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Sorgum Australia untuk ayam potong (broiler): nilai 
dan peluang 
Tim Walker 

Pengantar 
Sorgum berada di peringkat kelima dalam produksi sereal dunia setelah jagung, beras dan 
jelai. Sebagian besar biji sorgum di dunia diberikan kepada hewan, termasuk unggas, tetapi 
sorgum juga dipakai sebagai bahan makanan (Afrika) dan alkohol (etanol, bir di Afrika dan 
baijiu di Tiongkok). 

Produksi sorgum dunia selama 5 tahun terakhir memiliki rata-rata sekitar 63 juta ton metrik 
(Mmt), dan AS merupakan produsen terbesarnya (sekitar 12 juta ton metrik atau 18% dari 
produksi dunia). Rata-rata produksi di Australia adalah sekitar 1,5 juta ton metrik (2,4% dari 
produksi dunia). Ekspor dunia sebesar 9,1 juta ton metrik didominasi oleh AS, yakni sebesar 
sekitar 7,05 juta ton Metrik (78% perdagangan dunia), kemudian diikuti oleh Argentina dan 
Australia, masing-masing sekitar 

0,7 juta ton metrik (8% perdagangan dunia). Sebagian besar konsumsi domestik Australia 
sebesar 0,8 juta ton metrik digunakan untuk pakan unggas dan babi di negara bagian 
Queensland dan NSW. 

Dua sifat nutrisi terpenting dari tanaman biji-bijian untuk formulasi dan penaksiran nilai 
pakan yang tepat untuk ayam potong atau broiler adalah energi termetabolisasi (ME) dan 
protein, atau secara lebih khusus, asam amino esensial yang dapat dicerna dari protein. 
Serat dan beberapa mineral juga penting sekali untuk formulasi pakan. 

Komposisi senyawa kimia dan konten energi dari tanaman biji-bijian Australia, termasuk 
sorgum dikaji secara ekstensif dalam 'Premium Grains for Livestock Program' (PGLP) atau 
'Program Biji-bijian Premium untuk Hewan Ternak'. Kalibrasi NIR dikembangkan dari data 
PGLP, yang sekarang telah dikomersialkan di tingkat internasional dengan nama 'AusScan'. 

Faktor anti nutrisi 
Reputasi sorgum tercoreng, sebagian besar tidak semestinya terjadi karena adanya 
kekhawatiran akan tanin. Sebagian sorgum yang 'resistan unggas' dengan kandungan tanin 
mungkin diproduksi di negara-negara lain tetapi 'tanin kental' atau proanthocyanidins 
tidaklah didapati pada sorgum komersial dari Australia. Tetapi, sebagian senyawa fenolik 
('fenol') ada pada semua sorgum, termasuk hibrida komersial dari Australia. Fenol termasuk 
pigmen kuning, coklat dan merah yang mewarnai lapisan luar benih sorgum. Sebagian fenol 
pada sorgum tampak bersifat anti nutrisi dengan tingkat moderat dan berpotensi untuk 
menekan pencernaan pati dan penyerapan glukosa. Kajian-kajian di Australia baru-baru ini 
menggambarkan fenol, protein kafirin dan fitat sebagai 'segitiga Bermuda' kualitas nutrisi 
sorgum untuk unggas. Secara paradoks, produk yang mengandung pilihan tanin sekarang 
dipasarkan untuk meningkatkan kesehatan dan performa unggas, dan sebagai pengganti 
AGP (pendorong pertumbuhan alternatif) (Asian Feed Magazine, April/Mei 2018, halaman 
25). 

