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Meningkatkan nilai 
manfaat bagi pengguna 
biji-bijian Australia

Mengumpulkan, 
menganalisis dan 
berbagi 
pengetahuan 
tentang pasar 
dengan industri 
Australia

Memberi pelatihan 
teknis, informasi 
dan bantuan di 
wilayah pasar 
terkait untuk para 
pelanggan 
internasional



Meningkatkan nilai manfaat bagi pengguna biji-bijian Australia
Bantuan teknis
Kami membantu Anda untuk memetik manfaat terbaik dari biji-bijian 
Australia
Memberdayakan Anda dengan pelatihan teknis, informasi dan bantuan di 
wilayah pasar terkait

Wawasan tentang pasar
Kami paham apa yang Anda perlukan
Menentukan sifat-sifat kualitas biji-bijian yang Anda perlukan untuk 
membuat produk terbaik yang dapat Anda hasilkan bagi 
pelanggan Anda

Inovasi
Kami berpikir kreatif
Mengembangkan produk, metode dan teknologi pemrosesan baru 
untuk membantu Anda memenuhi permintaan pelanggan yang 
selalu berubah-ubah



Dalam presentasi ini

(Sumber: Pulse Australia)

Lupin dalam sejarahnya dan sekarang

Lupin Australia

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah 
biak

Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan!

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di 
Asia

Peluang menggunakan jelai (barley) pada makanan ternak perah 
Asia



• Lupin, seperti halnya polong, kacang, lentil, kacang arab/garbanzo (chickpea), 
kacang tanah, alfalfa dan kacang kedelai, tergolong sebagai pulse (biji legum)

• Selama berabad-abad, lupin dianggap bernilai sebagai makanan manusia dan 
hewan dan berguna dalam siklus rotasi tumbuhan biji-bijian untuk mengendalikan 
gulma dan hama serta meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen dengan 
memperbaiki kandungan nitrogen

Lupin dalam sejarahnya hingga sekarang

Lupin 
Manis 

Australia

Lupin 
Manis

Lupin
Kuning



• Lupin terus menjadi makanan manusia yang penting di negara-negara berkembang 
yang memiliki sumber protein yang terbatas

• Lupin digunakan dalam produk-produk roti, pasta dan mi dan sebagai zat tambahan 
pada daging dan pengganti produk susu di Australia, Asia dan Eropa

Lupin sekarang



• Lupin terus menjadi makanan manusia yang penting di negara-negara 
berkembang yang memiliki sumber protein yang terbatas

• Lupin digunakan dalam produk-produk roti, pasta dan mi, serta sebagai zat 
tambahan pada daging dan pengganti produk susu di Australia, Asia dan Eropa

• Lupin berpotensi sebagai nutraceutical (bahan pangan dengan manfaat medis) 
bagi manusia

Karakteristik Dapat membantu pengendalian
Indeks Glikemik sangat rendah
Serat mudah larut tinggi
Kandungan asam lemak tak jenuh 
ganda tinggi

• Diabetes
• Penyakit jantung
• Obesitas

Bebas gluten
• Intoleransi terhadap gluten, penyakit 

coeliac
Kandungan arginin tinggi • Tekanan darah tinggi

Lutein, zeaxanthin • Degenerasi makula pada mata (?)

Lupin sekarang



• Australia menghasilkan 80-85% dari jumlah 
produksi lupin di dunia

• Sekitar 730.000mt per tahun (rata-rata selama 5 
tahun menurut ABARES hingga tahun 2018-19)

• Lupin = 30-40% dari tanaman biji legum Australia 
per tahun

• 80% lupin diproduksi di wilayah penghasil biji-bijian 
di Australia Barat (AgriFutures Australia, 2020)

Lupin Australia



70% dari hasil panen lupin diekspor ke Asia, Afrika Utara dan Timur Tengah 
untuk digunakan sebagai pakan hewan ternak sapi perah dan sapi potong 
(40%), babi (40%), unggas, domba dan kambing (20%) (White et al., 2007)

Lupin Australia

https://www.google.com.au/imgres?imgurl=https://cdn.shopify.com/s/files/1/2279/4623/articles/what_are_lupins_1150x.jpg?v=1560390776&imgrefurl=https://goodnessmebox.com/blogs/news/lupin-who-newest-health-food-craze&docid=a1oBnaXxe0K1dM&tbnid=Xoymynn7Pw2_sM:&vet=10ahUKEwi18YOnwdzmAhXAzTgGHZbpA2AQMwjGASg2MDY..i&w=600&h=397&authuser=1&bih=607&biw=1280&q=lupins&ved=0ahUKEwi18YOnwdzmAhXAzTgGHZbpA2AQMwjGASg2MDY&iact=mrc&uact=8


