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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Konsumsi Pakan 

 Bahan kering dalam bahan pakan hijauan yaitu 18,88% 

dan konsentrat 88,39%. Rataan konsumsi pakan dalam bentuk 

bahan kering perbobot badan metabolik yaitu 79,90 g/kg bobot 

badan metabolik dengan rentang konsumsi pakan 71,34 hingga 

87,25 g/kg BB
0,75

. Data rataan konsumsi pakan dalam bentuk 

bahan kering selama penelitian ditampilkan pada Lampiran 1. 

 Rataan konsumsi bahan kering per-bobot badan 

metabolik (g/kg BB
0,75

) pada perlakuan P0, P1, dan P2 

diperoleh hasil secara berurutan yaitu 79,58; 81,43; dan 78,71 

g/kg BB
0,75

. Konsumsi pakan dalam bentuk bahan kering 

berdasarkan Lampiran 1., diperoleh hasil bahwa perlakuan 

suplementasi pakan BGGN pada dosis 10 ml/ekor/hari (P1) 

dan 20 ml/ekor/hari (P2) tidak berbeda nyata dengan kontrol 

(P0). Namun, kelompok ternak menunjukkan perbedaan nyata 

(P<0,05) terhadap konsumsi pakan, hal ini disebabkan oleh 

perbedaan bobot badan ternak yang mempengaruhi perbedaan 

kemampuan dalam aktivitas mikroba rumen dan laju 

fermentasi, kecernaan dan laju partikel makanan dalam rumen. 

Hasil ini serupa dilaporkan oleh Supriyati, Puastuti, 

Budiarsana, Sutama (2015) bahwa pada penelitiannya, rataan 

konsumsi bahan kering dari perlakuan pakan konsentrat 

dengan kandungan 18% PK, perlakuan pakan konsentrat 

dengan kandungan 14% PK dengan penambahan 60 mg Zn/kg, 

dan perlakuan pakan konsentrat dengan kandungan 14% PK 

dengan penambahan 120 mg Zn/kg menunjukkan hasil yang 

tidak berbeda dengan perlakuan pakan konsentrat dengan 

kandungan 14% PK. Hal menunjukkan bahwa kebutuhan 
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bahan kering kambing sudah tercukupi, walaupun ada 

perbedaan tingkat protein kasar dan Zn biokompleks namun 

tidak mengganggu konsumsi.  

 Konsumsi pakan pada kelompok 3 berbeda nyata 

(P<0,05) lebih rendah dibandingkan kelompok 1 dan 2. 

Konsumsi pakan tertinggi yaitu ternak P2 K1 dengan jumlah 

konsumsi pakan berdasarkan bahan kering per-bobot badan 

metabolik 100,48 g/kg BB
0,75

. Sedangkan, konsumsi pakan 

terrendah yaitu ternak P0 K3 dengan jumlah konsumsi pakan 

berdasarkan bahan kering per-bobot badan metabolik 68,39
 

g/kg BB
0,75

. Hal ini sesuai dengan penjelasan Parakkasi 

(1995), yaitu jumlah konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu tingkat energi, keseimbangan asam 

amino, tingkat kehalusan pakan, aktivitas ternak, berat badan, 

kecepatan pertumbuhan dan suhu lingkungan. Kualitas dan 

kuantitas pakan hijauan dan konsentrat yang diberikan pada 

ternak penelitian tidak terdapat perbedaan, hal yang 

membedakan adalah perlakuan suplementasi pakan BGGN 

yaitu sejumlah 0 ml/ekor/hari (P0), 10 ml/ekor/hari (P1) dan 

20 ml/ekor/hari (P2). Kualitas kimia bahan pakan diketahui 

melalui hasil analisa laboratorium dan ditampilkan pada Tabel 

2.  
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Tabel 2. Hasil analisa bahan pakan ternak penelitian 

Bahan BK (%) Abu (%) PK (%) SK (%) LK (%) 

