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ABSTRAK

Jawawut (Setaria italica) asal Papua merupakan tanaman biji-bijian yang sudah lama digunakan sebagai sumber
karbohidrat, walaupun belum optimal penggunaannya. Kebutuhan jagung untuk pakan unggas cukup tinggi, namun produksi
jagung dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan pakan, sehingga memberikan peluang besar bagi jawawut Papua untuk
digunakan sebagai pengganti jagung dalam pakan. Evaluasi nilai nutrisi dan antinutrisi menunjukkan bahwa jawawut Papua
sangat berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Teknologi budidaya dan evaluasi nilai nutrisi dan antinutrisi serta
manfaatnya sebagai pakan alternatif belum banyak dilakukan. Kajian awal menunjukkan bahwa jawawut Papua mengandung
bahan kering (88,37%), abu (0,86%), protein (12,07%), lemak (2,76%), serat kasar (1,93%) dan energi metabolis (3.139 kkal/kg),
selain itu mengandung antinutrisi (3,07% fitat dan 0,01% tanin). Penggunaan jawawut pada berbagai taraf (25-100%) dalam
pakan dapat menggantikan jagung dan memberikan respon positif terhadap konsumsi, pertambahan bobot badan harian, konversi
pakan, komposisi dan persentase karkas serta produksi telur. Dapat disimpulkan bahwa jawawut Papua dapat digunakan sebagai
bahan pakan pengganti jagung dalam pakan unggas.
Kata kunci: Jawawut Papua, nilai nutrisi, antinutrisi, pakan alternatif

ABSTRACT

Utilization of Foxtail Millet (Setaria italica) from Papua as an Alternative Feedstuff to Substitute Corn

Papua foxtail millet (Setaria italica) is a plant which has been used as a source of carbohydrate, but it has not been used
optimally. High demand in consuming corn as poultry feeds provide an opportunity for Papua foxtail millet to be used as a
substitute for corn in feed. Evaluation of nutritive values and antinutrient shows that Papua foxtail millet is potential to be used as
feedstuff. Studies on cultivation technology, evaluation of the nutritive values and antinutrient and its benefits as an alternative
feed are relatively limited. The results shows that the Papua foxtail millet contains dry matter (88.37%), ash (0.86%), protein
(12.07%), fat (2.76%), crude fiber (1.93%), metabolizable energy (3,139 kcal/kg) and anti-nutritional factors (3.07% of phytate
and 0.01% of tannins). Several studies reported that the use of Papua foxtail millet at various levels (25-100%) in feed, can
substitute corn and give a positive response on consumption, daily weight gain, feed conversion, carcass composition and
percentages and egg production. It can be concluded that the Papua foxtail millet can be used as a corn substitution in poultry
feed.
Key words: Papua foxtail millet, nutritive values, antinutrition, alternative feed

PENDAHULUAN

Penggunaan jagung sebagai bahan pakan utama
penyusun pakan unggas hingga saat ini belum dapat
digantikan oleh bahan pakan sumber energi maupun
bahan pakan lain sebagai sumber karbohidrat. Jagung
sebagai pakan sumber energi bagi ternak unggas
mempunyai kandungan nutrien lengkap dan ideal
sebagai bahan pakan sumber energi, disisi lain jagung
merupakan bahan pangan bagi manusia. Pemanfaatan
jagung di beberapa daerah tertentu merupakan bahan
makanan pokok sehingga hal ini mengakibatkan
persaingan antara manusia dan ternak terutama bagi
ternak unggas dalam memenuhi kebutuhan pakan.

Kebutuhan pakan ternak terus meningkat sehingga
akan meningkatkan penggunaan jagung, karena

kebutuhan jagung untuk pakan unggas cukup tinggi
berkisar 50-60% dalam ransum. Peningkatan kebutuhan
jagung dalam beberapa tahun terakhir tidak sejalan
dengan laju peningkatan produksi di dalam negeri. Hal
ini disebabkan produksi jagung dalam negeri belum
dapat memenuhi kebutuhan nasional dan mengalami
penurunan produksi karena kondisi musim yang
ekstrim terjadi di beberapa kawasan sentra produksi
jagung.

