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ABSTRACT 

 

As demands for poultry meat rapidly increase (118,017,161 tons in 2019, according 

to data from FAOSTAT), feed producers need to comply with Indonesia’s economy to stay 

afloat. In order to keep up with demands, feed producers need to provide efficient and 

effective ways to supply the industry. Thus, finding its nutritional compositions, enzymes 

and its effects towards livestock is important. Else from some prior research, we went to 

PT. Indochem, a feed company, to further enhance our knowledge regarding this topic by 

interviewing and observing the factory. The research shows that the chicken feed produced 

contains many different enzymes such as xylanase, phytase and many more with specific 

nutrients to break down. Aside from that, it also contains antibiotics that help stimulate 

growth within the chickens.These results show that many enzymes and nutrients play 

specific roles needed in chicken feed to have chickens grow more efficiently and effectively. 

Key words: poultry, enzymes, chicken, feed 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Hewan ternak merupakan jenis hewan yang dimanfaatkan manusia untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan hidup, terutama untuk dikonsumsi agar dapat 

memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Manfaat lain dari hewan ternak juga sebagai sumber 

sandang, misalnya diambil bulunya untuk dijadikan benang wol, ataupun ulat sutera 

yang dimanfaatkan untuk menghasilkan benang sutra guna memenuhi kebutuhan 

sandang. Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 1976, ternak ialah hewan peliharaan 

yang hidupnya yakni mengenai tempatnya, makanannya dan berkembang biaknya 

serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia, dipelihara khusus sebagai 

penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. 

Fungsi utama hewan ternak sebagai sumber pangan terbukti dari data yang 

menyatakan bahwa selama 50 tahun terakhir, permintaan global untuk daging terus 

mengalami peningkatan, sehingga produksi daging global juga telah meningkat lebih 

dari tiga kali lipat, yaitu sekitar 340 juta ton setiap tahunnya (Ritchie dan Roser, 

2017). 

Hewan ternak yang dimanfaatkan manusia tentunya harus memiliki kualitas 

yang tinggi sehingga dapat memproduksi produk yang berkualitas tinggi pula. 

Pengendalian kualitas hewan ternak salah satunya dapat dilakukan melalui 

pengendalian diet dan pemberian makanan yang bernutrisi tinggi karena asupan gizi 

menentukan kesehatan hewan ternak tersebut. Secara umum, pakan ternak dibagi 

menjadi 4 jenis, yaitu pakan kasar, pakan penguat, pakan fermentasi, dan pakan 

tambahan. Pakan kasar adalah pakan yang bervolume besar tetapi berat dari setiap 
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unit volumenya rendah yang dapat berasal dari hijauan, antara lain rumput, daun 

leguminos, serta sisa hasil panen seperti jerami. Pakan penguat adalah pakan ternak 

yang memiliki kandungan serat kasar rendah dengan nutrisi utama berupa energi dan 

protein. Pakan fermentasi adalah hasil dari proses amoniasi atau peragian yang dibuat 

untuk memaksimalkan pengawetan kandungan gizi pada pakan sehingga dapat 

disimpan dalam waktu lama tanpa mengurangi jumlah nutrisinya. Pakan tambahan 

adalah produk yang berguna untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, ataupun 

menyembuhkan hewan ternak. 

Sebagai usaha mengoptimalkan peranan nutrisi dalam mendukung 

pencapaian produksi ternak, banyak industri pakan ternak menambahkan enzim 

dalam produknya. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi sebagai 

katalisator reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sistem biologi. Katalisator adalah 

suatu zat yang mempercepat reaksi kimia, tetapi tidak mengubah keseimbangan 

reaksi atau tidak mempengaruhi hasil akhir reaksi. Hal inilah yang memicu pemikiran 

bahwa enzim bisa menjadi salah satu bahan alternatif yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki kualitas pakan ternak yang aman untuk ternak, manusia yang 

mengkonsumsi hasil ternak, maupun bagi lingkungan. Sebagai upaya mempelajari 

lebih mengenai hal ini, dilaksanakan penelitian berjudul Pemanfaatan Enzim Aditif 

dalam Pakan Ternak Jagung di PT. Sinar Indochem. Rencana penelitian akan dipapar 

dalam proposal penelitian ini. 

1.2 Batasan Masalah 
 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang dari rumusan 

masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Batasan-batasan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Hewan ternak adalah hewan yang hidupnya diatur dan diawasi manusia dengan 

tujuan sebagai sumber penghasil bahan-bahan dan jasa bagi kepentingan hidup 

manusia. 

2. Kualitas dan kesehatan hewan ternak dipengaruhi oleh diet dan komposisi 

makanan yang dikonsumsi. 

