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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF GIVING FISHMEAL  
TO THE TESTOSTERONE HORMONE CONCENTRATION, 

 UREUM, AND CHOLESTEROL 
 OF MALE PERANAKAN ETAWAH GOAT 

 
 
 
       This study was carried out in the Sumber Sekar Field Laboratory, Animal 
Husbandry Faculty of Brawijaya at SumberSekar village, Dau region, Malang 
since October 16th until December 10th, 2006. 
        The aim of our research is to know effect of the suplementation fishmeal 
(local and impor) on the testosterone hormone, ureum, and cholesterol 
concentration of male Peranakan Etawah goat. 
        The result showed that there was no significant effect of the suplementation 
fishmeal (local and impor) on the testosterone hormone, ureum and cholesterol 
concentration of male Peranakan Etawah goat (P<0,05). In conclude, the average 
of testosterone hormone concentration (13,8 ± 1,4 nmol/L), ureum (31,2 ± 1,2 
mg/dL) and cholesterol (46,5 ± 2,1 mg/dL) is normal. 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords :  Peranakan Etawah goat, testosterone, ureum, cholesterol. 
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RINGKASAN 

PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG IKAN  
TERHADAP KONSENTRASI HORMON TESTOSTERON,  

UREA, DAN KHOLESTEROL  PADA  
KAMBING PERANAKAN ETAWAH JANTAN 

 

 

        Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar, Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya di Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, 
Kabupaten  Malang mulai dari tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 
10 Desember 2006. 
         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suplementasi 
tepung ikan (lokal dan impor) dalam pakan terhadap konsentrasi hormon 
testosteron, urea dan kholesterol pada kambing Peranakan Etawah  jantan. 
          Materi penelitian ini adalah kambing Peranakan Etawah jantan umur 1-2 
tahun dengan rata-rata bobot badan 30,2 ± 3,60 kg sebanyak 15 ekor. Metode 
penelitian adalah percobaan tersarang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 
yang terdiri dari 3 perlakuan dan 5 ulangan yang disarangkan pada koleksi sampel 
darah (minggu 1,5 dan 8). Perlakuan yang digunakan adalah konsentrat tanpa 
tepung ikan  (P0), konsentrat dengan tepung ikan lokal 15% (P1), dan konsentrat 
dengan tepung ikan impor 15% (P2). Pengambilan sampel kambing secara acak 
berdasarkan tingkatan (Stratified Random Sampling) dan dasar 
pengelompokannya adalah bobot badan. Variabel yang diukur adalah konsentrasi 
hormon testosteron, urea, dan kholesterol. Data dianalisa dengan menggunakan 
sidik ragam. 
         Hasil penelitian menunjukkan bahwa suplementasi tepung ikan (lokal dan 
impor) dalam pakan konsentrat yang dibandingkan dengan pakan kontrol tidak 
memberikan pengaruh nyata terhadap konsentrasi hormon testosteron, urea dan 
kholesterol pada kambing Peranakan Etawah jantan (P>0,05). Pemberian 
perlakuan pakan (P0,P1, dan P2) berdasarkan koleksi minggu (1,5 dan 8) secara 
keseluruhan diperoleh rata-rata konsentrasi urea sebesar 31,2 ± 1,2 mg/dL. 
Sedangkan, kholesterol diperoleh rata-rata sebesar 46,5 ± 2,1 mg/dL dan untuk 
konsentrasi hormon testosteron diperoleh rata-rata sebesar 13,8 ± 1,4 nmol/L. 
         Disimpulkan bahwa pemberian tepung ikan (lokal dan impor) dalam pakan 
konsentrat dibandingkan dengan pakan kontrol yang tidak menggunakan tepung 
ikan, tetapi menggunakan bungkil kedelai dan urea cenderung memberikan nilai 
konsentrasi urea dan kholesterol darah yang lebih rendah pada kambing 
Peranakan Etawah jantan dan mempunyai nilai rata-rata konsentrasi hormon 
testosteron yang lebih tinggi. Dari ketiga parameter yang diukur, meliputi 
konsentrasi hormon testosteron, urea dan kholesterol pada kambing Peranakan 
Etawah jantan masih dalam kisaran normal.  
 
