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INVENTARISASI DAN ANALISIS PROTEIN KASAR PAKAN KOMPLIT 

 DAN KONSENTRAT UNGGAS YANG DIPASARKAN 

DIKOTA MATARAM 

 

ABSTRAK 

Oleh 

Moh. Kurniawan 

B1D 211 173 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi jenis pakan komplit dan 

konsentrat serta menganalisis kandungan protein kasar. Penelitian dilakukan 

dalam 2 tahapan yang terdiri dari tahap inventarisasi jenis pakan komplit dan 

konsentrat dan tahap analisis protein kasar. Parameter yang diamati adalah jenis-

jenis pakan yang dijual dibeberapa poultry shop, kandungan protein kasar yang 

tertera pada leaflet dan kandungan protein kasar hasil analisis laboratorium. Data 

yang terkumpul dari hasil inventarisasi dan analisis protein kasar akan ditabulasi 

dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 

poultry shop yang menjual pakan komplit dan konsentrat di Kota Mataram, 

terdapat sebanyak 49 jenis pakan komplit dan 17 jenis pakan konsentrat. 

Berdasarkan komposisi protein kasar yang tertera pada leaflet  dibandingkan hasil 

analisis protein kasar terdapat perbedaan baik kekurangan maupun kelebihan pada 

beberapa jenis pakan yang cukup ekstrim yaitu kekurangan mencapai 7,04% pada 

pakan comfeed ABS dan kelebihan protein mencapai 3,40% pada pakan starfeed 

B123C. Terdapat 3 jenis pakan yang memiliki kandungan protein kasar hampir 

sesuai atau mendekati hasil analisis dengan perbedaan berkisar 0,40 – 0,94%.  

 

 

Kata Kunci : protein, pakan komplit, konsentrat, unggas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

THE INVENTORY AND ANALYSIS OF CRUDE PROTEIN ON 

COMPLETE FEED AND CONCENTRATE WHICH  

ARE SOLD IN MATARAM CITY 

 

ABSTRACT 

By 

Moh. Kurniawan 

B1D 211 173 

 

 This research was aimed to inventory the complete feed and concentrate 

and to analyze crude protein. This research was conducted into two steps are 

inventory step, of the complete feed and concentrate, another step was that 

analyzing crude protein. The parameter which was being observed is that kind of 

livestock feed that is sold in poultry shop, crude protein unsure printed in leaflet 

and crude protein unsure from the laboratory. The data collection from the 

inventory process as well as from analyzing crude protein were tabulated and 

explained descriptively. According to the survey, the result of this research shown 

that there are 7 poultry shopsell the complete feed and concentrate in Mataram 

City, and the calculation of feed from the inventory process was that about 49 

complete feed and 17 concentrate. According to the crude protein which was 

printed in the leaflet compared to the result of crude protein, it was found that 

there are the differences either disadvantages or advantages from the kind of feed 

extremely, the disadvantages was about 7,04% in the comfeed ABS and the 

advantages found 3,04% from the StarfeedB123C. There were three kinds of 

feeds which containing crude protein unsure which approximately near to the 

result within the differences about 0,40 – 0,94%.  
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 PENDAHULUAN 

  Latar Belakang 

Unggas dipelihara dan diusahakan secara komersial intensif karena 

produksinya berupa telur atau dagingnya  dibutuhkan oleh masyarakat dalam 

jumlah besar karena nilainya sebagai bahan makanan yang mengandung protein 

hewani. Bibit unggas khusunya ayam diseleksi menurut kemampuan produksinya  

dengan tujuan produksi telur atau daging sehingga terbentuk strain unggas yang 

secara umum disebut ayam ras pedaging dan petelur. Kelompok unggas yang lain 

dipelihara karena diantaranya mempunyai bentuk badan  yang unik, warna bulu 

yang menarik, suara kokok yang panjang  yang disebut sebagai unggas 

ornamental, pameran atau fancy yang dipelihara sebagai unggas hoby.  Dengan 

dukungan potensi serta teknologi modern peternakan unggas di Indonesia 

berkembang menjadi suatu industri peternakan yang maju sesuai dengan potensi 

perkembangan yang didukung oleh kemampuan unggas secara genetis yang dalam 

waktu cepat dapat memproduksi telur dan daging yang sangat berarti dalam 

menunjang pemenuhan kebutuhan protein hewani (Achmanu dan Muharlien, 

2011).   

