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ABSTRACT  

SUBSTITUTION OF CONCENTRATES AND SOYBEAN 
CAKE MEAL ON ETTAWA CROSS (EC) DAIRY GOAT ON 

DIGESTIBLITY AND N RETENTION    

The research was carried out in Pakis village, Jabung district, Malang 
regency from September 2005 until January 2006 and also at Feed and Nutrition 
Laboratory at Animal Husbandry Faculty in Brawijaya University to analysis feed 
samples, feses and urine.  

The purpose of this research was to know the nutritional status of EC dairy 
goat basis on conventional feeds on digestibility and nitrogen retention (N 
retention). The result of this research was expected to be used as an information 
source.  

The materials used in this research were 6 lactating EC dairy goat (in 3-4 
periods), with ±50 kg body weight. The forage used was king grass (Pennisetum 
purpureum spp), soybean meal (Glysine max), and consentrates produced by 
Koperasi Agro Niaga. The water was served in ad libitum. The experimental 
methode used was a cross over design consisting of three feeding treatment and 6 
repetition. The treatment were R0 = king grass (4000 g) + soybean cake meal 
(3000 g) + concentrates (713 g); R1 = king grass (4000 g) + soybean cake meal 
(3500 g) + concentrates (624 g); R2 = king grass (4000 g) + soybean cake meal 
(4000 g) + concentrates (534 g). Variables observed were nutritive value of feed 
such as Dry Matter (DM), Organic Matter (OM), Crude Protein (CP), DM Intake, 
OM Intake, CP Intake, Digestibility of Dry Matter (DDM), Digestibility of 
Organic Matter (DOM), Digestibility of Crude Protein (DCP), Intake Digestible 
Dry Matter (IDDM), Intake Digestible Organic Matter (IDOM), Intake Digestible 
Crude Protein (IDCP), and N retention.  

The result of the experiment showed that the treatment had no significant 
effects (P>0,05) on DM, OM, CP, DM Intake, OM Intake, CP Intake, DDM, 
DOM, DCP, IDDM, IDOM, IDCP, and N retention.  

Based on the of the research it could be conclused that the treatment of R1 
is better than R2 basicly in DM Intake, OM Intake, CP Intake with value on this 
treatment (R1) was 81,43 g/kg MW per day; 72,29 g/kg MW per day; 12,68 g/kg 
MW per day. But the treatment of R2  basicly in DDM, DOM, DCP, IDDM, 
IDOM, IDCP, and N retention with value 51,31 g/kg MW per day; 60,51 g/kg 
MW per day; 75,43 g/kg MW per day, 41,41 g/kg MW per day; 43,50 g/kg MW 
per day; 9,67 g/kg MW per day dan 1,12 g/kg MW per day is better than treatment 
of R1.   

Keywords : Ettawa Cross (EC), Conventional feeds, feed intake, digestibility, N 
retention     



RINGKASAN  

SUBSTITUSI KONSENTRAT DAN AMPAS TAHU PADA 
KAMBING PERAH PE TERHADAP  

KECERNAAN DAN RETENSI N    

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jabung Kecamatan Pakis Kabupaten 
Malang mulai bulan September 2005 hingga January 2006 serta dilaksanakan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang untuk menganalisis kandungan nutrien pakan, feses dan urin.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status nutrisi kambing 
perah PE berbasis pakan konvensional terhadap rentensi N dan kecernaan. Hasil 
dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam 
menggunakan pakan konvensional untuk melihat status nutrisi kambing perah PE 
terhadap kecernaan dan retensi N.  

Materi yang digunakan adalah kambing PE betina sebanyak 6 ekor dengan 
bobot badan awal berkisar 50 kg dan laktasi ke 3-4. Pakan yang digunakan adalah 
rumput gajah (Pennisetum purpureum spp), ampas tahu (Glysine max) dan 
konsentrat. Air minum diberikan secara ad libitum. Metode penelitian yang 
digunakan adalah percobaan kecernaan dan retensi N secara in vivo. Rancangan 
yang digunakan adalah Cross Over Design dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan 
dengan kombinasi R0 = rumput gajah (4000 g) + ampas tahu (3000 g) + 
konsentrat (713 g); R1 = rumput gajah (4000 g) + ampas tahu (3500 g) + 
konsentrat (624 g); R2 = rumput gajah (4000 g) + ampas tahu (4000 g) + 
konsentrat (534 g). Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah kandungan 
nutrien pakan, feses dan urin meliputi BK, BO, PK, konsumsi BK (KBK), 
konsumsi BO (KBO), konsumsi PK (KPK), kecernaan BK (KcBK), kecernaan 
BO (KcBO), kecernaan PK (KcPK), konsumsi BK tercerna (KBKT), konsumsi 
BO tercerna (KBOT), konsumsi PK tercerna (KPKT) dan retensi N.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pakan perlakuan tidak 
menunjukkan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap KBK, KBO, KPK, KcBK, 
KcBO, KcPK, KBKT, KBOT, KPKT, dan retensi N.   

Dapat disimpulkan bahwa perlakuan R1 mengakibatkan nilai KBK, KBO, 
KPK lebih tinggi dari perlakuan R2 yaitu 81,43 g/kg BB0,75/hr; 72,29 g/kg 
BB0,75/hr; 12,68 g/kg BB0,75/hr. Akan tetapi perlakuan R2 mengakibatkan nilai 
KcBK, KcBO, KcPK, KBKT, KBOT, KPKT dan retensi N lebih tinggi daripada 
R1 yaitu 51,31 g/kg BB0,75/hr; 60,51 g/kg BB0,75/hr; 75,43 g/kg BB0,75/hr, 41,41 
g/kg BB0,75/hr; 43,50 g/kg BB0,75/hr; 9,67 g/kg BB0,75/hr dan 1,12 g/kg BB0,75/hr.   

Kata kunci : kambing perah PE, pakan konvensional, konsumsi pakan, kecernaan, 
retensi N    
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang 

Tersedianya pakan yang berkualitas baik secara kontinyu sepanjang tahun 

masih merupakan masalah yang serius yang dihadapi para peternak, khususnya 

peternak kambing. Pengelolaan ternak kambing di daerah tropis seperti Indonesia 

pakan yang disajikan lebih banyak tergantung pada potensi alam yang berupa 

daun tanaman semak dan pohon, tanpa diikuti oleh manajemen produksi yang 

terencana seperti pemberian konsentrat. 

Ternak perah adalah ternak yang dapat memproduksi susu melebihi 

kebutuhan anaknya dan dapat mempertahankan produksi susu sampai jangka 

waktu tertentu walaupun anaknya sudah disapih atau lepas susu.  Jenis ternak 

perah yang ada antara lain sapi perah, kambing perah dan kerbau perah.  Ternak 

perah diperlihara khusus untuk diproduksi susunya (Tarumingkeng, 2002). 

