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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

      Jagung adalah salah satu jenis tanaman pangan yang tersebar secara merata di 

seluruh dunia (Bradburn dkk., 1993).  Di Indonesia, jagung merupakan salah satu 

komoditas utama setelah beras.  Disamping sebagai bahan pangan, jagung juga 

menjadi bahan baku pakan ternak, sehingga mempunyai nilai jual yang sangat 

strategis.  Agar komoditas tersebut mampu bersaing dan memiliki keunggulan 

kompetitif, keberhasilan pengembangan jagung kini tidak hanya ditentukan oleh 

tingginya produktivitas saja namun juga melibatkan kualitas dari produk itu 

sendiri. Mutu jagung yang baik didapatkan dengan teknik pasca panen perlu lebih 

diperhatikan dan ditangani lebih baik.. 

       Menurut Kristanto (2008), produksi jagung di Indonesia di satu sisi memiliki 

potensi pasar cukup baik namun pada kenyataannya banyak produk jagung di 

tingkat petani yang tidak terserap oleh industri yang disebabkan oleh beberapa hal 

seperti: kadar air tinggi, rusaknya butiran jagung, warna butir tidak seragam, 

adanya butiran yang pecah serta kotoran lain yang berimplikasi pada rendahnya 

mutu jagung yang dihasilkan. Hasil pertanian setelah dipanen merupakan bahan 

pakan yang masih akan melangsungkan proses pengeringan dan penyimpanan, 

apabila tidak dikendalikan, hasil pengeringan dan penyimpanan dari bahan 

tersebut dapat mengurangi nilai mutunya. Kerusakan hasil pertanian dapat 

disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor dalam (internal) dan faktor luar
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(eksternal). Kerusakan tersebut mengakibatkan penurunan mutu baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif yang berupa susut berat karena rusak, memar, cacat 

dan lain-lain. 

       Penanganan jagung di tingkat petani sampai saat ini masih dilakukan secara 

manual dengan bantuan peralatan yang masih sangat sederhana. Pengeringannya 

dilakukan dengan cara penjemuran dan perontokannya dilakukan dengan 

menggunakan tangan. Kondisi penanganan seperti ini sangat rentan menyebabkan 

kerusakan pada biji jagung dan penurunan kandungan gizinya. Keadaan ini 

didukung oleh kondisi cuaca negara kita yang memiliki kelembaban relatif rata-

rata cukup tinggi (sekitar 70-80 %), sehingga sangat menguntungkan bagi 

tumbuhnya jamur, terutama dari jenis Aspergillus. sp. Pada lingkungan 

penyimpanan biji-bijian, kondisi abiotik paling penting yang teridentifikasi dan 

mempengaruhi pertumbuhan serta produksi metabolit jamur (mikotoksin) adalah 

aktivitas air (water activity), suhu, dan komposisi gas (Guynot dkk., 2003; Magan 

dkk., 2004). Oleh sebab itu, kadar air dalam biji yang disimpan seharusnya berada 

di bawah kadar air yang diperlukan untuk pertumbuhan bakteri. Selain itu, jamur 

juga merupakan penyebab kerusakan yang besar dalam penyimpanan biji-bijian 

dan merupakan perusak nomor dua sesudah serangga. Jamur yang sering terdapat 

pada biji yang disimpan biasanya dari spesies Aspergillus dan Penicillium. 

Masalah yang sering ditimbulkan oleh pertumbuhan mikroorganisme dalam biji 

yang disimpan antara lain: perubahan warna benih, kematian benih biji sehingga 

merusak kemampuan berkecambah, perubahan warna dari biji seluruhnya, bau dan
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cita-rasa yang buruk, terjadinya metabolit beracun, khususnya kemungkinan 

terjadi pembentukan aflatoksin, dan  berkurangnya nilai gizi. 

      Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan 

jagung dan mengurangi ketergantungan terhadap jagung impor adalah melakukan 

penanganan pasca panen yang baik sehingga ketersediaan hasil selama kegiatan 

pasca panen dapat ditekan. Kegiatan pasca panen jagung meliputi pemanenan, 

pengangkutan, pengeringan, perontokan dan penyimpanan (Purwadaria, 1987). 

Pada tahap penyimpanan, susut terbesar merupakan masalah yang paling serius 

dari kegiatan pasca panen jagung. Data dari BPS tahun 1995/1996 melaporkan 

bahwa tingkat susut jagung mencapai 17,02 %. Angka susut tersebut telah 

melampaui jumlah susut yang diperkenankan menurut FAO yaitu sebesar 2 %, 

bahkan angka tersebut akan semakin meningkat dengan semakin lamanya 

penyimpanan.  

      Banyaknya permintaan jagung sebagai bahan baku pakan ternak, 

menyebabkan ketersediaan jagung yang ada kurang diperhatikan kualitasnya, 

sehingga jagung yang tersedia dipeternak banyak yang terkontaminasi oleh jamur.  

Hal ini harus diimbangi dengan kualitas dari nilai gizi jagung tersebut. Keadaan 

tersebut akhirnya menjadi alasan penulis untuk mempelajari dan mengidentifikasi 

mengenai masalah jamur yang banyak sekali terkandung dalam jagung sehingga 

mengurangi nilai gizi bahkan dapat menyebabkan gangguan penyakit pada ternak 

ayam petelur. 
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1.2  Tujuan 

Tujuan dilaksanakan praktek kerja lapangan yaitu: 

1. Mengetahui jenis jamur yang terkandung dalam jagung di peternakan 

Tunas Muda 

2. Mengetahui penyebab jagung menjadi jamuran di peternakan Tunas 

Muda  

3. Mengetahui cara mencegah jagung agar terhindar dari jamu di peternakan 

Tunas Muda  

1.3  Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: 

1. Apakah ditemukan jamur pada jagung di peternakan Tunas Muda? 

2. Apakah penyebab ditemukan jamur pada jagung di peternakan Tunas 

Muda? 

