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Abstract 
A research 10 examine the effect of detoxified Jatropha curcas meal from several origins 
in mice diets (Mus musculus) had been conducted. The amounts of 144 mice were kept in 
48 pens and completely randomized 10 a 3 x 6 factorial treatments. As factor .A was 
Jatropha meal origins (A 1 =Kebumen; A2 =Larnpung and A3 =Lombok), while factor B 
was substitution of 10% soybean oil meal with Jatropha meal after detoxified with various 
methods (BO = control diets without Jatropha; BI = heat treatment of Jatropha + 1% 
turmeric meal; B2, B3 and B4 = addition of 0.5%, I% and 1.5% turmeric meal 
respectively and then followed by heat treatments, B5 = addition 4% NaOH + 10% NaOCI 
followed by heal treatment. The treatments were repeated three limes. Diet and nutrients 
intake, body weight changed andmortality had been measured. Jatropha of Lampung's 
origin was less toxic in compare to Kebumen's and Lombok's origin. Jatropha origins and 
detoxification methods influenced diets intake, mice growth and mortality significantly (p 
< 0.05). Detoxified of Jatropha's Larnpung-origin with B5 method gave the highest 
survival rate (100%) of the mice after 28 d of feeding trial, The B5 was the best Jatropha 
detoxification methods in lowering phorbolester content but the meal still could not be 
categorized as a safe feed 10 consume. 
Keywords: Jatropha, lectin, mice, phorbolester, lunmeric 

Abstrak 
Penelitian untuk rnempelajari pengaruh detoksifikasi bungkil biji jarak (BB)) yang berasal 
dar! beberapa daerah di Indonesia dalam ransum mencit sudah dilakukan. Sejumlah 144 
ekor mencit diternpatkan dalam 48 kandang dan diacak secara lengkap terhadap perlakuan 
factorial 3 x 6. Sebagai factor A adalah asal BBJ (A I = Kebumen; A2 =Lampung dan A3 
= Lombok), sedangkan factor B adalah ransum yang mengandung BBJ terolah (BBJP) 
sebagai pengganri 10% bungkil kedele (BO = ransum control tanpa BBJP; B I = BBJ yang 
diolah dengan pemanasan dan ransum ditambah 1% lepung kunyit; B2 - B4 = 
penambahan berturuHurut 0,5%, 1% dan 1,5% tepung kunyit kernudian disertai 
pemanasan, B = penambahan 4% NaOH dan 10% NaOCI diikuti dengan pemanasan). 
Masing-masing perlakuan tersebut diulang sebanyak 3 kali. Peubah yang diamati adalah 
konsumsi ransum (BK, lektin dan phorbolester), perubahan bobot badan rnencit dan 
tingkat kematian ternak. Penggunaan B)JP sebanyak 10% dalam ransum belum dapat 
menggantikan bungkil kedele, Konsurnsi yang rendah dan penurunan bobo! badan terjadi 
pada seluruh ransum perlakuan. BJJP asal Larnpung lebih baik dibandingkan dengan asal 
lainnya. Ransum B5 yang mengandung BB) lerolah dengan 4% NaOH+ 10% NaOCI (P5) 
mernberikan hasil lebih baik dalam pertumbuhan, konsumsi, dan tingkal kelangsungan 
hidup. Pengolahan kimia berhasil menurunkan kadar phorbolester yang paling rendah 
(50%) narnun belum sampai taraf aman umuk dikonsumsi ternak. 
Kata Kunci: Jatropha. lectin, rnencit, phorbolester, turmeric 

Pendahuluan 
Bungkil biji jarak (BB)) adalah hasil sampingan ianaman jarak sctelah pcngepresan biji umuk 

menghasilkan minyak jarak yang merupakan bahan baku biodiesel. Encrgi alternatif yang dewasa ini 
menjadi pernatian pemcrintah Indonesia, Salah satu kendaJa pengcmbangan biodiesel asal tanarnan 
jarak adalah rendahnya keuntungan petan; karena usaha yang belurn terintcgrasi. Bungkil biji jarak (± 
50 % dari biomassa biji) memiliki kandungan protein yang tinggi yaitu sekitar 53-58 % [Staubmann 
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C'l. al., 1997; Becker and Makkar. 1998), berpotensi digunakan sebagai salah satu ahematif konsentral 
sumber protein, 

Pernanfaatan bungkil biji jarak yang masih rendah disebabkan adanya zat anti nutrisi dan 
racun antara lain curcin, phorbolester, saponin, protease inhibitor dan phytat (Trabi et. al., 1997) yang 
dapat menyebabkan kemarian pada temak. Banyaknya kandungan antinutrisi dalam BBJ ditentukan 
oleh varietas tanaman jarak, tempat turnbuh dan proses pengolahan yang digunakan untuk 
mengeluarkan minyak jarak. 