Pati 
Pati adalah komponen utama dari, dan kontributor energi termetabolisasi (ME) dalam semua 
jenis biji-bijian. Konten pati pada sorgum biasanya lebih rendah daripada jagung dan lebih 
tinggi daripada gandum dan jelai. Rata-rata konten pati sorgum Australia biasanya sekitar 



 

 
 Halaman 2 dari 7 

 
Australian Export Grains Innovation Centre 

70% DM (62% as-fed (seperti yang biasanya diberikan)). Ada banyak bukti bahwa variasi 
pada konten pati (dan serat) pada sorgum Australia termasuk kecil dibandingkan dengan 
biji-bijian lainnya. Beberapa nilai pati yang rendah telah dilaporkan, mungkin karena metode 
analisis yang digunakan. Konten amilosa pada kandungan pati di dalam sorgum mirip 
dengan konten amilosa pada kultivar 'normal' (bukan amilosa yang lunak atau tinggi) biji-
bjian lain, biasanya dengan perbandingan 25-28% amilosa dan 72-75% amilopektin. 

Daya cerna pati yang ada pada sorgum lebih rendah daripada jagung. Penelitian terbaru 
melaporkan rata-rata koefisien daya cerna pati di ileum sebesar sekitar 0,88 untuk sorgum 
dan 0,94 untuk jagung. Fenol, kafirin dan fitat ('segitiga Bermuda') semuanya dapat 
menyebabkan rendahnya daya cerna ini, dan tampaknya kafirinlah yang memberikan 
dampak terbesar. 

Serat 
Non-starch polysaccharides (NSP) atau polisakarida non-pati adalah komponen serat paling 
signifikan pada biji-bijian. Sorgum, seperti jagung merupakan biji-bijian dengan viskositas 
rendah (non-viscous grain) tanpa tingkat NSP mudah larut yang tinggi yang ditemukan di 
dalam jelai, gandum dan gandum hitam (rye). 

Sorgum memiliki konten serat total yang lebih rendah (NSP plus lignin) daripada jagung. 
Kandungan serat yang mudah larut sangatlah rendah pada kedua jenis biji-bijian tersebut, 
tetapi kandungan serat yang tidak mudah larut pada sorgum jauh lebih rendah daripada 
jagung (Tabel 1).  

Tabel 1: Konten serat yang biasa ada (% biji-bijian, DM) pada sorgum, jagung, jelai dan 
gandum1 

 

 Arabino- 
xylan ß-Glukan Selulosa 

Lainnya 
NSP2 Lignin Serat total 

 
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 
 
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 
 
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 
1dari Choct (2006) dan Bach Knudsen (2014) 

2Manan + Galaktan + Asam Uronat 
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Energi termetabolisasi (ME) 
Pengukuran ME biji-bjian dengan bioassay biasanya menggunakan makanan penguji tanpa 
enzim, yang diberikan kepada ayam potong atau broiler yang sedang bertumbuh. Nilai ME 
yang dilaporkan untuk sorgum dapat bervariasi seperti halnya pada biji-bijian apa saja, tetapi 
tampaknya tidak lebih bervariasi daripada jagung dan kurang bervariasi dibandingkan 
gandum. Beberapa variasi dapat dikaitkan dengan metodologi yang berbeda-beda, 
termasuk komposisi makanan penguji dan usia unggas untuk pengujian bioassay, prediksi 
dari komposisi kimia, AME, AMEn dan TME. Walaupun ME sorgum telah dilaporkan oleh 
banyak peneliti, masih cukup sedikit peneliti yang membandingkan sorgum dan jagung 
dengan metode dan kondisi pengujian yang sama. Nilai ME sorgum dilaporkan sebagian 
besar serupa dengan jagung, terkadang sedikit lebih rendah atau tinggi. Penelitian 
menunjukkan bahwa nilai ME rata-rata yang sesuai pada sorgum Australia untuk ayam 
broiler adalah 3.300 kcal/kg as-fed (dengan dasar 12% kelembaban). 

Protein / asam amino 
Konten protein pada sorgum Australia biasanya lebih tinggi daripada jagung, 2% atau lebih, 
sama seperti jelai tetapi lebih rendah daripada gandum. Rata-rata kandungan protein 
sorgum pakan Australia adalah sekitar 10% as-fed (11,4% DM), biasanya berkisar dari 8 
hingga 12% as-fed (9 hingga 13,5% DM). Kafirin protein prolamin merupakan protein 
penyimpan utama di dalam sorgum dan serupa dengan zein pada jagung. Kafirin bersifat 
hidrofobik (menolak air) dan sulit larut, dengan ikatan silang disulfida yang memiliki peran 
penting dalam proses folding dan stabilitas protein. Kafirin biasanya mencakup 55% dari 
protein sorgum tetapi seiring dengan naiknya protein, proporsi kafirin meningkat, sedangkan 
glutelin, bagian protein kedua, menurun. 