3. Bagaimana cara mencegah jagung agar terhindar dari jamur di peternakan 

Tunas Muda? 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Peternakan 

      Peternakan khususnya ayam ras petelur merupakan usaha yang memiliki 

perkembangan yang cukup   pesat. Usaha peternakan  ayam  petelur  memberikan  

peranan sangat   penting   dalam   pemenuhan   kebutuhan protein  hewani  pada  

masyarakat dan berbagai keperluan industri  khususnya pangan. Meningkatnya 

jumlah penduduk di Indonesia hingga  tahun 2010  yang  mencapai  238  juta  jiwa 

(BPS, 2010) dan  peningkatan kesadaran masyarakat  Indonesia  akan  pentingnya  

protein hewani  juga  memberikan dampak  positif terhadap perkembangan  usaha 

dibidang peternakan  ayam  ras  petelur.  Jumlah  populasi ayam  ras  petelur  di  

Indonesia  dari  tahun  2007 hingga  2009  adalah  94,4;  108;  115  juta  ekor 

(BPS, 2012).  

Usaha peternakan ayam petelur merupakan usaha  yang cepat mengalami 

perkembangan  karena  pengaruhnya sebagai penghasil sumber protein  yang 

murah dibandingkan   dengan   sumber  protein   hewani lainnya,  sehingga  siklus  

perputaran  usaha  sangat besar dan cepat. Namun demikian usaha peternakan  

ayam  petelur  masih  sangat  fluktuatif  harganya karena komponen yang 

mendukung proses  produksinya sangat bergantung  pada faktor produksi  lain    

seperti    pakan.   

Ayam   petelur   adalah   ayam    yang   dipelihara   dengan   tujuan   untuk   

dapat menghasilkan banyak telur, sehingga dibutuhkan  pengembangan potensi    
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dan pengelolaan sumber daya untuk mendapatkan hasil  yang baik. Komoditas   

yang dihasilkan  oleh  ayam  petelur  merupakan  prospek  pasar  yang  sangat  

baik, karena  telur ayam merupakan suatu komoditas yang cukup mudah diperoleh 

atau merupakan barang publik,  mudah  dikonsumsi,  kaya  akan  nutirisi  penting  

yang  dibutuhkan  oleh  tubuh, seperti  protein,  vitamin  A,  D,  E  dan  B,  fosfor  

dan  zinc  serta  harganya  relatif  murah, sehingga  menjadikan  komoditas  telur  

ayam  ini  sangat  diminati  oleh  masyarakat. 

2.2 Pakan 

      Pakan merupakan sumber nutrisi utama bagi ternak. Komponen utama 

penyusun pakan adalah biji-bijian seperti jagung. Biji-bijian umumnya 

mengandung air, karbohidrat, protein termasuk enzim, lemak, mineral, dan 

vitamin sehingga bahan pakan tersebut mudah tercemari oleh jamur. Bahan pakan 

lainnya yang biasa digunakan sebagai penyusun ransum adalah bungkil kedelai, 

tepung tulang, dedak, polar putih, bungkil kelapa, garam, vitamin, mineral, 

antelmintik, pemacu pertumbuhan, dan tepung ikan ( Yanuarti 2004). 

      Pakan yang baik mempunyai kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan 

ternak, palabilitas tinggi, pakan tambahan tepat, dan bebas dari cemaran mikroba 

patogen. Bahan pakan atau penyusun pakan umumnya tidak tahan disimpan dalam 

waktu lama. Kondisi Indonesia yang beriklim tropis dengan suhu dan kelembapan 

yang tinggi akan mempercepat terjadinya penurunan kualitas bahan baku pakan 

dan pertumbuhan jamur selama penyimpanan. Beberapa faktor lain yang 

mempercepat kerusakan pakan adalah penanganan pascapanen, pemalsuan dan 

cemaran pada pakan, serta proses produksi pakan. Jagung merupakan bahan baku 
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utama penyusun pakan dengan proporsi kurang lebih 50%. Oleh karena itu, 

penanganan pascapanen bahan pakan (jagung) yang kurang tepat akan 

mempercepat pertumbuhan jamur yang selanjutnya akan meningkatkan kadar 

aflatoksin pada pakan (Yanuarti 2004). 

    Pencampuran bahan asing lain ke dalam bahan baku pakan, baik disengaja 

maupun tidak sengaja, akan menurunkan kualitas pakan.  Tindakan ini juga akan 

meningkatkan risiko cemaran pada pakan. Bahan asing yang biasa dicampurkan 

ke dalam bahan pakan adalah bonggol jagung dan sekam pada dedak atau bekatul.  

Pakan dalam bentuk tepung lebih mudah tercemar dibandingkan bila dalam 

bentuk butiran.  Jagung atau bahan baku lain dalam bentuk utuh atau butiran  

masih mempunyai pelindung dibandingkan dalam bentuk tepung sehingga lebih 

tahan terhadap cemaran cendawan (Yanuarti 2004). 

      Kandungan aflatoksin pada biji jagung di Indonesia berkisar antara 10−300 

ppb, sedangkan kadar maksimal berdasarkan standar SNI adalah 50 ppb, menurut 

FDA 100 ppb, dan CFR 20−200 ppb. Batas ambang maksimum untuk beberapa 

mikotoksin lain seperti fumonisin adalah 5−100 ppm, zearalenon 1−200 ppm, dan 

trikotesena (deoksinivalenol) 5−10 ppm untuk jagung. Batas ambang tersebut juga 

bergantung pada jenis hewan (Osweiler 1996; CFR 2001; USFDA 2001). Oleh 

karena itu, cemaran jamur pada pakan dan komponen penyusunnya serta upaya 

pengendaliannya perlu mendapat perhatian. Biji-bijian merupakan sumber 

cemaran jamur pada pakan dengan tingkat cemaran yang bervariasi. Cemaran 

jamur pada bahan pakan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup tinggi, yaitu 

di beberapa negara Asia mencapai US$400 juta/tahun pada tahun 1999, dan pada 
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tahun 2003 di Amerika Serikat kerugiannya senilai US$ 1,60 miliar/tahun (Zanelli 

2000; Lee  2004). Cemaran jamur pada bahan pakan juga dapat mengganggu 

kesehatan, bahkan menimbulkan kematian. Menurut FAO, 25% pangan di dunia 

telah tercemar oleh jamur dan mikotoksin (Williams 2004; USDA 2008). 