Impor jagung terus mengalami peningkatan dari
tahun ke tahun. Peningkatan impor jagung
menunjukkan bahwa sampai saat ini pasokan jagung
untuk bahan baku industri pakan belum optimal
sehingga masih harus impor dari negara lain. Dari
tahun 2012-2013 impor jagung untuk industri pakan
meningkat sebesar 1,3 juta ton (dari 1,5 juta ton
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menjadi 2,8 juta ton) atau terjadi peningkatan sebesar
46,43%. Disisi lain, peningkatan impor dikarenakan
peningkatan populasi ternak mendorong kebutuhan
pakan dalam negeri yang makin besar. Peningkatan
populasi ternak terutama untuk ayam ras pedaging pada
tahun 2012 sebesar 1.177.990.870 ekor, meningkat
menjadi 1.244.402.002 ekor pada tahun 2013 sehingga
terjadi pertumbuhan sebesar 5,34% (Ditjen Peternakan
2013).

Permasalahan akibat peningkatan kebutuhan
jagung yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan
produksi dan kualitas jagung dari dalam negeri, maka
pemerintah harus melakukan impor. Berbagai upaya
telah dilakukan untuk mengatasi maupun mengurangi
impor pakan terutama jagung. Sehubungan dengan
kondisi tersebut, baik pemerintah pusat maupun daerah
berusaha memanfaatkan bahan pakan lokal sebagai
pengganti dengan syarat mempunyai karakteristik
komposisi kimia yang hampir sama dengan jagung.

Terkait dengan perkembangan usaha peternakan
khususnya ternak unggas di Papua hingga saat ini baik
populasi maupun produksi belum terjadi peningkatan
yang signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya
ketersediaan bahan pakan untuk penyusunan pakan
yang berkualitas. Potensi sumber daya lokal yang ada
di lokasi yaitu jawawut (Setaria italica) Papua, salah
satu bahan pangan lokal yang berpotensi dijadikan
sebagai bahan pakan dan berpeluang untuk
dikembangkan dalam rangka memperkuat ketersediaan
pakan pengganti jagung.

Jawawut atau foxtail millet Papua atau pokem
(nama lokal) merupakan salah satu bahan pokok
pengganti beras dan biasa dikonsumsi oleh masyarakat
serta berpotensi sebagai sumber pangan alternatif untuk
mendukung ketahanan pangan di Papua (Rumbrawer
2003). Jawawut Papua merupakan salah satu komoditas
pangan lokal sejenis biji-bijian yang dapat
mensubstitusi jagung. Kandungan karbohidrat dalam
jawawut Papua cukup tinggi sebesar 83,99% (Tirajoh
et al. 2012). Hasil studi beberapa literatur (Fujita et al.
1996; Austin 2006; Bangoura et al. 2011; Boroojeni et
al. 2011; Upadhyaya et al. 2011) melaporkan bahwa
jawawut (S. italica L. Beauv) merupakan salah satu
serealia penting di dunia yang digunakan sebagai
pangan, pakan dan mempunyai kualitas gizi yang tinggi
dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif yang
memiliki banyak manfaat.

Jawawut Papua berpotensi dikembangkan dan
digunakan sebagai bahan pakan pengganti jagung
karena mengandung nilai nutrisi yang hampir sama
dengan jagung. Tirajoh et al. (2014) melaporkan bahwa
kajian awal untuk mengevaluasi nilai komposisi kimia
jawawut Papua menunjukkan bahwa kandungan bahan
kering 88,37%; abu 0,86%; protein 12,07%; lemak
2,76%; serat kasar 1,93%; energi metabolis 3.139
kkal/kg; Ca 1,25% dan P 0,18%.

Pemanfaatan jawawut Papua sebagai sumber
karbohidrat umumnya masih didominasi sebagai bahan
pangan. Pangan tersebut sudah lama dimanfaatkan oleh
masyarakat Papua secara turun temurun khususnya
yang tinggal pada lahan kering dataran rendah. Seiring
berkembangnya waktu dan kondisi saat ini
menunjukkan bahwa tingginya tingkat kesukaan
masyarakat dalam mengkonsumsi beras sebagai bahan
makanan pokok memberikan peluang besar bahwa
jawawut Papua dapat dimanfaatkan sebagai bahan
pakan sumber energi.