        Kambing merupakan jenis ruminansia yang lebih efisien daripada domba 

dan sapi.  Kambing dapat mengkonsumsi bahan kering yang relatif lebih banyak 

untuk ukuran tubuhnya yaitu 5-7% (Tarumingkeng, 2002).  Kambing juga lebih 

efisien dalam mencerna pakan yang mengandung serat kasar dibandingkan dengan 

sapi dan domba.  Juga dilaporkan bahwa kambing mampu mengkonsumsi pakan 

yang tidak biasa dikonsumsi oleh hewan lain (Tarumingkeng, 2002). Jenis pakan 

kambing ada dua macam, yaitu pakan pokok yang terdiri dari hijauan (rumput, 

legume dan limbah pertanian) dan penguat (suplemen, konsentrat dan pakan 

tambahan). Pakan utama kambing adalah tunas-tunas semak, ranting dan gulma 



dan kambing sangat efisien dalam mengubah pakan berkualitas rendah menjadi 

produk yang bernilai tinggi.    

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dan perlu dijawab dalam penelitian 

ini adalah, bagaimana penambahan konsentrat dan ampas tahu pada kambing 

perah PE terhadap kecernaan dan retensi N.  

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penambahan konsentrat dan 

ampas tahu pada kambing perah PE terhadap kecernaan dan retensi N.  

Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

penambahan konsentrat dan ampas tahu pada kambing perah PE terhadap 

kecernaan dan retensi N.  

Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa penambahan konsentrat dan 

ampas tahu pada kambing perah PE berpengaruh positif terhadap  kecernaan dan 

retensi N.    



TINJAUAN PUSTAKA  

Pakan Kambing Peranakan Etawah (PE)  

Kambing PE membutuhkan nutrisi yang terkandung dalam pakan atau 

ransum untuk memenuhi kebutuhan berbagai fungsi fisiologis tubuhnya. Pakan 

atau ransum tersebut terdiri atas beberapa jenis pakan yang diberikan kepada 

ternak selama 24 jam untuk kebutuhan hidup pokok, produksi dan reproduksi. 

Dalam hal ini dibutuhkan kualitas dan kuantitas yang memadai sehingga tercapai  

peningkatan produksi ternak sesuai dengan tujuan pemeliharaan.   

Pakan utama kambing adalah tunas-tunas semak, ranting dan gulma dan 

kambing sangat efisien dalam mengubah pakan berkualitas rendah menjadi 

produk yang bernilai tinggi.  Kambing merupakan pemakan yang lahap dengan 

pakan yang beragam dari tanaman lunak dan semak sampai kulit pohon.  Kambing 

yang mendapat tambahan konsentrat sebaiknya diberikan dalam bentuk kasar atau 

digiling kasar karena kambing tidak suka pakan yang digiling halus dan berdebu 

(Tarumingkeng, 2002).  

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum spp)  

Hijuan yang sering digunakan sebagai sumber SK adalah rumput gajah 

(Pennisetum purpureum spp.). Rumput gajah merupakan tanaman yang berasal 

dari Afrika tropika (Soegiri, dkk., 1982) dan sudah ada di Indonesia sejak tahun 

1926 (Reksohadiprodjo, 1985). Rumput gajah termasuk dalam famili Graminae 

yang dapat digunakan sebagai hijauan pakan ternak. Adapun klasifikasi 

tanamannya (Reksohadiprodjo, 1985) adalah sebagai berikut : 



Phyllum           : Spermathophyta 

Sub-phyllum   : Angiospermae 

Classis            : Monocotyledoneae 

Ordo               : Glumiflora 

Familia           : Gramineae 

Sub-familia     : Panicordeae 

Genus              : Pennisetum 

Spesies            : Pennisetum purpureum 

Keunggulan rumput gajah yaitu tumbuh tinggi tegak dengan batang tebal 

dan tingginya mampu mencapai 4,5 meter. Dijumpai ditanah basah dengan curah 

hujan lebih dari 1000 mm/tahun dan tersebar luas di daerah tepi sungai. Tumbuh 

baik pada kesuburan tanah yang dalam hingga tekstur tanah agak berat. Tahan 

pada masa kering pendek tetapi tidak tahan genangan air. Banyak digunakan 

untuk pakan ternak. Produksi bahan kering dalam jumlah besar tetapi rendah 

kandungan protein kasarnya kecuali dipotong saat umur muda. Dapat tumbuh baik 

dengan drainase yang buruk dan pemeliharaan yang jelek. Kandungan nutrien 

rumput gajah umur potong 40 hari adalah BK 18 %; PK 9,1 %; SK 33,1 %; LK 

2,3 %; Abu 15,4 %; BETN 40,0 % dan BO 84,6 % (Hartadi, dkk, 1986).  

Ampas Tahu (Glysine max)  

Ampas tahu merupakan hasil samping dalam proses pembuatan tahu yang 

berbentuk padat dan diperoleh dari bubur kedelai yang diperas (Helianti, 1994). 

Umumnya ampas tahu berwarna putih kekuningan serta berbau khas dan 

merupakan bahan makanan penguat tambahan yang pemberiannya pada ternak 

sebanyak 3 kg/hari/ekor. Penggunaan ampas tahu ini bertujuan sebagai sumber 

protein dan meningkatkan nafsu makan karena aromanya sangat disukai ternak. 



Pemberian ampas tahu dapat langsung dicampur ke dalam konsentrat sebelum 

ternak diperah (Setiawan, 2005). Kandungan PK ampas tahu cukup tinggi yakni 

24,30%, BK 15,54%, LK 8,55% dan SK 27,89% (Anonimus, 1999).    

Penggunaan ampas tahu sebagai penyusun pakan dalam ransum 

ruminansia sudah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Witjaksono 

(2005) dengan menggunakan pakan yang terdiri dari ampas tahu sebesar 40 % dan 

turi 40 % yang diberikan pada kambing kacang betina pada masa pertumbuhan 

awal memberikan kenaikan bobot badan sebesar 113,25 g/hr.  

Konsentrat 

Konsentrat merupakan suatu bahan pakan yang tinggi akan kandungan 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) dan Total Digestible Nutrient (TDN) serta 

rendah kandungan SK yaitu kurang dari 18 % (Miller, 1979). Bahan pakan 

penyusun konsentrat dapat berupa sumber protein atau sumber energi dan 

umumnya pakan ini terdiri dari biji-bijian dan hasil ikutan industri pengolahan 

hasil pertanian (Soebarinoto dkk., 1991). Pakan sumber protein untuk ternak 

ruminansia adalah bahan pakan yang mengandung PK 20 % atau lebih. 