2.3 Jagung 

      Tanaman jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan biji-bijian dari 

keluarga  rumput-rumputan.  Berasal  dari  Amerika  yang  tersebar  ke  Asia  dan 

Afrika melalui kegiatan bisnis orang-orang Eropa ke Amerika. Sekitar abad ke-

16 orang Portugal menyebarluaskannya ke Asia termasuk Indonesia. Orang 

Belanda menamakannya mais dan orang Inggris menamakannya corn. 

       Jagung mulai berkembang di Asia Tenggara pada pertengahan abad ke 16 

dan pada awal abad  ke 17  mulai berkembang  menjadi tanaman yang  

banyak dibudidayakan di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Pada pertengahan 

abad 18, tanaman jagung tumbuh luas di Cina, di selatan Fukien, hunan, dan 

Szechwan. Populasi jagung berkembang dengan pesat sejak abad 18. Di Cina, 

jagung dibutuhkan sebagai bahan makanan terutama di bagian utara, dan dari 

sini jagung mulai menyebar ke Korea dan Jepang. Dan kurang dari 300 tahun 

sejak 1500 M, tanaman jagung telah tersebar di seluruh dunia dan menjadi 

salah satu bahan makanan penting bagi penduduk dunia. 
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 Klasifikasi Ilmiah Jagung menurut MIG Corp adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae (tumbuh-tumbuhan) 

Divisio  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Sub Divisio : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Classis  : Monocotyledone (berkeping satu) 

Ordo  : Graminae (rumput-rumputan) 

Familia  : Graminaceae 

Genus  : Zea 

Species  : Zea mays L. 

      Tanaman jagung berasal dari daerah tropis yang dapat menyesuaikan diri 

dengan lingkungan di luar daerah tersebut. Jagung tidak menuntut persyaratan 

lingkungan yang terlalu ketat, dapat tumbuh pada berbagai macam tanah bahkan 

pada kondisi tanah  yang  agak  kering. Tetapi untuk pertumbuhan  optimalnya, 

jagung menghendaki beberapa persyaratan, seperti iklim, media tanam dan 

ketinggian tempat. Jagung merupakan tanaman semusim. Satu siklus  hidupnya 

diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap 

pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua untuk tahap pertumbuhan generatif.  

      Jumlah kebutuhan jagung di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun dalam 

jumlah yang cukup tinggi karena adanya permintaan dari industri pakan ternak 

(Departemen Pertanian, 2007). Oleh sebab itu, Pemerintah berupaya untuk 

meningkatkan produksinya melalui perluasan penanaman tanaman jagung antara 

lain melalui program Gema Palagung dengan target dalam kurun waktu 2005–

2015 akan terjadi tambahan areal panen seluas 456.810ha (Suryana,2006). 
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2.4  Kualitas Biji Jagung 

      Biji jagung merupakan salah satu komoditas bahan makanan pokok yang 

sangat penting di Indonesia. Biji jagung banyak dimanfaatkan sebagai bahan 

makanan pokok, bahan baku dalam industri snack atau makanan ringan, 

pakan ternak, bahan baku pembuatan tepung tapioka dan bahan dasar 

makanan olahan di home industry. Menurut Sutarni (2013), konsumsi biji 

jagung yang meningkat mengakibatkan meningkatnya produksi biji jagung 

nasional. Pada tahun 2010, produksi biji jagung mencapai 17,56 juta ton 

pipilan kering, sedangkan pada tahun 2011 produksi biji jagung meningkat 

sebanyak 17,65 juta ton pipilan kering. Pada tahun 2012, produksi biji jagung  

semakin meningkat sebanyak 19,38 juta ton pipilan biji jagung kering.    

      Kandungan gizi yang terkandung harus dipenuhi jagung sebagai bahan 

baku pakan, sangat diperlukan untuk memberi jaminan bagi petani penghasil, 

serta jaminan mutu  pakan  ternak  yang  menggunakannya. Jagung sebagai 

bahan baku pakan memiliki kandungan gizi seperti Tabel 2.4 yang tercantum 

dalam Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 
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Tabel 2.4 Kandungan Gizi Jagung (Zea mays L.) 

Kandungan gizi Jumlah dalam 100 gram 

Kalori 355 kalori 

Protein 9.2 gram 

Lemak 3.9 gram 

Karbohidrat 73.7 gram 

Kalsium 10 mg 

Fosfor 256 mg 

Ferrum 2.4 mg 

Vitamin A 510 SI 

Vitamin B1 0.38 mg 

Air 12 gram 

Sumber : Direktorat Gizi Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2007 

2.5 Penyimpanan Jagung 

      Selama penyimpanan, jagung maupun bahan pangan lainnya sangat mudah 

ditumbuhi oleh jamur. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia dengan curah hujan, 

suhu dan kelembaban yang tinggi sangat mendukung pertumbuhan jamur 

penghasil mikotoksin. Kontaminasi mikotoksin tidak hanya menurunkan kualitas 

bahan pangan/pakan dan mempengaruhi nilai ekonomis, tetapi juga 

membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Berbagai penyakit dapat 

ditimbulkan oleh mikotoksin, seperti kanker hati yang disebabkan oleh aflatoksin, 

salah satu jenis mikotoksin yang paling banyak ditemukan di negara beriklim 

tropis. 
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     Adanya kontaminasi jamur pada jagung yang dapat menghasilkan mikotoksin, 

maka perlu diperhatikan cara penyimpanan jagung dengan baik. Produk 

pertanian yang disimpan harus dalam keadaan kering dengan kadar air yang 

sesuai untuk penyimpanan. Di negara-negara beriklim sedang, kadar air ideal 

adalah <13% untuk penyimpanan lebih dari 9 bulan, sedangkan untuk 

penyimpanan yang singkat kadar  air dapat mencapai 14% (Maryam, 2006). 

Namun, untuk negara-negara beriklim tropis dengan suhu dan kelembaban yang 

tinggi, kadar air yang ideal berkisar antara 7-9% terutama untuk komoditi yang 

mengharuskan disimpan dalam jangka waktu lebih dari 3 bulan (Kasno, 2004). 

      Produk disimpan di gudang  penyimpanan dengan sirkulasi udara  yang 

baik. Jika memungkinkan, suhu dan kelembaban diukur  secara rutin  selama 

periode penyimpanan. Kenaikkan suhu 2 - 3°C dapat menunjukkan adanya 

infestasi jamur atau serangga. Untuk produk yang dikemas, sebaiknya digunakan 

kemasan yang memiliki pori-pori untuk sirkulasi udara, dan diletakkan dengan 

menggunakan alas papan (Maryam, 2006). 

