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• Jelai dan sorgum masing-masing berada pada peringkat ke-4 dan ke-5 pada 
produksi sereal di dunia, setelah jagung, gandum dan beras

• Banyak diberikan sebagai makanan untuk hewan, termasuk unggas

Jelai dan sorgum dunia

Tanaman jelai Tanaman sorgum



Biji-bijian sereal yang diproduksi di Australia

• Utama
 Gandum (tanaman musim dingin)
 Jelai (tanaman musim dingin)
 Oat (tanaman musim dingin)
 Sorgum (tanaman musim dingin)

• Minor
 Jagung dan triticale

• Produksi didominasi oleh gandum, diikuti oleh jelai, lalu sorgum.



6 biji-bijian sereal terbanyak di Australia -
produksi rata-rata selama 5 tahun terakhir1

1Laporan Tanaman Panen ABARES bulan Desember 2018
2Mmt = juta ton metrik (million metric tonne)

Biji-bijian Mmt2

Gandum 23,207
Jelai 9,477

Sorgum 1,591
Oat 1,354

Jagung 0,423
Triticale 0,123



Mutu biji-bijian Australia

• Kualitas konsisten karena mematuhi standar yang disepakati industri dan 
pengujian ketat untuk perdagangan

• Kondisi pada saat panen yang biasanya kering (kelembaban biji-bijian 
rendah)

• Fasilitas dan manajemen penyimpanan berkualitas tinggi (kendali serangga 
dan jamur yang efektif)

• Kontaminasi mikotoksin yang rendah / risiko minimum terhadap unggas



Biji-bijian yang digunakan untuk
pakan unggas Australia

• Sorgum, gandum dan jelai merupakan biji-bijian utama untuk pakan unggas 
Australia
 Gandum paling banyak dipakai, lalu sorgum, dan jelai
 Digunakan dalam semua pakan unggas (broiler, petelur, pembibit, kalkun 

dan bebek)
 Jagung, triticale, oat dan biji-bijian lain tidak banyak digunakan

• Performa unggasnya sangat unggul di dunia (jagung tidak diperlukan untuk 
mencapai performa tinggi)



Biji-bijian untuk unggas
– pertimbangan nilai utama

• Nutrisi yang diberikan, khususnya
 Energi (Energi termetabolisasi atau 'ME')
 Protein / asam amino yang dapat dicerna

• Karakteristik lainnya
 Faktor anti nutrisi
 Kontaminasi mikotoksin dan toksin lain
 Ciri-ciri fisik (seperti ukuran biji-bijian, serat struktural, daya 

tahan butiran (pellet))



Jelai dan sorgum dibandingkan dengan
jagung dan gandum untuk unggas

• Dalam presentasi ini, jelai dan sorgum Australia dibandingkan dengan jagung 
kuning biasa dan gandum untuk pakan, biji-bijian pakan unggas nomor 1 dan 2 
di dunia

• Saya berasumsi banyak yang hadir hari ini tidak familiar dengan nutrisi unggas 
dan formulasi pakan

• Beberapa informasi teknis pada presentasi ini diperuntukkan sebagai referensi 
di kemudian hari, bukan untuk didiskusikan hari ini



Beberapa nutrisi unggas dasar

• Pencernaan / daya cerna
 Unggas harus mencerna komponen kimiawi biji-bijian untuk memberi energi 

dan nutrisi
 Daya cerna atas komponen biji-bijian bervariasi
 Daya cerna atas beberapa jenis biji-bijian dapat diperbaiki secara ekonomis 

dengan enzim pakan
• Sebagian besar manfaat pada biji-bijian adalah dari kandungan
 Energi (ME)
 Protein / asam amino yang dapat dicerna



Energi (ME untuk unggas)

• Energi termetabolisasi (ME) biji-bijian datang dari
 Pati (dicerna menjadi glukosa)
 Minyak (dicerna menjadi asam lemak)
 Protein (dicerna menjadi asam amino)

• Kandungan komponen ME ini baik ME total maupun yang dapat dicerna 
bervariasi antara jenis biji yang satu dengan lainnya.

• ME diukur dengan uji bioassay atau diperkirakan dengan NIR (nilai buku dan 
perkiraan dari analisis kimia tidak cukup akurat / dapat diandalkan)



Protein / asam amino yang dapat dicerna

• Unggas tidak memerlukan protein, unggas memerlukan asam amino di dalam 
protein

• Semua protein dibentuk dari 22 asam amino (AA), 10-13 dari asam amino ini 
merupakan asam amino 'esensial' (EAA)
 EAA harus diberikan di dalam pakan (protein utuh dan asam amino sintetis)

• Protein harus dicerna untuk melepaskan asam amino
• Tingkat asam amino yang berbeda-beda diperlukan dalam pakan untuk jenis dan 

tingkat produksi unggas yang berbeda-beda



Protein / asam amino yang dapat dicerna

• Hal-hal berikut ini berbeda pada setiap jenis biji-bijian
 Kandungan protein
 Komposisi asam amino pada protein
 Daya cerna protein (tetapi tinggi pada semua biji-bijian, serta biasanya 

rendah dan lebih bervariasi pada bungkil)
• Nilai protein pada biji-bijian pada umumnya berasal dari konten EAA yang 

dapat dicerna (misalnya, EAA 'SID' atau EAA standar yang dapat dicerna di 
ileum)

