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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui level terbaik penggunaan onggok 
sebagai bahan perekat terhadap sifat fisik wafer ransum komplit berbasis pelepah 
sawit (WRKPS). Bahan yang digunakan terdiri dari sumber serat dan konsentrat 
dengan rasio berimbang (50:50). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) dan 4 perlakuan yaitu: WRKPS-3 (Ransum komplit menggunakan 
3% onggok), WRKPS-6 (Ransum komplit menggunakan 6% onggok), WRKPS-9 
(Ransum komplit menggunakan 9% onggok), WRKPS-12 (Ransum komplit 
menggunakan 12% onggok) masing-masing diulang sebanyak 5 kali, sehingga 
terdapat 20 unit percobaan. Peubah yang diamati yaitu kadar air, kerapatan bahan, 
wafer durability indeks, daya serap air dan berat jenis. Data dianalisis 
menggunakan Analisis Ragam (ANOVA) dan jika terdapat perbedaan nilai tengah 
dilanjutkan dengan uji Polinomial Orthogonal (PO) untuk mengetahui level optimal. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa level onggok berpengaruh nyata (P<0,05) 
secara linear terhadap kadar air (36,05%-39,33%) dengan persamaan Y=40,258 – 
01,1511X dan kerapatan wafer (0,31-0,43 gr/cm³) dengan persamaan Y=0,2572 + 
0,0145X, namun tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai berat jenis (0,97-
1 gr/ml³) dan daya serap air (133% – 145%). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan onggok sebanyak 12% sebagai bahan perekat 
merupakan level terbaik pada pembuatan wafer ransum komplit berbasis pelepah 
sawit dinilai dari kualitas fisiknya. 
 
Kata kunci: level onggok, kualitas fisik, wafer ransum komplit, pelepah sawit 

 

 
PENDAHULUAN 

 

 
 

Pakan ternak merupakan salah satu faktor 
yang memiliki peran penting dalam 
keberlangsungan dan keberhasilan usaha 
peternakan. Pakan dengan kualitas yang baik dan 
cukup akan meningkatkan poduksi ternak yang 
dihasilkan. Oleh sebab itu kualitas pakan harus 
diperhatikan agar ternak tumbuh secara maksimal. 
Ketersedian hijauan pakan belakangan ini semakin 
terbatas sehingga banyak peternak yang telah 
beralih untuk mencoba memanfaatkan bahan 
pakan non konvensional yang berasal dari limbah 
perkebunan dan salah satunya adalah pelepah 
kelapa sawit. 

Pelepah sawit adalah salah satu limbah 
perkebunan kelapa sawit yang sangat jarang 
dimanfaatkan, dihasilkan mulai dari pra panen 
hingga proses pemanenan.  Menurut data Badan 
Pusat Statistik (2019) luas tanaman perkebunan 
sawit Provinsi Jambi sudah mencapai 1.070,70 Ha. 

Produksi pelepah sawit setiap tahunnya dapat 
mencapai 40 – 50 pelepah/pohon dengan berat 
kering sebesar 4,5 kg perpelepah. Dalam satu 
hektar perkebunan kelapa sawit diperkirakan dapat 
menghasilkan pelepah sebanyak 6400 – 7500 
pertahun (Simanihuruk et. al., 2007). Sehingga di 
Provisi Jambi dengan luasan perkebunan kelapa 
sawit 1.070,70 Ha akan dapat menghasilkan 
30.836,16 – 36.136,13 ton berat kering pelepah 
pertahun.  