 
 
 
 
 



 v

DAFTAR ISI 
 

 
RIWAYAT HIDUP......................................................................................... i 
KATA PENGANTAR ................................................................................... ii 
ABSTRACT.................................................................................................. iii 
RINGKASAN ............................................................................................... iv 
DAFTAR ISI.................................................................................................. v 
DAFTAR TABEL........................................................................................ vii 
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................viii 
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................. ix 
 

I. PENDAHULUAN 

1.1.    Latar Belakang Masalah....................................................................... 1 
1.2.    Rumusan Masalah ................................................................................ 3 
1.3.   Tujuan Penelitian .................................................................................. 4 
1.4.    Kegunaan Penelitian ............................................................................ 4 
1.5.    Kerangka Pikir ..................................................................................... 4 
1.6.    Hipotesis............................................................................................... 6 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.     Pengaruh pakan terhadap penampilan reproduksi............................... 7 
2.2.     Sistem pencernaan ruminansia............................................................ 8 
2.3.     Protein ............................................................................................... 10 
2.3.1 . Tepung ikan sebagai sumber protein dan 
           asam amino essensial ........................................................................ 10 
2.3.2.  Hubungan antara protein makanan dengan pembentukan 
           urea dalam tubuh ternak .................................................................... 11 
2.4.     Lemak................................................................................................ 13 
2.4.1 . Tepung ikan sebagai sumber asam lemak essensial.......................... 13 
2.4.2.  Kholesterol ....................................................................................... 14 
2.5.     Hormon steroid ................................................................................. 17 
2.5.1.  Hubungan antara kholesterol dengan 
           hormon testosteron............................................................................ 17 
 
III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1.     Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................ 19 
3.2.     Materi Penelitian ............................................................................... 19 
3.3.     Metode Penelitian ............................................................................. 20 
3.4.     Variabel Pengamatan ........................................................................ 28 
3.5.     Analisa Data ...................................................................................... 28 
3.6.     Batasan Istilah ................................................................................... 28 
 
 
 



 vi

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.     Pengaruh nutrisi tepung ikan terhadap konsentrasi urea dalam  
           tubuh ternak....................................................................................... 29 
4.2.     Pengaruh  nutrisi tepung ikan terhadap konsentrasi kholesterol 
           dalam tubuh ternak............................................................................ 32 
4.3.     Pengaruh  nutrisi tepung ikan terhadap konsentrasi 
           hormon testosteron............................................................................ 36 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.     Kesimpulan ....................................................................................... 40 
5.2.     Saran.................................................................................................. 40 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 



 1

BAB I. 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1. Latar Belakang Masalah. 

Dalam penyusunan ransum pakan konsentrat, seringkali peternak 

menggunakan bahan pakan, salah satunya adalah tepung ikan. Jenis tepung ikan di 

Indonesia, selain tepung ikan lokal ada juga tepung ikan impor. Peternak sebagian 

besar masih beranggapan bahwa tepung ikan impor kualitasnya jauh lebih baik 

dibandingkan dengan tepung ikan lokal. Hal ini dikarenakan proses pembuatan 

tepung ikan lokal sebagian besar masih bersifat manual, sedangkan proses 

pembuatan tepung ikan impor sudah menggunakan teknologi modern. Secara 

umum, tepung ikan merupakan bahan pakan sumber protein sekitar 54,63% dari 

total bahan kering (Susana, 2001).  