Keberhasilan mengusahakan ternak khususnya pada peternakan unggas 

tergantung pula pada penyediaan pakannya. Pengetahuan tentang pakan untuk 

ternak bagi manusia sendiri sudah cukup maju dan berkembang pesat, ditinjau 

dari banyaknya inovasi dalam mengolah bahan pakan menjadi produk-produk 

pakan jadi dengan teknik pengolahan yang modern dan didukung dengan 

kemajuan teknologi dibidang industri pakan ternak dalam hal ini ternak unggas. 

Kualitas pakan yang diberikan pada ternak unggas harus sesuai dengan kebutuhan 

zat-zat makanan pada periode atau umur unggas yang dipelihara, untuk itu salah 

satu kunci utama keberhasilan usaha peternakan unggas adalah dapat menguasai 

dengan baik pembuatan pakan yang serasi yang memenuhi kebutuhan nutrien (zat 

gizi) bagi ternak dan tentu saja dengan nilai ekonomis yang sangat baik dan dapat 

bersaing dipasaran.  
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Pakan ternak unggas terdiri dari pakan komplit dan konsentrat yang 

umumnya diproduksi oleh pabrik, kedua jenis pakan ini memiliki kandungan 

nutrien (zat gizi)  yang telah disesuaikan dengan kebutuhan ternak unggas pada 

masing-masing fase. Pakan komplit merupakan pakan ternak yang lengkap yang 

bisa melengkapi dan memenuhi nutrisi dan gizi yang dibutuhkan ternak selama 

satu hari (24 jam). Sedangkan konsentrat adalah suatu bahan makanan yang 

dipergunakan bahan makanan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari 

keseluruhan makanan dan dicampur sebagai suplemen/pelengkap (Tillman et al 

,1986). Pakan-pakan tersebut telah banyak beredar di masyarakat, khusunya yang 

di Kota Mataram. 

Di Kota Mataram cukup banyak dijumpai poultry shop (penjual pakan 

unggas) yang menjual berbagai macam jenis pakan unggas yang diproduksi oleh 

pabrik-pabrik pakan ternak dengan berbagai macam variasi serta beragam jenis 

merek dagang berbeda. Banyaknya jenis pakan yang dijual bebas tersebut dapat 

mempermudah konsumen dengan banyaknya pilihan dalam menentukan jenis 

pakan yang akan diberikan kepada ternaknya.   

Dari beberapa hasil studi dan riset yang telah dilakukan yang 

menggunakan pakan komplit dan konsentrat, ternyata tidak memberikan hasil 

produksi yang optimal. Setelah dilakukan pengujian ulang terhadap kandungan 

nutrien, terkadang kandungan proteinnya tidak sesuai dengan yang tercantum 

pada kemasan / leaflet. Oleh karena itu, diperlukan studi dan riset lebih lanjut 

mengenai “Inventarisasi dan Analisis Protein Kasar Pakan Komplit Dan Pakan 

Konsentrat Unggas Yang Dipasarkan Di ota Mataram” untuk mengkaji 

kandungan protein kasar pakan komplit dan konsentrat yang diproduksi oleh 

pabrik dan juga mendata jenis-jenis pakan yang dipasarkan. Data yang dihasilkan 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih pakan 

unggas yang baik dengan nutrien yang cukup dan seimbang untuk usaha 

peternakan khususnya di kota Mataram. 
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 METODE PENELITIAN  

 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa poultry shop yang tersebar di kota 

Mataram dan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 

sampai Oktober 2015 untuk menginventarisasi jenis pakan yang dipasarkan dan 

analisis protein kasar.   

Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan selama menginventarisasi jenis pakan yang 

dipasarkan oleh poultry shop adalah lembar kerja penelitian, kamera digital, 

kantong plastik sampel, kertas label, alat tulis lengkap, dan buku catatan. 

Kemudian alat yang digunakan untuk evaluasi kandungan protein kasar pakan 

komplit dan konsentrat adalah peralatan uji protein kasar. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah beberapa jenis sampel 

pakan, baik pakan komplit maupun konsentrat yang telah diperoleh dan 

dikumpulkan dari beberapa poultry shop. 

  Metode Penelitian 

   Metode penelitian ini terdiri dari 2 tahap penelitian yaitu tahap I 

menginventarisasi jenis pakan komplit dan konsentrat yang dipasarkan di Kota 

Mataram dan tahap II analisis Laboratorium dengan melakukan analisis 

kandungan protein kasar pakan komplit dan konsentrat. 

1. Inventarisasi Jenis Pakan Yang Dipasarkan 

Pengambilan data jenis pakan yang dipasarkan adalah dengan 

mengunjungi beberapa poultry shop, kemudian dilakukan pengamatan langsung 

kepada jenis pakan yang dijual dan memfoto berbagai jenis pakan yang terdapat di 

poultry shop tersebut. Hasil pengamatan tersebut kemudian dicatat pada lembar 

kerja penelitian berupa nama poultry shop, jenis pakan yang dijual dan kandungan 

protein kasarnya yang tertera pada kemasan/leaflet.  
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2. Analisis Laboratorium 

a. Pengambilan Sampel Pakan 

Jenis-jenis pakan yang dijual pada beberapa poultry shop kemudian dibeli 

sebanyak 1 kg per 1 sampel pakan. Kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis kandungan protein kasarnya. Sampel jenis pakan 

yang dikumpulkan berjumlah 25 sampel dengan pemberian kode sampel 

menggunakan abjad A sampai Z yang selanjutnya akan dianalisis kandungan 

protein kasarnya. 

b. Analisis Kandungan Protein Kasar 

Sampel tersebut selanjutnya dianalisis kandungan protein kasarnya dengan 

metode baku analisis proksimat yang terdiri dari 3 tahapan yaitu destruksi, 

destilasi dan titrasi (AOAC, 1970). 

Variabel Yang Diamati 

Adapun variabel yang diamati adalah jenis – jenis pakan yang dijual di 

beberapa poultry shop, baik jenis pakan komplit maupun konsentrat, kandungan 

protein kasar yang tertera pada leaflet, dan kandungan protein kasar hasil analisis 

di laboratorium. 

     Analisis Data 

Semua data yang terkumpul akan ditabulasi dalam 2 sumber yaitu 

sumber pertama berdasarkan yang tertera pada leaflet/kemasan dan sumber kedua 

berdasarkan analisis di laboratorium, selanjutnya dilakukan pembahasan secara 

deskriptif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Umum Lokasi Penelitian 

Perkembangan usaha peternakan unggas di Nusa Tenggara Barat (NTB) 

cukup maju, hal ini terlihat dari banyaknya toko-toko atau poultry shop-poultry 

shop yang menjual pakan unggas di Kota Mataram.  Poultry shop tersebut tidak 

hanya menjual produk pakan dari satu pabrik pakan saja, tetapi dari beberapa 

pabrik pakan yang berbeda yang banyak terdapat di kawasan pulau Jawa. Produk 

pakan jadi berupa pakan komplit maupun konsentrat tersebut diperjualbelikan 

oleh poultry shop kepada peternak dengan skala kecil sampai besar. 