Pelepah sawit memiliki kandungan nutrisi 
yaitu : BK 21,68%, SK 39,85%, Abu 4,09%, PK 
5,28%, BETN 38,31%, Lemak kasar 39,85%, 
Hemiselulosa 12.87%, Lignin 25.42%, NDF 
65.59%, Selulosa 27.79%, dan ADF 52.72% (Imsya 
et al., 2014). Kandungan energi yang relatif 
sebanding dengan rumput alam mengindikasikan 
bahwa pelepah sawit dapat digunakan sebagai 
substitusi rumput dalam ransum pakan ruminansia 
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(Simanihuruk et. al., 2007). Namun demikian 
pelepah sawit memiliki kelemahan yaitu tingginya 
kandungan lignin yang menyebabkan rendahnya 
kecernaan serta rendahnya protein kasar dan 
tingginya kandungan serat kasar (Murni et al., 
2015). Sehingga diperlukan penerapan untuk 
mengatasi serta meningkatkan nilai gizi dan 
kecernaan dari pelepah sawit tersebut. Salah satu 
pemanfaatannya yaitu dengan cara digunakan 
sebagai bahan pakan pembuatan wafer ransum 
komplit. 

Wafer ransum komplit adalah suatu produk 
pengolahan pakan ternak yang terdiri dari hijauan 
dan konsentrat yang disusun sesuai dengan 
kebutuhan nutrisi ternak. Pembuatan wafer ransum 
komplit mengalami proses pemadatan dengan 
pemanasan dalam suhu tertentu selama waktu 
tertentu (Noviagama, 2002).  Selain kebutuhan 
nutrisi yang lengkap dan mengalami proses yang 
tidak cukup lama pada wafer ransum komplit, 
bentuknya yang padat dapat memudahkan dalam 
penyimpanan dan transportasi.  

Bahan perekat berfungsi sebagai pengikat 
komponen-komponen bahan pakan yang 
digunakan agar mempunyai struktur yang kompak 
sehingga mudah dibentuk dan tidak mudah hancur 
pada proses pembuatannya. Onggok merupakan 
salah satu limbah pertanian dan agroindustri yang 
dapat dijadikan sebagai pakan ternak. Pada 
onggok terdapat berbagai kandungan nutrisi seperti 
serat kasar, lemak, kadar abu, dan kadar air 
(Musita, 2018). Komponen utama pada tepung 
onggok adalah pati. Onggok memiliki kandungan 
pati sebesar 69,9%, sehingga dengan kandungan 
patinya yang tinggi, onggok sangat berpotensi 
untuk digunakan menjadi bahan perekat (Retnani 
et. al., 2010).  

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Materi dan Peralatan  
Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber serat dari limbah perkebunan 
berupa pelepah sawit dan konsentrat yang terdiri 
dari dedak, jagung giling, bungkil kelapa, BIS, 
mineral mix, urea, NaCl serta bahan perekat 
berupa Onggok yang dibuat sendiri. Sedangkan 
peralatan yang digunakan untuk pembuatan wafer 
yaitu mesin giling, mesin pencetak wafer, wadah 
tempat mencampur ransum, timbangan analitik 
kapasitas 10 kg, alat pengukus (dandang), pisau, 
plastik, tisu, spidol, gunting, baskom, kompor, karet, 
dan kain lap. Peralatan yang digunakan untuk 
analisis fisik wafer meliputi timbangan analitik 

kapasitas 200 gr, oven 105oC, oven 60oC, gelas 
ukur, shieve shake, cawan, dan stopwatch.  
  
Metode Penelitian 

Pelepah sawit diperoleh dari kebun kelapa 
sawit di desa Mudung Laut. Kemudian dicacah 
menggunakan chopper hingga berukuran kecil, lalu 
dijemur dibawah sinar matahari selama 7 hari. 
Setelah kering pelepah sawit digiling halus 
menggunakan hammer mill hingga berukuran 
sama. Selain itu juga disiapkan bahan-bahan 
konsentrat yang digunakan lalu ditimbang 
berdasarkan formulasi yang telah disusun. 
Kemudian dicampur dengan konsentrat dan 
perekat onggok sesuai dengan perlakuan, 
pencampuran bahan dimulai dari berat bahan 
terkecil hingga berat yang lebih besar agar 
pencampuran merata, lalu tambahkan air 1:3 (1 
ransum dan 3 air), bahan pakan yang telah 
homogen dimasukkan ke dalam serbet lalu dikukus 
selama 20 menit kemudian dicetak di mesin 
pencetak yang telah disiapkan setelah dicetak 
dikeringkan pada oven 60°C selama 24 jam setelah 
itu lakukan pengujian fisik dan analisis data.  