Pemberian pakan konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran bermacam-

macam bahan pakan, karena adanya variasi kandungan nutrien dan diharapkan 

efisiensi pakan menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut akan saling 

melengkapi. Menurut Blakely dan Blade (1998), konsentrat yang digunakan 

sebaiknya merupakan bahan pakan yang mengandung nutrien sehingga dapat 

meningkatkan palatabilitas dan dapat berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan 

sehingga ternak dapat mencapai produksi maksimum. 



Pencernaan Pakan pada Ruminansia  

Saluran pencernaan ruminansia berbeda dengan ternak non ruminansia. 

Saluran pencernaan ruminansia sebagian besar didominasi oleh rumen sebagai 

tempat aktivitas mikroba. Bagian-bagian lain adalah retikulum, omasum, dan 

abomasum. Bagian rumen dan retikulum mempunyai pH yang hampir netral yaitu 

6,7 – 7  dan merupakan tempat yang ideal bagi pertumbuhan berbagai macam 

mikroba seperti bakteri, protozoa, dan jamur yang memfermentasikan bahan 

pakan menjadi VFA, protein mikroba, dan vitamin (Dehority, 1997). Adanya 

mikroba tersebut memungkinkan ternak ruminansia mempunyai kemampuan 

untuk mencerna bahan-bahan yang mengandung serat kasar yang tinggi seperti 

rumput, limbah pertanian, hay, dan silase.  

Pakan sumber serat kasar (SK) di dalam rumen akan difermentasikan oleh 

mikroba rumen dengan hasil akhirnya adalah perombakan karbohidrat menjadi 

(VFA) dan protein menjadi amonia (NH3).  Karbohidrat di dalam rumen akan 

difermentasi menjadi VFA dengan komponen utamanya adalah asetat (C2), 

propionat (C3), butirat (C4) yang merupakan sumber energi utama bagi ternak 

ruminansia (Van Soest, 1994). Protein dalam pakan akan mengalami proses 

fermentasi di dalam rumen, dimana sebagian protein akan terdegradasi dan 

dirombak menjadi asam amino dan NH3. Jika salah satu protein dalam pakan 

mempunyai kelarutan tinggi yang memungkinkan terjadinya degradasi oleh 

mikroba rumen, maka akan terbentuk NH3 yang akan digunakan sebagai bakalan 

sintesis protein mikroba rumen atau terserap melalui dinding rumen dan diubah 

menjadi urea dalam hati (Soetanto, 1994). 



 
Mc Donald et.al. (1988), menyatakan bahwa sebagian besar protein di 

dalam rumen berupa protein mikroba, mikroba menyediakan sebagian besar 

protein yang dibutuhkan ternak induk semang,  produksi protein mikroba berbeda 

setiap waktu dan dipengaruhi oleh macam pakan yang diberikan. Sumber protein 

lain yang juga sangat penting bagi ternak ruminansia adalah protein yang lolos 

dari degradasi mikroba rumen yang disebut protein by pass. Protein by pass ini 

menurut Soebarinoto dkk (1991) tahan terhadap degradasi mikroba rumen, 

sehingga dapat langsung masuk kedalam abomasum dan usus halus dan 

mengalami pencernaan oleh enzim hewan induk semang.  

Mikroba rumen selain berfungsi melaksanakan degradasi fermentatif juga 

berfungsi sebagai sumber makanan bagi induk semang dan dapat membentuk 

vitamin B komplek dan vitamin K. Pada pemberian ransum dengan kadar protein 

yang rendah peranan mikroba relatif besar, tergantung dari jumlah protein ransum 

yang lolos dari degradasi rumen. Lebih kurang 50-70 % nitrogen berasal dari 

mikroba rumen dan nilai hayati protein mikroba cukup tinggi, walaupun 25 % N 

mikroba merupakan NPN seperti asam nukleat (Church, 1988).  

Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dapat dimakan oleh ternak 

persatuan berat badan dalam 24 jam. Konsumsi pakan sangat dipengaruhi oleh 

gerakan laju pakan dalam saluran pencernaan yang tidak lain sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kecernaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan antara 

lain : 1). Keragaman ternak, 2). Gastrointestinal dan sifat-sifat pakan,                    

3). Orasensoris, 4). Lingkungan termasuk suhu, kelembaban dan sinar matahari, 



5). Kadar air dalam pakan. Konsumsi pakan pada ternak ruminansia dikontrol 

secara fisik dengan adanya keterbatasan kemampuan rumen menampung pakan 

(distensi rumen), semakin voluminous suatu bahan pakan maka semakin cepat 

hewan itu merasa kenyang, oleh karena distensi rumen semakin cepat mencapai 

tingkat yang menyebabkan hewan merasa kenyang (Parakkasi, 1999). Demikian 

pula apabila kandungan energi dalam pakan tinggi, ternak ruminansia akan 

berhenti makan apabila kebutuhan energi terpenuhi walaupun kapasitas rumen 

masih mampu menampung lebih banyak, hal ini dikenal sebagai kontrol fisiologis 

konsumsi pakan (Dinius dan Baumgard, 1970 dalam Haryanto, 1997).  

Pemberian pakan beberapa kali dalam sehari akan mencegah konsumsi 

yang berlebihan dan dapat meningkatkan produksi, karena pemberian pakan 

sedikit demi sedikit dan berulang-ulang akan meningkatkan efisiensi mikroba 

rumen mencerna pakan, sedangkan pemberian sekaligus dalam jumlah besar akan 

menyebabkan kehilangan banyak nutrien karena pakan banyak yang lolos dari 

digesti rumen (Arora, 1989). Penambahan pakan dalam jumlah besar akan 

mempercepat arus pakan dalam usus sehingga mengurangi daya cerna, karena 

pakan lebih cepat meninggalkan rumen sebelum proses pencernaannya selesai 

(Tillman, dkk., 1998).  

Ternak yang dapat mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan 

energinya akan memberikan tingkat produksi yang optimal sebab kekurangan 

energi pada ternak akan mengurangi semua fungsi produksi (Tillman, dkk., 1998).  

Energi pada ternak dimanfaatkan untuk reaksi biokimia dalam tubuh, membangun 

jaringan tubuh, penggemukan, reproduksi, dan produksi (Miller, 1979).  



Kecernaan Pakan  

Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak diekskresikan dalam feses 

yang diasumsikan sebagai nutrien yang diserap tubuh ternak. Bahan pakan yang 

baik adalah bahan pakan yang memiliki kecernaan tinggi, sehingga dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, dengan harapan kebutuhan nutrien ternak dapat 

terpenuhi, sehingga produksi ternak dapat optimal (Mc Donald et al., 1988). 

Kecernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat konsumsi 

ternak, defisiensi nutrien, frekuensi pemberian pakan, dan gangguan alat 

pencernaan (Church dan Pond, 1982).  