Poultry shop yang disurvey menjadi distributor hingga agen penjualan di 

Kota Mataram berjumlah 7 poultry shop yaitu UD. Sinta, UD. Rahmi, UD. 

Nuansa Karya Satwa (NKS), UD. BAMA (Budi Makmur), PD. Sriwijaya, UD 

Sepakat dan PT. Baling-Baling Bambu. Dari keseluruhan poultry shop tersebut 

terdapat di 3 kecamatan di Kota Mataram yaitu di Kecamatan Cakranegara, 

Kecamatan Ampenan, dan Kecamatan Mataram. 

UD. Rahmi, UD. Nuansa Karya Satwa (NKS), UD Sepakat merupakan 

poultry shop berskala kecil dengan penjualan pakan yang terbatas hanya 

disekitaran wilayah Kota Mataram dan beberapa kabupaten di pulau Lombok  

saja. Ketiga poultry shop ini menjual pakan secara eceran dan juga melayani 

pembelian per karung 50 kg. UD. Sinta UD. BAMA (Budi Makmur), PD. 

Sriwijaya adalah poultry shop berskala sedang bila ditinjau dari segi pemasaran 

produk pakannya. Pemasaran produk pakan dari ketiga poultry shop ini cukup 

luas yaitu mencakup beberapa kabupaten dan kota di NTB, ketiga poultry shop 

tersebut bertindak sebagai agen penjualan untuk poultry shop dengan skala kecil 

dan juga melayani pembelian pakan secara eceran untuk peternak unggas, baik 

pembelian dalam jumlah sedikit dan dalam jumlah besar. 

PT. Baling-Baling Bambu merupakan poultry shop berskala besar, 

poultry shop ini merupakan anak cabang dari perusahaan dengan nama yang sama 

terletak di provinsi Bali. Poultry shop ini bertindak sebagai distributor pakan bagi 

peternak unggas dan juga poultry shop di NTB. Pemasaran pakan dari PT. Baling-
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Baling Bambu mencakup seluruh kabupaten dan kota di NTB dalam 

pedistribusian pakan yang dijual. PT. Baling-Baling Bambu hanya melayani 

pembelian pakan per karung 50 kg, harga yang ditawarkanpun cukup terjangkau 

untuk kalangan peternak ungggas yang ingin membeli pakan dalam skala besar. 

Keseluruhan poultry shop ini menjual produk pakan dari beberapa produsen atau 

pabrik pakan antara lain PT. Charoen Phokphand Indonesia Tbk, PT. Japfa 

Comfeed Indonesia Tbk, PT. Malindo Feedmill Tbk, PT. Cheil Samsung 

Indonesia Tbk dan PT. Menara Feedmill, PT. Wifira Sakti Tbk dan PT Sinar 

Indochem Tbk. 

Jumlah Pakan Komplit dan Konsentrat yang Dipasarkan dibeberapa  

Poultry Shop di Kota Mataram. 

Berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan dibeberapa poultry shop 

di Kota Mataram, terdapat banyak sekali jenis pakan yang diperjualbelikan baik 

itu jenis pakan komplit dan konsentrat. Jumlah pakan komplit dan konsentrat 

unggas yang dipasarkan oleh beberapa poultry shop di Kota Mataram disajikan 

pada Tabel 1 

Tabel 1. Jumlah Pakan Komplit dan Konsentrat Unggas yang diperdagangkan di  

Kota Mataram 

 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

 

 

 