3. Enzim adalah senyawa protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam sistem 

makhluk hidup sehingga berfungsi untuk memperbaiki kualitas pakan ternak. 

1.3 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana proses pencampuran enzim aditif dalam pakan ayam yang diproduksi 

PT. Sinar Indochem? 

2. Bagaimana penentuan kadar dan jenis enzim aditif yang digunakan dalam pakan 

ayam yang diproduksi PT. Sinar Indochem? 

3. Bagaimana penggunaan enzim aditif dalam pakan ayam yang diproduksi PT. 

Sinar Indochem dapat membantu meningkatkan kualitas hewan ternak? 

1.4 Tujuan 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

 

1. Mengetahui proses pencampuran enzim aditif dalam pakan ayam yang 

diproduksi PT. Sinar Indochem. 

2. Mengetahui cara penentuan kadar dan jenis enzim aditif yang digunakan dalam 

pakan ayam yang diproduksi PT. Sinar Indochem. 

3. Mengetahui manfaat penggunaan enzim aditif dalam pakan ayam yang 

diproduksi PT. Sinar Indochem terhadap hewan ternak. 
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1.5 Manfaat 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

1. Mengetahui proses produksi pakan ayam dengan campuran enzim aditif di PT. 

Sinar Indochem. 

2. Mengetahui kelebihan dari enzim aditif pilihan yang dicampurkan pada pakan 

ayam di PT. Sinar Indochem. 

3. Memiliki wawasan mengenai dampak pemberian pakan ayam dengan campuran 

enzim aditif yang diproduksi PT. Sinar Indochem terhadap ayam yang 

mengonsumsinya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 
2.1 Pengertian Pakan Ternak 

 

Pakan ternak adalah segala pakan yang dapat diberikan dan bermanfaat bagi 

ternak dan tidak menimbulkan efek samping terhadap ternak. Pakan ternak terbagi 

menjadi 2 jenis yaitu hijauan dan konsentrat (Reksohadiprodjo, 1988). Hijauan 

merupakan jenis pakan ternak yang memiliki kandungan serat yang tinggi dan 

memiliki daya cerna yang rendah. Secara umum hijauan dibagi menjadi beberapa 

jenis, yaitu rumput-rumputan, leguminosa, dan limbah pertanian. Contoh dari 

rumput-rumputan adalah Rumput Alam, Rumput Unggul, Rumput King Grass, 

Rumput Setaria dan lain-lain. Contoh-contoh dari leguminosa adalah Centrosema 

Pubescens, Stylosanthes sp, Lablab, Clitoria sp dan lain-lain. Contoh-contoh dari 

limbah pertanian adalah ampas tahu, dedak padi, onggok kering, molasses dan lain- 

lain. 

Konsentrat merupakan jenis pakan ternak yang memiliki kandungan serat 

yang rendah, umumnya dibawah 18%. Secara umum konsentrat dapat dibagi menjadi 

dua menurut tujuannya, yaitu konsentrat sebagai sumber energi dan konsentrat 

sebagai sumber protein. Konsentrat dikatakan sebagai sumber energi apabila 

mempunyai kandungan protein kasar kurang dari 20% dan serat kasar 18%, 

sedangkan konsentrat dikatakan sebagai sumber protein karena mempunyai 

kandungan protein lebih besar dari 20% (Tillman et al., 1998). 
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2.2 Jenis-jenis Pakan Ternak 

 

Menurut Erlita (2017), pakan ternak berdasarkan manfaatnya dapat 

diklasifikasi menjadi lima jenis, yaitu pakan kasar, pakan penguat atau konsentrat, 

pakan fermentasi, mineral, vitamin, dan pakan tambahan. 

Pakan kasar adalah pakan yang bervolume besar, tetapi berat dari setiap unit 

volumenya rendah. Makanan yang termasuk pakan kasar dapat berasal dari hijauan, 

antara lain sebagai berikut. 

1. Rumput, seperti rumput lapangan, rumput tanaman, rumput grinting, rumput 

benggala, rumput kolonjono, rumput tuton. 

2. Daun leguminos. 

 

3. Sisa hasil panen seperti jerami padi, jerami kedelai, jerami jagung, dan jerami 

kacang tanah. 

Pakan ternak yang berasal dari hijauan memiliki kandungan serat kasar 

sekitar 18%, tetapi memiliki kandungan energi yang rendah. Hijauan yang menjadi 

sumber nutrisi yang baik adalah hijauan yang mengandung protein kasar sebanyak 

20% total bahan kering seperti leguminosa atau kacang-kacangan. Sedangkan, pakan 

dari sisa hasil panen seperti jerami hanya memiliki kandungan protein kasar sekitar 

3-4% bahan kering. Dari pakan hijau-hijauan yang berasal dari daun dan rumput yang 

berkualitas, hewan ternak seperti sapi hanya dapat bereproduksi 70% dari 

kemampuan seharusnya. Namun bagaimanapun juga, pakan kasar sangat diperlukan 

untuk hewan ternak ruminansia karena memiliki serat kasar tinggi yang dibutuhkan 

untuk merangsang rumen serta menentukan kadar lemak susu. 

