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I. PENDAHULUAN 
 

Babi merupakan komoditas unggulan Bali karena mempunyai peranan 
penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu babi 
mempunyai nilai sosiokultural di masyarakat Bali sehingga hampir semua petani 
di Bali memelihara komoditas ini. 

Menurut data Dinas Peternakan Propinsi Bali populasi babi di Bali pada 
tahun 1997 mencapai 1.911.608 ekor, namun jumlah ini belum mampu 
memenuhi permintaan daging babi yang terus meningkat. Meningkatnya 
permintaan akan daging babi disebabkan karena Bali merupakan daerah tujuan 
wisata juga dengan adanya industri pengolahan daging yang memerlukan daging 
dalam jumlah yang besar. Dengan meningkatnya kebutuhan akan daging babi, 
membuka peluang pasar yang luas untuk pengembangannya. Untuk itu perlu 
adanya usaha-usaha untuk memproduksi daging babi yang ekonomis melalui 
pemanfaatan teknologi pakan. 
 
 
II. ENZIM 

 
Enzim -merupakan suatu produk dari suatu proses biologis yang 

merupakan kombinasi berbagai jenis enzim pencernaan antara lain Alfa amilase, 
Beta gluconate, Pectinase, Celulase, Pullulanase, Endoprotease dan lain-lain. 
Enzim dapat diperoleh dari tanaman, hewan dan mikroba. Namun yang paling, 
menguntungkan adalah dari mikroba karena dapat diproses dalam waktu singkat, 
mutunya lebih seragam dan harganya relatif murah. Sifat umum enzim adalah 
sebagai katalisator untuk reaksi kimia pada sistem biologis, dan pada 
hakekatnya semua reaksi biokimia dikatalis oleh enzim. 

Akhir-akhir ini enzim banyak dipromosikan sebagai imbuhan pakan ternak 
yang bertujuan untuk mengurangi atau menghancurkan faktor-faktor anti nutrisi 
yang ada dalam pakan, meningkatkan daya cerna bahan pakan, meningkatkan 
ketersediaan zat- zat gizi tertentu dan mengurangi masalah polusi akibat kotoran 
ternak. Sehingga dengan penambahan enzim ke dalam pakan bertujuan untuk 
mempercepat proses pencernaan dan mempertinggi penggunaan pakan bagi 
tubuh. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim adalah 
konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, inhibitor/zat penghambat, temperatur, 
dan derajat keasaman. Enzim menurut susunan kimianya termasuk protein. 
Seperti halnya protein, enzim akan terdenaturasi oleh panas, terendapkan oleh 
etanol dan garam-garam organik seperti amonium sulfat dan natrium sulfat serta 
tidak dapat melewati membran semi permiabel atau tidak terdialisasi. 



III. DAMPAK PENAMBAHAN ENZIM 
 
Konsumsi pakan pada babi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

adalah genetik, umur, besarnya ternak, temperatur lingkungan, tipe produksi dan 
tingkat energi dalam ransum. Pada penelitian yang dilakukan oleh IP2TP 
Denpasar pada penelitian penggemukan babi TA. 1999/2000 dengan 
mempergunakan polo ransum 
No. Name Bahan Komposisi 

(%) 
A Fase Starter  
1. Konsentrat 551 70 
2. Polard/dedak 30 
3. Enzim 0,1 
B Fase Grower s.d. Finisher  
1. Konsentrat 152 10 
2. Dedak padi/Polar 60 
3. Jagung giling 30 
4. Enzim 0,1 
 
1. Dampak Terhadap Konsumsi Pakan 

 
Dengan pole ransum seperti diatas dengan tambahan enzim sebanyak 

0,1% ke dalam ransum tersebut mampu menurunkan konsumsi ransum sebesar 
5,5% dibandingkan tanpa penambahan enzim. Ini menunjukkan adanya 
kecenderungan peningkatan efisiensi penggunaan pakan, karena dengan 
adanya bantuan kerja enzim depot membantu merombak struktur kimia dari 
bahan pakan yang kompleks menjadi unsur-unsur yang lebih sederhana yang 
mudah diserap oleh usus, sehingga depot mempertinggi penggunaan pakan bagi 
tubuh. 
 
2. Dampak Terhadap Konversi Pakan 

 
Dengan penambahan enzim 0,1% ke dalam polo ransum penggemukan 

babi potong dapat menurunkan konversi pakan sebesar 9,4%. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pemberian pakan yang ditambahkan enzim dengan 
volume yang lebih sedikit dapat memberikan pertumbuhan yang same. 
 
3. Dampak Terhadap Pertambahan Bobot Badan 

 
Sedangkan terhadap pertambahan bobot badan, dengan penambahan 

enzim 0,1% ke dalam ransum babi-babi, mampu meningkatkan bobot badan 
sebesar 5,3% walaupun secara statistik tidak berbeda nyata. 



IV. ANALISA USAHATANI TERNAK BABI POTONG 
 
 Untuk melihat apakah dengan adanya masukan teknologi dalam hal ini 
penambahan enzim dan pole penyusunan ransum memberikan tambahan 
keuntungan atau sebaliknya depot diketahui dengan analisa untung rugi. 
 
Tabel Analisa Usahatani Penggemukan Babi Potong Per 10 ekor, 150 hari, 
Tanpa dan dengan Enzim 

Masukan Teknologi 
No. Uraian 

Enzim 0,1% Tanpa Enzim 

I Biaya Penggemukan   
A Biaya Tidak Tetap   
 • Bibit 2.500.000 2.500.000 
 • Pakan fuse starter dan grower finisher 2.965.250 30.062.934 
 • Obat dan vaksinasi    100.000 100.000 
 • Air minum dan   
 Memandikan   50.000 50.000 
 • Tenaga kerja pemeliharaan selama 2 jam 

per hari(@Pp. 1.250/jam)   
375.000 375.000 

B Biaya Tetap   
 • Sewa kandang 50.000 50.000 
C Total Biaya Penggemukan 6.041.250 6.137.934 
II Pendapatan dari hasil penjualan babi dengan 

enzim, berat 1.072,2 kg, non enzim 1.018,0 kg 
harga @ Pp. 8.800/kg 

9.435.360 8.958.400 

III Keuntungan (Pp) 3.394.110 2.820.466 
IV R/C Ratio (Perbandingan antara pendapatan 

dan biaya)  
1,56 1,46 

V Titik Impas Harga(Rp/Kg) 6.084 6.182 
VI Titik Impas Produksi(Kg)  68,65 69,75 
 
 Dari analisa usahatani penggemukan babi potong dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Efisiensi pakan, dengan penambahan enzim depot mengurangi konsumsi 

ransum sebesar 5,5%. 
2. Beret akhir, untuk yang diberi enzim ± 5,3% lebih tinggi dibandingkan 

tanpa enzim. 
3. Keuntungan yang didapat dengan penambahan enzim adalah Pp. 

57.365,-/ekor lebih tinggi daripada tanpa enzim. 
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