No. Nama Poultry Shop Jumlah Pakan 

Pakan Komplit Konsentrat 

1 UD. Sinta 6 2 

2 UD. Rahmi 5 1 

3 UD. Nuansa Karya Satwa (NKS) 3 – 

4 UD. BAMA (Budi Makmur) 4 2 

5 PD. Sriwijaya 3 1 

6 UD. Sepakat 7 2 

7 PT. Baling – Baling Bambu 21 9 
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Berdasarkan data pada Tabel 1, dari 7 poultry shop yang telah disurvei 

dan diinventarisasi, semua poultry shop menjual pakan komplit. Masing-masing 

poultry shop bervariasi dari segi jumlah pakan yang umumnya diperjualbelikan, 

jumlah pakan yang paling banyak dijual oleh poultry shop PT. Baling-Baling 

Bambu sebanyak 30 jenis pakan diantaranya pakan komplit sebanyak 21 jenis dan 

konsentrat sebanyak 9 jenis. PT. Baling-Baling Bambu merupakan distributor 

pakan yang besar dari segi pemasaran produk pakan, yang mana beberapa poultry 

shop yang tersebar di Kota Mataram umumnya membeli pakan di PT. Baling-

Baling Bambu untuk selanjutnya dijual kembali kepada para peternak yang biasa 

disebut juga sebagai pengecer. Jumlah pakan yang paling sedikit dijual adalah 3 

jenis pakan yang merupakan jumlah pakan yang dijperjualbelikan oleh UD. NKS 

dengan jenis pakan komplit sebanyak 3 jenis. UD. NKS merupakan poultry shop 

yang penjualan pakannya dalam skala kecildan tidak menjual jenis konsentrat. 

Jenis Pakan Komplit dan Konsentrat Unggas yang 

dipasarkan di Kota Mataram 

Pakan unggas yang diproduksi oleh pabrik terdiri atas pakan komplit dan 

konsentrat. Pakan komplit dibedakan berdasarkan jenis unggas dan umur unggas 

tersebut seperti pakan ayam pedaging starter dan finisher, pakan ayam ras petelur 

starter, pakan ayam ras petelur grower, serta pakan ayam ras petelur layer. 

Konsentrat yang merupakan pakan setengah jadi diproduksi disesuaikan juga 

dengan umur unggas, seperti konsentrat ayam pedaging dan petelur, konsentrat 

itik petelur, dan konsentrat puyuh.  

Pakan yang yang dijual pada masing-masing poultry shop memiliki jenis 

yang beragam, dan harga jual pakanpun bervariasi. Harga pakan komplit dan 

konsentrat yang dijual berdasarkan jenis pakan dan dari pabrik yang memproduksi 

pakan. Banyaknya jenis pakan yang dipasarkan di Kota Mataram membuat 

poultry shop semakin maju dan berkembang dalam memasarkan jenis pakan 

unggas. Jenis-jenis pakan komplit dan konsentrat unggas yang di pasarkan di Kota 

Mataram di sajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Jenis Pakan Komplit dan Konsentrat Unggas yang dipasarkan di Kota 

Mataram 

Sumber : Data primer diolah (2015) 

Berdasarkan data pada Tabel 2 terdapat beberapa sampel pakan yang 

dibeli pada tiap poultry shop berbeda yang telah disurvei dan diinventarisasi, 

beberapa jenis pakan tersebut dikumpulkan dan diberikan kode sampel A sampai 

Z untuk selanjutnya dianalisis kandungan protein kasarnya. Pakan yang berjumlah 

25 jenis tersebut merupakan produk dari beberapa pabrik pakan antara lain PT. 

Charoen Phokphand Indonesia Tbk, PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk, PT. 

Malindo Feedmill Tbk dan PT. Cheil Samsung Indonesia Tbk. Nama masing-

masing pakan yang diperjualbelikan ditiap poultry shop berbeda, hal ini 

 Nama Pakan (Kode) 

No. Pakan Komplit    Kode No. Konsentrat Kode 

1. Comfeed ABS A 1. Comfeed KLK Super 36 E 

2. Comfeed BR-1 B 2. Comfeed Konsentrat itik D 

3. Comfeed DB II C 3. KR. 55 Super konsentrat Q 

4. Comfeed AD I H 4. KIT SP R 

5. Comfeed Puyuh Petelur I 5. HI-PRO-VITE KLK – S S 

6. Comfeed AD II G    

7. GM – 1EJ J    

8. 