Pakan penguat atau disebut juga konsentrat adalah pakan ternak yang 

memiliki kandungan serat kasar rendah, yaitu dibawah 18%. Nutrisi utama dari 

pakan konsentrat berupa energi dan protein. Ada dua perbedaan konsentrat, yakni 
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konsentrat sebagai sumber energi dan sebagai sumber protein. Konsentrat sumber 

energi adalah konsentrat yang memiliki kadar protein kurang dari 20%. Sedangkan, 

konsentrat sumber protein adalah konsentrat yang memiliki kadar protein di atas 

20%. Konsentrat merupakan suatu bahan pakan ternak yang diberikan bersamaan 

dengan bahan pakan ternak lainnya untuk meningkatkan kandungan gizi pakan 

ternak yang dicampurkan sebagai pakan pelengkap. Contoh penggunaannya seperti 

apabila peternak sapi perah yang ingin menjaga produksi susu sapi akan lebih 

memilih untuk memberikan pakan ternak konsentrat kepada sapi-sapinya karena sapi 

yang hanya diberikan pakan ternak dari hijauan akan memproduksi susu 30% lebih 

rendah dari sapi yang diberikan pakan ternak hijauan yang juga ditambahkan dengan 

pemberian pakan ternak konsentrat. Hal ini karena sapi tidak mampu menampung 

pakan kasar sesuai dengan energi yang dibutuhkan. 

Pakan fermentasi adalah hasil dari proses amoniasi, atau sering juga disebut 

sebagai peragian atau pemerana. Tujuan pembuatan pakan fermentasi adalah untuk 

memaksimalkan pengawetan kandungan gizi pada pakan hijauan ataupun bahan 

pakan lainnya agar dapat disimpan dalam waktu yang lama tanpa mengurangi jumlah 

nutrisinya. Pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi berperan penting dalam 

peningkatan kualitas hewan ternak yang juga akan berdampak pada nilai jual hewan 

ternak. Dengan menggunakan metode fermentasi, penyediaan pakan ternak akan 

lebih efisien. Adapun ciri-ciri dari pakan fermentasi yang sudah jadi, seperti ada 

peningkatan suhu, perubahan warna, dan menjadi lebih lapuk atau empuk. 

Mineral atau zat-zat garam sangat dibutuhkan untuk hewan ternak perah. Zat 

anorganik seperti kalsium, kalium, zat besi, fosfat, natrium, magnesium, dan yang 

lainnya adalah macam-macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak. 
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Vitamin sangat penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan menjaga 

fungsi alami dari sistem tubuh hewan ternak. Terdapat 2 kelompok vitamin yang 

dibutuhkan oleh tubuh hewan ternak, yaitu sebagai berikut. 

1. Vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks, B6, B12, C, biotin, 

kholin, inondol, niacin. 

2. Vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin, A, D, E, dan K. 

 

Kadar vitamin yang dibutuhkan hewan ternak memang hanya sedikit, tetapi 

hal ini tidak boleh diabaikan karena tidak semua bahan pakan ternak mengandung 

vitamin yang lengkap, juga mengingat risiko dari hewan ternak yang kekurangan 

vitamin dapat mengakibatkan tubuh hewan ternak lemah, mudah sakit, yang pada 

akhirny adapat menyebabkan kematian. Pakan tambahan adalah pakan yang 

digunakan hanya sebagai tambahan dan bukanlah untuk konsumsi pokok bagi 

hewan ternak. Pakan tambahan yang dimaksudkan adalah produk yang tidak 

bernutrisi, tetapi berguna untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan 

menyembuhkan hewan ternak yang sakit. Pakan tambahan yang dimaksud dapat 

berupa antibiotik, anti toksin, obat cacing, hormon, dan lain-lain. 

 
2.3 Pengertian Enzim 

 

Enzim merupakan katalisator pilihan yang diharapkan dapat mengurangi dampak 

pencemaran lingkungan dan pemborosan energi karena reaksinya tidak 

membutuhkan energi, bersifat spesifik dan tidak beracun. Enzim telah dimanfaatkan 

secara luas pada berbagai industri produk pertanian, kimia dan industri obat-obatan. 