Konsentrat 88,39 14,13 16,09 18,58 5,03 

Hijauan 18,88 14,35 6,50 36,43 1,91 

Sumber :   Hasil analisa bahan pakan di laboratorium Bagian 

Nutrisi dan Makan Ternak, Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya – Malang 

 Konsumsi bahan kering per-bobot badan metabolik 

(g/kg BB
0,75

) pada perlakuan P0, P1, dan P2 telah memenuhi 

kebutuhan ternak. Hal ini sesuai dengan penjelasan Devendra 

dan Burns (1994), bahwa kebutuhan konsumsi bahan kering 

kambing pedaging lokal di daerah tropis yang diberikan pakan 

sekenyang-kenyangnya mempunyai konsumsi BK harian 

dalam kisaran 1,8 sampai 3,8% bobot badan, setara dengan 

40,5 sampai 127,3 g/kg BB
0,75

/hari. Rincian mengenai jumlah 

konsumsi pakan dalam bahan kering, bahan organik, dan 

protein kasar pada tiap perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Rataan konsumsi pakan dalam bentuk bahan kering 

per-ekor per-hari, berdasarkan Tabel 3. Yaitu: P0, P1, dan P2 

secara berurutan 1073,53; 1090,84; dan 1031,88 g/ekor/hari 

atau sebesar 3,35%; 3,43%; dan 3,36% konsumsi bahan kering 

pakan dari bobot badan.  National Research Council (2006), 

menjelaskan pada kambing dengan bobot badan berkisar 31,85 

kg membutuhkan pakan dengan jumlah bahan kering 0,8281 

kg atau berkisar 2,6% konsumsi bahan kering dari bobot 

badan. 

4.2. Pertambahan Bobot Badan 

 Rataan pertambahan bobot badan kambing selama 

penelitian yaitu 83,80 g/ekor/hari dengan interval 56,67 

g/ekor/hari hingga 121,67 g/ekor/hari. Pertambahan bobot 

badan terendah yaitu pada P0 yaitu 79,16 g/ekor/hari dan 

tertinggi pada P1 sebesar 90,56 g/ekor/hari. Data pertambahan 

bobot badan dan konversi pakan kambing selama penelitian 

ditampilkan pada Tabel 4. 

 

 Rataan pertambahan bobot badan harian kambing 

penelitian pada perlakuan P0, P1, dan P2 secara berurutan 

yaitu 79,17; 90,56; 81,67 g/ekor/hari. Sidik ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan P0, P1, dan P2 tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan. Meskipun 
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pada perlakuan P1 dan P2 mendapatkan respon lebih tinggi 

pertambahan bobot badan ternak, namun hal ini tidak berbeda 

nyata dibandingkan ternak kontrol. Rataan pertambahan bobot 

badan kambing selama penelitian ditampilkan pada Lampiran 

2. Pertambahan bobot badan tertinggi berdasarkan pada 

Lampiran 2., diperoleh hasil bahwa pada ternak kambing P1 

K2 dengan pertambahan bobot badan 160,00 g/ekor/hari, hasil 

tersebut tidak berbeda nyata (P>0,05) dibandingkan pada P0 

K1. Pertambahan bobot badan ternak selain dipengaruhi dari 

genetik, umur, jenis ternak, kondisi individu, manajemen tata 

laksana, lingkungan, dan jumlah bahan pakan yang 

dikonsumsi, namun juga dipengaruhi oleh ketercukupan nutrisi 

yang dibutuhkan ternak untuk pertumbuhan dan pemeliharaan 

kesehatan, salahsatunya mineral makro dan mikro (NRC, 

2006; Darmono, 2007). Defisiensi mineral pada ternak dapat 

mengakibatkan penurunan daya produksi dan reproduksi 

ternak (Darmono, 2007). 