2.6 Mikotoksin 

      Mikotoksin adalah metabolit sekunder yang dihasilkan oleh berbagai jenis 

jamur  (Aspergillus,  Pennicillium,  dan  Fusarium)  (Pirestani  dkk.,  2011), pada 

bahan pangan serta bersifat sitotoksik (Ahmad, 2009). Mikotoksin mulai dikenal 

sejak ditemukannya aflatoksin yang menyebabkan Turkey X-disease pada tahun 

1960. Hingga saat ini telah dikenal 300 jenis mikotoksin. Menurut FAO, sekitar 

25% komoditas pangan di dunia telah tercemar oleh jamur dan mikotoksin 

(Williams, 2004). 
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      Di negara tropis seperti Indonesia, kontaminasi mikotoksin sangat sulit untuk 

dihindari karena kondisi iklim dengan tingkat kelembaban, curah hujan dan suhu 

yang tinggi sangat mendukung pertumbuhan jamur penghasil mikotoksin. 

Indonesia beresiko tinggi terhadap ancaman   mikotoksin   karena   metabolit 

sekunder jamur ini diproduksi pada kondisi lingkungan yang lembab (kelembaban 

optimal di atas 70%) dan suhu antara optimal 25-32°C dengan kadar air 18% 

(Reddy dan Waliyar, 2008). Selain itu, bahan baku dengan kadar air yang terlalu 

tinggi sangat potensial untuk ditumbuhi jamur. Mikotoksin akan semakin banyak 

diproduksi oleh jamur jika terjadi perubahan suhu, pH dan kelembaban secara 

mendadak. Mikotoksin juga memiliki sifat kimiawi yang sangat stabil.    

      Dharmaputra (2004) menyatakan keberadaan mikotoksin pada bahan pangan 

seperti jagung dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Faktor biologi yaitu 

biji-bijian yang telah tercemar jamur penghasil toksin. Faktor lingkungan, 

meliputi suhu, kelembaban serta Aw  (activity water) dan kerusakan biji oleh 

serangga. Selanjutnya pemanenan, termasuk tingkat kemasakan biji, suhu, 

kelembaban, pendeteksian dan pemipilan biji. Serta faktor penyimpanan, antara 

lain suhu dan kelembaban d a l a m ruang simpan, pendeteksian dan pemisahan 

biji yang tercemar jamur, terakhir faktor pemrosesan seperti pengeringan  

      Pada masa tanam, produksi mikotoksin didukung oleh berbagai faktor, antara 

lain: kondisi iklim (temperatur >30°C, dan kelembaban relatif sekitar 80% -85%), 

adanya manifestasi serangga, kualitas bibit yang bervariasi dan kepadatan 

tanaman yang tinggi. Proses panen dapat  mempengaruhi jumlah pembentukan 

mikotoksin, yaitu tingkat kematangan tanaman dan kadar air biji tanaman. 
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Kontaminasi mikotoksin dipengaruhi oleh proses penyimpanan maupun proses 

pengolahan terhadap jagung tersebut. Saat panen, kadar air dalam jagung masih 

tinggi (25-30%) sehingga menyebabkan jagung mudah terserang oleh kontaminan 

jamur Aspergillus flavus yang merupakan penghasil utama mikotoksin jenis 

aflatoksin (Suarni, 2008). Kemudian, pada saat penyimpanan, produksi 

mikotoksin dipengaruhi oleh kandungan air pada biji jagung yang disimpan, 

efektifitas pengendalian serangga, dan efektifitas bahan pengawet yang 

ditambahkan. Distribusi bahan baku makanan juga berpengaruh terhadap 

pembentukanmikotoksin.  

      Mikotoksin disintesis dan dikeluarkan selama proses pertumbuhan jamur 

tertentu. Dan jika jamur mati, maka produksi mikotoksin akan berhenti, tetapi 

mikotoksin yang sudah terbentuk tidak akan hilang. Hal tersebut karena 

mikotoksin memiliki struktur kimiawi yang stabil pada berbagai kondisi 

lingkungan, sehingga tahan terhadap suhu panas yang ekstrim dan tahan lama 

pada proses penyimpanan bahan baku serta tahan terhadap berbagai proses 

pengolahan. Mikotoksin menjadi ancaman yang merugikan karena 

kemampuannya mengganggu dan merusak organ sistem kekebalan tubuh, 

meskipun mikotoksin tersebut terdapat dalam jumlah yang sangat rendah 

(nanogram sampai mikrogram per gram bahan makanan). Mikotoksin dapat 

ditemukan dan tumbuh secara alami pada bahan baku makanan yang berupa biji-

bijian. 
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2.6 Aflatoksin  

      Aflatoksin  berasal  dari  singkatan  Aspergillus  flavus  toxin.  Aflatoksin 

adalah senyawa beracun yang diproduksi oleh Aspergillus flavus, atau oleh jenis 

Asprgillus lain misalnya A. Parasiticus (Marwati dkk., 2008), dan banyak 

ditemukan pada jagung, kacang tanah, kedelai, beras, dan komoditas  hasil 

pertanian lainnya mulai saat tanam, panen, penyimpanan di gudang, maupun 

pada saat pengolahan (Widiastuti dkk., 2008). Aflatoksin merupakan mikotoksin 

yang paling luas penyebarannya dan paling berbahaya.  Jenis mikotoksin  ini 

merupakan yang paling banyak terdapat pada biji jagung. 

      Aflatoksin di Indonesia  merupakan  mikotoksin yang sering ditemukan pada 

produk-produk pertanian dan hasil olahan. Selain itu, residu aflatoksin dan 

metabolitnya juga ditemukan pada produk peternak seperti susu, telur, dan 

daging ayam. Selain itu, jagung, kacang tanah dan biji kapuk merupakan 

komoditi yang beresiko tinggi terkontaminasi aflatoksin. Syarat mutu jagung 

ditentukan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai persyaratan mutu 

jagung yang ditetapkan SNI (Tabel 2.6). Umumnya penetapan kualitas jagung 

tersebut seperti kadar air dan kadar aflatoksin  (Rachmawati dkk., 2004).   