Tiga sifat utama dari biokatalisator adalah menaikkan kecepatan reaksi, mempunyai 

kekhususan dalam reaksi dan produk serta kontrol kinetik (Akhdiya, 2003). 
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Enzim memiliki peranan yang penting dalam proses pencernaan makanan dan 

proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Fungsi enzim adalah mengurangi 

energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencapai status transisi (suatu 

bentuk dengan tingkat energi tertinggi) dalam suatu reaksi kimiawi. Suatu reaksi 

yang dikatalisis oleh enzim memiliki energi aktivasi yang cenderung lebih rendah 

sehingga membutuhkan lebih sedikit energi untuk berlangsungnya reaksi tersebut. 

Enzim mempercepat reaksi kimiawi secara spesifik tanpa pembentukan hasil 

samping dan bekerja pada larutan dengan keadaan suhu dan pH tertentu. Aktivitas 

enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; konsentrasi enzim, 

konsentrasi substrat, suhu, dan pH (Pelczar dan Chan, 2005). 

Enzim dapat diperoleh dari sel-sel hidup dan dapat bekerja baik untuk reaksi- 

reaksi yang terjadi di dalam sel maupun di luar sel. Pemanfaatan enzim untuk reaksi- 

reaksi yang terjadi di luar sel banyak diaplikasikan dalam dunia perindustrian seperti 

industri makanan, deterjen, penyamakan kulit, kosmetik, dan lain-lain (Moon dan 

Parulekar, 1993). 

Pemanfaatan enzim dapat dilakukan secara langsung menggunakan enzim hasil 

isolasi maupun dengan cara pemanfaatan mikroorganisme yang dapat menghasilkan 

enzim yang diinginkan. Enzim dapat diperoleh dari makhluk hidup seperti hewan, 

tumbuhan dan mikroorganisme. Beberapa contoh enzim protease yang bersumber 

dari tumbuhan antara lain; bromelin dari nanas, papain dari pepaya, dan lisozim dari 

putih telur. Meskipun ada banyak sumber yang dapat menghasilkan enzim dari 

hewan dan tumbuhan, namun pemanfaatan mikroorganisme sebagai sumber enzim 

cenderung lebih banyak diminati sebab enzim dari mikroorganisme dapat dihasilkan 

dalam waktu yang sangat singkat, mudah diproduksi dalam skala besar, proses 

produksinya dapat dikontrol, kemungkinannya terkontaminasi oleh senyawa- 
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senyawa lain cenderung lebih kecil, serta dapat diproduksi secara berkesinambungan 

dengan biaya yang relatif rendah (Thomas, 1989). 

 
2.4 Jenis-jenis Enzim pada Pakan Ternak 

 

Jenis enzim yang umum digunakan dalam pakan ternak diantaranya adalah 

enzim untuk memecah serat, protein, pati dan asam fitat (Sheppi, 2001). 

Jenis enzim pemecah serat umum didapati pada makanan yang terbuat dari 

gandum, barley, rye, atau triticale (sereal viscous utama). Enzim ini berperan 

memecah serat ketika hewan yang mengkonsumsi makanan ini merupakan jenis 

hewan monogastrik seperti jenis unggas yang memiliki keterbatasan tidak 

memproduksi enzim yang mencerna serat. Proporsi terbesar dari serat adalah 

arabinoxylan dan ß-glucan yang larut dan tidak larut. Serat yang larut meningkatkan 

viskositas isi intestin yang kecil, yang menyebabkan gangguan pencernaan nutrisi 

yang menghambat pertumbuhan hewan. 

Variasi nilai nutrisi dan serat dalam kandungan gandum dan barley 

dipengaruhi oleh banyak faktor seperti varietas, tempat tumbuh, kondisi iklim dan 

banyak lagi. Variasi nilai nutrisi dapat menyebabkan variasi nilai nutrisi dalam 

makanan ternak. Variasi nilai nutrisi dapat diturunkan tingkatnya dengan enzim 

xylanase yang juga memecah serat. Xylanase dihasilkan oleh mikroorganisme seperti 

jamur dan bakteri. Ransum makanan ayam yang diberi enzim xylanase terbukti 

mampu mengurangi viskositas pencernaan, meningkatkan pencapaian berat badan 

dan efisiensi konversi makanan. 

Makanan ternak yang berasal dari bahan mentah mengandung protein. Setiap 

bahan mentah memiliki perbedaan kandungan protein dan variasi kualitas yang 

cukup besar. Beberapa faktor anti nutrisi seperti lectins dan trypsin inhibitor yang 
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terdapat dalam sumber bahan protein primer seperti kedelai dapat merusak 

permukaan penyerapan yang disebabkan ketidaksempurnaan pengolahan protein 

tersebut. Selain itu, hewan yang masih muda cenderung belum memiliki sistem 

pencernaan yang sudah benar - benar berkembang, sehingga hewan muda tidak 

mampu menggunakan simpanan protein yang besar di dalam sumber bahan protein 

primer (glycine dan ß-conglycinin). 