Wafer disusun berdasarkan kebutuhan 
nutrien kambing Peranakan Etawah (PE) dengan 
bobot badan 20 kg, pertambahan bobot badan 
(PBB) rata-rata 50 gram/ekor/hari, konsumsi bahan 
kering 3% dari bobot badan dengan protein kasar 
(PK) 9,30% dan TDN 60% (Kearl, 1982).  
 

Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 
ulangan. Perlakuan yang dilakukan yaitu :  
WRKPS-3   : Ransum komplit  +    3 % onggok 
WRKPS-6   : Ransum komplit  +    6 % onggok 
WRKPS-9   : Ransum komplit  +    9 % onggok 
WRKPS-12 : Ransum komplit  +  12 % onggok 
 
Peubah yang diamati 

Peubah yang diamati pada penelitian ini 
adalah sifat fisik wafer ransum komplit yaitu 
kerapatan bahan (Riswandi et al., 2017), daya 
serap air (Yana et al., 2018), berat jenis (Nafisah 
2018), dan kadar air (AOAC 2005). 
 
Analisis Data 

Data yang diperoleh setiap peubah yang 
diamati dianalisis menggunakan analisis ragam 
(ANOVA) sesuai rancangan penelitian. Apabila 
terdapat pengaruh nyata perlakuan terhadap 
peubah yang diamati, maka dilanjutkan dengan uji 
polinomial ortogonal (Steel and Torrie, 1995). 
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Tabel 1. Proporsi penggunaan bahan penyusun wafer ransum komplit pelepah sawit (WRKPS)(%) 

Bahan Pakan  
Perlakuan  

WRKPS-3 WRKPS-6 WRKPS-9 WRKPS-12 

Sumber Serat     
 - Pelepah sawit 50,00 50,00 50,00 50,00 
Konsentrat 

    - Tepung jagung 3,00 3,00 3,00 3,00 
 - Bungkil kelapa 3,00 9,00 16,00 24,00 
 - Dedak padi 3,00 3,00 3,00 3,00 
 - Mineral mix 1,00 1,00 1,00 1,00 
 - Urea 0,50 0,50 0,50 0,50 
 - NaCl 0,50 0,50 0,50 0,50 
 - Onggok 3,00 6,00 9,00 12,00 
 - BIS 36,00 27,00 17,00 6,00 

Jumlah 100,00 100,00 100,00            100,00 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kerapatan 
Hasil analisis ragam penelitian ini 

menunjukan bahwa penggunaan berbagai level 
perekat onggok berpengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kerapatan bahan wafer ransum komplit 
berbasis pelepah sawit. Nilai rataan kerapatan 
WRKPS dapat dilihat pada Tabel 2.

Ket :  WRK-3 : Wafer Ransum Komplit + 3% Onggok, WRK-6 : Wafer Ransum Komplit + 6% Onggok, WRK-9 : Wafer Ransum Komplit + 
9% Onggok dan WRK-12 : Wafer Ransum Komplit + 12% Onggok. 

 
Berdasarkan hasil uji lanjut Polinomial 

Orthogonal (PO) menunjukkan bahwa persamaan 
yang didapat menggambarkan pengaruh 
penggunaan level onggok membentuk sebuah 
kurva linier dengan persamaan yaitu Y= 0,2572 + 

0,0415X dengan nilai koefisien determinasi R² = 
0,9613 dimana X adalah level onggok dan Y 
adalah nilai kerapatan bahan. Berikut grafik yang 
menunjukkan nilai kerapatan bahan. 

