahan yang kaya akan serat kasar dan memecahkannya menjadi 

produk yang dapat diasimilasi didalam rumen. Produk asimilasi tersebut 

kemudian diabsorspsi dan beredar di dalam darah yang selanjutnya akan 

mempengaruhi konsumsi pakan (Arora, 1989). 
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Nilai nyata dari pakan ternak dapat ditentukan bila daya cernanya 

diketahui. Pakan yang dicerna adalah bagian yang tidak dikeluarkan dan 

diperkirakan diserap oleh ternak (Williamson and Payne, 1993). Pengukuran 

daya cerna pada dasarnya adalah usaha untuk menentukan jumlah nutrien 

yang diserap dalam tractus gastrointestinalis (Anggorodi, 1991). Menurut 

Tillman et al (1991), kecernaan pakan berhubungan erat dengan komposisi 

kimiawinya, dan serat kasar mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap 

kecernaan. Faktor lain yang juga dapat mempunyai tingkat kecernaan adalah 

faktor yang berkaitan dengan status fisiologis rumen yang dapat 

mempengaruhi populasi mikroba dan gerak saluran pencernaan. Populasi 

mikroba yang seimbang penting untuk penggunaan bahan organik yang 

optimal (Wodzicka, 1993). 

Kebutuhan ternak akan protein biasanya disebutkan dalam bentuk 

protein kasar. Kebutuhan protein ternak dipengaruhi oleh masa pertumbuhan, 

umur fisiologis, ukuran dewasa, kondisi tubuh dan rasio energi protein. 

Kondisi tubuh yang normal membutuhkan protein dalam jumlah yang cukup, 

defisiensi protein dalam ransum akan memperlambat pengosongan dalam 

perut ternak sehingga dapat menurunkan konsumsi. 

Hal ini menunjukkan bahwa pada tiap kelompok selisih bobot 

badannya sedikit sehingga sangat tidak berpengaruh nyata terhadap konsumsi 

protein kasar. Menurut Parakkasi (1999) dalam Wijaya, dkk (2016) 

menyatakan bahwa konsumsi pakan maupun konsumsi protein kasar dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu bobot badan yang semakin besar 
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konsumsi pakannya semakin banyak, jenis kelamin ternak jantan lebih 

banyak mengkonsumsi protein kasar pakan dibandingkan ternak domba 

betina, domba yang berumur lebih tua dapat mengkonsumsi pakan lebih 

banyak daripada domba muda, hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup 

pokok dan bereproduksi. 

2.4. Konsumsi Protein Kasar 

Protein kasar adalah semua ikatan yang mengandung nitrogen, 

termasuk protein sejati dan zat-zat makanan yang mengandung nitrogen tetapi 

bukan protein (NPN) seperti amida-amida, alkaloid, garam-garam ammonium 

dan urea (Wijaya dkk., 2011). Konsumsi PK standar NRC sebesar 76 – 137 

g/ekor/hari (NRC, 2007) dalam Wijaya dkk, (2011) dan penelitian Duldjaman 

(2004) dalam Wijaya dkk, (2011)  yang memperoleh PK sebesar 77–140 

g/ekor/hari. 

Konsumsi protein berkaitan erat dengan Pertambahan Bobot Badan. 

Protein digunakan untuk pemenuhan hidup pokok, produksi, dan reproduksi. 

Hasil penelitian Suparjo dkk (2011) bahwa rataan konsumsi protein selama 

penelitian mencapai 45 – 72 g/ ekor/ hari yang diberi perlakuan 30% rumput 

gajah + 30% kulit biji kakao fermentasi + 40% konsentrat; dan 30% rumput 

gajah + 50% KBK fermentasi + 20% konsentrat. Jumlah konsumsi protein ini 

telah memenuhi estimasi standar kecukupan kebutuhan protein kasar 

berdasarkan bobot badan untuk mencapai PBB 100 g/hari, yaitu 56 – 58 

g/ekor/ hari.  
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2.5. Konsumsi serat kasar      

Tillman et al (1991) menyatakan bahwa kandungan serat kasar dalam 

pakan akan berpengaruh terhadap kecernaan. Komposisi serat kasar pada 

hijauan tergantung dari penyusun dinding selnya yang terdiri dari selulosa 

dan hemiselulosa yang sukar dicerna terutama bila berikatan dengan lignin 

dan sebaliknya isi sel hampir dapat dicerna seluruhnya. Lebih lanjut 

Wodzicka (1993) menyatakan bahwa lignifikasi pada hijauan dapat 

mengurangi tingkat kecernaan dari selulosa yang ada di dindingsel. 