Kecernaan ada dua macam, yaitu kecernaan semu (apparent digestibility) 

dan kecernaan murni (true digestibily). Kecernaan semu adalah nutrien yang 

dicerna dan diserap dari saluran pencernaan yang diperoleh dari pengurangan 

nutrien pakan yang dikonsumsi dengan nutrien yang keluar melalui feses.  

Kecernaan murni adalah kecernaan dengan memperhitungkan sisa-sisa makanan 

yang terdahulu, mukosa, alat pencernaan yang telah aus, mikroba, dan enzim-

enzim pencernaan. Kecernaan murni dapat diestimasi secara tidak langsung 

dengan jalan memberi pakan yang tidak mengandung nutrien (Church dan Pond, 

1982). Nilai sebenarnya dari bahan pakan ditunjukkan dari berapa nutrien itu 

dapat dicerna dan diserap. Potensi nutrien dalam  bahan pakan tidak semua akan 

dapat dicerna, sebagian akan dikeluarkan dalam feses, oleh karena itu analisis 

kandungan nutrien sebaiknya dilanjutkan dengan menentukan kecernaannya. 

Berapa banyak nutrien yang dapat dicerna dapat diketahui dari analisa nutrien 

bahan pakan yaitu ekskresi nutrien dalam feses yang dinyatakan dengan 

banyaknya nutrien bahan pakan yang dapat dicerna (Tillman, dkk., 1998). 



 
Selanjutnya Schneider dan Flatt (1979), menyatakan bahwa pada 

penelitian di lapangan diperkirakan akan menemui lebih dari 15 faktor yang dapat 

mempengaruhi kecernaan, diantaranya pengaruh tingkat pakan, komposisi kimia 

bahan pakan misalnya tingkat protein  dalam pakan, pengaruh mineral, 

kedewasaan ternak, efek asosiasi dari beberapa bahan pakan, kerjasama mikroba 

rumen, perlakuan terhadap pakan, pengaruh suhu beku, latihan terhadap ternak, 

umur ternak, frekuensi pemberian pakan dan jumlah air yang dikonsumsi, ambang 

batas suhu dan kesalahan penelitian.   

Anggorodi (1994), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecernaan adalah 1). Suhu, berpengaruh terhadap nafsu makan dan jumlah pakan 

yang dikonsumsi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kecernaan; 2). Laju 

pakan dalam saluran pencernaan, pakan yang dikonsumsi terlalu cepat melalui alat 

pencernaan, maka pakan tidak akan mendapatkan cukup waktu untuk dicerna;     

3). Bentuk fisik pakan, semakin kecil atau semakin luas permukaan pakan akan 

memudahkan dalam proses pencernaan; 4). Komposisi ransum.  

Pengukuran kecernaan pakan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

in vivo, in sacco, dan in vitro. Metode in vivo adalah penentuan kecernaan dengan 

menggunakan  percobaan  langsung pada ternak. Menurut Doyle, et al. (1986), 

metode ini mempunyai beberapa kendala seperti kondisi ternak yang tidak  selalu 

sama, membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Selain itu 

mikroorganisme dan enzim yang dihasilkan ternak merupakan hal sensitif yang 

dapat mempengaruhi laju dan besarnya pencernaan (Van Soest, 1994). Metode in 

vivo memiliki keuntungan bila dibandingkan dengan metode lainnya, karena 



metode in vivo lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang kecernaan 

bahan pakan, yaitu mempertimbangkan palatabilitas ternak.   

Retensi Nitrogen (N)  

Kegiatan percobaan kecernaan secara in vivo dapat dilanjutkan dengan 

percobaan metabolisme yakni dengan mengukur kehilangan bahan lain selain 

yang dieksresikan melalui feses. Percobaan keseimbangan nutrisi dilakukan 

dengan mengukur jumlah konsumsi dan mengukur bahan-bahan lain yang 

dikeluarkan dari tubuh seperti feses, urin, keringat dan sebagainya. Diantara 

nutrien yang diukur dalam percobaan keseimbangan nutrisi adalah N (Tillman, 

dkk, 1998). Hal yang sama juga dikemukakan oleh Eggum (1989) bahwa evaluasi 

retensi N tersebut dapat dipakai untuk mengevaluasi kualitas PK (N x 6,25). 

Tillman, dkk. (1998) menyatakan bahwa dengan menghitung N yang terdapat 

dalam pakan dan yang terdapat pada eskresi dalam keadaan terkendali dapat 

menghasilkan suatu pengukuran kuantitatif terhadap metabolisme protein yang 

dapat menunjukkan apakah ternak tersebut dalam keadaan bertambah atau 

berkurang kadar N (protein) di dalam tubuhnya. Retensi N dalam keadaan 

seimbang apabila antara jumlah N yang dikonsumsi sama dengan jumlah N yang 

dikeluarkan. Keseimbangan retensi N dalam keadaan positif akan terjadi bila 

jumlah N yang dikonsumsi lebih besar dari pada jumlah N yang dikeluarkan, 

sedangkan retensi N dalam keadaan negatif akan terjadi apabila N yang 

dikeluarkan lebih besar dari N yang dikonsumsi (Mc Donald, et al., 1988).  

Komponen N merupakan salah satu komponen dasar untuk pasokan N 

mikroba yang diperoleh dari protein pakan dan NPN, serta komponen N yang 



berasal dari hasil daur ulang dalam tubuh ternak yakni dalam bentuk NH3 

(Ørskov, 1982). Pada dasarnya pasokan N mempunyai potensi teretensi lebih 

tinggi jika ditunjang dengan pasokan energi. Menurut Bines dan Balch (1973) 

bahwa retensi N dalam jaringan ditentukan oleh besarnya pasokan energi dan N 

dalam jaringan. Besarnya pasokan energi pada ternak ruminansia yang dimaksud 

adalah produksi VFA dari rumen, sedangkan pasokan N sebagian besar berasal 

dari sintesis mikroba rumen. Kedua komponen tersebut, baik VFA maupun N 

mikroba rumen merupakan hasil dari aktivitas mikroba rumen yang merupakan 

fungsi dari pasokan N dan konsumsi BO tercerna (Hermanto, 1996).  

Pasokan N asal mikroba rumen mempunyai kontribusi yang besar terhadap 

N jaringan ternak dan besarnya dapat didekati melalui N yang teretensi dalam 

jaringan. Retensi N dalam evaluasi pakan sangat penting untuk dikaji mengingat 

variabel ini merupakan salah satu indikator dari deposisi N dalam jaringan tubuh 

ternak (Storm dan Ørskov, 1982).             



MATERI DAN METODE  

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2005 sampai dengan 

Januari 2006 di peternakan kambing perah PE milik Bapak Agung di dusun Pakis 

Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, dan analisis kandungan nutrisi bahan 

pakan, feses dan urin dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.   