• Pemakaian nilai EAA yang dapat dicerna untuk formulasi pakan



Konten EAA (SID) yang dapat dicerna1 dari 4 biji-
bijian untuk kandungan protein yang biasanya

Jagung Jelai Sorgum Gandum

Protein % 8,0 10,0 10,0 11,0
EAA SID
Lisina (lysine) % 0,22 0,31 0,20 0,27
Metionina (methionine) % 0,16 0,15 0,16 0,16
M+C % 0,32 0,35 0,30 0,39
Treonin (threonine) % 0,25 0,25 0,28 0,27
Arginin (arginine) % 0,33 0,40 0,34 0,46
Isoleusina (Isoleucine) % 0,27 0,29 0,35 0,35
Valina (valine) % 0,35 0,40 0,44 0,43

1Evonik AminoDat 5.0



• Biji-bijian memiliki perbedaan dalam tingkat 
kandungan dan jenis serat

• Serat = NSP (non-starch 
polysaccharides/polisakarida non-pati) + 
lignin

• NSP: mudah larut dan tidak mudah larut
• Lignin: tidak mudah larut

• Serat pada biji-bijian ada pada
struktur dinding sel yang rumit
seperti NSP (selulosa, pektin,
hemiselulosa) dan lignin

• Serat itu penting untuk nutrisi unggas

Serat



NSP (non-starch polysaccharides/polisakarida non-pati)
• NSP yang mudah larut bersifat anti-nutrisional
 Meningkatkan viskositas isi perut (digesta), mengurangi daya 

cerna
 Jelai dan gandum adalah biji-bijian yang 'berviskositas tinggi'
 Sorgum dan jagung adalah biji-bijian yang 'berviskositas rendah'
 Dampak viskositas dikurangi atau dihilangkan oleh enzim pakan 

yang sesuai
• NSP yang tidak mudah larut bersifat tidak bergerak, terkadang 

berguna untuk perkembangan dan fungsi perut, dan untuk perilaku 
unggas (kurang mematuk)
 Jelai memiliki kandungan NSP tidak mudah larut yang tinggi



Kandungan serat pada umumnya (% dari biji-bijian, DM) 
pada jagung, jelai, sorgum dan gandum

Arabino-xylan ß-Glukan Selulosa NSP Lain1 Lignin Serat total

Jagung Mudah larut 0,10 0,10
Tidak mudah larut 5,10 2,00 0,80 1,10 9,00
Total 5,20 2,00 0,80 1,10 9,10

Jelai Mudah larut 0,80 3,60 0,10 4,50
Tidak mudah larut 7,10 0,70 3,90 0,50 3,20 15,40
Total 7,90 4,30 3,90 0,60 3,20 19,90

Sorgum Mudah larut 0,10 0,10 0,20
Tidak mudah larut 2,00 0,10 2,20 0,25 1,10 5,65
Total 2,10 0,20 2,20 0,25 1,10 5,85

Gandum Mudah larut 1,80 0,40 0,20 2,40
Tidak mudah larut 6,30 0,40 2,00 0,30 1,80 10,80
Total 8,10 0,80 2,00 0,50 1,80 13,20

1NSP = polisakarida non-pati (non-starch polusaccharides), NSP lain = Mannan + Galaktan + Asam uronat



Jelai Australia
• Tanaman musim dingin (dipanen bulan Oktober 

hingga Desember)
• Varietasnya terutama jenis 2-row, spring

(ditanam pada musim dingin Australia yang 
sejuk)

• Ukuran biji medium, putih dengan sekam
• Kontaminasi mikotoksin rendah
• Tidak ada pigmen kuning
• Berviskositas tinggi (mungkin memiliki 

kandungan NSP mudah larut yang tinggi
β-glukan dan arabinoxylan)

• Enzim NSP yang digunakan (β-glucanase dan 
xylanase)



Jelai Australia
• Tingkat pembentukan menjadi pellet serupa dengan jagung, FPQF 

yang sama1 = 5
(1Feed Pellet Quality Factor atau Faktor Kualitas Butiran Pakan, 
Borregaard LignoTech)

• Serat yang tidak mudah larut pada sekam mungkin memiliki 
manfaat nutrisional

• ME (energi) yang lebih rendah dibanding 3 jenis biji-bijian lainnya
 Karena sekam dan kandungan pati yang rendah
 ME ditingkatkan dengan enzim NSP

• Protein biasanya lebih tinggi daripada protein pada jagung (+2%?)
• Lebih bernilai pada pakan ayam petelur dan pembibit daripada 

pakan broiler



Jelai Australia

• Cocok untuk pakan tumbuh dan pakan biji-bijian utuh
• Biji-bijian yang sudah terbukti, andal bagi unggas
• Biasa digunakan dalam pakan unggas di Australia, Spanyol dan Inggris, dan 

lain-lain, pada jumlah banyak ketika ekonomis
 Hingga 30% pada pakan ayam broiler komersial
 Di atas 30% (hingga 60%) pada pakan ayam petelur komersial

• Tidak dipahami atau diterima dengan baik untuk pakan unggas di Indonesia?