Tujuan penulisan ini untuk memberikan informasi
dan mengevaluasi nilai nutrisi jawawut Papua yang
dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif.
Hasil evaluasi dapat memberikan informasi kepada
pemerintah daerah dalam mengembangkan tanaman
tersebut sehingga dapat dibudidayakan secara luas
sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan
ketersediaan bahan pakan unggas untuk ketahanan
pakan di Papua.

KARAKTERISTIK DAN POTENSI
JAWAWUT PAPUA

Papua mempunyai areal lahan kering yang
potensial untuk pengembangan tanaman jawawut,
karena agroekosistem Papua sangat cocok untuk
komoditas tersebut dan didukung lahan kering seluas
4.329.546 ha. Jika lahan kering tersebut dimanfaatkan
untuk budidaya tanaman dan apabila sekitar 10% dari
total luas maka dapat diestimasi bahwa luas lahan yang
bisa digunakan untuk pengembangan jawawut sekitar
432.955 ha. Data di lapangan menunjukkan bahwa
produktivitas tanaman jawawut Papua sangat
berpeluang besar untuk dapat dikembangkan (BPTP
Papua 2006).

Dari jenisnya jawawut Papua atau pokem terdiri
atas 5 (lima) genera yaitu Panicum, Setaria,
Echinochloa, Pennisetum dan Paspalum, semuanya
termasuk ke dalam famili Paniceae, jenis yang paling
sering ditemukan di Biak Papua tergolong dalam
spesies Setaria italica (Rauf & Lestari 2009).
Identifikasi di lapangan menunjukkan bahwa dari
beberapa jenis yang ada dan umumnya sering ditanam
serta dijumpai di lokasi yaitu jawawut Papua yang
berwarna kuning kecokelatan dan jenis cokelat
kehitaman berdasarkan warnanya seperti disajikan pada
Gambar 1.

Berdasarkan bagian-bagian bijinya maka biji
jawawut Papua mempunyai bagian-bagian biji mirip
foxtail millet seperti yang dilaporkan Zhang et al.
(2011) disajikan pada Gambar 2. Terdapat tiga bagian
dari biji jawawut yaitu: (1) Kulit buah luar; (2) Kulit
buah dalam; dan (3) Kulit biji luar (Gambar 2). Kulit
biji luar dapat dibagi ke dalam kulit ari dan kulit biji
dalam. Kulit ari menjadi organ membran sangat tipis
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Gambar 1. Jenis tanaman jawawut Papua (Setaria italica)

Sumber: Dokumentasi pribadi

bahkan kadang-kadang menjadi hilang bersama gabah,
sehingga untuk keperluan analisis sering digunakan
kulit biji dalam (Zhang et al. 2011).

Tanaman jawawut Papua mempunyai beberapa
kelebihan dibandingkan dengan tanaman biji-bijian lain
karena mudah dibudidayakan, dapat ditanam pada
lahan kering atau lahan marginal, tingkat adaptasi
tinggi, produksi tanaman cukup tinggi dan mempunyai
banyak manfaat yaitu bisa digunakan sebagai bahan
pangan maupun pakan ternak. Permasalahan yang
dihadapi adalah teknik penanaman masih belum
tersentuh teknologi, yaitu dengan cara membuka lahan
dengan menebang pohon kemudian melakukan
pembakaran lahan, pengolahan tanah seadanya
selanjutnya menyebarkan bibit dengan cara dihambur.

Hal ini sesuai laporan Simanjuntak & Ondikleuw
(2004) bahwa teknologi budidaya jawawut Papua yang
dilakukan di tingkat petani yaitu dimulai dengan
menebang pohon, bakar lahan kemudian disebar bibit
sehingga sangat berpengaruh terhadap produksi hasil
yang rendah.