Permana et al. (2007) memperlihatkan bahwa BBJ yang berasal dari beberapa wilayah di 
Indonesia merniliki potensi kandungan nutrisi setara dengan bungkil kedele dan tidak ada kendala 
penggunaan bungkil biji jarak secara in vitro, Namun penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan 
bahwa pemberian BBJ tanpa pengolahan menyebabkan 100% kernatian temak. Diperlukan 
pengolahan terlebih dahulu agar BBJ tersebut dapat digunakan dengan aman dalam ransum temak. 

Despal et al. (2007) mencoba melakukan detoksifikasi untuk menurunkan kandungan racun 
BBJ dan melihat pengaruh perlakuan terhadap perubahan kandungan nutrisi dan antinutrisi. Lagi-lagi 
dilaporkan babwa tidak ada bambatan penggunaan J;lBJ terolah sebagai pakan secara in vitro. Agar 
dapat memasrikan bahwa pengolahan yang dilakukan efektif, diperlukan pengujian secara in vivo. Hal 
ini berdasarkan kenyataan bahwa penyebab marna kematian ternak yang mengkonsumsi BBJ ada lab 
kandungan phorbolesrer yang ridak mernperlihatkan sifat anti mikroba namun rnenyebabkan kematian 
pada hewan tingkat tinggi, 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan BBJ terolah terhadap 
konsumsi nutrien ransum, perubahan boboi bad an dan tingkat rnortalitas pada rnencit yang digunakan 
sebagai hewan coba. 

Metod. 
Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2006 sampai dengan bulan April 2007, yang 

betempat di Laboratorium Fisiologi dan Laboratorium Nutrisi Temak Perah Departemen INTP, 
Fakuhas Peternakan, Jnstitut Pertanian Boger. 

BBJ yang dipakai berasal dari 3 wilayah di Indonesia yaitu A I = Kebumen, A2 = Lampung 
dan A3 = Lombok. Sedangkan pengolahan terbadap BBJ yang dilakukan adalah PI = pemanasan + 
kunyit segar I %, P2 - P4 berturut-turut adalah penambahan kunyit 0,5%; 1% dan 1,5% disertai 
pemanasan. Sedangkan P5 = penambahan 4 % NaOH + 10 % NaOCl disertai pemanasan. 

Pembuaran BBJ terdetoksilikasi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: Biji jarak dikupas 
cangkangnya, kemudian dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 70· C selama 2 jam. 
Seielah nu, biji jarak yang telah kering diangkat dari oven, lalu dibaluskan dengan blender, kemudian 
biji jarak dikernpa untuk mengeluarkan minyak jarak. Cake sisa pengepresan digiling dan selanjutnya 
BBJ yang dihasilkan didetoksifikasi sesuai pengolahan PI - P5. 

Tabel J. Komposisi dan kandungan nutrisi, ransum 
Komposisi Ransum (%)

Bahan Makanan 
Kontrol Perlakuan 

Tepung Jagung 40,000 40,000 
Dedak Padi 5,000 5,000 
Terigu 20,000 20,000 
Bungkil Kedelai 10,000 0,000 
Bungkil Biji Jarak 0,000 10,000 
Tepung Ikan 11,650 11,650 
Bungkil Kelapa 8,000 8,000 
Minyak Kelapa 2,000 2,000 
DCP 1,000 1,000 
CoCO, 1,360 1,360 
Premix 1,000 1,000 

JUMLAH lOO,OOO 100,000 
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BBJ yang sudah didetoksilikasi dieampur dalam ransum sesuai dengan formula pada Tabel I. 
BBJ yang sudah terolah tersebut digunakan sebagai pengganti 10% bungkil kedele dalam ransum. 
Ransum yang digunakan dalam penelitian berturut-turut adalah BO (ransum control tanpa BBJ), BI 
B5 adalah penggantian 10% bungkil kedele dengan PI - P5. 