 

HI-PRO-VITE Medicated  

511B 

K  
 

 

9. 

 

HI-PRO-VITE Medicated  

512B 

L    

10. Guyofeed R-91 M    

11. Starfeed B888SP N    

12. Starfeed B123C O    

13. PYH SP P    

14. Malindo Giant 8202 T    

15. BP 11- Bravo BR – 1 U    

16. HI-PRO-VITE Medicated 592 V    

17. HI-PRO-VITE Medicated 591 W    

18. HI-PRO-VITE Medicated 593 X    

19. HI-PRO-VITE Medicated 594 Y    

20. Malindo BR-2 Z    
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dikarenakan pemberian nama produk pakan oleh pabrik pakan ternak sesuai 

dengan jenis pakan, jenis ternak unggas, dan juga kode tertentu yang diberikan 

oleh pabrik pakan guna membedakan dengan produk pakan lain. 

Pemberian nama pakan (nomenklature) berisi tentang peraturan untuk 

perincian atau tatanama bahan pakan. Perincian bahan pakan dirancang untuk 

memberi nama setiap pakan. Ciri-ciri bahan makanan dibedakan dan dipisahkan 

dengan mengkhususkan dari kualitas bahan pangan yang dihubungkan dengan 

perbedaan nilai gizinya. Pemberian nama bahan pakan secara internasional 

meliputi 6 fase yaitu asal mula, bagian, proses, umur/tingkat kedewasaan, 

defoliasi, serta grade/kandungan kualitas dari pabrik (Hartati, 2002). 

Kandungan Protein Kasar Pakan Komplit dan Konsentrat yang 

 Tertera pada leaflet dan Hasil Analisis 

 

Seluruh produk pakan yang diproduksi oleh pabrik pakan ternak telah 

melalui uji kualitas baik fisik, biologis maupun kimiawi guna menjaga kualitas 

pakan yang diproduksi. Pengujian kualitas pakan juga berguna sebagai informasi 

tambahan kepada konsumen mengenai kandungan nutrisi yang terkandung dalam 

pakan yang akan dibeli, hal ini dapat memudahkan peternak pada umumnya 

dalam memilih jenis pakan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan 

ternaknya. Data protein kasar dapat digunakan untuk melihat potensi bahan baku 

pakan sebagai sumber protein. 

Pada dasarnya uji kandungan nutrisi pakan sangatlah penting, uji 

kandungan nutrisi pakan dilakukan dengan menggunakan analisis proksimat. 

Analisis proksimat merupakan uji analisa suatu bahan pakan yang telah lama ada 

dan dapat digunakan untuk menduga nilai nutrien dan nilai energi dari bahan atau 

campuran pakan yang berasal dari bagian komponen bahan pakan tersebut 

(McDonald et. Al, 2002). Data kandungan protein kasar yang tertera pada leaflet 

dan hasil analisis laboratorium disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3.  Kandungan Protein Kasar (PK) Pakan yang Tertera pada Leaflet dan 

Hasil Analisis. 

 

Sumber : Analisis dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram (2015) 

Keterangan = (+/–)  + : Nilai protein hasil analisis melebihi nilai protein yang  

tertera pada leaflet. 

   –: Nilai protein hasil analisis kurang dari nilai protein yang 

tertera pada leaflet. 