Meskipun kandungan protein pada tepung ikan cukup tinggi, dalam 

penggunaannya perlu diperhatikan, terutama dalam penyusunan ransum. Ternak 

yang mengkonsumsi pakan konsentrat dengan kandungan protein tinggi yang 

berlebihan dapat menyebabkan peningkatan asam amino, sehingga berdampak 

pada munculnya amonia bebas di dalam darah. Selain itu, amonia yang tinggi di 

dalam darah akan menjadi racun dan dapat menyebabkan kematian pada ternak 

(Lehninger, 1994). Menurut Parakkasi (1999) protein dari tepung ikan tidak 

mudah terdegradasi dalam rumen, sehingga cenderung menyebabkan kadar 

amonia dalam darah menjadi turun. Hal ini dikarenakan protein makanan yang 

terdegradasi di dalam rumen sebagian besar akan dihasilkan amonia yang 

nantinya akan dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk membentuk protein 

mikroba, sedangkan protein yang tidak terdegradasi di dalam rumen akan dibawa  
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ke usus halus untuk selanjutnya dicerna sebagian atau seluruhnya menjadi asam 

amino yang akan digunakan oleh tubuh ternak tersebut. 

Susana (2001) menyatakan bahwa tepung ikan mengandung lemak sekitar 

9,85% dari total bahan kering. Menurut Sediaoetama (2000) lemak ikan sebagian 

besar termasuk asam lemak tidak jenuh berantai panjang (Polyunsaturated Fatty 

Acid /PUFA). Konsumsi pakan berlemak yang berlebihan dapat menyebabkan 

peningkatan kadar kholesterol di dalam tubuh dan dapat mengganggu kesehatan 

(Sediaoetama, 2000). Sudana (2005) menjelaskan bahwa kholesterol juga 

dibutuhkan oleh tubuh, namun dalam jumlah batas normal. Menurut Montgomery 

et al.(1993) kholesterol berfungsi sebagai struktur membran sel serta sebagai 

bahan awal pembentukan asam empedu serta hormon steroid.  

Salah satu hormon steroid adalah testosteron (Hafez, 2000). Hormon 

testosteron memegang peranan penting dalam sistem reproduksi ternak jantan 

diantaranya yaitu untuk perkembangan kelamin sekunder dan tingkah laku 

perkawinan secara normal, produksi spermatozoa, serta pemeliharaan sistem 

saluran reproduksi ternak jantan (Nuryadi, 2000). 

    Untuk menguji seberapa jauh manfaat tepung ikan sebagai pakan, maka 

dalam penelitian ini akan diuji secara biologis bagaimana pengaruh tepung ikan  

terhadap konsentrasi hormon testosteron, urea, dan kholesterol pada kambing 

Peranakan Etawah jantan. 
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1.2. Rumusan Masalah. 

          Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kandungan nutrisi tepung ikan 

lokal tidak berbeda nyata dengan tepung ikan impor. Tepung ikan lokal 

mempunyai kandungan protein kasar  sekitar 59,1% dan lemak sekitar 10,9%, 

sedangkan pada tepung ikan impor mempunyai kandungan protein kasar sekitar 

65,4% dan lemak sekitar 7,8% (Marjuki, 2004).  

 Konsumsi pakan berprotein tinggi yang berlebihan cenderung 

meningkatkan kadar amonia dalam darah yang nantinya akan disintesa menjadi 

urea (Lehninger, 1994). Selain itu, konsumsi pakan berlemak yang berlebihan 

cenderung meningkatkan kadar kholesterol dalam tubuh (Sediaoetama,2000).  

           Permasalahan utama di dalam penelitian ini adalah ditinjau dari segi 

kualitas kandungan nutrisi tepung ikan terutama protein kasar dan lemak, 

diketahui bahwa protein kasar dari tepung ikan tidak mudah terdegradasi dalam 

rumen, sedangkan amonia sebagai bahan pembentuk urea sebagian besar 

dihasilkan oleh degradasi protein makanan di dalam rumen (Parakkasi, 1999). 