Ransum yang digunakan selama penelitian berbenluk pellet dengan kandungan nutrisi 
berdasarkan rekomendasi NRC (1994) yaitu 22 - 23 % PK, 3200 kkal/kg ME, 1,303% Lisin, 0,519% 
Methionine dan 1,14 I% Ca. Kornposisi ransum yang digunakan dalarn penelitian tercantum pada 
Tabel l. 

Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adaJab mencit jantan yang berumur 28 han 
sebanyak 144 ekor dengan bobot badan (23,78 ± 3,88 g). Meneit ditempatkan dalam 48 buah kandang 
berukuran 30 x 15 x 10 em' yang dilengkapi dengan kawat kasa penutup bagian alas kandang, botol 
air minurn, ternpat makan, dan sekam. 

Tabel2. Hasil Analisa Kandungan Nutrisi pada Ransum Penelitian 

-'" 
~ .r:" Kandungan NutTien Ransum'" ee-.'" 
~ 

c-;; ell 

-c'" c,"" BK Abu LK PK SK BETN GE 

----·-------------------------------%BK------------------------------------ KkallKg 
Bo' 91,J9 7,18 7,59 23,36 2,90 50,16 4218 

B, 91,53 7,28 10,73 23,21 2,89 48,65 4340 
B, 91,98 7,26 9,82 23,17 3,09 47,64 4343 

L B, 91,32 7,36 9,54 23,85 2,98 47,59 4331 
B. 91,61 7,22 10,73 23,01 2,84 47,81 4346 
B, 91,58 7,28 9,89 23,46 3,12 49,00 4270 
B, 91,84 7,25 10,02 23,09 3,00 48,47 4370 
B, 91,93 7,32 9,26 23,70 2,99 47,92 4359 

K B, 91,72 7,22 10,57 23,08 2,93 48,64 4366 
B, 91,55 7,30 10,02 23,20 3,10 47,83 4358 
B, 91,46 7,34 9,62 23,91 2,95 48,31 4270 
B, 91,54 7,31 9,63 23,85 2,92 47,92 4396 
B, 91,29 7,28 10,55 21,03 2,92 47,41 4396 

LT B, 91,48 7,77 8,64 23,69 3,06 47,81 4398 
B. 91,61 7,72 8,64 23,36 2,90 49,51 4341 
B, 91,41 7,72 9,20 22,67 3,00 48,82 4282 

Feeding trial dilakukan selama 28 hari (7 heri masa adaptasi dan 21 hari masa pengamatan), 
Pemberian dibeTikan seeara ad libitum. Peubah yang diarnati dalam penelitian ini yaitu konsumsi 
harlan, konsumsi lectin (g/ekor) dan phorbolester (g/ekor), perturnbuhan (glelhari), dan tingkat 
monalitas (%) meneit. Penelitian ini menggunakan Raneangan aeak lengkap pola faktorial (3 x 6) 
dengan tiga ulangan. Faktor A adalah asal bungkil dan faktor B adalah jenis ransum. 

Hasil dan Pembahasan 
Ransum penelltian 

Kornposisi nutrien ransum penelitian diperlihatkan pada tabel 2. Tidak terlihat perbedaan 
kandungan nutrient ransum yang mencolok dengan penggantian 10% bungkil kedele dengan BBJ 
terolah (BBlP) keeuali pada kandungan lemak ransum. Hal ini disebabkan proses mekanik (kempa 
manual) yang dilakukan pada pengeluaran minyak jarak yang menyebabkan jumlah minyak tersisa 
dalam bungkil masih relative tinggi dibandingkan dengan pengeluaran minyak kedele yang 
mcnggunakan teknik solvent 

Konsumsi bahan kering ransom 
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Tabel 3 memperlihatkan pengaruh pemberian B.BJP dalam ransum terhadap konsumsi harian 
dan konsumsi BK ransum secara total seJama penelitian atau hingga mencit mati. Ransum yang 
mengandung BBJP dikonsumsi sangat rendah dibandingkan dengan kontrol (tanpa BBJP). Konsumsi 
ran sum yang mengandung BBJP berkisar 400 - 2500 mg/ekorlhari, sedangkan konsumsi ransum 
kontrol sebesar 3650 mg/ekorlhari. Ransum yang mengandung BBJP asal Lampung dikonsumsi sekitar 
1607 mg/ekor/hari, lebih tinggi dibandingkan BBJP asal Lombok sebesar yaitu sebesar 1286 
rng/ekor/hari. Ransum yang mengandung BBJP asal Kebumen dikonsumsi sebesar 1449 mg/ekor/hari, 
tidak berbeda baik terhadap BBJP terolah asal Lampung maupun Lombok Timur. Tingginya konsumsi 
pada ransum yang mengandung BBJP asal Lampung mungkin dikarenakan BBJP terolah asal 
Larnpung Jebih baik kandungan nutrisinya terutama protein (Despal et 01., 2007). 