Lupin berdaun kecil (Lupinus angustifolius)

(Aust. Pulse Variety Guide, 2017)

Jenis liar Lupin manis australia
Biji pahit Biji dengan rasa netral
Cangkang (pods) yang mudah pecah Cangkang (pods) yang tidak mudah pecah
Pembungaan terlambat Pembungaan awal
Lapisan luar biji yang tidak dapat ditembus Lapisan luar biji yang mudah ditembus

Australia memiliki program pembibitan pulse (biji 
legum) yang sangat aktif. Ada banyak varietas lupin 
manis Australia yang tersedia untuk menyesuaikan 
dengan kondisi penanaman yang berbeda.

Lupin Australia



Albus lupin (Lupinus albus)
Dibandingkan dengan lupin manis 
Australia:

• Biji lebih besar, lebih lunak
• Lapisan luar biji lebih tipis
• Kandungan protein dan lemak 

sedikit lebih tinggi

(Aust. Pulse Variety Guide, 2017)

Australia memiliki program pembibitan 
pulse (biji legum) yang sangat aktif. Ada 
banyak varietas albus lupin Australia yang 
tersedia untuk menyesuaikan dengan 
kondisi penanaman yang berbeda.

Lupin Australia



Lupin manis Australia (L. angustifolius))

Berat setiap biji adalah 144mg
• 25% lapisan luar biji
• 75% inti biji
Kepadatan massa: 0,78kg/dl 
(mirip dengan gandum)

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak



• Bahan pakan yang sangat mudah dicerna
• Nilai Energi Termetabolisasi tinggi
• Sumber rumen degradable protein atau RDP (protein yang dapat 

terurai di rumen) yang baik untuk sintesis protein mikroba
• Kandungan pati rendah dan kandungan serat deterjen netral (NDF) 

cukup tinggi, sehingga lupin tidak menekan pencernaan serat atau 
asupan pakan yang diberi tanpa pembatasan (voluntary food intake)

• 6-10% minyak, 75% dari antaranya tidak jenuh

Nilai gizi

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak



• Sumber mineral yang baik, khususnya P, Mg 
dan S

• Nilai perbedaan cation-anion pada makanan 
(DCAD) yang rendah

• 10% dari nitrogen merupakan nitrogen non-
protein (NPN)

• Tinggi kandungan arginin (tetapi rendah 
kandungan metionina)

Nilai gizi

(White et al., 2007)

Protein mikroba merupakan sumber protein 
yang sangat mudah dicerna bagi sapi dan 
memiliki pola asam amino yang sangat mirip 
dengan susu

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak



Alkaloid (<0,2 g/kg DM versus >5.000 - 40.000 g/kg DM 
pada jenis lupin liar pahit yang dibudidayakan di negara-
negara lain)

• Tanin
• Saponin
• Penghambat protease
• Lektin
• Fitat
• Mikotoksin (phomopsins)

Faktor anti nutrisi yang sangat rendah pada varietas L. angustifolius
dan L.albus di Australia

Nilai gizi

Kadar yang jauh lebih 
rendah dibandingkan 
pada kedelai dan 
polong

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak



Spesifikasi nutrisi biasa

Bahan pakan
Protein 
mentah          
(%DM)

Pati          
(% DM)

NDF            
(% DM)

Energi 
Termetab. (MJ 

ME/kg DM)

Lupin 34,5 3,1 25,9 13,8
Jelai 12,2 56,8 20 12,8
Gandum 12,9 66,9 13,1 13,3
Jagung 9,3 72,5 10,7 13,5
Tapioka kering 3 73 11,8 12,3

Bungkil kedelai 48 2,7 13,4 12,1
Polong 25 46,3 16,4 13,3
Kacang-
kacangan 28,8 38,3 18 13,2

Lupin: 2 pakan dalam 1, memiliki 
kandungan protein dan energi 
yang tinggi

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak



• Mudah dikelola dan disimpan karena tingkat 
kelembaban yang rendah dan lapisan luar bijinya yang 
kuat yang tahan serangga

• Untuk sapi ternak, hanya perlu digiling kasar agar 
ukuran partikel mengecil hingga 2-4,2mm. (Lebih 
banyak energi diperlukan untuk menggiling lupin
daripada menggiling biji-bijian karena lapisan luar 
bijinya yang lebih keras). Pemanasan (heat treatment) 
tidaklah diperlukan