Menurut Sediaoetama (2000) lemak ikan juga sebagian besar termasuk asam 

lemak tidak jenuh berantai panjang (PUFA) yang cenderung menurunkan 

kholesterol. Menurut Montgomery et al. (1993) kholesterol merupakan prekursor 

hormon steroid, salah satunya adalah testosteron. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini tepung ikan (lokal dan impor) 

ditambahkan dalam pakan konsentrat sebagai pakan perlakuan dan diujikan pada 

kambing Peranakan Etawah jantan, terutama pengaruhnya terhadap konsentrasi 

hormon testosteron, urea, dan kholesterol. 
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1.3. Tujuan Penelitian. 

Untuk mengetahui pengaruh suplementasi tepung ikan (lokal dan impor) 

dalam pakan (konsentrat) terhadap konsentrasi hormon testosteron, urea, dan 

kholesterol pada kambing Peranakan Etawah jantan. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian. 

 Sebagai informasi tentang penggunaan tepung ikan (lokal dan impor) 

sebagai pakan suplementasi yang diujikan pada kambing Peranakan Etawah 

jantan, khususnya berkaitan dengan konsentrasi hormon testosteron, urea, dan 

kholesterol. 

 

1.5. Kerangka Pikir. 

 Tepung ikan mempunyai kandungan nutrisi, diantaranya protein dan 

lemak. Kandungan protein pada tepung ikan sekitar 54,63%, sedangkan lemak 

sekitar 9,85% (Susana, 2001). Konsumsi pakan berprotein tinggi yang berlebihan 

dapat menyebabkan hasil pencernaan protein berupa asam amino meningkat, 

sehingga berdampak pada munculnya amonia bebas di dalam darah dan 

cenderung meningkatkan pembentukan urea dalam darah (Lehninger, 1994). 

Selain itu, ditinjau dari kandungan nutrisi berupa lemak diketahui bahwa lemak 

ikan mengandung asam lemak PUFA yang kecenderungan menurunkan 

kholesterol (Sediaoetama, 2000). Kelebihan kholesterol dalam tubuh dapat 

mengganggu kesehatan, namun demikian tubuh juga memerlukan kholesterol 

untuk prekursor hormon steroid salah satunya hormon testosteron (Montgomery et 

al., 1993). Untuk lebih jelasnya kerangka pikir tersaji pada Gambar 1. 
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Kerangka Pikir. 

 

  
Tepung ikan 

Protein 
Tepung ikan mengandung protein 
sekitar 54,63% (Susana,2001) 

Lemak 
Tepung ikan mengandung lemak 
sekitar 9,85% (Susana,2001) 

Konsumsi pakan berprotein tinggi  yang 
berlebihan menyebabkan hasil pencernaan 
protein berupa asam amino meningkat, 
sehingga berdampak pada munculnya amonia 
bebas  di dalam darah. (Lehninger,1994) 

Amonia yang tinggi di dalam 
darah akan menjadi racun dan 
dapat menyebabkan kematian 
pada ternak (Lehninger, 1994) 

Lemak ikan mengandung PUFA 
(Polyunsaturated Fatty Acid) yang 
cencerung menurunkan kholesterol  
(Sediaoetama,2000) 

Anonimus (2006) menyatakan bahwa di ginjal 
amonia diubah menjadi urea dan dibuang 
dalam bentuk urin. Menurut Voet et al.(1999) 
urea sebagian dikembalikan lewat kelenjar 
saliva dan dinding rumen. 

Konsumsi pakan berlemak yang 
berlebihan menyebabkan kholesterol di 
dalam tubuh meningkat dan dapat 
mengganggu kesehatan. (Munisa,2003) 

Tubuh juga membutuhkan 
kholesterol dalam batas jumlah 
yang normal. (Sudana,2005) 

Gambar 1. Skema kerangka pikir penelitian 

Kholesterol sebagai prekursor 
hormon steroid salah satunya 
berupa hormon testosteron 
(Montgomery et al.,1993) 
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1.6. Hipotesis. 

H0 =  Suplementasi tepung ikan (lokal dan impor) dalam pakan konsentrat tidak    

mempengaruhi konsentrasi hormon testosteron, urea, dan kholesterol pada 

kambing Peranakan Etawah jantan. 