Protein sorgum, jagung, jelai dan gandum memiliki komposisi asam amino yang berbeda 
(asam amino sebagai % protein mentah). Komposisi asam amino suatu jenis biji-bijian 
bukanlah rasio konstan terhadap protein, dan pada umumnya, konten asam amino esensial 
menjadi berkurang seiring dengan meningkatnya konten protein (AMINODat 5.0). 

Daya cerna protein semua biji-bijian sereal itu tinggi, tetapi koefisien daya cerna yang 
dilaporkan untuk sorgum lebih rendah daripada jagung dan gandum. Ada bukti-bukti yang 
menunjukkan bahwa ikatan silang disulfida dalam bagian-bagian kafirin di pinggiran badan 
protein mengurangi daya cerna protein dan pati pada sorgum. Selain itu, proses-proses 
hidrotermal, termasuk 'memasak dengan panas basah' ('wet cooking') dan mungkin juga 
pembuatan butiran dengan uap (steam pelleting), menyebabkan terbentuknya ikatan 
disulfida pada kafirin. Zein pada jagung lebih sulit mengalami formasi ikatan disulfida 
dibandingkan kafirin sorgum. 

Menurut AMINODat 5.0, sorgum dengan 9% protein mentah mengandung semua SID EAA 
(asam amino esensial standar yang mudah dicerna ileum) yang lebih rendah atau serupa 
dengan 9% jagung kecuali untuk kandungan tryptophan (Tabel 2). 

Namun, sorgum dengan kandungan protein mentahnya yang biasanya 2% lebih tinggi dari 
jagung berkontribusi lebih kepada semua SID EAA kecuali untuk lysine, sistina dan M+C, 
yang semuanya hanya sedikit lebih rendah (Tabel 3). Protein sorgum dan jagung memiliki 
rasio leusina standar yang mudah dicerna oleh ileum (SID leucine): isoleusina (sekitar 
3:2:1), keduanya lebih tinggi daripada rasio 'ideal' (sekitar 2:1). 
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 Tabel 2: Komposisi SID EAA 1 pada sorgum, jagung dan gandum 

pada kandungan protein mentah atau crude protein (CP) 9% yang dinyatakan sebagai 
% biji-bijian dan % CP 2 

 sebagai % biji-bijian sebagai % 
CP 

Sorgum Jagung Gandum Sorgum Jagung Gandum 
CP % 9,0 9,0 9,0 100 100 100 
SID eaa   

Lys % 0,19 0,25 0,24 2,11 2,8 2,7 
Met % 0,14 0,18 0,14 1,56 2,0 1,6 
Sis % 0,13 0,17 0,20 1,44 1,9 2,2 
M+C % 0,27 0,34 0,33 3,00 3,8 3,7 
Thr % 0,25 0,28 0,23 2,78 3,1 2,6 
Try % 0,10 0,06 0,11 1,11 0,7 1,2 
Arg % 0,31 0,36 0,39 3,44 4,0 4,3 
Ile % 0,31 0,30 0,28 3,44 3,3 3,1 
Leu % 1,00 1,03 0,55 11,11 11,4 6,1 
Val % 0,39 0,39 0,36 4,33 4,3 4,0 

1 Asam amino esensial standar yang mudah dicerna di ileum 

2 dari Evonik AMINODat 5.0 

 

Tabel 3: komposisi SID AAA 1 pada sorgum, jagung, jelai dan gandum untuk konten protein mentah 
atau crude protein (CP)2 yang biasanya ada 

  Sorgum Jagung Jelai Gandum 
CP % 10 8 10 11 
SID eaa    

Lys % 0,20 0,22 0,31 0,27 
Met % 0,16 0,16 0,15 0,16 
Sis % 0,14 0,16 0,19 0,23 
M+C % 0,30 0,32 0,35 0,39 
Thr % 0,28 0,25 0,25 0,27 
Try % 0,12 0,05 0,09 0,12 
Arg % 0,34 0,33 0,40 0,46 
Ile % 0,35 0,27 0,29 0,35 
Leu % 1,10 0,89 0,57 0,66 
Val % 0,44 0,35 0,40 0,43 

1asam amino esensial yang mudah dicerna ileum standar  
2dari Evonik AMINODat 5. 