Menurut Rumbrawer (2003), jawawut Papua bisa
dipanen setiap tiga atau empat bulan sehingga dalam
satu tahun bisa menghasilkan dua hingga tiga kali
panen. Persyaratan tumbuhnya cocok pada lahan kering
dengan ketersediaan air yang cukup, sedangkan hama
yang biasanya ditemukan antara lain ulat, semut,
belalang, burung, babi hutan dan lain-lain. Beberapa
hasil penelitian tentang teknologi budidaya telah
dilaporkan oleh Amirawati (2003) bahwa produktivitas
jawawut Papua yang ditanam secara transplanting,
yaitu bijinya disemaikan dahulu, dapat mencapai 907
kg/ha, sedangkan yang ditanam secara larikan hanya
mencapai 707 kg/ha. Simanjuntak & Ondikleuw (2004)
melaporkan bahwa produktivitas hasil yang lebih
rendah antara 500-550 kg/ha di tingkat petani.

Penyebab rendahnya produktivitas di tingkat
petani disebabkan minimnya teknologi budidaya, selain
itu diperlukan peralatan untuk panen dan mesin untuk
memisahkan pelepah dari tangkai yang terdapat pada
biji jawawut Papua sehingga memudahkan petani saat
panen. Dibandingkan dengan hasil penelitian Soplanit
et al. (2012) bahwa dengan teknik penanaman
menggunakan sistem tanam tugal menunjukkan potensi
hasil yang tinggi yaitu menghasilkan produktivitas
tanaman sebesar 1,5 ton/ha untuk sekali tanam dengan
demikian apabila ditinjau berdasarkan potensi produksi
dan potensi lahan kering seperti yang telah diuraikan
sebelumnya, maka peluang pengembangan budidaya
tanaman jawawut Papua secara luas berpeluang besar
dikembangkan dan diharapkan tanaman jawawut Papua
dapat menjadi salah satu bahan pakan sumber energi
dalam mendukung ketahanan pakan di Papua.

Gambar 2. Tanaman jawawut Papua dan struktur biji jawawut

Sumber: (A) Dokumentasi pribadi; (B) Zhang et al. (2011)

(A)

(1) Kulit buah luar
(2) Kulit buah dalam
(3) Kulit biji luar

Kulit ari

Kulit biji dalam
Bulir

(B)

(3)

(2)

(1)
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EVALUASI NILAI NUTRISI JAWAWUT PAPUA

Evaluasi nilai nutrisi sangat penting dilakukan
berkaitan dengan komposisi kandungan kimia yang
terkandung di dalamnya. Jawawut Papua cukup
potensial sebagai sumber karbohidrat dan sebagai salah
satu komoditas lokal yang dapat dikembangkan untuk
ketahanan pangan dan ketersediaan pakan ternak. Budi
(2003) melaporkan bahwa jawawut Papua atau pokem
mempunyai kandungan nutrien yang sangat lengkap
termasuk mengandung vitamin A, C, D dan vitamin B
kompleks yaitu B1, B2, B3, B6, B12, serta mineral seperti
Ca, Fe, Zn, K, Mg, Mn dan Cu.

Suherman et al. (2011), Kamara et al. (2009),
Léder (2004), Boroojeni et al. (2011) dan Tirajoh et al.
(2012) melaporkan bahwa jawawut mengandung
nutrien penting seperti disajikan pada Tabel 1.
Kandungan seperti karbohidrat, protein, lemak, serat
kasar dan mineral Ca dan Fe. Zat fitokimia penting lain
yang digunakan untuk menangkal radikal bebas yaitu
zat antioksidan, salah satunya adalah β-karoten.
Kandungan β-karoten yang terdapat dalam jawawut
Papua yaitu sebesar 54,1 ppb atau 5,41 ug/100 g
(Tirajoh et al. 2014).

Kandungan nutrien penting lain yaitu asam amino
yang merupakan struktur dasar dari protein. Dari
beberapa sumber diperoleh profil kandungan asam
amino berbagai varietas biji jawawut seperti disajikan
pada Tabel 2.

EVALUASI NILAI ANTINUTRISI
JAWAWUT PAPUA

Terdapat tanaman biji-bijian yang mengandung
senyawa antinutrisi, yang dapat menghambat
produktivitas ternak seperti menghambat pertumbuhan
maupun produksi dan mempengaruhi status kesehatan.
Senyawa antinutrisi yang terdapat pada tanaman biji-