Materi penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. 6 ekor kambing Peranakan Etawah ( PE ) betina dengan bobot badan rata-rata 

50 kg dan rata-rata periode laktasi 3-4. 

2. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

3. Konsentrat Koperasi Susu Agro Niaga (KAN) 

4. Ampas tahu (Glysine Max) 

5. Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

a. Kandang individu yang telah dimodifikasi menjadi kandang metabolis 

yang dilengkapi dengan tempat pakan dan minum serta tempat 

penampungan feses dan urin. 

b. Timbangan ternak untuk mengukur bobot badan ternak.  

c. Timbangan untuk menimbang jumlah dan sampel pakan (pemberian dan 

sisa), feses dan urin. 



d. Peralatan dan analisis proksimat untuk menentukan kandungan nutrien 

pakan, feses dan urin 

6. Bahan kimia 

Bahan kimia yang digunakan antara lain : 

a. Bahan kimia untuk pengawet feses adalah formalin 10 % 

b. Bahan kimia untuk pengawet urin adalah H2SO4 10 % 

c. Bahan kimia untuk analisis PK  

 

Analisis PK yaitu : 

 

HCl 0,1 N 

 

Indikator phenol phethalen 

 

Aquadest 

 

Digestion  mixture (4 g selenium + 200 g K2SO4 dimasukkan 

dalam 1 lt H2SO4 pekat diaduk dan dipanskan sampai tidak 

berwarna) 

 

NaOH 0,1 N  

 

NaOH 50 %  

Metode penelitian   

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan kecernaan dengan 

metode koleksi total (Harris, 1970). Level penggunaan rumput gajah, ampas tahu 

dan konsentrat dapat dilihat pada Tabel 1. Rancangan yang digunakan adalah 

Cross Over Design dengan 3 perlakuan dan 6 ulangan, dengan perlakuan pakan 

yang disajikan pada Tabel 2. 



Tabel 1. Level pemberian rumput gajah, ampas tahu dan konsentrat yang 
digunakan dalam penelitian 

Nama Bahan R0 (g) (% BK) R1 (g) (% BK) R2 (g) (% BK) 
Rumput Gajah 4000 51,86 4000 49,23 4000 46,87 
Ampas Tahu 3000 38,89 3500 43,08 4000 46,87 
Konsentrat Koperasi 713 9,24 624 7,68 534 6,26 
Total  7713 100 8124 100 8534 100 

 

Tabel  2. Rancangan Cross Over Design yang akan digunakan 
A B C D E F 
R0 R1 R0 R2 R1 R2 
R1 R2 R1 R0 R2 R0 
R2 R0 R2 R1 R0 R1 

 

Kandungan nutrien yang digunakan dalam penelitiaan ini dapat dilihat 

pada Tabel 3.  

Tabel 3. Kandungan Nutrien dalam Penelitian 
Periode Bahan Pakan BK BO PK 

 

Rumput gajah 18,85 85,49 10,34 

I Ampas tahu 12,49 96,06 21,01   

Konsentrat 84,57 88,15 16,34  

Rumput gajah 17,54 85,48 10,34 

II Ampas tahu 12,37 96,63 21,01   

Konsentrat 85,34 87,98 16,34  

Rumput gajah 17,84 85,71 10,34 

III Ampas tahu 12,38 96,51 21,01   

Konsentrat 84,37 88,07 16,34 
Sumber : - Hasil analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fapet Unibraw  

Adapun komposisi pemberian bahan pakan dalam BK (g) dapat dilihat 

pada Tabel 4.               



Tabel 4.  Komposisi pemberian bahan pakan dalam BK (g), BO (g), PK (g)  
per perlakuan   

Pelaksanaan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu : 

1. Periode adaptasi pakan  

Pada periode ini ternak diberi pakan yang dicobakan sedikit demi sedikit 

untuk menggantikan pakan awal sampai kambing mengkonsumsi pakan 

perlakuan seluruhnya dan diberikan obat cacing kepromec. Adaptasi pakan 

dilakukan dengan cara memberikan pakan hijauan dan pakan perlakuan 

serta air minum secara ad libitum. Manfaat dari periode ini adalah 

membiasakan ternak untuk berada dalam kandang individu dan 

membiasakan pada pakan yang dicobakan. Periode adaptasi dilakukan 

selama 1 minggu, pada akhir periode adaptasi dilakukan penimbangan 

bobot badan ternak untuk mengelompokkan ternak pada periode 

berikutnya.   

Periode Bahan Pakan   R0     R1     R2   

    
BK BO PK BK BO PK BK BO PK 

 
Rumput gajah 754,00 611,63 73,79 754,00 611,63 73,79 754,00 611,63 73,79 

I Ampas tahu 374,70 358,44 78,03 433,30 418,18 91,04 495,20 477,92 104,04  

Konsentrat 601,56 529,79 98,29 526,47 463,66 86,03 450,54 396,79 73,62  

Total 1730,26 1499,86 250,11 1713,77 1493,47 250,85 1699,74 1486,33 251,45 

 

Rumput gajah 713,60 611,63 73,79 713,60 611,63 73,79 713,60 611,63 73,79 

II Ampas tahu 371,40 358,44 78,03 433,30 418,18 91,04 495,20 477,92 104,04   

Konsentrat 601,56 529,79 98,29 526,47 463,66 86,03 450,54 396,79 73,62  

Total 1686,56 1499,86 250,11 1673,37 1493,47 250,85 1659,34 1486,33 251,45 

 

Rumput gajah 713,60 611,63 73,79 713,60 611,63 73,79 713,60 611,63 73,79 

III Ampas tahu 371,40 358,44 78,03 433,30 418,18 91,04 495,20 477,92 104,04   

Konsentrat 601,56 529,79 98,29 526,47 463,66 86,03 450,54 396,79 73,62   

Total 1686,56 1499,86 250,11 1673,37 1493,47 250,85 1659,34 1486,33 251,45 



2. Periode Pendahuluan 

Pada periode ini ternak dikelompokkan berdasarkan bobot badan pada 

akhir periode adaptasi. Periode ini ternak diberi pakan perlakuan sampai 

konsumsinya konstan. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk 

menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya dan membiasakan ternak 

memakan pakan perlakuan. Pada periode ini juga dilakukan pengukuran 

terhadap jumlah pakan yang diberikan dan sisa pakan. Periode 

pendahuluan berlangsung selama 2 minggu dan pada akhir periode 

dilakukan penimbangan BB ternak untuk mengetahui pertambahan bobot 

badan (PBB) ternak dan untuk menentukan jumlah pakan yang diberikan. 

