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Menggunakan lupin dan jelai (barley) dalam pakan 
ternak perah di Asia 
Dr. Steve Little, Konsultan untuk AEGIC 

Pesan-pesan utama 
• Lupin dan jelai (barley) Australia adalah pakan ternak perah yang terbukti, dapat 

diandalkan dan berkualitas tinggi 
• Lupin merupakan makanan dengan 2 manfaat karena lupin kaya akan protein dan energi 
• Jelai merupakan jenis biji-bijian yang sangat dapat digunakan sebagai pelengkap jagung 
• Pertimbangkan peluang-peluang berikut ini: 

o Menggunakan lupin untuk menambah asupan energi dan protein pada makanan 
sapi dan hewan ternak muda yang berbasis pakan ternak berkualitas rendah 

o Menggunakan lupin sebagai sumber protein pengganti, untuk menggantikan 
sebagian/semua pakan dari bungkil kedelai / pakan dari oilseed (biji penghasil 
minyak) lainnya / polong / kacang 

o 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  

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

o Menggunakan jelai untuk membantu meningkatkan kesuburan sapi 
 

Lupin dalam sejarahnya 
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. 

 

 

Gambar 1. Riwayat lupin – dari zaman dahulu hingga pembudidayaan varietas zaman 
modern 

Sekarang, lupin terus menjadi makanan manusia yang penting di negara-negara 
berkembang yang memiliki sumber protein yang terbatas. Lupin juga digunakan dalam 
produk-produk roti, pasta dan mi dan sebagai zat tambahan pada daging dan pengganti 
produk susu di Australia, Asia dan Eropa. Lupin juga berpotensi sebagai bahan nutraseutikal 
untuk manusia karena memiliki indeks glikemik yang rendah, kandungan serat larut air 
(soluble fiber), lemak tak jenuh dan arginine yang tinggi, serta tidak mengandung gluten.  
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Lupin Australia 
Australia menghasilkan sekitar 730.000 ton lupin per tahun (rata-rata selama 5 tahun hingga 
tahun 2018-19 menurut ABARE). Delapan puluh persen (80%) dari jumlah lupin ini 
dihasilkan di daerah penghasil biji-bjian di Western Australia. Australia menghasilkan 80-
85% dari jumlah produksi lupin di dunia. Sekitar 30% dari hasil panen lupin di Australia 
digunakan di dalam negeri dan 70% dari hasil panen itu diekspor ke Asia, Afrika Utara dan 
Timur Tengah untuk digunakan sebagai pakan hewan. Sekitar 40% lupin yang diekspor 
digunakan untuk pakan sapi perah dan sapi potong, 40% lagi digunakan untuk pakan babi, 
dan 20% untuk pakan unggas, domba dan kambing. 

Spesies lupin utama yang ditanam di Australia adalah narrow-leafed lupin atau lupin 
berdaun kecil (Lupinus angustifolius) dan, dalam jumlah yang lebih sedikit, albus lupin 
(Lupinus albus). Australia sudah memiliki program pembudidayaan tanaman biji legum yang 
sangat aktif sejak tahun 1960-an, sehingga terlaksanalah pengembangan banyak varietas 
Lupinus angustifolius (biasa disebut lupin manis Australia) dan Lupinus albus (biasanya 
disebut lupin putih Australia) untuk menyesuaikan dengan jenis tanah dan kondisi iklim yang 
berbeda-beda.  

Berbeda dengan jenis liar lupin berdaun kecil, lupin manis Australia memiliki benih dengan 
rasa netral, kulit yang tidak mudah pecah dan lapisan luar yang berpori, dan lebih cepat 
berbunga. Setiap benih lupih manis Australia memiliki berat sekitar 144 mg. Dua puluh lima 
persen dari biji benih ini adalah lapisan luar benih atau sekam (hull) dan 75% dari biji benih 
ini adalah keping biji (kotiledon). Kepadatan massanya sekitar 0.78kg/dl (mirip dengan 
gandum). Dibandingkan dengan lupin manis Australia, lupin putih Australia memiliki benih 
yang lebih besar dan lunak dan lapisan luar benih yang lebih tipis, serta memiliki kandungan 
protein dan lemak yang sedikit lebih tinggi. 