Minyak / asam linoleat 
Konten minyak dan asam linoleat pada sorgum sedikit lebih tinggi daripada jelai dan 
gandum tetapi lebih rendah dari jagung. Pada pakan ayam broiler yang mengandung 
banyak sorgum, tingkat asam linoleat ada di atas 1%, cukup untuk memenuhi kebutuhan. 

Vitamin dan mineral 
Perbedaan konten vitamin dan mineral antara sorgum, jagung, jelai dan gandum sangat 
kecil dan tidak relevan dari sisi komersial kecuali mungkin untuk kandungan fosfor (P). 

Kandungan P total dan P fitat dilaporkan sedikit lebih tinggi pada sorgum daripada pada 
jagung dan jauh lebih besar daripada pada jelai dan gandum. Pada sorgum dan jagung, 
proporsi total P yang lebih tinggi adalah dalam bentuk fitat (di atas 80%) dibandingkan pada 
jelai dan gandum (sekitar 70%). 
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Pigmen 
Sama seperti pada jelai dan gandum, pigmen karotenoid yang ada pada jagung kuning juga 
tidak ada pada sorgum. Jika sorgum menggantikan jagung, sumber pigmen lain mungkin 
perlu disertakan untuk memenuhi persyaratan warna kulit yang ada pasar. 

Mikotoksin 
Biji-bijian Australia, termasuk sorgum dikenal memiliki kontaminasi mikotoksin yang rendah. 
Sorgum juga tidak mudah terkena pertumbuhan jamur di peternakan dibandingkan jagung 
karena bagian kepalanya yang terbuka. Kondisi panen yang umumnya kering, pengujian 
kelembaban yang ketat pada tahap penerimaan dan pengawasan selama penyimpanan di 
fasilitas berpengatur udara turut menyebabkan rendahnya kontaminasi mikotoksin pada 
sorgum Australia.  

Enzim dan agen pereduksi 
Fitase adalah bahan yang standar yang disertakan dalam pakan berbasis sorgum. Fitase 
sorgum dilaporkan lebih resistan terhadap penurunan fitase daripada fitat pada biji-bijian 
lain. Alasan untuk hal ini kurang jelas tetapi kafirin dan fenol dapat menghalangi akses fitase 
ke substratnya. 

Xylanase telah dilaporkan dapat meningkatkan performa broiler dengan pakan berbasis 
sorgum (dan jagung). Konten NSP mudah larut yang rendah pada kedua jenis biji-bijian 
menunjukkan respons xylanase bukanlah disebabkan oleh berkurangnya viskositas digesta 
(isi perut). 

Ada laporan yang menyatakan bahwa protease dapat meningkatkan daya cerna protein 
tanaman biji-bijian, termasuk sorgum. Karena daya cerna protein sorgum yang relatif 
rendah, potensi untuk respons protease lebih besar daripada pada jagung. Namun, kafirin 
dengan ikatan silang disulfidanya dapat bersifat resistan terhadap protease eksogen. 

Agen pereduksi melarutkan protein dengan memecah ikatan-ikatan disulfida pada sistina. 
Dalam penelitian di Australia, ditemukan bahwa penyertaan agen pereduksi sodium 
metabisulphite (SMBS) meningkatkan energi termetabolisasikan (ME) pakan broiler berbasis 
sorgum. Dua cara berikut dianjurkan: mereduksi ikatan silang disulfida kafirin; dan 
melakukan depolimerisasi pati. Data respons dosis SMBS menunjukkan bahwa 
memasukkan 0,15% SMBS meningkatkan ME sorgum sebanyak sekitar 90 kcal/kg dan cara 
ini dapat bekerja secara komersial. 