Enzim yang digunakan untuk menetralkan pengaruh negatif dari faktor anti- 

nutrisi dalam bahan berprotein adalah enzim protease. Enzim protease juga memecah 

simpanan protein yang besar menjadi molekul kecil yang dapat diserap. 

Pati merupakan karbohidrat polimer yang terdiri dari polimer glukosa yang 

terdiri dari amilosa dan amilopektin. Pati dapat ditemukan dalam jagung sebagai 

sumber pakan ternak. Kandungan pati dalam bahan makanan seperti jagung hanya 

dicerna tidak lebih dari 85% pada ayam broiler umur 4 dan 21 hari. 

Untuk membantu ayam mencerna pati dengan lebih cepat di usus yang kecil, 

bahan pakan ternak yang mengandung pati ditambah enzim amilase untuk membantu 

pencernaan ayam dan memperbaiki kecepatan pertumbuhan. Penambahan amilase 

bersamaan dengan enzim lain juga meningkatkan produksi enzim endogenous yang 

memperbaiki pencernaan dan nutrisi penyerapan pada anak ayam. 

Enzim pemecah asam pitat dibutuhkan agar pakan ternak dapat membebaskan 

lebih banyak fosfor yang diperlukan hewan. Fosfor penting dikonsumsi hewan 

karena diperlukan untuk memenuhi mineralisasi tulang, meningkatkan kualitas 

imunitas, fertilitas serta pertumbuhan hewan. Babi (swine) dan unggas hanya mampu 

mencerna fosfor dalam bentuk asam pitat yang terkandung dalam sayur sekitar 30- 

40%. Fosfor yang tidak dicerna akan keluar bersamaan dengan feses yang kemudian 
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dapat menimbulkan pencemaran tanah. Pembuangan feses yang mengandung kadar 

fosfor tinggi akan mencemari tanah karena tanah tidak dapat menguraikan fosfor. 

Enzim yang digunakan untuk memecah asam pitat adalah enzim phytase. 

Enzim phytase mampu menghilangkan pengaruh anti nutrisi dalam asam pitat. 

Penggunaan enzim phytase dalam kandungan pakan ternak mengurangi keperluan 

menambah fosfor yang anorganik. Penambahan suplemen fosfor yang anorganik 

akan membutuhkan biaya lebih. Enzim phytase dapat diperoleh dari tanaman maupun 

mikroorganisme (jamur). Keunggulan dari penggunaan enzim phytase adalah biaya 

yang dikeluarkan tidak terlalu besar karena tidak perlu biaya tambahan untuk 

suplemen P (fosfor, yang anorganik) pada makanan dan juga dapat mencegah 

pencemaran tanah dari pembuangan feses hewan dengan kadar fosfor yang tidak 

tercerna dengan baik yang tinggi. 

 
2.5 Efek Enzim dalam Pakan Ternak terhadap Hewan Ternak 

 

Pakan komersial dirancang sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan 

kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, dan penampilan yang optimal pada ayam, 

hal ini dikarenakan pakan komersial sudah disusun berdasarkan nilai kebutuhan 

nutrisi ayam. Salah satu bahan yang terdapat dalam pakan komersial adalah antibiotik 

yang digunakan sebagai salah satu feed additive, penggunaan antibiotik tersebut 

dimaksud untuk memacu pertumbuhan. Caranya adalah dengan merangsang 

pembentukan vitamin B kompleks dalam saluran pencernaan ayam oleh mikroba 

(Chopra dan Robert, 2001). Namun, antibiotik yang terdapat dalam pakan komersial 

terdapat side effects. Antibiotik tersebut secara terus-menerus menimbulkan dampak 

negatif yang berupa residu dalam karkas ayam, dampak negatif ini mengkhawatirkan 

banyak konsumen akan jadinya resisten terhadap antibiotik. Salah satu isu keamanan 
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pangan dari ayam adalah adanya cemaran mikroba pathogen dalam daging seperti 

residu antibiotik yang dapat menimbulkan resistensi ketika masih mempunyai 

aktivitas antibakteri, sehingga hal tersebut perlu penanganan bahaya residu antibiotik 

pada pakan. Keadaan ini menjadi masalah bagi sebagian besar konsumen, sehingga 

mereka menginginkan daging ayam yang aman (bebas dari residu antibiotik) dan 

sehat (rendah kolesterol) (Wuryaningsih, 2005). 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

1. Tempat Penelitian 

 

Penelitian bertempat di pabrik Jalan Bypass Krian KM. 32, Balongbendo, Krian, 

Semawut, Balongbendo, Kec. Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 

61263. 