TabeJ 3. Konsumsi total dan harian BK ransum� 
Asal BBJP�

Pengolahan Ralaan
Lampung Kebumen Lombok� 

Konsumsi.� 
-----------------------------------------mg/ekorlhari----------------------.-------------

harian 
Bo 3620,39±616,48 3620,39±616,48 3620,39±6 I6,48 3620,39±616,48' 
B, 1142,95±284,43 700,44±72,47 634,80±205,29 826,O6±276,39' 
B, 864,01±105,55 694,59±81,20 422,56±33,36 660,39±222,70' 
B, 876,93±265,81 933,19±82,70 442,61±76,07 750,91±268,47' 
B, 
B, 

Rataan 

634,47±160,26 
25oo,81±864,15 

1606,59±1191 ,54b 

884,92±229,21 
I860,97±131,75 

1449,08±1148,77'b 

630,60±345,4 I 
I966,30±772,50 

1286,21±1282,39' 

716,67±145,73' 
2109,36±343,07b 

Konsumsi 
--------------------------------------- g/ekor -----------------------.---------------total 

s, 114,40±J8,90( 114,40±18,90' 114,40±18,90B I 14,40±0,OO 
B, 15,13±7,78A 9,II±O,98A 6,77±4,48A 10,34±4,31 
B, 9,19±3,20A 9,40±3,26A 6,09±5,OIA 8,23±1,85 
B, J 1,91±O,73A 11,35±3,92A 6,24±4,49A 9,83±3,12 
B, 7,67±0,80A 9,36±4,4I A 9,31±6,33A 8,78±O,96 
B, 67,31 ±24,65Bb 40,83±4,53B 

>b 20,94±3,35A' 43,03±23,27 
Rataan 37,60±43,93 32,41±42,05 27,29±43,05 

Keterangan: Pada parameter konsumsi harian: superskrip huruf yang berbeda pada kolom atau baris 
yang sarna menunjukkan perbedaan nyata (P<O,05), Pada parameter konsurnsi total: superskrip huruf 
kapital yang berbeda pada kolom yang sarna menunjukkan perbedaan nyata (P<O,05) amar ransum, 
sedangkan superskrip huruf kecil yang berbeda pad a baris yang sarna menunjukkan perbedaan nyata 
(P<O,05) antar asal BBJP. 

Ransum B5 dikonsumsi sebanyak 2109,36 mg/ekor/hari, lebih linggi (P<O,OI) dari ransum BI 
- B4, berturut-turut 826; 660; 751; 717 mg/ekor/hari. Namun lebih rendah dibandingkan dengan BO. 
Hal ini diduga karena pengolahan P5 yang menggunakan alkali dapat mengurangi kadar racun dan 
antinutrisi dalam BBJP lebih efektif dibandingkan dengan penambahan kunyil. Secara umum, 
penggunaan ransum mengandung BBJP yang dicobakan (BI - B5) beluin mampu mencapai tingkat 
konsumsi yang normal yaitu 3 - 5 gram/ekor/hari seperti yang dilaporkan oJeh Smith dan 
Mangkoewidjojo (1988). 

Pengukuran konsumsi BK juga dilakukan secara total. Hal ini dikarenakan rimbulnya dugaan 
bahwa jumlah yang dikonsumsi per hari belum tentu jumlahnya sejalan dengan konsurnsi total. 
Konsumsi harian yang tinggi pada ransum yang mengandung racun yang lebih ban yak akan 
menyebabkan rnencit lebih cepat mali sehingga secara total konsumsinya lebih rendah. 