bijian adalah tanin, yang merupakan senyawa polifenol
yang larut di dalam air, pelarut polar seperti metanol
dengan berat molekul bervariasi antara 300-3000,
mampu mengendapkan/mengikat protein. Tanin
banyak ditemukan pada bahan pakan untuk unggas
seperti sorgum, barley, tanaman kacang-kacangan dan
milet sebagai zat antinutrisi pada ternak non-
ruminansia terutama pada unggas (Mansoori &
Acamovic 2007). Tanin dapat menghambat
pertumbuhan ayam pedaging karena mengikat protein
bahan pakan sehingga tidak dapat dicerna. Rasa sepat
tanin menurunkan tingkat palatabilitas. Sifat tanin yang
memberikan rasa pahit juga mengurangi palatabilitas
sehingga mengakibatkan konsumsi pakan dan laju
pertumbuhan pada ayam menurun (Gunawan &
Zainudin 1996).

Suma & Urooj (2012) melaporkan bahwa jawawut
kaya akan asam fenolik, tanin dan fitat yang
merupakan zat antinutrisi. Skrining fitokimia dari
jawawut menggunakan beberapa metode pelarut
(petroleum ether, benzene, chloroform, methanol dan
water) menunjukkan bahwa jawawut mengandung
tanin sedangkan Ibitoye et al. (2012) menyatakan
bahwa milet tidak mengandung tanin yang dapat
mengganggu atau menghambat daya cerna.

Dalam unggas khususnya ayam, pemberian pakan
yang mengandung tanin sebesar 0,33% tidak
membahayakan (Widodo 2011). Kandungan tanin
sangat beragam berkisar 0,1-4,7%, tetapi batas
toleransi ayam terhadap tanin dalam pakan adalah 0,6-
0,8%. Kadar tanin dalam pakan lebih dari 0,50% dapat
menekan pertumbuhan, tetapi dapat diperbaiki dengan
penambahan metionin dan atau kolin (Wahju 2004).
Level tanin lebih dari 0,50% dalam pakan dapat
menyebabkan depresi pertumbuhan pada ayam dan
kadar tanin sebesar 5% di dalam pakan dapat
menyebabkan kematian hingga 70%. Pada ayam, tanin
menyebabkan retensi nitrogen menurun dan
meningkatkan tingkat kolesterol di dalam darah.

Tabel 1. Kandungan nutrien beberapa jenis jawawut dibandingkan dengan jagung

Kandungan
nutrien Satuan Jawawut

NTB1)
Jawawut (flour)

Tiongkok2) Jawawut3) Jawawut
Iran4)

Jawawut
Papua5) Jagung1)

BK % 88,1-89,5 - - 90,80 88,37 -
Abu % 1,5 0,47 3,5 3,16 1,18 -
Lemak % 3,3 2,38 2,5 6,64 2,76 4,9
Protein % 10,7 11,50 9,9 11,01 12,07 10,5
Karbohidrat % 84,2 75,20 72,0 - 83,99 80,0
Serat kasar % 1,4 - 10,0 6,46 1,93 2,7
Ca mg/100g 37,0 - 20,0 - 750-1250*) 16,0
Fe mg/100g 6,2 - 4,9 - 4,40*) 3,2
Energi Kkal/kg - - 3510 - 31396) 33507)

Sumber: 1)Suherman et al. (2011); 2)Kamara et al. (2009); 3)Léder (2004); 4)Boroojeni et al. (2011); 5)Tirajoh et al. (2012);
6)Tirajoh et al. (2013); 7)NRC (1994); *)Tirajoh (belum dipublikasi)
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Tabel 2. Profil asam amino dari varietas biji jawawut yang berbeda dibandingkan dengan jagung

Asam amino
Jawawut

(defatted flour)1) Jawawut2) Jawawut Papua
kuning3)

Jawawut Papua
merah3) Jagung4)

g/100 g protein g/100 g sampel
Asam amino esensial
Isoleusin 4,59 0,43 0,51 0,41 0,31
Leusin 13,60 1,28 1,50 1,20 1,11
Lisin 1,59 0,24 0,63 0,29 0,29
Metionin 3,06 0,35 0,21 0,25 0,19
Fenilalanin 6,27 0,56 0,62 0,54 0,44
Treonin 3,68 0,40 0,44 0,39 0,33
Valin 5,81 0,56 0,61 0,52 0,44
Histidin 2,11 0,23 0,13 0,23 0,26
Triptopan - - - - 0,07
Asam amino non-esensial
Alanin 9,30 0,91 1,01 0,84 0,78
Arginin 3,00 0,39 0,38 0,38 0,42
Asam aspartat 7,71 0,77 0,78 0,63 0,68
Sistin 0,45 0,19 td 0,06 0,21
Asam glutamat 22,00 2,00 2,33 1,73 1,77
Glisin 2,91 0,32 0,26 0,32 0,27
Serin 4,56 0,50 0,57 0,48 0,42
Tirosin 2,44 - 0,16 0,25 0,28
Prolin 5,54 0,77 0,81 0,92 0,84

