
 

   

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Jamur Aspergillus Flavus 

2.1.1 Klasifikasi Jamur Aspergillus Flavus 

Menurut Alvarez Perez et al., (2010) bahwa klasifikasi Aspergillus flavus 

adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Jamur Aspergillus flavus (Dokumentasi pribadi, 2018) 

Klasifikasi : 

Kingdom : Fungi 

Phylum : Ascomycota 

Subphylum : Pezizomycotina 

Classis  : Eurotiomycetes 

Sub classis : Eurotiomycetidae 

Ordo  : Eurotiales 

Familia : Trichocomaceae 

Genus  : Aspergillus 

Spesies : Aspergillus Flavus  
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Gambar diatas merupakan gambar dari kingdom fungi atau jamur dari genus 

Aspergillus dan spesiesnya adalah Aspergillus flavus. 

2.1.2 Definisi Jamur Aspergillus Flavus 

Aspergillus flavus adalah jamur pantogen yang sering ditemui pada bahan-

bahan pakan seperti pada komoditas kacang kacangan. Pakan yang berbahan baku 

tepung ikan, kacang kacangan jagung, daging, biji bijian dan buah juga sangat 

rentan terkena kontaminasi jamur ini. Kontaminasi jamur Aspergillus flavus terjadi 

mulai dari penyiapan bahan baku pakan, penyumpakan, pengolahan pemasaran 

sampai pada konsumen. Jamur ini menghasilkan mikotoksin sebagai metabolitya. 

Aspergillus flavus memiliki mitotoksin yang paling banyak ditemukan dan sangat 

berbahaya disebut juga aflatoxin (Rahmanna dan Taufiq, 2003).  

Jamur Aspergillus flavus dapat menyebabkan berbagai tingkat dekomposisi 

pakan. Jamur ini dapat tumbuh di media biji bijian yang belum dipanen, hasil panen 

yang sedang disimpan, bahan pakan yang sedang diolah ataupun yang sedang 

dipasarkan.bahan pakan yang mengalami dekomposisi oleh jamur ini meyebabkan 

kerusakan pada pakan (Tournas dkk, 2001). Jenis jamur ini dapat memproduksi zat 

racun yaitu mitoksin yang menyebabkan kerusakan pada pakan (Ganjar dkk, 2006). 

Menurut Desy, dkk (2014) dalam penelitan jamur Aspergillus flavus pada 

biji-bijian kacang tanah sebagai pahan pakan yang telah membusuk atau keriput 

yang dijual di pasar kesiman kecamatan Denpasar Timur ditemukan hasil positif 

terdapatnya jamir Aspergillus flavus sebanyak 11 sampel dengan persentase 37%. 

Berdasarkan hasil penelitian Amalia (2012) bahwa identifikasi jamur Aspergillus  
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flavus pada kacang tanah yang dijual di Pasar Kodim Pekanbaru ditemukan 5 

sampel kacang tanah yang positif terkontaminasi jamur ini. 

2.2 Proses Penyebaran Jamur Aspergillus Flavus 

Menurut Alvarez et al., (2010) bahwa media yang mudah dicemari jamur 

aspergillus adalah bahan-bahan yang berasal dari hasil pertanian. Jenis aspergillus 

bersifat kosmopolitan, mempunyai ukuran spora yang sangat kecil, ringan dan 

mudah menyebar melalui udara sehingga mempunyai pengaruh prencemaran yang 

sangat besar terutama pada bahan-bahan  pakan.  

Dari penelitian sebelumnya pencemaran kapang sebanyak 114 sampel. Dari 

keseluruhan sampel tersebut, 64% merupakan pakan dan bahan-bahan 

penyusunnya, kebanyakan berasal dari ransum unggas. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa Aspergillus spp merupakan pencemar utama pada pakan dan 

bahan penyusunnya dibandingkan cendawan lainnya mencapai 36%. Aspergillus 

flavus merupakan pencemar terbesar sebanyak 43% dibandingkan Aspergillus spp.  

Aspergillus flavus adalah pencemar utama yaitu sebanyak 45,50% dan jumlahnya 

lebih besar dibandingkan Aspergillus spp.  (Gholib et al., 2004) 

Menurut Dharmaputra (2004). menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tumbuh kembangnya keberadaan mitoksin sebagai jamur 

Aspergillus flavus yaitu berasal dari biji bijian yang telah tercemar cendawan dan 

cendawan penghasil toxin, sedangkan untuk faktor lingkungan biasanya disebabkan 

oleh suhu yang mendukung perkembangan jamur, kelembaban dan kerusakan 

bahan pakan yang disebabkan oleh serangga. Pendeteksian bahan pakan sejak dini  
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juga diperlukan untuk menghindari pencemaran jamur Aspergillus flavus seperti 

pemisahan biji yang belum terkontaminasi dan sudah terkontaminasi. Cemaran 

jamur Aspergillus flavus pada bahan-bahan pakan sep



 

   

erti biji-bijian yang menyebabkan viabilitas, perubahan warna. Kontaminasi 

mitoksin, dan kerusakan total sehingga dapat berpengaruh terhadap kadar toksin 

pada bahan pakan. 