Konsumsi total ransum dari sernua perlakuan yang mengandung BBJP terolah (P I - P5) dan 
dari ketiga asal BBJP secara umum lebih rendah dibandingkan dengan konlrol (PO). BBJP terolah P5 
secara signifikan (pada BBJP asal Lampung dan Kebumen) atau hanya lendensi (pada BBJP asal 
Lombok Timur) dikonsumsi lebih banyak dibandingkan BJJP terolah lainnya (PI - P4). 
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Tidak terlihal perbedaan yang signifikan pengaruh asal BBJP terhadap total konsumsi, kecuali 
pada P5 dim ana konsumsi lola I asal Lampung lebih besar dibandingkan dengan Lombok. Konsumsi 
total ransum yang mengandung BBJP terolah asal Kebumen tidak berbeda dengan Larnpung dan 
Lombok Timur. Tingginya konsumsi ransum yang mengandung BBJP terolah P5 asal 
Lampung dikarenakan oleh BBJP asal Lampung memiJiki nilai kandungan nurrisi yang ringgi, 
terutarna prolein (Despal, er al., 2007) dan pengolahan secara kimia (P5) yang mungkin lebih efektif 
menurunkan racun pada BBJP asal Lampung. 

Rendahnya konsumsi ransom yang mengandung BBJP terolah diduga karena adanya zat 
anlinutrisi dan racun yang terkandung dalam BBJP. Makkar dan Becker (1997) menyatakan bahwa 
curcin dan phorbolesler merupakan zat antinutrisi utama yang memiliki konsentrasi tinggi dan bersifat 
tosik. Kandungan zat antinutrisi yang tinggi dapat mengganggu proses fisiologis pencernaan yang 
menyebabkan penurunan status kesehatan mencit yang mengakibatkan konsumsi ransum menurun. 

Tabel4. Konsumsi Curcin 
Asal BBJP

PengoJahan Rataan
Lampung Kebumen Lombok 

Konsumsi 
..---- ..-.---.-------_. --..-------- ---. pgle!hari----.------ --.--. ------. --.-------.-- _

harian 
B. I 15,85±19,73 115,85±19,73 I 15,85±19,73 115,85±0.00' 
B, 285,74±71,ll 21O,13±21 ,74 63,48±20,53 J86,45±113,01" 
B, 198,72±24,28 J25,03±14,62 130,99±10,34 15I ,58±40,93" 
B, 27 I ,85±82,40 270,62±23 ,98 84,10±14,45 208,86± I 08,05" 
B, 190,34±48,08 345,12±89,39 233,32±127,80 256,26±79,90' 
Bs 975,31±337,02 614,12±43,48 747,20±293,55 778,88± I 82,67' 

Rataan 339,64±317,43' 280, 15±185,37" 229, J6±260,52'� 
Konsumsi� 

-- ------------.--- --. --------. ---------pgIe/hari----------------- .. -----------------..
10lal 
B. 3660,73±604,77A 3660,73±604,77A 3660,73±604,77B 3660,73±0,00 
B, 3781,61±1945,59Ab 2732,46±294,80Ao

• 677,46±447.74·" 2397.17±1579.00 
B, 2112,81±735,79A I 692,80±587,47A 1889,30±1553,80'· 1898,30±210.15 
B, 3692,03±224,87Ab 3291,20±1136,52Ab I I 85,95±852,75""' 2723,06± 1346,18 
B, 2300,02±238,92A 3650,51±1 721 ,22" 3444,38±234J ,14· 3131,64±727,54 
s, 26251,47±9615,25Bb I 3474,36±J494,57B

, 7955,46± 1274,820
' I 5893,76±9384,89 

Rataan 6966,44±9476,69 4750,34±4337,16 3135,55±2645,71 
Keterangan: Pada parameter konsumsi harian: superskrip huruf yang berbeda pada kolom atau baris 
yang sarna menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05), Pada parameter konsumsi total: superskrip huruf 
kapital yang berbeda pada kolom yang sarna menunjukkan perbedaan nyata (P<0,05) antar ransum, 
sedangkan superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata 
(P<0,05) antar asal BBJP. 

Konsumsi curcin 
Pengukuran konsumsi harian curcin sangat penting untuk mengetahui berapa jumlah curcin 

yang masuk ke dalam tubuh temak per hari dan secara total hingga akhir penelitian aiau hingga ternak 
mali. Konsumsi harian dan total curcin diperlihatkan pada Tabel 4.Jumlah curcin yang masuk 
kedalam tubuh hewan percobaan berkisar 63 -- 975 pglekor!hari. Hasil uji lanjul menunjukkan bahwa 
konsumsi narian curcin dari ransum yang rnengandung BBJP asal Lampung (340 pg/ekor/hari) lebih 
tinggi (P<O,05) dibandingkan dengan asal Lombok (229 ug/ekor/hari), narnun ridak berbeda dengan 
BBJP terolah asal Kebumen sebesar 280 ug/ekor/hari. 