Sumber: 1)Kamara et al. (2009); 2)Boroojeni et al. (2011); 3)Tirajoh et al. (2012) kecuali untuk asam amino sistin; 4)NRC (1994)

Pengaruh penggunaan sorgum pada ayam pedaging
menyebabkan pucatnya warna kulit dan kaki bagian
bawah (Gunawan & Zainudin 1996). Apabila kadar
tanin dalam pakan mencapai 0,50% atau lebih akan
menunjukkan pengaruhnya yaitu dapat menekan
pertumbuhan ayam, karena tanin akan menurunkan
retensi nitrogen dan mengakibatkan menurunnya daya
cerna asam-asam amino yang seharusnya dapat diserap
oleh vili-vili dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan
perkembangan jaringan-jaringan tubuh. Evaluasi nilai
antinutrisi yang terdapat dalam jawawut Papua yaitu
tanin dan fitat dilaporkan oleh Tirajoh et al. (2014),
bahwa kandungan tanin jawawut sebesar 0,01% dan
fitat sebesar 3,07%. Hasil analisis ini mempunyai nilai
hampir sama seperti yang dilaporkan Badau et al.
(2005) bahwa kandungan asam fitat yang terkandung
dalam jawawut berkisar antara 2,91-3,30%, sedangkan
Herodian (2011) melaporkan bahwa kandungan tanin
yang terdapat pada biji jawawut hotong (Setaria italica
(L) Beauv) sebesar 0,22% dan pada tepung sebesar
0,06%.

Serangkaian analisis kimia telah dilakukan,
terdapat beberapa kelebihan dari jawawut Papua, yaitu
kandungan protein kasar cukup tinggi yaitu berkisar
10,32-12,07% lebih tinggi dibandingkan dengan jagung,
dengan adanya keseimbangan asam amino yang

tersedia, namun kandungan energi lebih rendah
dibandingkan dengan jagung serta kandungan lemak
kasar dan serat kasar yang rendah. Keuntungan lainnya
dari jawawut Papua yaitu mempunyai tingkat kerapatan
lebih tinggi dibandingkan dengan bahan pakan lain
seperti jagung, bekatul dan konsentrat, hal ini terkait
dengan banyaknya jawawut Papua yang dapat
ditampung pada tembolok ayam. Kelemahannya yaitu
ada faktor pembatas berupa asam fitat yang cukup
tinggi (3,07%) sehingga tidak dapat menggantikan
jagung secara total dalam pakan. Hasil analisis yang
menarik adalah kandungan taninnya sangat rendah
yaitu 0,01% sehingga rendahnya kandungan tanin
dalam jawawut Papua dapat dijadikan pertimbangan
agar dapat digunakan secara total dalam pakan.

PEMANFAATAN BERBAGAI MACAM
SEREALIA DENGAN MILLET

SEBAGAI PAKAN AYAM

Beberapa hasil penelitian tentang penggunaan
berbagai macam serealia dengan milet (foxtail millet,
proso millet, pearl millet dan finger millet) seperti yang
dilaporkan Davis et al. (2003); Hidalgo et al. (2004);
Baurhoo et al. (2011) bahwa penggunaan pearl millet
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sebagian atau seluruhnya menggantikan jagung dalam
pakan tanpa memberikan efek negatif terhadap
penampilan ayam pedaging, menghasilkan peningkatan
pertumbuhan dan efisiensi pakan. Tornekar et al. (2009)
melaporkan bahwa penggunaan pearl millet (Bajra) 25
dan 50% dalam pakan ayam pedaging dapat
menggantikan jagung dan memberikan pengaruh nyata
terhadap bobot badan akhir dan konsumsi pakan ayam
pedaging umur enam minggu.