 
  

 
Gambar 1. Hubungan level onggok terhadap kerapatan bahan 

 
 

Tabel 2. Rataan Kerapatan Wafer WRKPS 

Perlakuan Level Onggok Kerapatan Bahan (gr/cm³) 
 WRKPS-3 0,31 ± 0,01 
 WRKPS-6 0,33 ± 0,02 
 WRKPS-9 0,38 ± 0,03 
 WRKPS-12 0,43 ± 0,02 
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Hasil kerapatan bahan yang diperoleh pada 
penelitian ini dengan pemberian level onggok yang 
berbeda memiliki rataan berkisar 0,31 – 0,43 
g/cm³. Hasil ini lebih rendah dibandingkan wafer 
berbasis limbah pelepah sawit yang dilaporkan 
oleh Daud et. al., (2013) berkisar antara 0,49 – 
0,79). Namun lebih rendah dari hasil penelitan 
Murni et. al., (2015) memperoleh nilai kerapatan 
wafer berbasis pelepah sawit berkisar 0,013 – 
0,015. Nilai kerapatan yang berbeda diduga 
dipengaruhi oleh komposisi bahan baku yang 
digunakan dan penyebaran bahan baku yang tidak 
merata saat proses pencetakan wafer. 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
peningkatan kerapatan dimana semakin tinggi level 
perekat onggok yang diberikan maka akan 
semakin rendah pula kadar air. Hal ini diduga 
karena pati pada onggok memiliki kandungan 
amilopektin 84% dan amilosa 16% yang dimana 
amilopektin dapat memberikan sifat keras dan 
amilosa dapat menyebabkan sifat lengket 
(Kurniadi, 2010). Selain itu, diduga karena pada 
saat proses pembuatan wafer dilakukan 
pengukusan. Dimana pada proses tersebut granula 
pati akan menyerap air dan membengkak ketika 
dipanaskan yang disebut dengan gelatinasi. 

Sehingga pada saat proses pencetakan wafer 
dengan tekanan yang kuat maka granula pati yang 
terdapat pada bahan perekat tersebut akan 
mengikat bahan pakan, sehingga wafer yang 
dihasilkan relatif sama yaitu padat dan kompak.  

Tekanan pada saat pembuatan wafer juga 
berpengaruh terhadap kerapatan bahan sesuai 
dengan pendapat Salam (2017) tekanan pada 
proses pembuatan wafer sangat berpengaruh pada 
sifat fisik wafer yang dihasilkan pada saat 
pembuatannya, sehingga semakin tinggi tekanan 
yang di berikan pada bahan proses pembuatan 
wafer maka semakin rapat juga wafer yang di 
hasilkan. Menurut pendapat Toharmat et al., 
(2006) sifat kerapatan bahan juga dipengaruhi oleh 
kadar serat kasar bahan yang digunakan, semakin 
tinggi serat kasar maka semakin rendah nilai 
kerapatannya. 
 
Daya Serap Air 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan berbagai level onggok tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap daya serap 
air WRKPS. Nilai daya serap air wafer pada 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Rataan Daya Serap Air WRKPS 

Perlakuan Level Onggok Daya Serap Air (%) 
 WRKPS-3 140 ± 10,00 
 WRKPS-6 145 ±   3,53 
 WRKPS-9 133 ±   4,47 
 WRKPS-12 138 ±   9,08 
 Ket :  WRK-3 : Wafer Ransum Komplit + 3% Onggok, WRK-6 : Wafer Ransum Komplit + 6% Onggok, WRK-9 : Wafer Ransum Komplit + 

9% Onggok dan WRK-12 : Wafer Ransum Komplit + 12% Onggok. 

 
Hasil rataan daya serap air pada penelitian ini 

berkisar 133 - 145 %. Persentase daya serap air ini 
tidak jauh berbanding dengan hasil penelitian yang 
dilaporkan oleh Retnani et. al., (2010) daya serap 
air menghasilkan nilai rataan berkisar 116,87 - 
192,63%. Namun jauh berbanding dengan hasil 
penelitian Rostini (2016)  daya serap air berkisar 
antara 104,54% - 108,77%.  