2. Waktu Penelitian 

 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai sejak diterima usulan penelitian 

sampai selesai, yaitu dari 4-28 Februari 2022. Kunjungan ke tempat penelitian 

dilakukan hari Selasa, 15 Februari 2022 pukul 06.55 - 13.00 WIB 

 
3.2 Metode Pengambilan Data 

 

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam penelitian 

maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan 3 

metode, yaitu : 

1. Studi Pustaka, yaitu dengan mengadakan kajian pustaka terhadap berbagai buku 

referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

2. Observasi, yaitu dengan mengamati limbah pengolahan spons dan limbah 

domestik hasil kegiatan PT. Sinar Indochem. 

3. Wawancara, yaitu dengan mengadakan sesi tanya jawab dengan pengurus dari 

PT. Sinar Indochem. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah 

data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk 
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dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, terutama 

masalah mengenai sebuah penelitian. Teknik analisis data merupakan suatu langkah 

yang paling menentukan dari suatu penelitian karena berfungsi untuk menyimpulkan 

hasil penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu analisis data 

yang berasal dari data-data yang terjaring dari proses pengumpulan data, yaitu rekam 

dan catat, tinjauan pustaka, wawancara, serta partisipasi (Rohmadi dan Nasucha, 

2015). Teknik analisis data kualitatif mencakup pengumpulan data, reduksi data, dan 

penyajian data. Dari hasil analisis data tersebut kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

1. Reduksi data 

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, dan 

transformasi data kasar dari catatan-catatan di lapangan. Selama tahapan reduksi 

data dilakukan pembuatan ringkasan sehingga memudahkan penarikan 

kesimpulan. 

2. Penyajian data 

 

Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Silalahi, 

2009). Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai wujud, 

seperti teks naratif, grafik, bagan, dan lain-lain, dengan tujuan untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan 

 

Tahapan penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir analisis data dengan 

melihat hasil reduksi data yang tetap sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang hendak dicapai. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan 

untuk ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. 
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3.4 Langkah-langkah Observasi 

 

Setelah tahapan persiapan selesai, maka dilakukan pengambilan data dengan langkah 

sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data dari artikel serta data dari internet dan media massa lainnya. 

 

2. Melakukan tahapan observasi di lapangan dengan jeli agar dapat diperoleh hasil 

yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Mencatat poin-poin terpenting yang diperoleh dari lapangan, kemudian diuraikan 

secara luas dan dikembangkan sesuai dengan keadaan, pengamatan, serta hasil 

data yang diperoleh. 

4. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, mulai dari foto, pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. 
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BAB IV 

 

HASIL OBSERVASI DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Manfaat Enzim-enzim yang Digunakan dalam Pakan Ayam PT. Sinar 

Indochem 

1) β-mananase 

 

Penggunaan enzim β-mananase dalam pakan ternak berfungsi untuk 

meningkatkan kinerja pertumbuhan dan energi yang dapat dicerna ileum, 

serta menurunkan viskositas usus pada ayam. Selain itu, enzim β-mananase 

juga bersifat menguntungkan terhadap morfologi mukosa jejunum usus 

ayam, yaitu dengan memperbesar lebar ujung, luas permukaan, lebar dasar, 

dan kedalaman villi. Enzim β-mananase juga menyebabkan penipisan lapisan 

mucin pada ileum yang dapat mengurangi risiko proliferasi patogen di usus 

dan membantu membangun ekosistem simbiotik bakteri enterik. Konsumsi 

enzim β-mananase dengan enzim karbohidrase lain dapat meningkatkan 

efisiensi Feed Conversion Ratio (FCR), berat badan, dan Broiler 

Performance Index. 

2) Fitase 

 

Enzim fitase merupakan enzim yang berperan untuk memecah 

senyawa asam fitat menjadi asam fosfat dan inositol. Bahan pakan ayam pada 

PT. Sinar Indochem yang berasal dari jagung memiliki serat kasar yang sulit 

dicerna oleh ayam. Asam fitat terdapat pada bahan-bahan baku yang berasal 

dari nabati karena cenderung terdapat pada kulit ari biji-bijian yang 

digunakan sebagai bahan baku pakan ayam. 
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Kandungan asam fitat yang tinggi dapat mengakibatkan pencernaan 

fosfor yang rendah pada ayam karena tidak mampu memproduksi enzim 

fitase. Hal ini memberikan efek negatif pada pencernaan yang mempengaruhi 

penyerapan nutrisi. Efek negatif dari kadar asam fitat yang tinggi dapat 

terlihat pada kualitas telur yang buruk seperti kerabang telur yang pucat, tipis, 

mudah retak dan mudah pecah, serta ayam dapat mengalami kelumpuhan dan 

penurunan produksi telur. 