Hasil kajian Rao et al. (2004); Boroojeni et al.
(2011) menyatakan bahwa penggunaan foxtail millet
dalam menggantikan jagung sampai tingkat 100%
dalam pakan ayam pedaging tidak memberikan
pengaruh terhadap konsumsi pakan, namun ada
kecenderungan memperbaiki penampilan ayam
pedaging. Rao et al. (2004) melaporkan bahwa foxtail
millet lebih unggul dari pada pearl millet sebagai
sumber energi dalam pakan ayam pedaging, terkait
juga dengan kandungan protein kasar yang lebih tinggi
dan lebih rendah kandungan antinutrisinya (asam fitat
dan polifenol).

Reddy et al. (2008) melaporkan bahwa
penggunaan finger millet dan sorgum masing-masing
50% dapat menggantikan jagung pada pakan ayam
pedaging yang ditambahkan minyak kedelai, minyak
ikan dan enzim pada pemeliharaan sampai enam
minggu menunjukkan perbedaan yang nyata pada
konversi pakan tetapi tidak berpengaruh pada
pertambahan bobot badan dan konsumsi pakan.
Medugu et al. (2010a; 2010b) melaporkan bahwa
penggunaan milet dan sorgum rendah tanin pada pakan
ayam pedaging dapat menggantikan jagung tanpa
memberikan efek negatif terhadap karkas dan
komponen darah. Mengesha & Abda (2010)
melaporkan bahwa pada pakan ayam pedaging yang
dipelihara sampai umur 45 hari, penggunaan gandum
dan sorgum menghasilkan pertambahan bobot badan
yang lebih baik dibandingkan dengan pakan yang
mengandung finger millet dan jagung. Konversi pakan
tidak berbeda antar perlakuan sedangkan bobot hidup,
komposisi dan persentase karkas ayam pedaging yang
mengandung gandum, jagung dan sorgum berbeda
dengan pakan yang mengandung finger millet. Mehri et
al. (2010) melaporkan bahwa pearl millet sebagai pakan
alternatif pada ayam petelur dapat digunakan sebagai
pakan sumber energi dan protein dalam menggantikan
jagung hingga 75%, tanpa memberikan efek pada
penampilan produksi maupun kualitas telur. Tidak
dianjurkan menggantikan jagung secara total karena
tidak efisien dalam penggunaan pakan.

Hasil penelitian yang dilakukan Ibitoye et al.
(2012) bahwa white millet dapat digunakan sebagai
alternatif pengganti jagung dalam formulasi pakan
ayam pedaging karena memberikan pertumbuhan ayam
yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan
lainnya. Hasil penelitian terbaru yang dilakukan

Tirajoh et al. (2014) menunjukkan bahwa penggunaan
jawawut Papua dalam pakan basal ayam pedaging
dimana jagung 16,6% disubstitusi jawawut Papua dapat
meningkatkan penampilan produksi dan mampu
memperbaiki persentase karkas; penggunaan 10%
jawawut menghasilkan persentase karkas sebesar
72,35% dibandingkan dengan tanpa penambahan
jawawut hanya sebesar 67,45% serta tidak memberikan
pengaruh negatif terhadap profil darah.

KESIMPULAN

Evaluasi nilai nutrisi dan antinutrisi menunjukkan
jawawut asal Papua (Setaria italica) berpotensi
dijadikan sebagai bahan pakan sumber energi dengan
kandungan energi metabolis 3139 Kkal/kg, walaupun
mengandung antinutrisi tanin dan fitat masing-masing
sebesar 0,01 dan 3,07%. Jawawut Papua dapat
digunakan sebagai bahan pakan pengganti jagung dan
mampu memperbaiki penampilan maupun persentase
karkas dan tidak berdampak pada status kesehatan
ayam pedaging. Perlu penanganan dan pendampingan
terprogram secara berkelanjutan dan membutuhkan
perhatian serius dari pemerintah daerah dalam
mengembangkan tanaman spesifik lokal seperti
jawawut Papua secara luas mengingat potensi lahan
kering yang menjanjikan dapat dimanfaatkan secara
optimal sehingga dapat menyediakan bahan pakan
lokal yang berkualitas.
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