Konsumsi harlan curcin dari ransum B5 (779 ug/ckor/hari) lebih linggi dibandingkan ransum 
lainnya, Tidak terlihat perbedaan yang signifikan pad a konsumsi harian curcin anrara BO - B3 namun 
lebih rendah dibandingkan B4. Walaupun jumlah curcin yang masuk setiap hari ke iubuh lemak lidak 
berbeda antara ransum BO, B I, B2 dan B3 namun total konsumsi bahan kering yang berbeda 
menyebabkan jumlah curcin yang masuk kedalam tubuh ternak menjadi berbeda. Pada BO dengan 
konsumsi BK 3 - 4 kali lebih tinggi di bandingkan dengan BI - B3, rnenyebabkan total curcin yang 
dikonsumsi sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan ransum lainnya. 
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WaJaupun ransum B5 memiliki kandungan curcin yang lebih tinggi (0,39%), namun 
dikonsumsi lebih banyak dibandingkan dengan B I - B4, Kandungan curcin pada BBJP asal Lampung 
yang mendapal pengolahan P5 juga lebih tinggi dibandingkan PI - P4 seperti yang dilaporkan oleh 
Despal el at (2007), Kandungan curcin tidak berpengaruh terhadap konsumsi total ransum pad a 
selang kandungan curcin ransum yang digunakan dalam penelitian ini (0,25 - 0,39 mg/g BK ransum), 
Despal et al, (2007) juga lelah mernperlihatkan bahwa curcin yang merupakan antirnikroba pada BBJP 
terolah dengan kadar 0,25 - 0,39% tidak mengganggu aktivitas mikroba pada percobaan kecernaan /11 
vitro, Kandungan curcin bukan merupakan faktor pembatas konsumsi ransum, 

Konsumsi pborbolesler 
Phorbolester merupakan racun utama dalarn BBJP yang dilaporkan (Aregheore et at, 2003) 

merupakan penyebab kernatian temak. Informasi kadar phorbolesier yang rnasuk kedalam tubuh 
sangal penting untuk rnenentukan dosis phorbolester yang dapat menyebabkan kernatian pada temak. 
Phorbolester yang dikonsumsi per han dapat dilihat pada Tabel5 

Tabel 5, Konsumsi Phorbolesler 
Asal BBJP 

Pengolahan Rataan
Kebumen Lombok 

Konsumsi harian ------------------------------- llgle/hari---------------------c-- -- - 

B, 89,38±23, J5 58,02±3 J,78 73,70±22,18' 
B, 103,28±7,3J I 46,69±57,63 J24,99±30,69h 

Rataan 96,33±9,83 102,35±62,70 
Konsumsi total ------------------------------- llgle------------------------ --.

B, 945,39±445,75 856,44±582,12 900.92±62,90 
B, 2266,J4±251,36 1561,78±250,27 1913.96±498.06 

Rataan 1605,77±933,91 1209,11±498,75 
Keterangan: superskrip berbeda pada kolom yang sarna menunjukkan perbedaan significant pada P < 
0.05 

Jumlah phorbolester yang masuk kedalam tubuh mencit berkisar 58 . 147 ug/erhari. Jumlah 
phorbolester yang masuk kedalam tubuh dari ransum BBJP asal Lombok (102 pg/ckor/hari) lebih 
tinggi dibandingkan Kebumen (9611glekor/hari). Hal ini disebabkan oleh BBJP asal Lombok memikili 
kandungan phorbolester yang lebih tinggi (0.83 mglg) dibandingkan dengan Kebumen (0.78 mglg) 
seperti yang diJaporkan oleh Despal et at (2007). Dengan penggunaan BBJP terolah sebanyak J0% 
dalam ransum, maka kadar phorbolester ransum yang mengandung BBJP asal Lombok Timur sebesar 
0.083 mglg lebih linggi dibandingkan dengan ransum yang rnengandung BBJP asal Kebumen sebesar 
0.078 mglg. Dengan kandungan phorbolesrer yang lebih tinggi dapat diduga bahwa ransum yang 
mengandung BBlP asal Lombok dapat menyebabkan rnortalitas yang Jebih tinggi dibandingkan 
dengan ransum yang mengandung BBlP asal Kebumen. 