Jagung juga merupakan salah satu substrat yang sangat cocok untuk 

pertumbuhan Aspergillus flavus. Jagung juga sering di konsumsi atau dibuat bahan 

pakan ikan dan ternak yang belum terjamin kelayakan mutunya. Pentimpanan yang 

relatif lama di dalam gudang dapat menimbulkan tumbuhnya spora yamng 

berukuran kecil dikarenakan oleh kondisi suhu maupun udara yang tidak sesuai 

tempat penyimpanan pakan tersebut. 30% penyakit bersumber pada makanan 

terutama bahan pakan ikan (Roesmarkam dan Yuwono, 2002). Sedangkan menurut 

penelitian Retnowati, dkk (2013) bahwa pertumbuhan jamur seperti Aspergillus 

flavus terjadi pada media beras, jagung, dan kombinasi beras dan jagung yang sgat 

didominasi oleh Aspergillus flavus dengan membentuk simbiosis amensalisme. 

2.3 Habitat Jamur Aspergillus Flavus 

Spesies Aspergillus flavus dapat mencemari berbagai produk pertanian di 

lapangan, area penyimpanan, dan pabrik pengolahan dan selama distribusi. 

Aspergillus flavus dapat tumbuh pada  keadaan kandang dengan ventialsi yang 

kurang , kandang berdebu, kandang dengan kelembaban tinggi dan temperatur 

relatif tinggi (>25 C), kadar ammonia tinggi, liter basah dan lembab, pakan lembab 

dan berjamur, penyakit imunosupresif, pencemaran pada inkubator dan temperatur 

pemanas yang rendah pada saat pemeliharaan DOC (Tabbu, 2000). 

Umumnya bahan penyusun pakan disimpan di dalam gudang sehingga 

berpotensi tercemar kapang dan mikotoksin yang dihasilkan. Cemaran kapang dan  
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mikotoksin di dalam pakan selanjutnya akan menyebabkan gangguan kesehatan 

bagi hewan dan manusia yang mengonsumsinya. Cemaran kapang dan mikotoksin 

pada biji-bijian akan meningkat setelah biji-bijian tersebut dipanen dan disimpan di 

gudang akibat kondisi lingkungan yang menguntungkan bagi pertumbuhan kapang. 

Suhu dan kelembapan yang sesuai untuk pertumbuhan cendawan berkisar antara  

4−40°C (optimal 25−32°C) dengan kadar air 18% serta kelembapan optimal di atas 

85% (Reddy dan Waliyar 2008). 

Menurut Cotty dan Melon (2004) bahwa kondisi optimal jamur ini untuk 

menghasilkan aflatoxin yaitu sebesar 25-32 °C dengan kelembaban sebesar 85 % 

dan kadar air sebesar 15% serta pH 6. Kontaminasi aflatoxin pada bahan pakan 

terjadi apabila strain aflatogenetic berhasil tumbuh dan membentuk sebuah koloni 

serta membentuk aflatoxin, selanjutnya jamur Aspergillus flavus akan 

menghasilkan 50% strain aflatogenetic. 

2.4 Kerusakan Pada Nutrisi Pakan Yang Disebabkan Oleh Jamur Aspergillus 

Flavus 

Pakan merupakan sumber nutrisi utama bagi ternak. Komponen utama 

penyusun pakan adalah biji-bijian seperti jagung. Biji-bijian umumnya 

mengandung air, karbohidrat, protein termasuk enzim, lemak, mineral, dan vitamin 

sehingga bahan pakan tersebut mudah tercemari jamur Aspergillus flavus. Bahan 

pakan lainnya yang biasa digunakan sebagai penyusun ransum adalah bungkil 

kedelai, tepung tulang, dedak, polar putih, bungkil kelapa, garam, vitamin, mineral, 

pemacu pertumbuhan, dan tepung ikan. Pakan yang baik mempunyai kandungan        
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nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan ternak, palabilitas tinggi, pakan tambahan 

tepat, dan bebas dari cemaran mikroba patogen. Bahan pakan atau penyusun pakan 

umumnya tidak tahan disimpan dalam waktu lama (Dharmaputra, 2004).  