Dalam industri pakan ternak, enzim fitase akan berperan dalam 

menekan akibat buruk dari tingginya asam fitat yang terkandung dalam pakan 

ayam. Selain itu, penambahan enzim fitase akan mengurangi aktivitas asam 

fitat dalam saluran pencernaan sehingga bahan pakan dapat menjadi lebih 

efisien dan mudah untuk dicerna. 

3) Xilanase 

 

Enzim xilanase merupakan enzim yang mampu memecah xilan atau 

dari xilosa. Bahan yang digunakan pada produksi pakan ayam memiliki 

kandungan serat yang cukup tinggi sehingga tidak dapat dicerna dengan baik 

oleh ayam. Tingginya kandungan serat kasar dalam pakan ayam bisa diatasi 

dengan memecah ikatan pada serat kasarnya. Salah satu solusi pemecahan 

dari permasalahan ini adalah dengan pemberian enzim xilanase. Penambahan 

xilanase dapat membantu pencernaan ayam dalam menyerap serat sehingga 

ayam akan lebih mudah dalam menerima nutrisi yang berpengaruh positif 

pada kualitas ayam. 
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4.2 Proses Pencampuran Enzim-enzim pada Pakan Ayam di PT. Sinar 

Indochem 

Enzim yang dicampurkan dalam pakan ayam biasanya bisa berbentuk serbuk 

maupun cair. Namun, wujud enzim yang digunakan dalam pakan ayam PT. Sinar 

Indochem hanyalah yang berwujud cair. Terdapat tiga jenis pakan ayam menurut 

bentuknya yang diproduksi oleh PT. Sinar Indochem, yaitu pakan ayam berbentuk 

pellet, crumbles, dan mash. Proses pencampuran enzim pada pakan ayam berbentuk 

pellet dan crumbles dilakukan melalui cara yang sama, tetapi untuk pakan ayam 

berbentuk mash terdapat perbedaan dalam proses pencampuran enzim-enzimnya. 

1) Pakan Ayam Bentuk Pellet dan Crumbles 

 

Berhubung enzim memiliki sifat yang sangat rentan terhadap perubahan suhu 

atau panas, maka pencampuran enzim dalam pakan ayam berbentuk pellet dan 

crumbles perlu memperhatikan suhunya. Pada tahap pelleting dibutuhkan suhu 

yang panas untuk mencetak bahan baku menjadi bentuk yang seragam. Setelah 

itu, beberapa hasil dari pelleting akan dihancurkan menjadi bentuk crumbles. 

Suhu tinggi yang digunakan pada tahap tersebut dapat merusak enzim melalui 

proses denaturasi sehingga enzim dicampurkan setelah tahap pelleting agar 

enzim dapat diaplikasikan dengan baik pada pakan ayam. PT. Sinar Indochem 

menggunakan sistem Post Pelleting Liquid Applicator (PPLA) yang berbentuk 

spray untuk mencampurkan enzim setelah proses pellet dilakukan. 

2) Pakan Ayam Bentuk Mash 

 

Proses pencampuran pada pakan ayam yang berbentuk mash dilakukan pada 

tahap mixing karena tidak perlu melalui proses pelleting yang bersuhu tinggi. 
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Pencampuran enzim dilakukan pada mixer yang digunakan pada proses mixing 

 

dimana seluruh bahan baku dicampur untuk membuat pakan ayam. 

 

Enzim yang digunakan dalam proses pencampuran memiliki kadar yang 

rendah dan disesuaikan kebutuhan PT. Sinar Indochem dalam pengolahan pakan 

ayam. Pencampuran enzim yang rendah ini diterapkan karena akan memberikan 

pengaruh pada kualitas pakan ayam yang diproduksi tanpa mengubah tekstur dari 

pakan ayam tersebut. 

 
4.3 Mekanisme Kerja Enzim yang Dicampurkan pada Pakan Ayam di PT. Sinar 

Indochem 

Enzim bekerja dengan cara memproses zat yang ada di dalam pakan agar 

dapat mudah diserap di sistem pencernaan ayam sehingga meningkatkan kemampuan 

ayam untuk menyerap nutrisi yang lebih banyak. 

1) β-mananase 
 

Pemberian β-mannanase dapat meningkatkan nilai energi metabolis, 

kecernaan protein, dan menurunkan konsentrasi immunoglobulin Y pada 

ayam pedaging. Enzim β-mannanase bekerja dengan memecah β-mannan 

menjadi mannan oligosakarida dan kemudian menjadi mannan 

monosakarida. Pemberian β-mannanase baik tunggal maupun kombinasi 

dengan NSPase (Non-starch polysaccharide-degrading enzymes) pada pakan 

yang dikurangi kandungan energinya dapat meningkatkan pertumbuhan berat 

badan ayam. 
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2) Fitase 
 

Enzim fitase bekerja berdasarkan metode enzim lock and key. 