Konsumsi harian phorbolester ransum B, (125 ug/ekor) lebih tinggi dibandingkan B, (74 
ug/ekor). Tingginya jumlah phorbolester yang dikonsumsi setiap hari disebabkan oleh konsumsi BK 
harian yang tinggi, Menurut Despal et al, (2007), P5 menurunkan kadar phorbolester BBJP lebih 
efektif dibandingkan dengan P4 yairu berturut-turut rnenjadi 0,65 vs 0,97 mg/g. Penggunaan BBJP 
terolah P5 sebanyak 10% dalam ransum mencit rnengakibatkan kandungan phorbolester ransum B5 
menjadi 0,065 mg/g, sedangkan ransum yang mengandung BBJP terolah P4 (ransum B4) berkadar 
phorbolester 0,097 mg/g. Kadar phorbolester pada ransum B5 masih dalam toleransi ternak yaitu < 
0.09 mglg seperti yang dilaporkan oleh Aregheore el al, (2003). 

Total konsurnsi phorbolesier berkisar 856 . 2266 pgrekor. Konsumsi 101.1 phorbolester dari 
ransum BBJP lerolah asel Kebumen ccnderung lebih tinggi dibandingkan Lombok (1606 vs. 1209 
ug/ekor). Ransum yang mengandung BBJP terolah asal Kebumen mengandung phorbolester yang 
lebih rendah dibandingkan dengan asal Lombok. Namun karena konsumsi total bahan kering 
ransumnya lebih tinggi, menyebabkan konsumsi total phorbolesternya rnenjadi lebih ringgi 
dibandingkan dengan ransurn yang rnengandung BBJP terolah asal l.ombok. 
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Total konsumsi phorbolester P, lebih tinggi dibandingkan P, (1914 vs. 901 pgekor). Kadar 
phorbolesler yang rendah pada ransum P5 menyebabkan ternak rnengkonsumsi total bahan kering 
ransum lebih tinggi dan temak dapat bertahan hidup lebih lama. Kadar phorbolester ransum yang 
tinggi rnenyebabkan temak rnenurunkan konsumsi atau ternak akan lebih cepat mengal ami kematian, 

Kadar phorbolester dalam ransum menjadi pembatas konsumsi ransurn. Ransum yang 
mengandung phorbolester dengan kadar tinggi akan dikonsumsi seriap hari lebih sedikit. Temak yang 
rnengkonsumsi ransum berkadar phorboJesler tinggi akan mengalami kernatian lebih cepat sehingga 
total konsumsi ransum selarna penelitian menjadi rendah. 

Peruhahan bobol badan 
Pertumbuhan rnerupakan respon dari konsumsi nutrien. Rata-rata bobor badan rnencit ransum 

perlakuan menurun 422 - 1286 mg/elhari seperti yang tercantum dalam Tabel 6. Pertumbuhan yang 
terjadi pad a hewan temak berhubungan dengan tingkal konsumsi ransum yang diberikan. Penurunan 
bobot badan diduga disebabkan oleh faktor racunyang terkandung di dalam BBJP yaitu phorbolester 
dan curcin relatif masih tinggi, sehingga konsurnsinya pun sangat rendah dan tidak mampu meneukupi 
kebutuhan hidup pokok yang menyebabkan kehilangan bobot badan rnencit, Kerusakan organ yang 
diakibatkan oleh raeun tersebut juga mungkin merupakan faktor penyebab penunman bobot badan 
rnencit 

Mekanisme kerja phorbolester dan eurein terhadap pertumbuhan newan ternak lelah 
dikemukakan oleh Makkar and Becker (1997) yang menyatakan bahwa phorbol ester dan curcin dapat 
menganggu proses peneemaan dan merusak membran usus, rnerusak organ hati, paru-paru. pembuluh 
darah, dan sumsum tulang belakang. Dampak dari mekanisrne kerja kedua zat di alas yaitu kesehatan 
dan konsumsi ransum hewan temak menurun, yang berakiba' pada menurunnya laju pertumbuhan 
bobot badan secara drastis, 

Tabel 6. Pengaruh ransum perlakuan terhadap pertumbuhan bobot badan (mg!e.!hari) 
Asal BBJP

Pengolahan Raiaan
Lampung Kebumen Lombok 

---------------------------------------- mg/ekor/hari --- ----------- --- ---- ------ ----.-- ---
Bo 379,05±178,30 379,05±17830 379.05±17830 379.05±17R.30h 