a) Nilai gizi 
Lupin merupakan bahan pakan yang sangat baik untuk hewan pemamah biak. Lupin 
merupakan makanan dengan 2 manfaat karena lupin kaya akan protein dan energi. Nilai 
Energi Termetabolisasi lupin lebih tinggi daripada biji sereal dan lupin juga merupakan 
sumber rumen degradable protein (RDP) yang sangat baik untuk sintesis protein mikroba. 
Berbeda dari legum dan biji sereal lainnya, kandungan patinya rendah dan kandungan 
NDFnya cukup tinggi, sehingga lupin tidak menurunkan pencernaan serat atau asupan 
pakan yang diberikan tanpa batasan (voluntary feed intake). Kandungan minyak dalam lupin 
manis Australia adalah sekitar 6% dan kandungan minyak dalam lupin putih Australia adalah 
sekitar 10%. 75% dari minyak tersebut terdiri atas asam lemak tak jenuh. Lupin merupakan 
sumber mineral yang baik, terutama kandungan mineral P, Mg dan S-nya, dan memiliki nilai 
DCAD yang cukup rendah. 
10% dari nitrogen dalam lupin merupakan nitrogen non-protein (non-protein nitrogen/NPN). 
Lupin banyak mengandung arginine tetapi mengandung sedikit methionine dibandingkan 
bungkil kedelai dan protein mikroba. Ciri khas dari varietas Lupinus angustifolius dan 
Lupinus albus dari Australia adalah sangat rendahnya kandungan faktor-faktor anti-nutrisi. 
Tingkat alkaloidnya lebih kecil dari 0,2g/kg DM dibandingkan dengan kandungan alkaloid 
sebesar >5.000 - 40.000 g/kg DM pada jenis lupin liar yang dibudidayakan di negara-negara 
lain. Kandungan tanin, saponin dan penghambat proteasenya jauh lebih rendah 
dibandingkan bungkil kedelai dan polong. Kandungan lektin, fitat dan mikotoksin juga 
biasanya rendah. (Petterson, 2001). Oleh karena itu, faktor-faktor anti-nutrisi yang ada di 
dalamnya tidak membatasi tingkat pemberian pakan lupin harian kepada sapi perah. 

Tabel 1. Spesifikasi nutrisi yang biasa ada pada lupin dan jelai dibanding bahan pakan 
ternak perah lainnya 
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Bahan pakan Protein mentah 
(%DM) 

Pati 
(%DM) 

NDF 
(%DM) 

Energi 
Termetabolisasi 
(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 

 

Sumber: Rumen8, 2020 

 

b) Penyimpanan dan pemrosesan 
Lupin mudah dikelola dan disimpan karena tingkat kelembabannya yang rendah dan lapisan 
luar benihnya yang kuat yang tahan serangga. Untuk memberi lupin kepada sapi ternak, 
hanya perlu digiling secara kasar untuk mengurangi ukuran partikel hingga menjadi ukuran 
2-4,2 mm. (Diperlukan lebih banyak energi untuk menggiling lupin dari pada biji-bijian karena 
lapisan luar benihnya yang lebih keras). Pemanasan (heat treatment) pada lupin tidaklah 
perlu. Domba dapat diberi makan lupin utuh sebagai tambahan rumput   

c) Respons produksi 
Pada sebagian besar dari kajian penelitian yang membandingkan sapi perah yang diberi 
lupin dan biji-bijian di peternakan pemerahan susu telah ditemukan bahwa lupin 
menghasilkan lebih banyak susu, lemak dan protein, sedangkan konsentrasi protein susu 
cenderung sedikit berkurang. Pada kajian-kajian lain ditemukan pula bahwa mengganti 
tepung oilseed dengan lupin tidak mengubah produksi susu, lemak dan protein, meskipun 
konsentrasi protein susu menjadi sedikit berkurang. Kajian pada domba menunjukkan 
bahwa memberikan lupin kepada domba betina merangsang ovulasi. (White et al., 2007). 

Ketika mempertimbangkan pemakaian biji lupin dan jelai dalam pakan sapi perah, prinsip-
prinsip utama nutrisi hewan pemamah biak haruslah diterapkan. 