Pemrosesan 
Kualitas butiran (pellet) yang baik (tinggi PDI) sulit dicapai pada sorgum, sama seperti pada 
jagung dan bertolak belakang dengan gandum. FPQF (Feed Pellet Quality Factor, 
Borregaard LignoTech) sorgum lebih rendah daripada jagung, jelai dan gandum (masing-
masing FPQF 4, 5, 5 dan 8). Dinding sel dan struktur butiran pati dapat menyebabkan 
perbedaan FPQF antara tanaman biji-bijian. Kisaran suhu gelatinisasi pati sorgum (68-78ºC) 
lebih tinggi daripada jagung (62-72ºC), gandum (58-64ºC) dan jelai (52-60ºC). Namun, 
karena konten kelembaban yang terbatas dan suhu sedang selama proses pelleting 
(pembuatan butiran) tradisional, gelatinisasi pati tidaklah tinggi untuk biji-bijian mana pun 
dan berkisar dari sekitar 5 hingga 30 %. Meski gelatinisasi dapat meningkatkan PDI, belum 
ada laporan yang menunjukkan bahwa gelatinisasi dapat meningkatkan daya cerna pati 
pada unggas. Namun, gaya fisik dari proses pelleting dapat merusak dinding sel sehingga 
akses ke enzim pencernaan semakin tinggi. 
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Suhu tinggi yang lembab yang dihasilkan ketika sorgum dimasak menjadi makanan 
diketahui berfungsi untuk mendorong formasi jembatan disulfida intermolekuler antara 
protein-protein kafirin. Pembuatan butiran dengan uap (steam pelleting) secara tradisional 
pada sorgum dapat menghasilkan hal yang sama. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk 
menemukan apakah ikatan disulfida yang memadai terbentuk di dalam kafirin selama 
pembuatan butiran dengan uap (steam pelleting) untuk menekan daya cerna pati dan 
protein secara signifikan. 

Ayam peternak dan unggas lainnya 
Sorgum Austalia cocok untuk semua kelompok unggas, dan dengan kontaminasi 
mikotoksinnya yang rendah, sorgum Australia dapat memiliki risiko yang lebih rendah 
daripada jagung yang diproduksi secara lokal untuk ayam peternak. 

Penerapan praktis - nilai dan peluang 

Sorgum Australia merupakan biji-bijian yang terbukti dan dapat diandalkan untuk pakan 
ayam broiler komersial. Sorgum Australia mengandung nutrisi yang serupa dengan jagung, 
tetapi tanpa pigmen kuning. Di Australia, sorgum biasanya dicampurkan ke dalam pakan 
broiler komersial hingga di atas 50%, terkadang diberikan sebagai satu-satunya jenis biji-
bijian. Sorgum Australia merupakan peluang yang layak dipertimbangkan di wilayah ini. 
Pakan yang mengandung banyak sorgum (dan jagung) sulit untuk dibuat menjadi butiran 
(pellet), dan di Australia sebagian gandum sering kali dicampurkan ke pakan untuk 
menaikkan PDI. Dicampurkannya fitat juga merupakan langkah standar dalam pembuatan 
pakan broiler yang berbasis sorgum, dan ada pula yang menggunakan xylanases dan 
protease. Penelitian menunjukkan cara-cara untuk meningkatkan ME sorgum dan daya 
cerna protein. Agen pereduksi dapat 'membebaskan' kafirin dan meningkatkan kemanjuran 
enzim endogen dan eksogen, sehingga sorgum menjadi biji-bijian yang semakin baik untuk 
ayam broiler. Jangka waktu yang lebih panjang, seleksi genetik untuk hibrida sorgum 
dengan kafirin, fenol dan fitat yang lebih rendah dapat dicapai secara ekonomis. 

Penghargaan 
Dukungan dari Australian Export Grain Innovation Centre (AEGIC) dalam persiapan 
makalah ini sangat dihargai. 
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