3. Periode koleksi data  

Pada periode ini ternak diberi pakan sesuai dengan perlakuan. Periode ini 

berlangsung selama 1 minggu. Selama periode ini dilakukan pencatatan 

terhadap jumlah pakan yang diberikan, sisa pakan, jumlah feses dan urin 

yang diekskresikan serta pengambilan sampel untuk masing-masing 

komponen tersebut pada setiap ternak.   

a. Koleksi sampel pakan pemberian dan sisa 

 

Mengambil sampel pemberian sebanyak 5 % dari berat total 

pemberian setiap hari saat diberikan pada ternak lalu 

dikeringkan dibawah sinar matahari.  

 

Pada hari berikutnya apabila terdapat sisa pakan maka 

diambil sampel dan dikeringkan di bawah sinar matahari.  

 

Pada akhir periode koleksi, sampel pakan pemberian dan 

sisa dikomposit dan diambil sampel untuk dimasukkan ke 

dalam oven 60oC selama 24 jam untuk penentuan BK 



udara, kemudian diambil sub sampel secara proporsional 

dan digiling, selanjutnya dianalisis kandungan BK, BO dan 

PK.  

b. Koleksi sampel feses  

Koleksi feses dilakukan selama 24 jam selama 1 minggu sebelum 

periode koleksi selesai dengan cara sebagai berikut :  

 

Pengambilan sampel feses dilakukan dengan cara 

mengoleksi total feses yang diekskresikan setiap hari (24 

jam) kemudian ditampung dalam bak penampung. 

 

Untuk mencegah pembusukan pada feses dilakukan 

penyemprotan dengan formalin 10 % setiap pagi, siang dan 

sore hari.  

 

Pada akhir koleksi feses ditimbang untuk mengetahui berat 

totalnya. 

 

Feses diaduk sampai rata kemudian diambil sampel 

sebanyak 5 % dari berat total koleksi feses hari tersebut, 

selanjutnya dikeringkan dalam oven 60oC selama 24 jam. 

 

Sampel feses selama periode koleksi dikomposit per ekor 

per periode untuk dianalisis kandungan BK, BO dan 

Nitrogen. 

c. Koleksi urin   

Pengambilan sampel urin dilakukan dengan cara mengoleksi total 

urin yang dieksresikan setiap hari (24 jam), dengan cara sebagai 

berikut : 



 
Tempat penampungan urin sebelumnya diisi dengan H2SO4 

10 % sebanyak 100 ml atau ditambahkan sedikit demi 

sedikit sampai pH urin dibawah 3, dengan tujuan agar N 

yang terdapat dalam urin tidak lepas. 

 

Urin yang sudah diencerkan tersebut diaduk dan diukur 

sebagai total volume urin pada hari tersebut, kemudian 

disaring dengan glasswool untuk diambil sampel sebanyak 

50 ml dari total volume urin pada hari tersebut. 

 

Sampel yang diperoleh diberi label kode ternak, periode, 

hari, tanggal, bulan dan tahun koleksi, dengan tujuan agar 

tidak terjadi kesalahan pada waktu mengkomposit sampel 

urin tersebut. Kemudian disimpan dalam lemari pendingin 

sampai periode koleksi selesai dan pada akhir penelitian 

dikomposit secara proporsional per ekor per periode untuk 

dianalisis kandungan N.  

Variabel yang diukur  

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Kandungan BK, BO dan PK pakan dan feses. 

2. Konsumsi pakan (KBK, KBO, KPK) 

Adapun cara perhitungannya dapat dilakukan dengan cara : 

Konsumsi BK = (% BK Pemb. x S Pemb.) - (% BK Sisa x S Sisa)

 

Konsumsi BO = (% BO Pemb. x BK Pemb.) - (% BO Sisa x BK Sisa) 

Konsumsi PK = (% PK Pemb. x BK Pemb.) - (% PK Sisa x BK Sisa) 



 
Konsumsi dinyatakan untuk per individu ternak dan per kg BB metabolis 

(kg BB 0,75)per hari. 

3. Konsumsi nutrien tercerna (KBKT, KBOT, KPK) 

4. Kecernaan BK, BO dan PK (KcBK, KcBO, KcPK) 

Adapun cara perhitungannya dapat dilakukan dengan cara :  

KcBK (%) =  
(kg)BK Konsumsi

(kg)BK Feses(kg)BKKonsumsi
x 100 % 

KcBO (%) =  
(kg) BOKonsumsi

(kg) BOFeses(kg)BOKonsumsi
x 100 % 

KcPK (%) =  
(kg)K PKonsumsi

(kg)K PFeses(kg)KPKonsumsi
x 100 %  

5. Retensi N 

Retensi N  =  N pakan – N feses – N urin   

Analisis  

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan analisis ragam 

dengan rancangan Cross Over Design. Apabila antar perlakuan memberikan 

perbedaan pengaruh maka dilanjutkan dengan uji beda nyata.   

Yij = µ + ai + ßi + eij 

Dimana : 

   i      = 1, 2, 3… 

   j      = 1, 2, 3… 

  Yij  =  pengamatan pada kelompok ke-j yang mendapat perlakuan ke-i 

  µ     = nilai tengah umum 



  ai    =  pengaruh perlakuan ke-i 

  ßi    =  pengaruh kelompok ke-j 

  eij   =  galat percobaan pada kelompok ke-j yang mendapat perlakuan ke-i  

Apabila diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata / sangat nyata 

maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai petunjuk 

Yitnosumarto (1993) sebagai berikut: 

BNT( ) = t /2 (db galat) x 
r

2KTGalat 

Dimana : 

   a

  

=  taraf uji 

   KT galat =  kuadrat tengah galat 

   r  =  banyaknya ulangan   

Batasan Istilah  

Konsumsi nutrien adalah jumlah nutrien yang diberikan pada ternak dikurangi 

dengan jumlah nutrien sisa pada hari berikutnya yang diambil selama 

periode koleksi data. 

Kecernaan adalah jumlah nutrien yang dikonsumsi dikurangi dengan jumlah 

nutrien yang diekskresikan melalui feses yang diambil selama periode 

koleksi data. 

Bobot Badan Metabolis adalah bobot badan yang disetarakan dengan bobot badan 

dipangkatkan dengan 0,75 (BB0,75) dalam satuan kg. 

Ampas tahu merupakan hasil samping dalam proses pembuatan tahu yang 

berbentuk padat dan diperoleh dari bubur kedelai yang diperas  



HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

Hasil analisis BK, BO dan PK dari rumput gajah, ampas tahu dan 

konsentrat yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 5. 

Sedangkan kandungan BK, BO dan PK rumput gajah yang digunakan dalam 

penelitian ini selama tiga periode disajikan pada Tabel 6.    