H1=  Suplementasi tepung ikan (lokal dan impor) dalam pakan konsentrat  

mempengaruhi   konsentrasi  hormon testosteron, urea, dan kholesterol 

pada kambing Peranakan Etawah jantan. 
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BAB II. 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

2.1. Pengaruh pakan terhadap penampilan reproduksi. 

 Reproduksi adalah suatu proses yang rumit pada semua spesies hewan. 

Hal ini dikarenakan reproduksi tergantung dari fungsi yang sempurna bagi proses 

biokimia pada sebagian besar alat tubuh. Ovulasi, estrus, kebuntingan, kelahiran, 

dan laktasi semuanya tergantung pada fungsi yang sempurna dari berbagai 

hormon dan alat tubuh. Setiap abnormalitas dalam anatomi atau fisiologi alat 

reproduksi mengakibatkan menurunnya fertilitas atau dapat menyebabkan 

sterilitas (Anggorodi, 1984). Tillman dkk.(1986) menjelaskan fungsi reproduksi 

pada ternak tergantung oleh beberapa perkembangan fisiologik alat-alat tubuh 

secara keseluruhan dan saling berkaitan satu sama lain, terutama organ 

reproduksi. Hambatan perkembangan umum dari tubuh dan reproduksi tersebut 

akan menyebabkan sterilitas temporer atau permanen.  

 Makanan berperan penting dalam perkembangan umum dari tubuh dan 

reproduksi (Tillman dkk.,1986). Namun, perkembangan organ – organ tersebut 

membutuhkan zat-zat makanan tidak melebihi kebutuhan untuk perkembangan 

normal. Anonimus (2001a) menambahkan bahwa faktor terbesar yang 

mempengaruhi produksi dan reproduksi pada ternak ruminansia adalah aspek 

pakan. 

 Blakely and Bade (1991) menyatakan bahwa kekurangan makanan dapat 

memperlambat kedewasaan pada hewan jantan maupun betina dan dapat 

menyebabkan perubahan degenerasi dalam alat kelamin. Menurut Anggorodi 

(1984) pada ternak jantan, kekurangan makanan dapat juga menurunkan jumlah 
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dan kekuatan spermatozoa. Hal ini didukung oleh pendapat Tillman dkk.(1986), 

kekurangan makanan dapat menyebabkan rendahnya fertilitas ternak.  

 

2.2. Sistem pencernaan ruminansia. 

 Pencernaan adalah rangkaian proses perubahan fisik dan kimia yang 

dialami bahan makanan selama berada di dalam alat pencernaan. Proses 

pencernaan makanan pada ternak  ruminansia relatif lebih kompleks dibandingkan 

dengan proses pencernaan pada jenis ternak lainnya. Proses pencernaan pada 

ternak ruminansia dapat terjadi secara mekanis di mulut, fermentatif oleh mikroba 

rumen dan secara hidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan (Mindelwill, 2006).  

 Blakely and Bade (1991); Mindelwill (2006) menyatakan bahwa lambung 

ruminansia dibagi menjadi 4 bagian yaitu retikulum (perut jala), rumen (perut 

beludru), omasum (perut bulu), dan abomasum (perut sejati) yang tersaji pada 

Gambar 2. 

 
Gambar2.AlatPencernaanRuminansia(http://ag.Ans.purdue.edu/seheep/ansc442/se

mprojs/ 2003/feedlamb. Diakses tgl 22-03-2007) 
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 Pada sistem pencernaan ternak ruminansia terdapat suatu proses yang 

disebut memamah biak (ruminasi). Pakan berserat (hijauan) yang dimakan 

kemudian masuk ke rumen, setelah itu ditahan untuk sementara di dalam rumen 

(Mindelwill, 2006). Selanjutnya, di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida 

dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis 

protozoa tertentu.  Di rumen, makanan akan diteruskan ke retikulum dan ditempat 

ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan pakan yang masih kasar 

atau bolus. Pada saat ternak beristirahat, pakan yang telah berada di dalam 

retikulum dan sudah berbentuk bolus dikembalikan ke mulut (proses regurgitasi), 

untuk dikunyah kembali (proses remastikasi), kemudian pakan ditelan kembali 

(proses redeglutasi) untuk diteruskan ke omasum. Pada omasum terdapat kelenjar 

yang memproduksi enzim tertentu yang nantinya akan bercampur dengan bolus. 