• Domba dapat diberi makan lupin utuh sebagai 
tambahan rumput

Penyimpanan dan pemrosesan

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak



• Pada sebagian besar dari kajian penelitian produk susu yang 
membandingkan sapi perah yang diberi lupin dengan yang diberi biji-bijian 
di peternakan pemerahan susu, telah ditemukan bahwa lupin 
menghasilkan lebih banyak susu, lemak dan protein. (Konsentrasi protein 
susu cenderung sedikit berkurang)

• Pada kajian-kajian produk susu ditemukan pula bahwa mengganti tepung 
oilseed dengan lupin tidak mengubah produksi susu, lemak dan protein 
(Konsentrasi protein susu menjadi sedikit berkurang)

• Kajian pada domba menunjukkan bahwa memberikan lupin kepada 
domba betina merangsang tingkat ovulasi.

Respons produksi

Lupin – bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak



Air Karbohidrat

Gula

Pati

Serat

Lemak Protein

Protein mikroba

Protein yang tidak dapat terurai di rumen

Mineral Vitamin

Sapi perah memerlukan nutrisi, bukan bahan-bahan khusus

Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapi:
• tanpa berlebihan
• dalam batas asupan untuk sapi
• dengan efisiensi pangan yang baik
• dengan biaya makanan optimal dan pendapatan dari 

produk susu dikurangi biaya pakan

Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan!



Menyeimbangkan pencernaan protein makanan di rumen dan usus

Protein yang tidak ada pada feses

Protein mikroba
Protein yang tidak dapat terurai di rumen

Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan!



Menyeimbangkan pencernaan protein makanan di rumen dan usus

Pati yang tidak dicerna pada feses

Volatile fatty acids 
(VFA) (asam lemak 
terbang) ke dalam 
aliran darah

CO2

Metana

Glukosa ke dalam 
aliran darah

Volatile fatty acids (VFA) 
(asam lemak terbang)  ke 
dalam aliran darah

Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan!



Menyeimbangkan pencernaan protein makanan di rumen dan usus

Pati yang tidak dicerna pada feses

Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan!



Merancang makanan yang seimbang untuk ternak perah:

Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan!



Rumen yang stabil, sehat = Hewan yang produktif, sehat
Disfungsi rumen menyebabkan banyak masalah

(Diadaptasi dari Nocek, 1997)

Penurunan dari fungsi rumen yang sehat ke asidosis rumen

• Asupan pakan dan 
efisiensi pakan yang 
berkurang

• Diare
• Rumenitis
• Abses hati
• Polioencephalomalacia
• Laminitis

Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan!



Sebagai bahan pakan yang aman dan mudah dipakai untuk 
menambah asupan energi dan protein pada makanan sapi dan 
hewan ternak muda yang berbasis pakan ternak berkualitas rendah

•Meningkatkan kepadatan energi termetabolisasi pada makanan
•Meningkatkan pasokan protein makanan
•Menyintesis lebih banyak protein mikroba
•Meningkatkan pertumbuhan/hasil susu per hari
•Meningkatkan pendapatan dari produksi susu sapi harian dikurangi biaya pakan 
melalui pengurangan biaya pakan untuk pemeliharaan (maintenance)

❶

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia



Sebagai sumber protein pengganti, untuk 
menggantikan sebagian/semua bungkil 
kedelai/bungkil oilseed lain/ polong/kacang

•Menjaga pasokan protein makanan
•Meningkatkan kepadatan energi termetabolisasi pada makanan

❷

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia



Sebagai sumber energi pengganti yang aman (rendah pati), untuk 
menggantikan sebagian sumber energi yang padat pati dalam 
pakan ternak seperti jagung, singkong/tapioka

•Membatasi kadar pati pada makanan untuk mengurangi risiko 
disfungsi/asidosis rumen
•Mempertahankan kepadatan energi makanan
•Mengurangi asupan sumber protein yang mahal

❸

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia



Nutrisi: Biji jagung Jagung &  Lupin                 
(campuran 65:35)

Lupin

Bahan kering (%) 88 88 89
Energi Energi (MJ/kg DM) 13,5 13,6 13,8
Protein mentah (%DM) 9,3 18,2 34,5
Pati (%DM) 72,5 48 3,1
Gula (%DM) 2 4 7,7
Lemak (%DM) 4,2 5,2 7,1
Serat detergen netral (%DM) 10,7 16,1 25,9
Abu (%DM) 1,6 2,2 3,4
DCAD (mEq/kg DM) -18 18 83