Kondisi Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu dan kelembapan yang 

tinggi akan mempercepat terjadinya penurunan kualitas bahan baku pakan dan 

pertumbuhan Jamur Aspergillus flavus selama penyimpanan. Beberapa faktor lain 

yang mempercepat kerusakan pakan adalah penanganan pascapanen, pemalsuan 

dan cemaran pada pakan, serta proses produksi pakan. Jagung merupakan bahan 

baku utama penyusun pakan dengan proporsi kurang lebih 50%. Oleh karena itu, 

penanganan pascapanen bahan pakan (jagung) yang kurang tepat akan 

mempercepat pertumbuhan Jamur Aspergillus flavus yang selanjutnya akan 

meningkatkan kadar aflatoksin pada pakan (William, 2004). 

Pencampuran bahan asing lain ke dalam bahan baku pakan, baik disengaja 

maupun tidak sengaja, akan menurunkan kualitas pakan. Tindakan ini juga akan 

meningkatkan resiko cemaran pada pakan. Bahan asing yang biasa dicampurkan ke 

dalam bahan pakan adalah bonggol jagung dan sekam pada dedak atau bekatul. 

Pakan dalam bentuk tepung lebih mudah tercemar dibandingkan bila dalam bentuk 

butiran. Jagung atau bahan baku lain dalam bentuk utuh atau butiran masih 

mempunyai pelindung dibandingkan dalam bentuk tepung sehingga lebih tahan 

terhadap cemaran Jamur Aspergillus flavus (Yanuarti, 2004). 

Kandungan aflatoksin pada biji jagung di Indonesia berkisar antara 10−300 

ppb, sedangkan kadar maksimal berdasarkan standar SNI adalah 50 ppb, menurut 

FDA 100 ppb, dan CFR 20−200 ppb. Batas ambang maksimum untuk beberapa 
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 mikotoksin lain seperti fumonisin adalah 5−100 ppm, zearalenon 1−200 ppm, dan 

trikotesena (deoksinivalenol) 5−10 ppm untuk jagung. Batas ambang tersebut juga 

bergantung pada jenis hewan (USFDA, 2001).  

Cemaran cendawan pada pakan dan komponen penyusunnya serta upaya 

pengendaliannya perlu mendapat perhatian. Biji-bijian merupakan sumber cemaran 

kapang pada pakan dengan tingkat cemaran yang bervariasi. Cemaran kapang pada 

bahan pakan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi, yaitu di beberapa 

negara Asia mencapai US$400 juta/tahun pada tahun 1999, dan pada tahun 2003 di 

Amerika Serikat kerugiannya senilai US$ 1,60 miliar/tahun (Zanelli, 2000 dan Lee, 

2004). Cemaran kapang pada bahan pakan juga dapat mengganggu kesehatan, 

bahkan menimbulkan kematian. Mikotoksin telah menjadi masalah penting di 

dunia. Menurut FAO, 25% pangan di dunia telah tercemar oleh kapang dan 

mikotoksin (Williams, 2004). 

2.5 Analisa Kadar Protein pakan 

2.5.1 Protein Pakan Ikan 

Menurut Suprayidu (2010) bahwa protein adalah sumber bahan pakan 

pembentuk jaringan baru bagi tubuh ikan dan sumber energi bagi ikan selain lemak 

dan karbohidrat. Protein adalah salah satu makro nutrisi yang sangat menentukan 

bagusnya kualitas pakan yang memiliki peran utama pada pertumbuhan ikan karena 

protein merupakan sumber komponen penyusun tubuh terbesar dari daging yaitu 

sekitar 65-75% total bobot kering dan berfungsi sebagai bahan pembentuk jaringan 

tubuh. Protein dikatakan sebagai zat yang paling penting pada pertumbuhan ikan 

karena zat ini berguna untuk sebagai zat pengatur dan pembangun. Protein juga  
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berfungsi sebagai bahan bakar serta energi karena mengandung karbon, maka dapat 

digunakan oleh tubuh ikan  sebagai bahan bakar. Protein akan dibakar apabila 

kebutuhan tubuh ikan tidak dipenuhi oleh energi lemak dan karbohidrat. 

Kebutuhan protein pada ikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pemberian 

pakan serta kandungan energinya. Ramsung yang memiliki keseimbangan energi 

protein pakan yang tepat dn jumlah bemberian pakan yang tepat akan menghasilkan 

pertumbuhan, konversi pakan, serta efisiensi pemberian pakan yang terbaik. 

Tingkat kebutuhan energi protein dalam pakan akan mempengaruhi konsumsi 

pakan. Apabila tingkat energi protein melebihi kebutuhan energi maka akan 

menurunkan konsumsi dan akibatnya pengambilan nitrisi lainnya termasuk protein 

akan menurun. Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara protein 

dan energi agar dapat mencapai keefektifan dan  keefisienan pemanfaatan pakan 

(Syachradjad dan Junius, 2013). 