Wafer dengan daya serap air yang tinggi 
membuat stabilitas dimensi wafer menjadi cepat 
hancur apabila terkena air sehingga diperkirakan 
tidak akan tahan terhadap penyimpanan dalam 
jangka waktu yang lama. Sedangkan, menurut 
Krisnan dan Ginting (2009) nilai daya serap air 
yang rendah mempersulit pengahancuran wafer 
oleh saliva ketika dikonsumsi oleh ternak 
ruminansia. Hasil penelitian juga menunjukkan 
semakin tinggi nilai kerapatan maka semakin 
rendah nilai daya serap air pada wafer.  

Hal ini diduga disebabkan karena kerapatan 
bahan yang rendah ditunjukkan dengan 
kandungan serat kasar yang tinggi sehingga 
menyebabkan terbentuknya rongga di dalam wafer 

yang dapat menahan air pada partikel bahan. 
Semakin banyak serat yang digunakan pada 
pembuatan wafer maka akan melemahkan ikatan 
antar partake, dan terjadinya pemuaian partikel 
wafer, sehingga partikel-partikel wafer dapat 
membesakan diri dari tekanan yang alami pada 
waktu pengempasan, yang berakibat 
meningkatnyab nilai daya serap air. 
 
Berat Jenis 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 
penggunaan berbagai level onggok tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap berat jenis 
WRKPS. Nilai berat jenis wafer ransum komplit 
pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

Hasil penelitian ini memberikan informasi 
bahwa penggunaan level onggok menghasilkan 
berat jenis wafer ransum komplit yang tidak jauh 
berbeda pada setiap perlakuannya dimana 
didapatkan rataan berat jenis sebesar 0,97-1 gr/ml. 
Hasil penelitian ini relatif sama dengan hasil 
peneliyian Purba et. al., (2018) dimana berat jenis 
yang didapatkan berkisar 0,98 – 1,23 g/ml.
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Tabel 4. Rataan Berat Jenis WRKPS 
Perlakuan Level Onggok Berat Jenis (gr/ml) 

WRKPS-3 1,00 ± 0,00 
WRKPS-6 0,97 ± 0,04 
WRKPS-9 0,98 ± 0,04 
WRKPS-12 0,99 ± 0,02 

Ket :  WRK-3 : Wafer Ransum Komplit + 3% Onggok, WRK-6 : Wafer Ransum Komplit + 6% Onggok, WRK-9 : Wafer Ransum Komplit + 
9% Onggok dan WRK-12 : Wafer Ransum Komplit + 12% Onggok. 

 

Penggunaan level onggok yang berbeda tidak 

berpengaruh nyata terhadap berat jenis wafer. 

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Retnani et 

al.,(2010) pemberian level perekat yang berbeda 

tidak berpengaruh nyata terhadap berat jenis, hal 

dikarenakan pada saat pemadatan yang terjadi di 

dalam alat pencetak wafer sama sehingga ruang 

antar partikel tidak berbeda. Selain itu, bahwa 

bahan dengan ukuran partikel yang sama atau 

tidaknya sangat mempengaruhi nilai dari berat 

jenis. Pencampuran bahan pakan wafer yang 

berbeda besar membuat partikel bahan tidak dapat 

saling mengikat dengan baik sehingga antara 

partikel bahan mudah terpisah antara bahan satu 

dengan yang lainya (Salam 2017). 