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia

Sebagai sumber energi pengganti yang aman (rendah pati), untuk 
menggantikan sebagian sumber energi yang padat pati dalam 
pakan ternak seperti jagung, singkong/tapioka

❸



Nutrisi: Biji jelai Jelai & Lupin                  
(campuran 70:30)

Lupin

Bahan kering (%) 88 88 89
Energi Energi (MJ/kg DM) 12,8 13,1 13,8
Protein mentah (%DM) 12,2 19 34,5
Pati (%DM) 56,8 40,5 3,1
Gula (%DM) 3,4 4,7 7,7
Lemak (%DM) 2,1 3,6 7,1
Serat detergen netral (%DM) 20 21,8 25,9
Abu (%DM) 2,5 2,8 3,4
DCAD (mEq/kg DM) 10 32 83

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia

Sebagai sumber energi pengganti yang aman (rendah pati), untuk 
menggantikan sebagian sumber energi yang padat pati dalam 
pakan ternak seperti jagung, singkong/tapioka

❸



Sebagai sumber pati utama atau sebagai sumber pati pelengkap 
dengan jagung, singkong/tapioka, dll.

Jika persediaan ME yang dapat 
difermentasi terbatas,
• Protein mikroba yang dihasilkan di 

rumen menjadi berkurang
• Lebih banyak amonia diserap seluruh 

dinding rumen dan dikonversi menjadi 
urea di hati

• Sebagian besar urea ini dikeluarkan 
melalui urine, sebagian didaur ulang ke 
rumen sebagai NPN di dalam air liur
o Proses ini memerlukan energi

(Dairy Australia, 2016)

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia

❶



Sebagai sumber pati utama atau sebagai sumber pati pelengkap 
dengan jagung, singkong/tapioka, dll.

• Mencapai keseimbangan antara sumber 
pati yang terurai dengan cepat, agak 
cepat dan perlahan di dalam rumen

• Meningkatkan asimilasi RDP sebagai 
protein mikroba

• Mengurangi asupan sumber protein 
yang mahal

❷

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia



Untuk membantu meningkatkan kesuburan sapi

3 kajian utama:
• Gong et al., 2002. Dampak dari peningkatan yang dipicu dengan makanan terhadap konsentrasi insulin 

yang beredar selama masa postpartum awal pada fungsi reproduksi pada sapi perah
• Garnsworthy et al., 2009. Dampak dari perubahan yang dipicu makanan terhadap konsentrasi insulin 

plasma selama masa postpartum awal pada tingkat kehamilan sapi perah
• Burke et al., 2010. Dampak dari karbohidrat non-struktural pada makanan sebelum dan sesudah 

beranak terhadap reproduksi sapi perah yang merumput

Penelitian telah menunjukkan bahwa pada sapi-sapi perah yang diberi makan 
dengan kadar pati yang lebih tinggi dan kadar lemak yang rendah setelah 
melahirkan, kadar insulin plasmanya meningkat yang kemudian meningkatkan 
perkembangan folikel di ovarium yang menyebabkan tingkat ovulasi meningkat

❷

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan hewan perah di Asia



Pesan-pesan penting untuk diingat

Lupin dan jelai (barley) Australia adalah pakan hewan perah yang terbukti, dapat diandalkan dan 
berkualitas tinggi

Lupin merupakan 2 pakan dalam 1, dengan kandungan protein dan energi tinggi

Jelai merupakan jenis biji-bijian yang sangat dapat digunakan 
sebagai pelengkap jagung



Pesan-pesan penting untuk diingat

Pertimbangkan peluang-peluang berikut ini:
• Menggunakan lupin untuk menambah asupan energi dan protein pada makanan sapi dan hewan 

ternak muda yang berbasis pakan ternak berkualitas rendah
• Menggunakan lupin sebagai sumber protein pengganti, untuk menggantikan sebagian/semua 

pakan dari bungkil kedelai / pakan dari oilseed (biji penghasil minyak) lainnya / polong / kacang
• Menggunakan lupin sebagai sumber energi pengganti yang aman (rendah pati), untuk 

menggantikan sebagian sumber energi yang padat pati dalam pakan ternak seperti jagung, 
singkong/tapioka

• Menggunakan jelai sebagai sumber pati utama atau sebagai sumber pati pelengkap jagung, 
singkong/tapioka, dll.

• Menggunakan jelai untuk membantu meningkatkan kesuburan sapi



aegic.org.au

Selesai
Terima kasih
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