B, -900,16±180,48 -1018,89±212_69 -874.69"41.04 -931.25±76.96' 
B, -1093,44±94,39 -9 I 7,70±92.98 -961 ,I 1±96,97 -990.75±91.54' 
B, -1217,62±216,54 -837,17±162,81 -959.63±278,16 -I 004,81± 19421' 
B. -551,72±353,37 -1285,56± 150.09 -984.66± 146,84 -940.65±368.90' 
B, -422,38±457,40 -2481,78±3081.70 -571,11±153,17 -1158,42±JI48,47' 

Rataan -634,38±583,16 -1027,01±917,41 -662,03±532,81 

Tingkat Mortalltas 
Kematian mulai terjadi pada hari ke-3 sejumlah 2 ekor. Namun, kematian pada hari ke 3 

bukan disebabkan karena pengaruh dari ransum yang mengandung BBJP melainkan sifat agresif 
mencit. Mencit memiliki sifat Pemberian ransum yang mengandung BBJP terolah mempengaruhi 
monaliras mencit. Angka rnortalitas mencit dapat dilihar pada Tabel 7. Pada kondisi lingkungan yang 
baru meneit akan mengalami sires sehingga rerjadi perkelahian yang menyebabkan kematian, Selama 
penelitian juga diternukan sifat kanibal dari rnencit. Mencit janlan yang dimasukkan dalam saru 
kandang akan menunjukkan sifat agresif dan berkelahi satu sarna lain untuk mendominasi dan 
menguasai teritorialnye (Wikipedia, 2007). 

Kemalianakibatpengaruhransumperlakuan mula; rerjadi pada hari ke-4 dengan tingkat 
rnortalitas sebanyak 2 ekor pada perJakuan P2 asal Kebumen dan PI asal Lombok Timur. Sebelum 
terjadi kemalian.lerlihalge.iala-gejala. seperti lesu (tidak mcnuniukkan aktiviias normal mencit), 
bobot badan menurun drastis, bulu kusam dan ierkadang diiemukan romok bulu, ierdapai eairan 
kuning kecokelatan di sek itar anus, anus bengkak dan memerah, feses cair (diare). Sesuai dengan 
Aregheore et al. (2003) yang meyatakan bahwa tikus yang diberi ransum perlakuan mengalami diare 
(terkadang feses tertutup mukus), penurunan bobot badan dan performa yang buruk. Jumlah kernaiian 
sernakin meningkat seiring dengan bertambahnya hari. Puncak mortaliias terjadi pada hari ke- 6 
sampai ke- J4. Mortalitas pada hari ke- 15 mulai mengalarni penurunan. Pada hari ke- 27 sarnpai 
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akhir penelitian (hari ke -28) tidak ada monaliias. Seluruh mencii yang diberi HBJP mengalami 
kematian, terkecuali pada P5 asal Kebumen dan Lampung. Mencit pada P5 asal Kebumen mampu 
bertahan sebanyak I dari 9 ekor sedangkan asal Larnpung sebanyak 6 dar; 9 ekor. 

Hasil uji patologis dari sampel mencit yang mali (semua perlakuan) ditemukan keadaan 
nekrosa pada hati, hipermi dan kongesti pada ginjal, radang usus, paru-paru mengalami pendarahan, 
pendarahan pada saluran pencernaan, dan pendarahan pada otak, Hasil uji patologi tersebur sesuai 
dengan hasil penelitian Makkar dan Becker (1997). phorbolester dan curcin menyebabkan kerusakan 
hati, ginjal, jantung, paru-paru dan usus pada anak sapi dan domba yang mengonsumsi tepung biji 
jarak pagar. 
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Kesimpulan 
Penggunaan BJJP sebanyak 10% dalarn ransum belurn dapat rnenggantikan bungkil kedele, 

Konsumsi yang rendah dan penurunan boboi bad an rerjadi pada seluruh ran sum perlakuan. BJJP asal 
Larnpung lebih baik dibandingkan dengan asal lainnya. Ransum B5 yang mengandung BBJ terolah 
dengan 4% NaOH+ 10% NaOCl (P5) mernberikan hasillebih baik dalam pertumbuhan, konsumsi, dan 
ringkat kelangsungan hidup. Pengolahan kimia berhasil menurunkan kadar phorbolester yang paling 
rendah (50%) namun belum sampai taraf arnan untuk dikonsumsi lemak. 
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