Tabel 2.6 Syarat Mutu Jagung Untuk Bahan Baku Pakan 

Jenis Uji Satuan Persyaratan 

Mutu Kadar Air %           Maks. 14 

Kadar Aflatoksin ppb           Maks. 50 

     Sumber : SNI 01-4483-1998 
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      Kerugian akibat pencemaran jamur dan aflatoksin merupakan masalah yang 

utama karena pangan dan pakan banyak dirusak secara fisik dan kimiawi. 

Kerusakan fisik terjadi oleh peningkatan pertumbuhan jamur sehingga warna, 

bentuk, dan bau bahan tersebut berubah, sedangkan kerusakan kimiawi terjadi 

akibat adanya produksi aflatoksin dari jamur tersebut (Rachmawati dkk., 2004). 

      Aflatoksin bersifat stabil pada pemanasan. Beberapa hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kadar aflatoksin tidak akan hilang atau berkurang dengan 

pemasakan atau pemanasan (Midio dkk., 2001). Pada suhu pemanasan normal 

(100ºC) aflatoksin belum terurai. Titik lebur aflatoksin relatif t inggi yaitu 

diatas 250ºC. Oleh karena itu, bahan pangan yang terkontaminasi aflatoksin 

berbahaya untuk dikonsumsi meskipun sudah diolah dengan pemanasan atau 

pemasakan.
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BAB III 

PELAKSANAAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

      Kegiatan Praktek Kerja Lapangan telah dilaksanakan mulai 29 Februari  

sampai dengan 26 Maret 2016 di Peternakan Tunas Muda milik bapak Samsul 

Hadi, di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. 

3.2 Kondisi Umum Peternakan 

      Usaha peternakan ayam petelur Tunas Muda yang ada di Desa Tasikmadu 

Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Desa ini bersebelahan dengan Desa 

Gedongombo yang berada disebelah selatan Desa Tasikmadu, sebelah timur Desa 

Kradenan sedangkan sebelah barat Desa Panyuran. Secara geografis Desa 

Tasikmadu merupakan kawasan yang potensial buah belimbing terbukti 

keberadaan kawasan areal perkebunan belimbing yang subur dengan curah hujan 

yang cukup tinggi. Topografi desa ini adalah berupa dataran rendah dengan 

ketinggian yaitu sekitar 112 m diatas permukaan air laut dan curah hujan rata – 

rata 166 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada pertengahan Desember sampai 

awal Januari. 

      Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2016, jumlah penduduk 

Desa Tasikmadu adalah terdiri dari 1129 KK, dengan jumlah total 4614 jiwa, 

dengan rincian 2272 laki – laki dan 2342 perempuan, 22,31% petani, 23,18%  

nelayan, 3,82% jasa perdagangan, 2,15% jasa angkutan, 4,3%  wirausaha, 5,6%  

buruh industri, 4.6% PNS dan 34,04%  sektor lainnya. 
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3.3 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

3.3.1 Sejarah 

      Peternakan Tunas Muda berdiri pada tahun 1990 yang merupakan salah satu 

usaha peternakan ayam petelur dengan tujuan memperoleh hasil telur untuk 

diperjual belikan di masyarakat sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan 

pangan masyarakat. Kantor pusat Peternakan terletak di desa Tasikmadu 

kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Pada tahun 2001 Central unggas farm 

mendirikan Poultry yang berada di depan peternakan berlokasi di Desa Tasikmadu 

tersebut. Peternakan Tunasmuda juga bergerak di bidang pendistribusian DOC, 

penjualan obat dan vaksinasi ternak ayam, pengolahan pakan serta pendistribusian 

pakan. 

Lokasi pemeliharaan ayam petelur di Tunas Muda terbagi menjadi tiga lokasi 

yang berbeda akan tetapi masih berada dalam satu wilayah desa Tasikmadu. Di 

Desa Tasikmadu merupakan kandang utama yang tidak hanya terdapat 

pemeliharaan ayam petelur, tetapi terdapat pula Kantor pusat, toko obat, gudang 

pakan, gudang telur, kantor administrasi serta tempat tinggal berupa kamar tidur 

untuk beberapa pegawai yang berasal dari luar daerah.  

Kepegawaian di peternakan Tunas Muda sudah diatur oleh pemilik yang 

bertanggung jawab dalam manajemen. Setiap lokasi kandang memiliki manajer 

kandang yang bertanggung jawab dalam menangani segala sesuatu yang 

berhubungan dengan kandang. Petugas kandang bertanggung jawab dalam 

menangani semua hal yang berhubungan dengan pemberian pakan, penyemprotan 

desinfektan, kebersihan kandang, pengambilan telur, dan lain-lain. Manajer pakan 
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bertugas dalam menangani hal-hal mengenai pakan. Petugas pakan bertugas dalam 

menangani mencampur pakan setiap hari untuk kemudian disimpan dan dikirim 

esok hari. Pengantar barang bertugas mengenai masalah transportasi. Vaksinator 

bertugas melakukan vaksin ke semua kandang secara rutin. Penjaga toko bertugas 

mengatur keluar masuknya barang baik berupa obat-obatan maupun pakan. 

      Kegiatan praktek kerja lapangan dilaksanakan di peternakan ayam petelur 

periode layer. Peternakan ini berlokasi di desa Tasikmadu kecamatan Palang 

kabupaten Tuban. Lokasi peternakan ini dibangun di tempat yang strategis yakni 

tidak jauh dari jalan raya sehingga mempermudah transportasi baik pengadaan 

pakan, pemasaran maupun kebutuhan lainnya. menyatakan bahwa lokasi 

peternakan sebaiknya pada lokasi yang tidak terlalu ramai agar ayam dalam 

periode produksi tidak mudah mengalami stress, namun lokasi peternakan juga 

tidak jauh dari jalan, baik untuk menjalankan proses input maupun output dan alur 

transportasi. 