Pengukuran daya cerna konvensional terdiri dari dua periode yaitu 

periode pendahuluan dan periode koleksi. Selama periode pendahuluan yang 

berlangsung selama 7 sampai 10 hari, ransum yang dicampur baik-baik 

diberikan dengan jumlah yang tetap paling sedikit dua kali sehari. Tujuan dari 

periode ini untuk membiasakan ternak kepada ransum dan keadaan 

sekitarnya, dan untuk menghilangkan sisa-sisa pakan dari waktu sebelumnya. 

Periode pendahuluan ini diikuti dengan 5 sampai 15 hari periode koleksi dan 

selamaperiode ini feses dikumpulkan ditimbang dan dicatat. Dengan 

demikian waktu 48 – 96 jam diperlukan agar sisa pakan dari ransum 

sebelumnya dikeluarkan, oleh karena itu diperlukan waktu 7 sampai 10 hari 

untuk periode pendahuluan (Tillman et al, 1991). 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu untuk penambahan ampas bir 

dalam mempengaruhi konsumsi protein kasar (PK) dan konsumsi serat kasar 

(SK) tidak didukung oleh penelitian Gayuh Mahesti (2009) bahwa tidak 

terjadi perbedaan perbedaan bobot badan dan aras pemberian pakan terhadap 
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produksi nitrogen mikrobia (P > 0,05) dengan kisaran nilai 63,91 – 69,09% 

dan pemanfaatan protein pada domba lokal jantan dengan bobot badan dan 

level pemberian pakan yang berbeda tidak berbeda. Sebagian besar protein 

pakan yang terserap dikeluarkan lagi lewat urin, sehingga nilai biologis 

protein pada umumnya rendah. 

Sedangkan dalam penelitian ini pemberian ampas bir berpengaruh 

nyata pada konsumsi protein kasar (PK) dengan rataan tertinggi adalah P2 

sebesar 58,468 gram/ekor/hari dan konsumsi serat kasar (SK) dengan rataan 

tertinggi adalah P0 sebesar 77,538 gram/ekor/hari. Sehingga hasil penelitian 

oleh Gayuh Mahesti bertolak belakang dengan hasil penelitian ini. Sehingga 

antara hasil penelitian oleh Gayuh Mahesti (2009) dengan hasil penelitian ini 

tidak berbeda jauh dalam pemberian ampir bir pada konsumsi protein kasar 

dan serat kasar pada ternak domba lokal jantan. 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian oleh Wawan (2015) 

bahwa perbedaan yang nyata ditunjukkan pada seluruh perlakuan ampas bir 

(P < 0,05) dimana pemberian pakan tambahan ampas bir berpengaruh 

terhadap rata-rata pertambahan bobot domba dan mencapai hasil terbaik 

terhadap rata-rata pertambahan bobot pada domba 70 gram/ekor/hari. 

Sedangkan dalam penelitian ini diperoleh hasil pertambahan bobot berat 

(PBB) tertinggi dengan rataan sebesar 79 gram/ekor/hari sehingga lebih 

tinggi dari hasil penelitian oleh Wawan (2015). 
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2.7. Hipotesis        

1. Diduga pemberian ampas bir berpengaruh nyata terhadap keutuhan protein  

Kasar dan serat kasar pada ternak domba lokal jantan (ovis aries) 

2. Diduga pemberian pakan ampas bir semkin tinggi memiliki pengaruh yang     

baik terhadap protein kasar dan serat kasar pada ternak domba lokal jantan  

 

 