 Suplementasi pakan menggunakan BGGN yang 

mengandung mineral Ca, P, Fe, Cu, Zn, Ni pada pakan mampu 

menampilkan respon lebih baik terhadap pertambahan bobot 

badan ternak kambing. Hal ini dikarenakan mineral makro dan 

mikro berperan dalam aktivitas fisiologis, metabolisme tubuh, 

dan pada sistem enzim serta hormon (Darmono, 2007). Hasil 

serupa juga diperoleh Widjaya (2011), pada penelitian yang 

dilakukannya yaitu dengan penambahan Kalium Yodida (KI) 

pada kambing Peranakan Ettawa menunjukkan bahwa 

berdasarkan uji jarak nyata Duncan pemberian Kalium Yodida 

(KI) 0,1 ml berbeda nyata dengan perlakuan kontrol dan tidak 

berbeda nyata pada pemberian 0,2 ml terhadap pertumbuhan 

bobot badan. 
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 Perlakuan suplementasi pakan dengan BGGN pada dosis 

10 ml/ekor/hari (P1) memperoleh hasil rataan lebih tinggi 

pertambahan bobot badan harian dibandingkan dengan 

suplementasi pakan pada dosis 20 ml/ekor/hari (P2). Hasil 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Widjaya (2011), pada penelitian yang dilakukannya diketahui 

bahwa pemberian kalium yodida (Kl) pada dosis 0,1 ml (P1) 

memperoleh hasil terbaik pada pertambahan bobot badan yaitu 

dengan rataan 7,250 kg dibandingkan dengan pemberian 

dengan dosis 0,2 ml (P2) dengan rataan pertambahan bobot 

badan 5,243 kg. Hasil serupa diperoleh Siti, Sucipta, Mudita, 

Partama dan Cakra (2012), dalam penelitiannya diperoleh 

hasil bahwa pertambahan bobot badan harian kambing PE 

yang disuplementasi dengan urea molasis blok dengan dosis 

100 g memperoleh hasil terbaik yaitu 188,10 g/ekor/hari dan 

diperoleh hasil lebih rendah pada suplementasi urea molasis 

blok pada dosis 150 g yaitu 123,81 g/ekor/hari. Terjadinya 

perbedaan hasil yang lebih rendah pada dosis suplementasi 

pakan BGGN yang lebih tinggi dapat disebabkan adanya 

kemungkinan pada dosis 20 ml/ekor/hari sudah bersifat racun 

bagi tubuh ternak. 

 Pertambahan bobot badan kambing penelitian tidak 

lepas dari kecukupan konsumsi protein kasar oleh ternak. 

Rataan konsumsi protein kasar dari bahan kering pakan yang 

dikonsumsi ternak penelitian pada perlakuan P0, P1, P2 

berturut-turut yaitu 112,66; 113,79; 109,94 g/ekor/hari. 

Konsumsi protein lebih tinggi dari yang disarankan NRC 

(1981) yaitu bagi ternak kambing dengan aktivitas rendah, 

kisaran bobot badan 31,85 kg dan pertambahan bobot badan 

83,79 g perhari maka membutuhkan total konsumsi protein 

kasar sebesar 87,01 g/ekor/hari. 
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4.3. Konversi Pakan 

 Rataan konversi pakan pada ternak kambing penelitian 

yaitu 13,22 dengan interval 19,69 hingga 8,93. Konversi pakan 

tertinggi yaitu pada P1 sebesar 14,77 dan terendah pada P2 

sebesar 14,17. Data rataan konversi pakan selama penelitian 

ditampilkan pada Lampiran 3. 

 Konversi pakan merupakan perbandingan antara pakan 

yang dihabiskan dengan berat badan yang dihasilkan. Semakin 

kecil nilai rasio konversi pakan yang dicapai, semakin baik 

kualitas pakan tersebut (Siregar, 2006). Pada Tabel 4., 

diketahui bahwa nilai konversi pakan pada P0, P1, dan P2 

secara berurutan yaitu 14,33; 14,77; 14,17. Hasil penelitian 

menunjukakkan bahwa pemberian suplementasi pakan berupa 

BGGN mampu mengkonversi pakan untuk menaikkan bobot 

badan ternak lebih baik dibandingkan dengan ternak yang 

tanpa suplementasi pakan perlakuan. Namun, sidik ragam 

menunjukkan bahwa perlakuan P0, P1, dan P2 tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap konversi pakan. Hasil tersebut 