2.5.2 Analisa Proksimat Protein Pakan  

Analisa proksimat merupakan suatu metode analisa kimia yang gunanya 

untuk mengidentifikasi kandungan nutrisi pakan seperti lemat, karbohidrat, protein, 

lemak dan serat pada makanan dan bahan pakan. Analisa proksimat mempunyai 

manfaat sebagai penialian kualitas bahan pakan terutama pada standarisasi zat 

makanan. Pada analisa proksimat protein terdiri dari asam amino dan berisi kurang 

lebih 16% nitrogen (Susi, 2001). 

Analisa proksimat protein dilakukan dengan metode kjeldahl. Metode 

kjeldhal di kembangkan pada tahun 1883 oleh pembuat bir bernama johann 

kjeldhal. Makanan yang dicerna dengan asam kuat sehingga melepaskan nitrogen  
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yang dapat ditentukan kadarnya dengan menggunakan teknik titrasi. Jumlah protein 

yang ada dihitung dari kadar nitrogen dalam sampel. Metode ini adalah metode 

yang sederhana sebagai penetapan nitrogen total asam amino, senyawa yang 

mengandung nitrogen dan protein. Sampel yang didestruksi dengan asam sulfat dan 

dikatalisis dengan katalisator yang sesua sehingga menghasilkan amonium sulfat. 

Setelah pembebasan alkali yang kuat. Amonia yang terbentuk dari sulingan uap 

secara kuantitatif ke dalam larutan penyerap yang ditetapkan secara titrasi (Setyo, 

2006)  

Prinsip dasar pada metode kjeldhal yang sama masih digunakan hinga 

sekarang. Walaupun dengan melakukan modifikasi untuk memprcepat proses serta 

mencapai pengukuran yang lebih akurat. Karena metode ini tidak menghitung kadar 

protein secara langsung, maka diperlukan faktor konversi (F) untuk menghitung 

kadar nitrogen dan kadar protein total. Faktor konversi 6.25 (setara dengan 0.16 g 

nitrogen per gram protein) yang digunakan untuk berbagai macam jenis pakan, 

tetapi angka ini hanya mempunyai rata-rata, dan tiap protein memiliki faktor 

(Mulyono, 2001) 

2.6 Analisa Lemak Pakan 

Lemak merupakan zat terpenting dan sumber nutrisi utama pada pakan. 

Lemak yang tersimpan dalam jaringan tubuh ikan yang berfungsi untuk menjaga 

stamina dan energi yang baik pada ikan. Lemak berfungsi sebagai media 

penyimpanan kandungan vitamin-vitamin dalam tubuh ikan. Kandungan lemak 

pada ikan kernivora tidak direkomendasikan untuk pemberian lebih dari 8%. Pada 

ikan herbivora kebutuhan kandungan lemak tidak lebih dari 3%. Kelebihan lemak  
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pada ikan dapat menyebabkan gangguan kesehatan ikan seperti terjadinga 

kerusakan hati, munculnya beberapa penyakit bahkan dapat menyebabkan 

kematian. Lemak lemak yang terkandung pada bahan pakan seperti daging sapi, 

ayam sangat tidak direkomendasikan karena dapat menyebabkan kesulitan dalam 

mencerna lemak-lemak keras tersebut. Lemak yang baik untuk ikan seperti lemak 

tak jenuh yang biasanya terdapat pada artemia sehingga sangat mudah dicerna oleh 

ikan (Nuraeni, 2004). 

Lemak selain berfungsi untuk penyimpnan  kandungan vitamin, tetapi juga 

sebagai menghemat protein di saat asupan protein dalam tubuh mengalami 

degradasi. Lemak akan dimanfaatkan sebagai fungsi protein dalam tubuh ikan 

lemak dapat difungsikan sebagai pelumas untuk membantu pengeluarannya apabila 

terjadi gangguan pencernaan. Ketika suhu tubuh ikan tidak teratur, lemak akan 

berfungsi untuk memelihara suhu tubuh agar tetap stabil meskipun suhu diluar 

sangat dingin. Lemak akan menyesuaikan keseimbangan suhu tubuh sehingga 

tubuh ikan  tidak kehilangan suhu panas dengan cepat. lemak juga berfungsi sebagai 

pelindung organ sebesar 50%. Dengan 45% lemak dalam rongga perut yang akan 

membuat organ-organ pada ikan akan terlindungi dari benturan dan berbagai faktor 

bahaya dari luar (Liviawaty dan Afrianto, 2005) 
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