 

No. Nama Pakan Kandungan Protein Kasar % 

Leaflet Hasil Analisis + / – 

 Pakan Komplit    

1 Comfeed ABS  21 13,96 - 7,04 

2 Comfeed BR-1 21 – 23  22,06 + 1,06 

3 Comfeed DB II – 18,13 – 

4 Comfeed AD I –  18,82 –  

5 Comfeed Puyuh Petelur – 22,00 – 

6 Comfeed AD II – 14,97 – 

7 GM – 1EJ 22 – 23  20,88 - 1,12 

8 HI-PRO-VITE Medicated 511B 21,00 – 23,00 19,64 - 1,36 

9 HI-PRO-VITE Medicated 512B 19,00 – 21,00 21,52 + 0,52 

10 Guyofeed R-91 19 13,24 - 5,76 

11 Starfeed B888SP 19 20,81 + 1,81 

12 Starfeed B123C 13 16,40 + 3,40 

13 PYH SP – 20,79 – 

14 Malindo Giant 8202 19 – 21  18,46 - 0,54 

15 BP 11- Bravo BR – 1 21 – 23  22,60 + 1,60 

16 HI-PRO-VITE Medicated 592 15,00 – 17,00 15,28 + 0,28 

17 HI-PRO-VITE Medicated 591 – 18,13 – 

18 HI-PRO-VITE Medicated 593 – 14,98 – 

19 HI-PRO-VITE Medicated 594 – 18,67 – 

20 Malindo BR-2 20 – 22  18,83 - 1,17 

 Konsentrat    

21 Comfeed KLK Super 36 34 28,62 - 5,38 

22 Comfeed Konsentrat itik 37 34,64 - 2,36 

23 KR. 55 Super konsentrat  33 – 35  37,31 + 2,31 

24 KIT SP 37 – 38  39,56 + 1,56 

25 HI-PRO-VITE KLK – S 30 – 32 26,71 - 5,29 
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Berdasarkan data pada Tabel 3 terdapat 25 jenis pakan yang terbagi 

menjadi 20 jenis pakan komplit dan 5 jenis konsentrat. Hasil analisis protein kasar 

yang dilakukan di laboratorium kemudian dibandingkan dengan data atau 

informasi mengenai kandungan nutrisi jenis pakan yang dianalisis yang 

ditemukan dikemasan pakan, leaflet maupun sumber informasi melalui internet, 

jika tidak ditemukan informasi mengenai kandungan nutrisi yang terkandung pada 

jenis pakan yang dibeli. Dari beberapa jenis pakan yang telah dianalisis 

kandungan protein kasarnya, terdapat 8 jenis pakan yang tidak didapatkan 

informasi baik dari keamasan, leaflet maupun informasi dari internet mengenai 

kandungan protein kasar yang akan dijadikan pembanding dengan hasil analisis 

laboratorium yang dilakukan. Tidak adanya informasi dari leaflet mengenai 

kandungan protein kasar menyulitkan dalam membandingkan data hasil analisis 

laboratorium dan data informasi pada pakan. 

Terdapat 9 jenis pakan hasil analisis laboratorium yang kandungan 

protein kasarnya lebih rendah dari nilai yang tertera di leaflet pakan. Beberapa 

jenis pakan ini terdiri dari 9 jenis pakan komplit dan 3 jenis konsentrat. Selisih 

nilai protein kasar terendah adalah -0,54% pada pakan Malindo Giant 8202 dan 

selisih protein kasar tertinggi adalah -7,04% pada pakan Comfeed ABS (Ayam 

Buras Super). Dari hasil analisis laboratorium, didapatkan 5 jenis pakan yang 

lebih tinggi kandungan protein kasarnya dibandingkan yang tertera pada leaflet. 

Pakan komplit Starfeed B123C dengan selisih nilai kandungan protein kasar 

sebesar 3,40% dan jenis pakan konsentrat KR. 55 Super konsentrat dengan 

selisish kandungan protein kasar tertinggi sebesar 2,31%. 

Dari hasil analisis laboratorium, ditemukan beberapa pakan yang 

kandungan nilai proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tertera pada 

leaflet, hal ini dapat disebabkan oleh pakan komplit dan konsentrat dicampur 

dengan jenis pakan lain selama proses penyimpanan maupun selama pakan 

tersebut dijual, dan juga dapat disebabkan oleh proses analisis protein yang 

dilakukan di laboratorium. Kelebihan kandungan protein pakan komplit dan 

konsentrat cukup baik untuk ternak yang akan diberi pakan, karena pada 
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umumnya kandungan protein pakan yang seringkali mengalami kekurangan. 