disebabkan pemberian pakan berupa hijauan dan konsentrat 

yang diberikan pada tiap ternak penelitian dalam kualitas dan 

kuantitas yang sama dan hanya dibedakan pada dosis 

perlakuan suplementasi BGGN sehingga diketahui bahwa 

suplementasi BGGN tidak mempengaruhi nilai konversi 

pakan. Konversi pakan khususnya pada ternak ruminansia 

dipengaruhi oleh kualitas pakan, pertambahan bobot badan 

dan nilai kecernaan. Dengan memberikan kualitas pakan yang 

baik ternak akan tumbuh lebih cepat dan lebih baik konversi 

pakannya (Martawidjaja, Setiadi dan Sitorus, 1999). Hasil 

berbeda diperoleh Siregar (2006) pada penelitian yang 

dilakukannya nilai konversi pakan tertinggi dicapai pada 

domba lokal yang mendapat pakan (kontrol = tanpa 
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suplementasi) yaitu sebesar 9,04 dan nilai konversi pakan 

terendah (terbaik) dicapai pada domba persilangan dengan 

pakan yang disuplementasi dengan hidrolisat bulu ayam, 

mineral mikro, dan mineral langka yaitu sebesar 5,20. Hal ini 

terjadi karena pada domba persilangan konsumsi bahan 

keringnya lebih tinggi dari domba lokal (886 vs 665 

g/ekor/hari), namun diikuti dengan pertambahan berat badan 

yang jauh lebih besar dibanding dengan domba lokal (140 vs 

97 g/ekor/hari). 

 Konversi pakan tiap perlakuan berdasarkan Tabel 4., 

diperoleh konversi pakan terendah (terbaik) yaitu pada P2 

sebesar 14,17, hal ini berarti untuk meningkatkan 1 kg bobot 

badan ternak hanya dibutuhkan 14,17 kg pakan dalam bentuk 

bahan kering. Konversi pakan tertinggi (terburuk) yaitu pada 

P1 sebesar 14,77, hal ini berarti untuk meningkatkan 1 kg 

bobot badan ternak dibutuhkan 14,77 kg pakan dalam bentuk 

bahan kering. Pada Lampiran 3., hasil terrendah (terbaik) 

diperoleh pada ternak P1 K2 dengan jumlah konversi pakan 

6,71 sedangkan konversi pakan tertinggi (terburuk) pada 

perlakuan P1 K1 dengan jumlah 29,68. Berbeda dengan 

Supriyati, dkk. (2015) dalam penelitiannya diperoleh hasil 

suplementasi Zn biokompleks pada konsentrat dengan tingkat 

PK 14% (R2 dan R3) ternyata menghasilkan Pertambahan 

Bobot Badan Harian (PBBH) setara dengan kambing yang 

mendapatkan konsentrat 18% PK yang tanpa suplementasi Zn 

biokompleks (R1). Hal ini menunjukkan bahwa adanya Zn 

dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan ternak muda. 

Suplementasi 120 mg Zn/kg dalam konsentrat yang 

mengandung 14% PK meningkatkan PBBH 15,48% dan 

memperbaiki nilai Rasio Konversi Pakan (RKP) 19,00% 
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dibanding ternak kontrol yang mendapatkan konsentrat 14% 

PK yang tanpa suplementasi Zn biokompleks. 

4.4. Lingkar Skrotum 

 Lingkar skrotum digunakan sebagai salah satu 

parameter dalam menilai potensi reproduksi ternak. 

Peningkatan ukuran lingkar skrotum mempunyai korelasi yang 

cukup erat dengan kualitas dan kuantitas spermatozoa pada 

pejantan (Winarso, Kusuma, Purwo, 2004).  