Sapi perah memerlukan nutrisi, bukan bahan-bahan khusus 
Sapi perah tidak membutuhkan bahan-bahan khusus. Sapi perah termasuk hewan yang 
sangat fleksibel yang dapat hidup dengan berbagai jenis makanan ternak dan bahan pakan 
lain seperti yang digunakan di seluruh dunia. Namun, sapi perah membutuhkan nutrisi setiap 
hari, yakni air, karbohidrat (gula, pati, serat), lemak, protein, mineral dan beberapa vitamin. 
Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sapi dengan tidak berlebihan dan 
dalam batasan asupan sapi dengan efisiensi pakan yang baik dan biaya makanan optimal 
dan pendapatan dari susu dikurangi biaya untuk pakan. 
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Memberi makan sapi perah memerlukan keseimbangan 
Untuk menjaga agar rumen tetap stabil dan sehat, dan sehingga hewan tersebut menjadi 
sehat dan produktif, pencernaan protein di dalam perut pertama pemamah biak (rumen) dan 
pencernaan setelah rumen di usus kecil dan besar haruslah seimbang. Hal yang sama 
berlaku untuk pencernaan pati. Dalam perencanaan pakan ternak perah yang seimbang 
untuk mencapai tingkat produksi susu yang ditargetkan, perangkat formulasi pakan ikut 
digunakan untuk mengatur dan menyeimbangkan kembali asupan bahan kering dan 
kandungan NDF setiap harinya, kandungan NDF yang efektif secara fisik, pati, gula dan 
protein untuk mencapai biaya makanan yang optimal dan pendapatan dari produksi susu 
dikurangi biaya pakan. Selanjutnya, tingkat kandungan mineral dapat dengan segera 
dioptimalkan dan zat tambahan apa pun seperti larutan buffer untuk perut pertama, probiotik 
dan penghambat mikotoksin dapat disertakan. 
 
Jika makanan tidak seimbang, ada kemungkinan terjadi gangguan pada rumen, yang 
menyebabkan banyak masalah seperti menurunnya asupan makanan dan efisiensi pakan, 
diare, rumenitis, abses hati atau hepar, polioencephalomalacia dan laminitis. Menurunnya 
fungsi rumen yang sehat menjadi asidosis rumen karena terlalu banyaknya asupan 
karbohidrat yang berfermentasi cepat (misalnya, pati dan gula) merupakan penurunan yang 
progresif, dari fungsi rumen normal ke asidosis rumen sub-akut (sub-acute ruminal acidosis 
atau SARA) menjadi asidosis rumen akut.  

Peluang untuk menggunakan lupin dalam pakan ternak perah di 
Asia   
1. Menggunakan lupin 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 
Dengan menggunakan lupin dalam makanan hewan ternak berbasis pakan berkualitas 
rendah, hal-hal berikut dapat dicapai: 
• Peningkatan kepadatan energi makanan yang dapat dimetabolisasi 
• Peningkatan pasokan protein makanan 
• Peningkatan sintesis protein mikroba di dalam rumen 
• Peningkatan hasil/pertumbuhan susu per hari 
• Peningkatan pendapatan dari produksi susu sapi harian dikurangi biaya pakan 

melalui pengurangan biaya pakan untuk pemeliharaan (maintenance) 
 

2. Menggunakan lupin sebagai sumber protein pengganti, untuk menggantikan 
sebagian/semua pakan dari bungkil kedelai / pakan dari oilseed (biji penghasil 
minyak) lainnya / polong / kacang 
Beberapa atau semua bungkil kedelai / sumber protein lainnya dalam makanan dapat 
diganti dengan lupin.  
Jika makanan dapat diseimbangkan dengan baik, pasokan protein makanan harus 
dijaga sedangkan kepadatan energi termetabolisasi ditingkatkan, sehingga produksi 
susu yang sudah ada dapat terjaga.  
Perbandingan manfaat dan biaya dari hal ini akan bergantung pada perbandingan biaya 
lupin dan sumber protein yang digunakan saat ini.  
 

3. 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 
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Jika terdapat risiko asidosis rumen pada sapi dengan tingkat menengah hingga tinggi 
karena faktor kawanan (herd factor), faktor pakan atau faktor manajemen pemberian 
pakan, maka penggunaan lupin (yang rendah pati tetapi tinggi kandungan energinya) 
untuk menggantikan sebagian sumber energi yang padat pati pada makanan seperti 
jagung, singkong/tapioka bisa bermanfaat. Langkah ini juga dapat memungkinkan 
pengurangan asupan sumber protein yang mahal pada makanan ternak. 