Tabel 5. Kandungan nutrien rumput Gajah, ampas tahu dan konsentrat 
Kandungan nutrien (% BK) Bahan Pakan 

BK BO PK 
Rumput Gajah 18,00 84,60 9,10 
Ampas tahu 12,20 96,58 21,84 
Konsentrat 90,00 88,07 16,57 
Keterangan : *Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang   

Tabel 6. Rataan kandungan nutrien bahan pakan yang digunakan selama penelitian (% BK) 

Periode Bahan Pakan BK BO PK 

 

Rumput gajah 18,85 85,49 10,34 

I Ampas tahu 12,49 96,06 21,01   

Konsentrat 84,57 88,15 16,34  

Rumput gajah 17,54 85,48 10,34 

II Ampas tahu 12,37 96,63 21,01   

Konsentrat 85,34 87,98 16,34  

Rumput gajah 17,84 85,71 10,34 

III Ampas tahu 12,38 96,51 21,01   

Konsentrat 84,37 88,07 16,34 

Keterangan : *Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang   

Kandungan nutrien  yang terdapat pada rumput gajah dan ampas tahu 

seperti yang terlihat pada tabel 5 hampir sama dengan pendapat Hartadi dkk. 

(1986) bahwa kandungan nutrien rumput Gajah umur potong 40 hari adalah BK 

18%, BO 84,6% dan PK 9,1% dan ampas tahu adalah PK 24,30 %, BK 15,54 %. 

Pada tabel 6 di atas bahwa perbedaan kandungan nutrien rumput gajah mungkin 

disebabkan karena perbedaan umur, tanah dan cara penanganannya. Sedangkan 

kandungan nutrien ampas tahu yang digunakan dalam penelitian berbeda dengan 



yang diteliti oleh Hartadi dkk (1997). Disamping itu pada suhu kamar ampas tahu 

akan cepat rusak bila dibiarkan di udara terbuka. Hal ini disebabkan ampas tahu 

mengandung air yang tinggi sehingga dapat mengurangi kandungan nutriennya 

karena mudah ditumbuhi mikroorganisme (Prabowo dkk.,1983). 

Kandungan nutrien yang berbeda dari tiga periode seperti tabel diatas, 

mungkin karena perbedaan komposisi dalam menyusun bahan pakan, selain itu 

proses penanganan dan penyimpanan juga dapat mempengaruhi kandungan 

nutrien.  

Konsumsi Nutrien Pakan 

Konsumsi merupakan faktor esensial yang merupakan dasar untuk 

menentukan produksi ternak. Dari pengetahuan tingkat konsumsi dapat ditentukan 

berapa persen nutrien dalam ransum untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup 

pokok dan produksi (Parakkasi, 1999). Nilai rataan konsumsi bahan kering 

(KBK), konsumsi bahan organik (KBO) dan konsumsi protein kasar (KPK) 

disajikan pada tabel 7. 

Tabel 7 . Rataan konsumsi nutrien pakan perlakuan (g/kgBB0,75/hari) 
Pakan Perlakuan Parameter 

R0 R1 R2 
KBK 77,60a 81,43a 80,66a 

KBO 69,21a 72,79a 71,79a 

KPK 12,16a 12,68a 12,64a    

   
Konsumsi nutrien (dalam % BB) 
KBK 2,87 3,03 3,00 
Keterangan: a) Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan tidak 

nyata (P>0,05)  

Hasil analisis peragam dan ragam pada lampiran 6, 7 dan 8 menunjukkan 

bahwa KBK, KBO dan KPK pakan R0, R1, R2 memberikan pengaruh tidak nyata 

(P>0,05). Kecenderungan rendahnya konsumsi pakan perlakuan R0 bisa 



disebabkan karena komposisi ampas tahu yang diberikan terlalu sedikit dan ternak 

cenderung melakukan seleksi hal ini terlihat dari sisa pakan setiap hari selama 

penelitian sehingga mengurangi konsumsi pakan dan beberapa faktor seperti 

kemampuan ternak untuk mencerna pakan, sesuai dengan pernyataan Church and 

Pond (1984) bahwa besar kecilnya konsumsi pakan tergantung pada bobot badan 

ternak, tipe dan tingkat produksi dan palatabilitas pakan. Sedangkan pada 

perlakuan R2 konsumsi pakan lebih sedikit dari perlakuan R1 hal ini mungkin 

karena ternak sudah terpenuhi kebutuhan energinya. Konsumsi pakan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan energi ternak. Secara umum KBK dari masing-

masing pakan perlakuan telah memenuhi kebutuhan hidup pokok ternak kambing, 

dimana nilai KBK dari pakan perlakuan sebesar 2,87% dari BB dengan KBK 

berkisar antara 1,51-1,56 kg/ekor/hari yang setara dengan 77,60 – 81.43 

g/kgBB0.75/hari. Menurut Devendra (1994) bangsa kambing pedaging mempunyai 

KBK harian berkisar antara 1,8-3,8% dari BB kambing, sehingga hal ini masih 

dalam kisaran konsumsi yang normal  

Kecernaan  Nutrien Pakan 

Hasil analisis peragam dan ragam pada lampiran memperlihatkan bahwa 

bobot badan awal sapi menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap KcBK, KcBO, dan KcPK pakan perlakuan. Nilai rataan kecernaan bahan 

kering (KcBK), kecernaan bahan organik (KcBO) dan kecernaan protein kasar 

(KcPK) disajikan pada Tabel 8.      



 
Tabel 8. Rataan kecernaan nutrien pakan perlakuan (%) 

Pakan Perlakuan Parameter 
R0 R1 R2 

KcBK 46,52a 51,29a 51,31a 

KcBO  54,29a 60,07a 60,51a 

KcPK 75,39a 75,16a 75,43a 

Keterangan: a) Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan tidak 
nyata (P>0,05)  

Kecernaan pakan perlakuan tidak menghasilkan perbedaan yang nyata 

disebabkan pakan perlakuan mempunyai kandungan BK, BO dan PK yang 

sama sehingga memberikan kondisi yang sama pula terhadap metabolisme 

mikroba rumen. Kecernaan pakan sangat dipengaruhi oleh komposisi kimia 

dan sifat fisik yang biasanya ditandai dengan mudah tidaknya pakan tersebut 

didegradasi (Van Soest, 1994). Tillman dkk (1998) menambahkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah komposisi pakan, bentuk 

fisik pakan, perlakuan pakan, faktor ternak dan jumlah konsumsi pakan. 

Keterkaitan antara konsumsi dengan kecernaan dapat diekspresikan dalam 

konsumsi bahan kering tercerna (KBKT), konsumsi bahan organik tercerna 

(KBOT) dan konsumsi protein kasar tercerna (KPKT). Rataan konsumsi nutrien 

tercerna pakan perlakuan R0, R1 dan R2 disajikan pada Tabel 9. Hasil analisis 

peragam dan ragam (Lampiran 12, 13 dan 14) menunjukkan bahwa KBKT, 

KBOT dan KPKT memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05).  