      Peternakan ini dibatasi oleh pagar tembok dengan ketinggian tiga meter untuk 

menjaga kemanan di dalam peternakan. Bangunan lainnya yaitu terdapat kantor, 

untuk menjalankan semua kegiatan recording, administrasi, yang di dalamnya juga 

terdapat ruangan untuk menyimpan obat-obatan dan vitamin. Pada peternakan ini 

juga disediakan berupa kamar tidur untuk beberapa karyawan, disediakan 

beberapa kamar mandi. Terdapat pula gudang penyimpanan telur, gudang 

penyimpanan pakan. Tempat pengelolahan pakan, tempat parker dan Poultry 

tempatnya terpisah yang berada di jalan Gresik km 4 Tasikmadu. 
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 Lokasi peternakan Tunas Muda dengan pemukiman penduduk sudah baik 

yakni telah mendapat ijin dari masyarakat sekitar, tanah atau lokasi peternakan 

harus jauh dari pemukimaan penduduk atau paling tidak ada ijin dari lingkungan 

setempat, sehingga tidak pernah menimbulkan keluhan atau protes dari penduduk 

sekitar. Perusahaan peternakan tersebut telah memberi peluang kerja bagi 

karyawan yang rata-rata penduduk sekitar, selain itu lokasi itu telah dibatasi 

dengan pagar seng setinggi tiga meter dan di atasnya ada kawat berduri, sehingga 

telah memenuhi syarat teknis tentang perusahaan peternakan yaitu lokasi 

peternakan harus diberi pagar rapat setinggi-tingginya dua meter. 

3.3.2 Populasi 

      Pemeliharaan ayam petelur di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten 

Tuban memiliki luas kurang lebih 8 hektar dengan kapasitas ayam 28.000 ekor. 

Peternakan ayam petelur Peternakan Tunas Muda memelihara ayam mulai dari 

2500 ekor ayam sampai sekarang 28.000 ekor ayam. Pemeliharaan langsung fase 

layer (fase produksi) dengan umur 16 minggu. Strain ayam petelur yang di 

pelihara di Peternakan Tunas Muda ini adalah strain Isa brown. Dalam satu flok 

kandang ayam layer terdiri dari 2.070 – 3.000 ekor ayam. 

3.3.3  Kandang  

       Peternakan ayam petelur di Desa Tasikmadu berdiri diatas lahan seluas ± 8 

hektar yang terdiri dari 13 kandang, 1 gudang pakan, 1 gudang penyimpanan telur, 

1 tempat kantor, 1 tempat tinggal pegawai, dan 1 toko. Posisi bangunan kandang 

di peternakan ini yaitu membujur kearah timur-barat karena cahaya matahari dapat 

masuk dalam kandang pada waktu pagi hari dan terhindar dari panas matahari 
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pada waktu siang hari. Semua bangunan kandang menghadap kearah yang sama 

dan lebih baik menghadap dari arah timur – ke barat. 

      Pemilihan lokasi kandang dalam suatu usaha peternakan harus memperhatikan 

beberapa hal yaitu semua bangunan harus ditempatkan pada tanah yang lebih 

tinggi dan tidak merupakan sasaran banjir. Kandang layer di peternakan ayam 

petelur di buat lebih tinggi dari permukaan tanah, sehingga kotoran ayam jatuh 

kelantai dan kontaminasi amonia dapat di perkecil. Model kandang yang 

digunakan yakni model kandang batteray, setiap batteray ada yang diisi satu ekor 

dan dua ekor ayam dengan ukuran 40 x 35 x 35 cm, kebaikan dari tipe kandang 

batteray ini adalah seleksi dan culling mudah dilakukan, kemungkinan terjadi 

kanibal dapat di cegah, kebersihan telur dapat terjaga dan recording dapat 

dilakukan dengan baik. 

      Tipe atap kandang berbentuk monitor yang terbuat dari harbot, jarak antara 

atap dengan lantai kandang adalah 3 m. menyatakan bahwa tipe atap kandang 

berbentuk monitor dapat menciptakan sirkulasi udara yang baik. Ukuran kandang 

harus diselaraskan, misalnya ukuran lebar 6-7 m dan tinggi 2,5-3 m cukup 

memadai untuk mendapatkan pintasan udara yang baik dan lancar. Pada 

peternakan ini jarak masing-masing flok adalah 2-2,5 m sehingga memudahkan 

petugas untuk transportasi pakan dan telur. 

      Bangunan kandang produksi layer ini jauh berbeda dari ayam periode starter 

maupun grower. Pada kandang batteray fase layer sudah di lengkapi dengan 

tempat telur. Kandang batteray tersebut terbuat dari jeruji kawat. 



 
ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

 
 
TUGAS AKHIR IDENTIFIKASI JAMUR PADA JAGUNG SITI SUNDARI 

3.3.4 Gudang 

     Gudang pakan terletak di jalan Gresik  km 4 Tasikmadu, Palang, Kabupaten 

Tuban. Gudang tersebut bersebelahan dengan kantor dan poultry Tunas Muda. 

Keadaan gudang pakan sendiri cukup luas dan sebagai tempat penggilingan 

jagung serta pencampuran pakan. Peternakan Tunas Muda memiliki mesin 

penggiling dan penyampuran pakan sehingga memudahkan dalam pembuatan 

pakan ayam. Selain itu didalam gudang sebagai tempat penyimpanan jagung dan 

penyimpanan bahan pakan ayam lainnya. Gudang pakan di Tunas Muda juga 

sebagai tempat penyimpanan pakan jadi dari pabrik dan pakan buatan sendiri. 

Akan tetapi di gudang pakan tidak dilengkapi dengan ventilasi, hal ini dapat 

membuat sirkulasi udara kurang lancar dan kelembaban udara yang tidak 

terkendali. 

3.3.5  Pakan dan Minum 

      Tempat pakan dan minum terbuat dari pipa paralon yang di potong setengah 

lingkaran sehingga membentuk huruf  “U” dengan ukuran diameter 15 cm dengan 

tujuan supaya lebih mudah dalam pengisian, murah dan tidak mudah rusak. Jarak 

antar tempat pakan dan minum 20 cm. Sedangkan posisi tempat pakan berada 

diatas tempat minum. Selain itu, dengan posisi seperti itu maka pakan tidak akan 

terkena tetesan air sehingga pakan selalu dalam kondisi kering. Menjaga kondisi 

pakan dalam kondisi kering juga cukup penting karena pakan yang basah menarik 

lalat, kecoa, semut dan serangga lain untuk hinggap di pakan dan mengakibatkan 

kontaminasi. Air yang digunakan berasal dari sumur yang dipompa ke tandon 

utama kemudian di salurkan ke tendon masing-masing flok.  
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      Pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari yaitu pagi pukul 07.00 WIB 

dan siang pukul 14.00 WIB. Pakan dalam bentuk konsentrat yang telah di selfmix 

dengan bahan baku sumber energi, protein, mineral dan lain-lain seperti jagung, 

dedak, MBM, biomix, DCP, garam, bungkil kedelai, tepung ikan dan tepung batu 

memakai standart feed in take yaitu 120 gram/ekor dengan perbandingan 

prosentase pagi dan siang yaitu 40 % : 60 %. Pemberian air minum secara 

adlibitum.   