Akhirnya bolus akan diteruskan ke abomasum (perut sejati) dan ditempat ini 

masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. Sisa bahan 

pakan setelah dari abomasum dialirkan menuju usus halus, cecum, usus besar dan 

anus (Blakely and Bade, 1991).  

     Mikroba rumen dibagi menjadi 3 kelompok utama yaitu bakteri, 

protozoa dan jamur (Bruchem dan Chuzaemi, 1990; Mindelwill, 2006). Selain itu, 

Blakely and Bade (1991) menjelaskan rumen mengandung mikroorganisme, 

terutama bakteri dan protozoa yang dapat menghancurkan bahan berserat, 

mencerna bahan tersebut untuk kepentingan mikroba itu sendiri, membentuk asam 

lemak mudah terbang, serta mensintesa vitamin B. 
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 2.3. Protein. 

 Protein adalah zat organik yang mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, 

oksigen, sulfur dan fosfor. Zat tersebut merupakan unsur nitrogen yang 

terkandung di dalam bahan makanan (Anggorodi, 1984).  Dalam proses biologis, 

protein mempunyai peran antara lain: sebagai enzim, sebagai alat pengangkut dan 

alat penyimpan, pengatur pergerakan, pemberi tunjangan mekanis, pertahanan 

tubuh atau imunisasi, serta media perambatan impuls syaraf (Winarno, 1983). 

Unsur nitrogen di dalam bahan makanan tidak semuanya protein, ada juga 

unsur nitrogen yang bukan protein atau disebut dengan non protein nitrogen atau 

NPN (Sediaoetama, 2000).  

 

 2.3.1. Tepung ikan sebagai sumber protein dan asam amino essensial. 

 Tepung ikan mengandung protein sekitar 54,63% dari total bahan kering 

yang tersaji pada Tabel 4 (Susana, 2001). Fungsi protein makanan ialah 

menyediakan asam amino yang diperlukan untuk berbagai kebutuhan antara lain : 

sintesa protein tubuh, salah satu penghasil utama enersi dan sintesa zat-zat organik 

lain yang mengandung nitrogen (Sediaoetama, 2000). 

Asam amino merupakan hasil akhir dari pencernaan protein serta 

mempunyai fungsi sebagai zat pembangun bagi protein tubuh disamping 

merupakan hasil antara dari katabolisme protein (Anggorodi, 1984). Selain itu, 

Anonimus (2001b) menambahkan pendapat bahwa tepung ikan merupakan salah 

satu bahan pakan sumber protein yang kaya akan kandungan asam amino 

essensial; terutama methionin, sistin, lisin,dan trypthopan yang tersaji pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi tepung ikan (Susana, 2001) 

Nutrisi Tepung ikan 

Air (%) 

Abu (%) 

Protein (%) 

Methionin (% protein) 

Lisin (% protein) 

Sistin (% protein) 

Triptophan (% protein) 

Lemak (%) 

Serat Kasar (%) 

Kalsium (%) 

Phospor (%) 

Energi bruto (KKal/Kg) 

 

10,32 

14,34 

54,63 

1,30 

3,97 

0,53 

0,43 

9,85 

1,99 

3,34 

2,18 

4.679 

 
                                      
2.3.2. Hubungan antara protein makanan dengan pembentukan urea dalam 

tubuh ternak. 
 

Di dalam rongga mulut, protein makanan belum mengalami proses 

pencernaan (Sediaoetama, 2000). Bahan pakan tersebut bercampur dengan saliva, 

kemudian bergerak ke esofagus menuju rumen (Blakey and Bade, 1991). 