Pakan komplit dan konsentrat yang dianalisis kandungan protein kasarnya banyak 

terjadi perubahan sifat serta penurunan nilai gizi dan nutrisi yang terkandung 

didalam beberapa pakan tersebut. Penurunan kualitas ini secara langsung 

berpengaruh pada kandungan nutrisi pakan komplit dan konsentrat khususnya 

protein kasarnya. 

Adanya perubahan kandungan nutrisi pakan komplit dan konsentrat yang 

dipasarkan di Kota Mataram juga disebabkan oleh kurangnya perhatian poultry 

shop  dengan sistem penyimpanan pakan. Pakan yang dijual oleh poultry shop 

biasanya disimpan dengan tidak teratur dan kemasan pakan tersebut dibiarkan 

terbuka, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi secara langsung 

sehingga kutu dapat masuk kedalam pakan dan menurunkan kualitas dan secara 

langsung menurunkan kualitas pakan. Umumnya perubahan kandungan nutrisi 

pakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain temperatur, kelembaban, 

kondisi gudang (ruang penyimpanan) dan faktor yang mempengaruhi kualitas 

bahan pakan yang dijadikan ransum yakni diakibatkan oleh waktu penyimpanan 

pakan yang terlalu lama (Rasyaf, 1992). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Jumlah pakan komplit yang diinventarisasi sebanyak 66 jenis pakan terdiri 

dari 49 jenis pakan komplit dan konsentrat sebanyak 17 jenis. Jenis pakan 

didominasi oleh pakan ayam pedaging dan petelur diikuti oleh konsentrat itik dan 

puyuh. Hasil analisis laboratorium protein kasar pakan komplit dan pakan 

konsentrat diperoleh kandungan protein kasar pakan yang lebih rendah 

dibandingkan yang tertera dileaflet adalah sekitar 7,04% pada pakan komplit ABS 

(Ayam Buras Super) dan kandungan protein kasar yang lebih tinggi dibandingkan 

leaflet adalah pakan Starfeed B123C dengan selisih kandungan protein kasar 

tertinggi sebesar 3,40%. Terdapat 3 jenis pakan yang memiliki kandungan protein 

kasar hampir sesuai atau mendekati hasil analisis dengan perbedaan berkisar 0,40 

– 0,94%. 

Saran 

Diharapkan kepada Dinas Peternakan dan pihak terkait untuk rutin 

melakukan kegiatan survey dan melakukan pengawasan mutu serta kuantitas 

pakan secara rutin mengenai pakan yang beredar di NTB khususnya di Kota 

Mataram, karena banyaknya keluhan serta laporan para peternak mengenai 

kualitas pakan yang dijual dipoultry shop tidak sesuai yang diharapkan, hal ini 

banyak merugikan peternak khususnya.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Achmanu dan Muharlien. 2011. Ilmu Ternak Unggas. Cetakan I. Universitas 

Brawijaya Press. Malang. 

AOAC, 1970. Official Methods of analysesof the Association of official 

Agricultural Chemists. Washington DC. USA 

Hartati, Sri. 2002. Nutrisi Ternak Dasar. Universitas Jenderal Soedirman. 

Purwokerto. 

McDonald P, Edwards RA, Greenhalgh JED, Morgan CA. 2002. Animal 

Nutrition. 6th Edition. Ashford Colour Press, Ltd., Gosport. 

Rasyaf, M. 1992. Makanan Ayam Broiler. Kanisius. Yogyakarta. 

Tillman, A. D., H. Hartadi, Soedomo, R. Soeharto, Dr. 1986. Ilmu Makanan 

Ternak Dasar. Gadjah Mada University. Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

 