3.3.6  Pengambilan telur 

      Telur dipanen setiap hari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.30 WIB secara 

manual. Telur-telur tersebut disusun rapi dalam tray yang diletakkan didepan 

kandang, yang nantinya akan diangkut kedalam gudang telur. Penimbangan telur 

dilakukan setiap sehari sekali pada sore hari, kemudian telur-telur tersebut dicatat 

berat perkilogramnya. Telur yang tidak lolos sortir (pecah, kerabang tipis, bentuk 

tidak sempurna, kerabang tidak berwarna coklat, oversize) akan dipisahkan dan 

biasanya akan dibeli oleh para penduduk sekitar untuk konsumsi pribadi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

      Pada setiap usaha peternakan ayam petelur pasti tidak menginginkan ternak 

atau hewan yang dengan susah payah dipelihara akhirnya sakit apalagi mati. 

Kurangmya perhatian peternak terhadap pakan yang diberikan dapat menimbulkan 

problem kesehatan pada ternak dan muncul ancaman penyakit. Salah satu 

penyebabnya yaitu terdapat jamur yang terkandung dalam bahan baku pakan 

terutama pada jagung yang dapat menyebabkan kerugian pada peternakan 

tersebut. 

4.1. Jamur yang teridentifikasi 

      Hasil pemeriksaan sampel pakan ternak (jagung) dengan metode pemeriksaan 

isolasi identifikasi jamur oleh Unit Pengujian Veteriner dan Analisis Pakan 

Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga disajikan pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil pemeriksaan sampel pakan ternak (jagung) 

Sampel Metode pemeriksaan hasil 

 

Jagung 

(pakan ternak) 

 

Isolasi dan identifikasi 

 

Fusarium sp. 

Rhizopus sp. 

Aspergillus sp. 

Yeast 

 

      Hasil laboratorium menunjukan adanya kandungan jamur yang terdapat dalam 

jagung sebagai bahan baku pakan di peternakan Tunas Muda. Kandungan jamur 
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tersebut antara lain Fusarium sp., Rhizopus sp., Aspergillus sp,. Yeast. Beberapa 

jamur dari hasil pemeriksaan mengandung aflatoksin seperti Fusarium sp., dan 

Aspergillu sp. Jamur yang mengandung aflatoksin dapat masuk kedalam tubuh 

ternak sehingga dapat menimbulkan suatu gangguan penyakit. Kandungan 

aflatoksin dalam kadar tinggi (di atas 50 ppb) jika masuk kedalam tubuh ternak 

bisa mengakibatkan kematian. Sementara kontaminasi aflatoksin dalam kadar 

rendah (di bawah 50 ppb) dalam jangka panjang bisa menyebabkan kanker hati 

atau kanker ginjal. Adanya kontaminasi jamur pada jagung mungurangi nilai mutu 

suatu bahan pakan. 

Tabel 4.2  Kandungan aflatoksin pada jagung di peternakan Tunas Muda. 

No. Nama Sample Protein Kelembaban Aflatoksin (ppb) 

1. Jagung 1 8.630 14.014 < 50 ppb 

2. Jagung 2 8.004 15.938 50 ppb 

3. Jagung 3 8.413 15.387 < 50 ppb 

4. Jagung 4 7.760 17.104 < 50 ppb 

5. Jagung 5 8.338 15.985 < 50 ppb 

Sumber: Central Laboratory PT Cargill Indonesia 

Hasil laboratorium kandungan aflatoksin pada jagung di peternakan Tunas 

Muda masih dalam batas normal. Adanya aflatoksin dalam bahan baku pakan 

yang terkonsumsi oleh ternak dalam jumlah banyak akan meninbulkan gangguan 

penyakit pada ternak. 
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4.2. Penyebab tumbuhnya jamur pada jagung  

      Penyebab kontaminasi jamur pada jagung di peternakan Tunas Muda 

diantaranya disebabkan oleh: kurangnya ketelitian pemilik ternak terhadap jagung 

yang dibelinya dari petani. Dalam hal ini peternak tidak memperhatikan kondisi 

jagung, seperti adanya., kadar air yang tinggi dan jagung yang tidak utuh atau 

pecah. Keadaan gudang yang tidak dilengkapi dengan ventilasi udara juga 

berpengaruh penting terhadap tumbuhnya jamur. Kelembaban dalam gudang 

semakin tinggi apabila tidak dilengkapi dengan ventilasi, sehingga akan 

meningkatkan tumbuhnya jamur. Sesuai pendapat (Dharmaputra dkk., 1997; 

Dharmaputra 2004). Penambahan ventilasi dan pengaturan suhu dilakukan karena 

komponen pakan seperti jagung mudah terinfeksi oleh jamur. Selanjutnya kondisi 

dan lingkungan peyimpanan dalam gudang sangat berpengaruh terhadap tingginya 

cemaran jamur. Selama penyimpanan digudang pabrik pakan, suhu dan kadar air 

yang tinggi pada jagung akan mendukung pertumbuhan jamur. Kadar air jagung 

yang ada di peternakan Tunas Muda masih tinggi yaitu diatas 14%, sehingga 

jagung yang ada peternakan Tunas Muda akan sangat mudah tercemar oleh jamur. 

Hal ini sesuai dengan pendapat (Suharja  2008) kadar air jagung yang aman untuk 

disimpan adalah dibawah 14%. Pada kadar air tersebut, jamur sulit tumbuh dan 

tidak menyebarkan spora jamur. Selama penyimpanan, populasi jamur yang 

dihasilkan terus meningkat dalam keadaan lingkungan yang terkendali. Spora 

jamur sebagian juga beterbangan di udara dan menjadi sumber infeksi selanjutnya 

pada jagung yang lain yang ada digudang. Kurangnya perhatian pemilik ternak 

terhadap jagung yang sudah tercemar oleh jamur juga dapat menyebabkan 
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terkontaminasinya jagung oleh spora jamur sehingga dapat menyebar ke jagung 

yang lainnya.  