Menurut teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang kosong. Sisi aktif tersebut 

merupakan tempat menempelnya substrat agar enzim dapat bekerja. Ketika 

substrat menempati sisi aktif enzim, enzim tersebut menjadi kompleks enzim. 

Sisi aktif enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Karena 

itu, hanya bentuk substrat tertentu yang dapat melekat pada enzim. Enzim 

fitase digambarkan sebagai gembok yang memiliki sisi aktif yang mampu 

mengikat asam fitat sebagai kunci. Ketika keduanya cocok akan terbentuk 

ikatan kompleks (enzim-substrat) yang kemudian setelah bereaksi, ikatan 

kompleks lepas dan membebaskan produk serta membebaskan enzim untuk 

bekerja kembali. 

3) Xilanase 

 

Dengan memecah xilan dari xilosa, enzim xilanase akan 

memperlancar saluran pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. 

Xilanase juga membantu nutrisi agar dapat dilepaskan dan dimanfaatkan oleh 

tubuh ayam. Hal ini akan mempermudah ayam dalam mendapatkan energi 

yang cukup dari makanan dengan jumlah yang lebih sedikit. 

4.4 Efek dari Enzim yang Dicampurkan pada Pakan Ayam Terhadap Kualitas 

Ayam 

Enzim-enzim yang dicampurkan dalam pakan ayam bertujuan untuk 

membantu proses pencernaan ayam dalam menyerap nutrisi yang diperolehnya. 

Pakan ayam yang tidak dicampurkan dengan enzim-enzim sebenarnya masih dapat 

diserap nutrisinya oleh ayam sekitar 80%. Namun, dengan adanya pencampuran 
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enzim-enzim pada pakan, penyerapan nutrisi oleh ayam dapat mengalami 

peningkatan hingga mencapai 85-90%. Semakin banyak nutrisi yang diserap ayam, 

semakin produktif dan berkualitas pula ayam. Pencampuran enzim pada pakan ayam 

juga bertujuan untuk meningkatkan kecernaan ransum pakan dengan cara memecah 

senyawa antinutrisi atau senyawa kompleks sehingga ketersediaan nutrisi lebih baik, 

membantu melengkapi kebutuhan enzim bagi ayam yang masih muda berhubung 

produksi enzim pada ayam muda masih terbatas, memperbaiki lingkungan, 

meningkatkan pencernaan dan absorpsi nutrien, menurunkan produksi feses dan 

rendahnya ekskresi fosfor serta nitrogen, juga membantu menjaga saluran 

pencernaan agar tetap sehat dengan cara membantu mencerna nutrisi yang sulit 

dicerna. Pemanfaatan enzim xilanase pada ayam petelur juga memberikan pengaruh 

yang positif terhadap kualitas telur, meskipun tidak mempengaruhi produksi 

telurnya. Pengaruh yang diberikan yaitu dapat meningkatkan bobot telur dan putih 

telur serta meningkatkan kandungan putih telur. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa 

PT. Sinar Indochem menggunakan beberapa enzim yang berbentuk cair dalam pakan 

ternak yang dibuat. Enzim tersebut berupa β-mananase, Fitase, dan Xilanase. Enzim- 

enzim tersebut memiliki manfaat masing-masing. PT Sinar Indochem memiliki tiga 

macam pakan ternak yaitu pakan ternak ayam berbentuk pellet, crumbles, dan 

mash. Untuk mencampurkan enzim dengan pakan ternak ayam berbentuk pellet dan 

crumbles digunakan cara spray karena melalui suhu yang sangat tinggi untuk 

membuat bentuk yang seragam. Sedangkan untuk mencampurkan enzim pada 

pakan ternak ayam berbentuk mash menggunakan cara mixing karena proses ini 

tidak melalui suhu yang tinggi. Enzim ditambahkan untuk memproses zat yang ada 

di dalam pakan ternak agar dapat mudah diserap dan meningkatkan kemampuan 

ayam untuk menyerap nutrisi dari 80% menjadi 85-90%. 

 
5.2 Saran 

 

Berdasarkan pengalaman penelitian, durasi kunjungan ke pabrik-pabrik 

kurang. Waktu yang disediakan kurang dan tidak dapat mendapatkan data yang 

maksimal. Diharapkan data yang didapatkan dalam makalah ini dapat membantu PT. 

Sinar Indochem dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Dari pengamatan 

yang telah dilakukan, ditemukan beberapa proses dalam pabrik yang mungkin kurang 

memperhatikan kebersihan dan keamanan. PT. Sinar Indochem disarankan untuk 

tetap mempertahankan kualitas produk yang sudah baik serta mengurangi potensi 

kerusakan produk. 
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