Salah satu yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya nilai berat jenis yaitu karakteristik 

permukaan. Selain itu, ukuran partikel yang hampir 

sama dengan campuran ransum lainnya dapat 

menyebabkan campuran bahan saling mengikat 

dengan baik dan menyebabkan nilai berat jenisnya 

tinggi (Hadijah et al., 2019). Menurut Krisnan 

(2008) berat jenis memiliki peranan penting pada 

proses penyimpanan, penanganan dan 

pengolahan. Berat jenis bertanggung jawab 

terhadap kehomogenan dan stabilisasi suatu 

pencampuran ransum di mana ketelitian saat 

mencampur bahan untuk mendapatkan kerapatan 

yang baik harus diketahui perbedaan berat jenis. 

 

Kadar Air 

Hasil analisis ragam penelitian ini 
menunjukan bahwa penggunaan berbagai level 
perekat onggok berpengaruh nyata (P<0.05) 
terhadap kadar air WRKPS. Nilai kadar air wafer 
ransum komplit pada penelitian ini dapat dilihat 
pada Tabel 5.  

Hasil kadar air yang didapatkan pada 
penelitian ini dengan pemberian level onggok yang 
berbeda memiliki rataan sebesar 36,05% - 39,33%. 
Hasil ini relatif sama dengan hasil penelitian 
Hermawan et. al., (2015) rataan kadar air wafer 
limbah pertanian yaitu sebesar 28,36%-42,78%. 
Kadar air yang baik yaitu kadar air yang rendah 
sehingga tidak menimbulkan jamur dan pakan 
dapat menjadi lebih tahan lama (Retnani et. al., 
2009).  

Faktor yang mempengaruhi nilai kadar air 
wafer yaitu bahan campuran yang digunakan dan 
kelembaban udara sekelilingnya. Selain itu, kadar 
air partikel sebelum dikempa panas, jumlah air 
yang terkandung dalam bahan perekat dan jumlah 
uap air yang keluar juga sangat mempengaruhi 
nilai kadar air wafer. 

 
Tabel 5. Rataan Kadar Air Wafer Ransum Komplit berbasis pelepah sawit 

Perlakuan Level Onggok Kadar Air (gr/ml) 
 WRKPS-3 39,33 ± 0,67 
 WRKPS-6 38,00 ± 2,10 
 WRKPS-9 36,05 ± 2,74 
 WRKPS-12 36,14 ± 0,96 
 Ket :  WRK-3 : Wafer Ransum Komplit + 3% Onggok, WRK-6 : Wafer Ransum Komplit + 6% Onggok, WRK-9 : Wafer Ransum Komplit + 

9% Onggok dan WRK-12 : Wafer Ransum Komplit + 12% Onggok. 
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Gambar 2. Hubungan level onggok terhadap kadar air 

 
Hasil uji lanjut Polinomial Orthogonal (PO) 

pada grafik diatas menunjukkan bahwa persamaan 
yang didapat menggambarkan pengaruh tersebut 
berada pada persamaan linier yaitu Y= 40,258 – 
1,1511X dimana X adalah level onggok dan Y 
adalah nilai kadar air.  

Kadar air merupakan faktor yang berperan 
penting dalam penentuan kualitas pakan, karena 
terpaut dengan nilai daya simpan dan nutrisi wafer.  
Kadar air adalah jumlah air yang tertinggal di 
dalam wafer. Jika persentase nilai kadar air tinggi, 
maka nilai nutrisi wafer semakin rendah dan masa 
simpannya relatif lebih singkat. Kadar air yang 
tinggi juga dapat menyebabkan wafer mudah 
terserang jamur, sehingga kualitas pakan akan 
menurun dan dapat mengakibatkan keracunan 
bagi ternak. Sejalan dengan pendapat Retnani et. 
al., (2009) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 
kadar air maka ruangan yang diisi air lebih banyak 
sehingga nilai kerapatan wafer menurun. 
Sebaliknya semakin rendah kadar air maka daya 
simpan air akan lebih lama dan kualitas wafer akan 
lebih baik.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa penggunaan onggok sebanyak 12% 
sebagai perekat merupakan level terbaik pada 
pembuatan wafer ransum komplit berbasis pelepah 
sawit dinilai dari kualitas fisiknya. 
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