Sorgum Australia

• Tanaman musim panas (panen bulan Februari hingga 
Mei)

• Ukuran biji kecil, tidak bersekam
• Bebas tanin (tidak ada tanin terkondensasi)
• Ada senyawa fenol, beberapa

bersifat cukup anti-nutrisional
• Warna lapisan luar biji biasanya kuning,

cokelat, merah
• Warna biji tidak mengindikasikan tingkat kandungan

tanin atau senyawa fenol



Sorgum Australia

• Tidak ada pigmen kuning
• Berviskositas rendah (kandungan NSP mudah larut rendah, seperti 

jagung)
• Kontaminasi mikotoksin rendah
• Kandungan nutrisi serupa dengan jagung tetapi kandungan protein lebih 

tinggi
(dan tidak ada pigmen kuning)

• Energi lebih tinggi (ME), serupa dengan jagung
• Protein biasanya lebih tinggi daripada protein pada jagung (+2%?)

 Daya cerna protein lebih rendah daripada jagung (protein kafirin)



• Cocok untuk pakan tumbuk
• Sulit dibentuk menjadi pellet (FPQF rendah = 4, lebih rendah daripada jagung 

= 5)
• Biji-bijian yang sudah terbukti, andal bagi unggas
• Biasa digunakan sebagai pakan unggas di Australia, Amerika, Afrika dan lain-

lain
 Sering dalam jumlah banyak, terkadang sebagai satu-satunya jenis biji-

bijian
• Tidak dipahami atau diterima dengan baik untuk pakan unggas di Indonesia?

Sorgum Australia



Sorgum dan jagung tampak berbeda...

... tetapi kandungan nutrisinya mirip bagi unggas



Ciri-ciri indikatif pada 4 biji-bijian

Ciri Unit Jagung Jelai Sorgum Gandum

Broiler ME kcal/kg 3.350 2.9001 3.300 3.2001

Protein % 8 10 10 11
Pati % 64 50 62 58
Minyak % 3,5 1,9 2,8 1,9
Total serat % 9,1 19,9 5,9 13,2
Pigmen kuning ada nol nol nol

Enzim NSP
ditambahkan 

ke dalam 
pakan

nol β-glukanase + 
xylanase nol xylanase

Mikotoksin berisiko ? rendah rendah rendah
Tingkat pembentukan 

menjadi pellet (butir) FPQF2 5 5 4 8

1dengan enzim NSP
2FPQF = Feed Pellet Quality Factor/Faktor Kualitas Butiran Pakan (Borregaard LignoTech)



Pemakaian jelai dan sorgum pada
pakan unggas komersial di Australia

• Formula pakan unggas Australia bersifat fleksibel
 Berbagai biji-bijian (dan bungkil) secara rutin diganti-ganti sesuai 

perubahan pasokan / harga
• Jelai menggantikan biji-bijian lain jika tersedia dengan harga ekonomis

 Hingga 30% pada pakan ayam broiler komersial
 Di atas 30% (hingga 60%) pada pakan ayam petelur komersial

• Tingkat lemak / minyak yang lebih tinggi ditambahkan untuk mempertahankan 
energi (ME) pakan



Pemakaian jelai dan sorgum pada
pakan unggas komersial di Australia

• Penggantian sesuai musim antara sorgum (tanaman musim panas) dan 
gandum/jelai (tanaman musim dingin) biasa dan rutin dilakukan di beberapa 
wilayah

• Sorgum sering digunakan pada tingkat tinggi dalam pakan unggas
 Terkadang sebagai satu-satunya jenis bijian-bijian
 Lebih sering digunakan dengan gandum (agar PDI tinggi = kualitas pellet 

(butiran) lebih baik)
• Performa unggas dijaga ketika perubahan besar dilakukan terhadap tingkat 

dan jenis biji-bijian dalam formula pakan



Komentar penutup

• Nilai nutrisi pada presentasi ini hanya bersifat indikatif dan sebaiknya tidak 
digunakan untuk penilaian pembelian atau formulasi pakan

• Unggas memerlukan nutrisi bukan bahan (jagung tak diperlukan untuk mencapai 
performa tinggi)

• Pakan unggas lebih baik mengandung lebih dari sekadar biji-bijian (kurangi 
variasi, risiko lebih rendah)

• Formula pakan sebaiknya fleksibel, gunakan biji-bijian 'alternatif jika ekonomis



Komentar penutup

• Jelai dan sorgum sesuai untuk semua pakan unggas
 Berhasil digunakan di Australia (dan di negara-negara lain)
 Dapat dan seharusnya digunakan di mana saja jika ekonomis

• Pahami karakteristik setiap jenis biji-bjian dan bersiaplah menggunakannya 
dalam pakan Anda ketika harganya ekonomis
 Bersiaplah untuk bertindak cepat, peluangnya mungkin tidak akan bertahan 

lama



aegic.org.au

Selesai
Terima kasih
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