4.3. Pencegahan dan Pengendalian 

      Pencegahan dan pengendalian kontaminasi jamur pada tempat-tempat tersebut 

dilakukan dengan mengurangi kelembaban hingga di bawah 70% dan menjaga 

suhu dalam gudang. Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah kerusakan 

bahan pakan akibat jamur, serangan hama, mikroba, dan tungau. Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Reddy dan Waliyar 2008) suhu dan kelembaban yang sesuai 

untuk pertumbuhan jamur berkisar 25−32°C dengan kadar air 18% serta 

kelembaban optimal di atas 70%.  Pemberian ventilasi yang memadai pada 

tempat-tempat penyimpan bahan pakan juga dapat mengurangi pertumbuhan dan 

mencegah metabolisme jamur. Dinding permukaan bangunan penyimpan bahan 

pakan harus rata dan pada cat tembok ditambahkan zat anti jamur untuk 

mengurangi pertumbuhan jamur pada dinding. Pembersihan tempat penyimpanan 

bahan pakan dengan air harus dilakukan hingga benar-benar kering. Penyimpanan 

pakan dan penyusunnya hendaknya juga tidak terlalu lama. Pengurangan 

kelembaban, penambahan ventilasi dan pengaturan suhu dilakukan karena 

komponen pakan seperti jagung terdiri atas air, karbohidrat, protein, lemak, 

mineral dan vitamin yang dibutuhkan jamur untuk kelangsungan hidupnya. Faktor 

kondisi dan lingkungan juga berpengaruh terhadap tingginya kontaminasi jamur, 

misalnya pada jagung. Jagung yang dibeli dari pedagang tradisional dan 

pengeringan dengan panas matahari sering kali mengandung kadar air 16−17%. 

Pada musim hujan, pengeringan dengan sinar matahari sulit dilakukan sehingga 
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kadar air jagung di atas 17%. Hal ini memudahkan jagung dapat dengan mudah 

terkontaminasi oleh spora jamur. Para peternak sebaiknya memeriksa terlebih 

dahulu sebelum membeli jagung dari petani sehingga dapat mengetahui jagung 

akadar air dan adanya jamur pada jagung. 

      Selama penyimpanan di gudang pabrik pakan, suhu dan kelembaban yang 

tinggi akan mendukung pertumbuhan jamur. Tidak semua pabrik pakan 

mempunyai silo penyimpanan yang dilengkapi pengering sehingga jagung yang 

berkadar air tinggi tersebut hanya disimpan di gudang sehingga memacu 

pertumbuhan jamur.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

      Berdasarkan hasil laporan Tugas Akhir mengenai Identifikasi jamur pada 

jagung sebagai bahan baku pakan di Peternakan Tunas Muda, Desa Tasikmadu, 

Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Adanya kandungan jamur yang terdapat dalam jagung sebagai bahan baku 

pakan di peternakan Tunas Muda seperti Fusarium sp., Rhizopus sp., 

Aspergillus sp., Yeast. Diantara jamur yang ditemukan ada dua jenis jamur 

yang mengandung aflatoksin yaitu Fusarium sp. dan Aspergillus sp. 

Kandungan aflatoksin yang ditemukan pada jagung masih dalam kadar normal 

yaitu 50 ppb. Adanya aflatoksin dalam bahan baku pakan yang terkonsumsi 

oleh ternak dalam jumlah banyak akan meninbulkan gangguan penyakit pada 

ternak.  

2. Penyebab tumbuhnya jamur pada jagung antara lain disebabkan oleh tidak 

dilakukannya pemeriksaan jamur pada jagung saat jagung dibeli, tidak adanya 

ventilasi dalam gudang, tercampurnya jagung yang sudah terkontaminasi oleh 

jamur dengan jagung yang lain, dan pengeringan yang belum maksimal. 

Selama penyimpanan populasi jamur semakin meningkat jika kondisi 

lingkungan yang mendukung berkembangnya jamur. 

3. Pencegahan dan pengendalian kontaminasi jamur pada tempat-tempat  tersebut 

perlu dilakukan dengan mengurangi kelembaban hingga di bawah 70%, jika 
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kelembaban diatas 70% akan meningkatkan pertumbuhan jamur. Kadar air 

jagung yang aman untuk disimpan adalah 14%. Pada kadar air tersebut, jamur 

sulit tumbuh dan tidak menyebarkan spora . Pemberian ventilasi pada gudang 

juga akan mengurangi kelembaban dalam gudang. Akan tetapi di peternakan 

Tunas Muda dari hasil laboratorium 5 sampel jagung masih menunjukkan 

kadar air di atas 14%, hal ini akan menyebabkan jagung mudah terkontaminasi 

oleh spora jamur. 

5.2. Saran 

      Beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk peternakan ayam 

petelur Tunas Muda meliputi:  

1. Menerapkan dan meningkatkan kebersihan gudang pakan agar terhindar dari 

jamur yang dapat mengkontaminasi bahan baku pakan. 

2. Melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum jagung disimpan dalam 

gudang seperti kadar air dan adanya jamur. 

3. Apabila ada jagung yang sudah terkontaminasi dengan jamur sebaiknya segera 

dipisahkan dengan jagung yang lainnya. 

4. Pekerja di tempat penyimpanan pakan dan di peternakan hendaknya 

menggunakan masker agar terhindar dari cemaran jamur. 
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LAMPIRAN 
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Gambar 1. Jagung yang akan digiling 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mesin Penggilingan jagung 
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Gambar 3. Mesin pencampuran  pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Gambar 4. Salah satu bahan pembuatan pakan ayam 
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Gambar 5. Penimbunan jagung dalam gudang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Keadaan kandang ayam 
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Gambar 7. Tempat penyimpanan pakan sebelum diberikan pada ayam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Pemberian pakan ayam  
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                    Gambar 9. Tempat pengumpulan dan penyimpanan telur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Pengangkutan pakan menuju kandang 
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Gambar 11. Obat untuk mengatasi mikotoksin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 12. Penimbangan pakan.
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