 Lingkar skrotum pada penelitian memiliki korelasi 

positif dengan bobot badan ternak. Korelasi antara lingkar 

skrotum dengan bobot badan sebesar r = 0,91. Hal ini 

menunjukkan bahwa lingkar skrotum memiliki korelasi positif 

yang erat dengan bobot badan ternak kambing PE. Hasil yang 

sejalan dilaporkan oleh Wahid dan Yunus (1991) pada 

kambing Kacang, persilangan Anglo Nubian x Kacang dan 

persilangan kambing Saanen x Kacang, yang menyatakan 

bahwa korelasi antara lingkar skrotum dengan bobot badan 

berturut-turut sebesar 0,90; 0,88; dan 0,88.  

 Rataan lingkar skrotum kambing PE pada penelitian 

sebesar 23,61 cm, dengan interval 19 cm hingga 28 cm. Hasil 

penelitian diperoleh hasil pemberian suplementasi pakan 

BGGN dengan dosis 10ml/ekor/hari (P1) dan 20ml/ekor/hari 

(P2) tidak berbeda dengan P0 (kontrol) terhadap lingkar 

skrotum. Rataan pertambahan lingkar skrotum kambing PE 

dengan pemberian suplementasi pakan BGGN dengan 

berbagai dosis pemberian ditampilkan pada Tabel 5. 
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 Pertambahan lingkar skrotum tertinggi berdasarkan 

Tabel 5., dicapai pada perlakuan P0 dan P1 dengan 

pertambahan yang sama yaitu 1,5 cm. Sedangkan pertambahan 

lingkar skrotum terendah pada perlakuan suplementasi pakan 

BGGN dengan dosis 20 ml/ekor/hari (P2) yaitu sebesar 1,00 

cm. Hasil akhir pengukuran lingkar skrotum ternak penelitian 

pada perlakuan P0, P1, P2 berturut turut yaitu dengan rataan 

23,83 cm; 23,83 cm; 23,17 cm. Hasil ini tidak jauh berbeda 

dengan yang dilaporkan oleh Setiadi, dkk., (2000) lingkar 

skrotum kambing PE umur 10 – 15 bulan di Kecamatan 

Kaligesing dan Kecamatan Samigaluh masing masing 

21,5±1,80 cm dan 22,00±1,69 cm, sedangkan umur 1,5 – 2 

tahun di Kecamatan Kaligesing dan Kecamatan Samigaluh 

masing masing 23,25±1,06 cm dan 24,25±1,26 cm. 

4.5. Kualitas Makroskopis Semen Kambing 

 Kualitas makroskopis semen kambing meliputi, volume 

semen, warna semen, konsistensi semen, dan pH semen. 

Kualitas makroskopis dapat diuji dengan melakukan 

penampungan semen terlebih dahulu. Penampungan semen 

dilakukan dengan alat bantu vagina buatan, kandang jepit dan 

ternak kambing betina birahi sebagai teaser. 

 Penelitian yang dilakukan tidak berhasil melakukan 

penampungan semen, hal ini dikarenakan ternak kambing PE 

yang digunakan dalam penelitian tidak menunjukkan nafsu 

kawin terhadap ternak betina berahi. Setiadi (1990), 

menyatakan beragamnya nafsu kawin dipengaruhi oleh 

beragamnya umur ternak, kesehatan, dan tingkat kegemukan. 

Rendahnya nafsu kawin dapat disebabkan oleh faktor umur 

ternak penelitian yang tergolong masih relatif muda, dimana 

ternak baru mengalami fase pubertas (11 – 15 bulan) dan 
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ternak kambing penelitian yang digunakan merupakan ternak 

yang belum pernah dilatih dalam penampunan semen 

menggunakan metode vagina buatan dan belum pernah 

melakukan perkawinan alam. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Husin, Suteky, dan Kususiyah (2007) yang 