Tabel 9. Rataan konsumsi nutrien tercerna pakan perlakuan (g/kg BB0.75/hr) 
Pakan Perlakuan Parameter 

R0 R1 R2 
KBKT 36,15a 41,09a 41,41a 

KBOT 37,58a 42,91a 43,50a 

KPKT 9,18a 9,53a 9,67a 

Keterangan: a) Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan tidak 
nyata (P>0,05)  

Hal ini sejalan dengan tidak adanya perbedaan yang nyata (P>0,05) dalam 

konsumsi total BK, BO dan PK antar pakan perlakuan. Meskipun secara statistik 



antar pakan perlakuan tidak ada perbedaan, namun ada kecenderungan bahwa 

secara umum KBKT, KBOT dan KPKT pada perlakuan R2 lebih baik 

dibandingkan perlakuan lainnya, yaitu berturut-turut sebesar 41,41 g/kg BB0,75/hr; 

43,50 g/kg BB0,75/hr; 9,67 g/kg BB0,75/hr.  

Retensi Nitrogen 

Pakan yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi dan protein. Pendekatan konsumsi energi dalam 

penelitian ini menggunakan KBOT sedangkan protein dalam bentuk KPKT, 

sehingga dapat diketahui bagaimana kontribusi dari KBOT dan KPKT tersebut 

dalam retensi N dalam jaringan. 

Tabel 10. Rataan retensi N pakan perlakuan  
Konsumsi N N Feses N Urin Retensi N Pakan 

perlakuan  
R0 1,95a 0,70a 0,37a 0,88a 

R1 2,03a 0,68a 0,24a 1,10a 

R2 2,02a 0,68a 0,22a 1,12a 

Keterangan: a) Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan adanya perbedaan tidak 
nyata (P>0,05) 

Hasil analisis peragam dan ragam (Lampiran 15) menunjukkan bahwa 

retensi N memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap perlakuan R0, R1, 

R2. Rataan retensi N tertinggi pada perlakuan R2 diikuti R1 dan R0. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh konsumsi N dalam pakan, feses dan volume urin yang 

diekskresikan tiap hari. Volume urin yang diekskresikan tiap hari relatif fluktuatif 

dan terdapat kecenderungan apabila volume urin sedikit maka warna kecoklatan 

dan apabila volume urin banyak maka warnanya kekuning-kuningan. Tillman, 

dkk. (1998) menyatakan bahwa dengan menghitung N yang terdapat dalam pakan, 

feses dan urin akan diperoleh suatu pengukuran kuantitatif terhadap metabolisme 



protein dan menunjukkan kadar N di dalam tubuh ternak bertambah/berkurang. 

Kondisi ini menggambarkan bahwa perlakuan R2 memberikan kontribusi N yang 

terdeposit terbesar dalam jaringan ternak, yang ditunjukkan dengan KPKT 

tertinggi yang diimbangi dengan KBO dan KBOT yang tinggi juga, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan pakan perlakuan R2 dengan pemberian 

ampas tahu dan konsentrat sebesar 4000 g dan 534 g adalah yang paling optimal 

dalam kontribusinya terhadap retensi N.  

Tabel 11. Nilai rataan komparasi KBOT dan KPKT pada masing-masing pakan 
perlakuan untuk menghasilkan retesi N sebesar 1g/kg BB0,75/hr  

Pakan Perlakuan KBOT (g/kg BB0,75/hr) KPKT (g/kg BB0,75/hr) 
R0 37,58 9,18 
R1 42,91 9,53 
R2 43,50 9,67 

 

Pada Tabel 11 menunjukkan  bahwa untuk menghasilkan retensi N 1 g/kg 

BB0,75/hr pada pakan perlakuan R2 dibutuhkan energi (KBOT) dan protein 

(KPKT) paling kecil yaitu 38,76 g/kg BB0,75/hr dan 8,61 g/kg BB0,75/hr. Selain itu 

pada pakan R2 N yang terbuang lewat urin lebih sedikit dibandingkan pakan 

perlakuan lainnya yaitu sebesar 0,22 g/kg BB0,75/hr. Hal ini berarti bahwa 

perlakuan R2 memiliki efisiensi energi dan protein untuk meretensi N dalam 

jumlah yang sama. Adanya pasokan N yang dihasilkan dari KPKT dan energi 

dalam bentuk KBOT diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap retensi N 

dalam jaringan tubuh ternak, karena N dalam jaringan ditentukan oleh besarnya 

pasokan energi dan N dalam  jaringan (Bines dan Balch, 1973). Besarnya pasokan 

energi pada ternak ruminansia yang dimaksud adalah produksi VFA dari rumen, 

sedangkan pasokan N sebagian besar berasal dari  sintesis mikroba  rumen. Kedua  

komponen tersebut,  baik  VFA maupun N mikroba rumen merupakan hasil dari 



aktivitas mikroba rumen yang merupakan fungsi dari pasokan N dan KBOT 

(Hermanto, 1996).  

Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya produksi susu yang 

dihasilkan yaitu pada perlakuan R2 diikuti perlakuan R1 dan R0 yaitu 1075 

ml/ekor/hari, 1015 ml/ekor/hari, dan 972 ml/ekor/hari (Yunus, 2006), dimana 

KBOT dan KPKT pada R2 memberikan kontribusi yang terbesar untuk 

menghasilkan produksi susu. Protein yang diserap ternak dapat digunakan sebagai 

sumber asam amino untuk sintesa protein susu dan glukosa yang dibutuhkan 

untuk sintesis glukosa dan gliserol (Preston dan Leng, 1987).        

Perbedaan produksi susu ini dapat disebabkan oleh faktor ternak itu sendiri 

(genetik), status kesehatan ternak saat penelitian, atau mungkin juga karena 

pengaruh pakan perlakuan. Hurley (2004) mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi produksi susu antara lain genetik, nutrisi, periode laktasi, cara 

pemerahan, umur dan ukuran ternak, siklus estrus dan lingkungan.             



KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Diantara pakan perlakuan yang menggunakan penambahan konsentrat dan 

ampas tahu sampai dengan 534 g dan 4000 g dalam ransum ternak 

memberikan hasil yang tidak berbeda namun ada kecenderungan untuk 

konsumsi nutrien, kecernaan nutrien, konsumsi nutrien tercerna dan retensi 

N tertinggi pada pakan perlakuan R2.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa dengan penambahan konsentrat dan 

ampas tahu sampai 534 g dan 4000 g belum memberikan efek yang signifikan 

terhadap semua variabel, maka disarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut 

dengan interval dan tingkat penambahan suplemen yang lebih tinggi guna 

mengetahui tingkat penambahan yang optimal dalam ransum ternak.           
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