 
Tabel 2 dan 3 menunjukkan bagaimana campuran lupin dengan jagung atau jelai mengubah 
spesifikasi nutrisi, mengurangi tingkat kandungan pati dan meningkatkan tingkat protein 
dibanding penggunaan jagung atau jelai saja. 
 
Tabel 2. Spesifikasi nutrisi yang biasanya ada pada jagung, campuran jagung & lupin 
dengan rasio 65:35, dan lupin 

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

Bahan kering (%) 88 88 89 
Energi 
Termetabolisasi ( 
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 deterjen netral 
(%DM) 10,7 16,1 25,9 

Abu (%DM) 1,6 2,2 3,4 

DCAD (mEg/kg DM) -18 18 83 
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Tabel 3. Spesifikasi nutrisi yang biasanya ada pada jelai, campuran jelai & lupin dengan 
rasio 70:30, dan lupin 

Nutrisi Biji jelai 
Jelai & lupin 

(campuran dengan 
rasio 70:30) 

Lupin 

Bahan kering (%) 88 88 89 
Energi 
Termetabolisasi ( 
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 deterjen netral 
(%DM) 20 21,8 25,9 

Abu (%DM) 2,5 2,8 3,4 

DCAD (mEg/kg DM) 10 32 83 

Peluang menggunakan jelai (barley) pada makanan ternak perah 
Asia   
1. Menggunakan jelai sebagai sumber pati utama atau sebagai sumber pati 

pelengkap dengan jagung, singkong/tapioka, dll. 
Jika pasokan energi termetabolisasi (ME) yang dapat difermentasi kepada sapi terbatas, hal 
ini dapat menyebabkan penurunan produksi protein mikroba di dalam rumen dan lebih 
banyak amonia yang terserap di dinding rumen dan diubah menjadi urea di dalam hati. 
Sebagian besar urea dikeluarkan melalui urine dan sebagian didaur ulang ke rumen sebagai 
NPN di dalam air liur, dan ini memerlukan energi. 

Dalam situasi ini, disertakannya lebih banyak sumber energi termetabolisasi (ME) seperi 
jelai dalam makanan dapat bermanfaat untuk mengasimilasikan lebih banyak protein yang 
dapat dihancurkan di dalam rumen (rumen degradable protein/RDP) sebagai protein 
mikroba. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber protein mahal. Sumber 
energi termetabolisasi (ME) yang dapat difermentasi seperti jelai juga dapat bermanfaat jika 
makanan ternak banyak mengandung protein yang dapat dihancurkan dengan cepat dan 
nitrogen non-protein (NPN). 

2. Menggunakan jelai untuk membantu meningkatkan kesuburan sapi 
Jelai banyak digunakan pada makanan untuk ternak perah pada tahap laktasi awal sebagai 
konsentrat padat energi untuk 1) membantu mengurangi memburuknya kondisi tubuh sapi di 
laktasi tahap awal, dan 2) mencapai skor kondisi tubuh yang lebih tinggi pada saat musim 
kawin. Kajian penelitian telah menunjukkan bahwa dua hal ini sangatlah penting untuk 
memperbaiki kesuburan sapi. 

Ada pula minat menggunakan jelai sebagai sumber pati yang dapat difermentasi di rumen 
untuk menaikkan jumlah insulin plasma sapi setelah melahirkan, sementara itu kajian telah 
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menunjukkan bahwa ini dapat meningkatkan perkembangan folikuler di ovarium, sehingga 
tingkat ovulasi meningkat. (Gong et al., 2002, Garnsworthyet al., 2009, Burkeet al., 2010). 
Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk benar-benar memahami bagaimana 
manipulasi kandungan pati pada makanan setelah melahirkan anak sapi dapat memperbaiki 
kesuburan pada keadaan yang berbeda-beda. 

Penafian: 

Informasi yang diberikan di dalam dokumen ini oleh C & S Little Pty. Ltd., yang berdagang dengan nama Capacity + Ag 
Consulting, diberikan apa adanya tanpa jaminan tersurat atau pun tersirat apa pun. C & S Little Pty. Ltd. tidak memberikan 
jaminan atas ketepatan atau keandalan informasi yang diberikan tersebut, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang 
timbul dengan cara apa pun dari atau sehubungan dengan kesalahan atau hilangnya informasi atau nasihat atau penggunaan 
informasi tersebut. 
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