melakukan penelitian uji kualitas semen kambing Nubian dan 

Peranakan (Kambing Nubian x PE) serta kambing Boer 

berdasarkan lama penyimpanan, dimana ternak kambing yang 

digunakan berumur ± 6 tahun dan telah terlatih dalam 

penampungan semen dengan metode vagina buatan. Penelitian 

yang dilakukan oleh Hastono, Budiarsana, Sianturi, Adiati dan 

Sutama (1997) mengenai pengaruh umur terhadap kinerja 

seksual pada kambing jantan PE di Balai Penelitian Ternak 

Ciawi, Bogor, ternak kambing yang digunakan terdiri dari tiga 

kelompok ternak yang berbeda umur yaitu: kelompok 1 

kisaran umur 22-24 bulan, kelompok 2 kisaran umur 33-48 

bulan dan kelompok 3 kisaran umur 54 bulan. Hasil penelitian 

tersebut diketahui bahwa dengan meningkatnya umur pada 

kambing PE jantan, respon untuk menaiki betina berahi 

semakin cepat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Purvis et al. (1984) mendapatkan bahwa dari 447 ekor domba 

jantan muda (umur ± 18 bulan), sebanyak 53% tidak mampu 

mengawini betina pada pengujian pertama, sedangkan pada 

pengujian kedua sebanyak 71% tidak mampu mengawini 

(dengan ejakulasi). Aktivitas penelitian dalam upaya 

penampungan semen kambing jantan ditampilakan pada 

Gambar 2. 
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 Ketidakberhasilan dalam penampungan semen bila 

diamati dari segi nutrisi yang dikonsumsi oleh ternak dapat 

disebabkan oleh perlakuan suplementasi pakan BGGN. Hal ini 

berdasarkan dari uji laboratorium UPT Layanan Analisa dan 

Pengukuran Jurusan Kimia FMIPA Universitas Brawijaya, 

mengenai kandungan kalsium (Ca) dan fosfor (P) yang 

terkandung didalam BGGN melebihi ambang ideal bila dilihat 

dari segi nutrisi kebutuhan pakan kambing. Hasil yang 

diperoleh dari uji laboratorium yaitu kandungan kalsium (Ca) 

sebesar 2,30 ± 0,01 mg/L dan kandungan fosfor (P) sebesar 

121,19 ± 0,00 mg/Kg. Hasil pengujian kandungan kalsium 

(Ca) dan fosfor (P) pada BGGN dapat dilihat pada Tabel 6.  

 

Gambar 2. Aktivitas penelitian dalam upaya penampungan 

semen kambing jantan 
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Tabel 6. Hasil pengujian kandungan kalsium (Ca) dan fosfor 

(P) pada BGGN 

Bahan Kalsium (Ca) 

(mg/L) 

Fosfor (P) Total 

(mg/Kg) 

Bregadium Goat 

Growth Nutrients  
2,30 ± 0,01 121,19 ± 0,00 

Sumber: Hasil analisis kandungan kalsium (Ca) dan fosfor (P) 

pada BGGN di UPT Layanan Analisa dan 

Pengukuran Jurusan Kimia FMIPA, Universitas 

Brawijaya – Malang 

 

Perbandingan kalsium (Ca) dan fosfor (P) yang tidak ideal 

tersebut dapat memicu terjadinya penyakit metabolisme pada 

ternak. Penyakit metabolisme yang disebabkan oleh kelebihan 

dalam konsumsi fosfor (P) yaitu Urolithiasis (Urinary Stones). 

National Research Council (2006), menjelaskan  Urolithiasis 

(Urinary Stones) dapat disebabkan oleh ketidakimbangan 

kandungan mineral dalam pakan, yaitu berlebihan dalam 

mengkonsumsi mineral fosfor (P) dan pada waktu yang sama 

difisiensi kandungan kalsium (Ca) dalam pakan. Imbangan 

ideal mineral fosfor (P) dan kalsium (Ca) dalam pakan yaitu 

dengan rasio 1,5 hingga 2:1. Dampak dari terjadinya penyakit 

Urolithiasis (Urinary Stones) akibat gangguan metabolisme 

tersebut, tentu akan berpengaruh terhadap reproduksi bagi 

ternak jantan. Namun, peneliti tidak mengamati lebih jauh 

mengenai indikasi adanya penyakit metabolisme pada ternak 

pada saat penelitian. 

 