Selanjutnya, Bruchem dan Chuzaemi (1990) menjelaskan bahwa bahan pakan  

yang mengandung unsur protein nitrogen maupun non protein nitrogen awalnya 

dicerna oleh ternak di rumen.  

Bruchem dan Chuzaemi (1990) menyatakan bahwa unsur protein dari 

bahan pakan yang terdegradasi di rumen dipecah menjadi peptida sederhana 

(protease dan pepton) dengan bantuan enzim pepsin dari getah lambung yang 

akhirnya dipecah lagi menjadi asam amino. Sedangkan, unsur nitrogen dari bahan 

pakan yang bukan protein atau non protein nitrogen yang dicerna di rumen 
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menghasilkan amonia. Menurut Lehninger (1994) dari hasil pembentukan urea di 

hati ada yang sebagian dialirkan ke dinding rumen. 

Amonia yang berlebihan dalam tubuh dapat menjadi racun, sehingga 

ternak sering mengalami koma atau tidak sadar, kemudian mati. Sebagian dari 

amonia tersebut, ada yang dialirkan menuju ke hati dan sebagian dari amonia ini 

juga dimanfaatkan oleh mikroba rumen bersama dengan asam amino yang telah 

dihasilkan dari pencernaan protein di rumen untuk dijadikan makanan bagi 

mikroba atau disebut dengan protein mikroba. Protein mikroba ini ada yang 

sebagian keluar bersama dengan sisa bahan pakan yang tidak tercerna di rumen 

(Lehninger, 1994).  

Bahan pakan yang tidak sempat di cerna oleh bakteri rumen dan langsung 

keluar dari rumen disebut dengan protein lepas atau by pass protein. Setelah itu, 

protein mikroba yang keluar dari rumen menuju ke usus halus  bersama dengan 

sebagian dari unsur protein dari bahan pakan yang mengalami by pass protein 

untuk selanjutnya dicerna menjadi asam amino dengan bantuan enzim proteolitik 

terutama protease yang dihasilkan dari mikroba usus dan juga enzim yang 

dialirkan dari getah pankreas berupa enzim tripsin, kimotripsin dan 

karboksipeptidase (Bruchem dan Chuzaemi, 1990). Asam amino tersebut nantinya 

akan diserap oleh dinding usus dan akan dialirkan lewat pembuluh darah menuju 

ke seluruh jaringan tubuh dan digunakan oleh tubuh ternak untuk sintesa protein 

tubuh, salah satu penghasil utama enersi, serta sintesa zat-zat organik lain yang 

mengandung nitrogen (Sediaoetama, 2000)  

Sebagian dari asam amino ada yang menuju ke hati dan di hati terjadi 

proses deaminasi dan transaminasi terhadap asam amino, setelah itu asam amino 
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tersebut melepaskan asam α-keto dan amonia. Amonia yang dihasilkan di hati  

juga akan bercampur dengan amonia yang langsung diperoleh dari pencernaan 

unsur non protein nitrogen di rumen. Melalui serangkaian dari siklus krebs di hati 

selanjutnya amonia ini akan diubah menjadi urea dan oleh hati, urea ini nantinya 

ada  yang sebagian dikembalikan melalui kelenjar saliva dan dinding rumen dan 

sebagian lagi dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin (Voet et al.,1999)  

 

2.4. Lemak. 

 Lemak didefinisikan sebagai ester yang dibentuk dari perpaduan gliserol 

dan tiga molekul asam lemak (Maynard et al.,1979). Sedangkan, Sediaoetama 

(2000) menyatakan bahwa lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri 

dari atas unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (0), yang mempunyai sifat 

dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu, seperti petroleum benzene, ether.                  

Iskandar (1980); Sediaoetama (2000) menjelaskan bahwa kebutuhan tubuh 

akan lemak ditinjau dari sudut fungsinya antara lain : a) lemak sebagai sumber 

utama enersi; b) lemak sebagai sumber PUFA dan c) lemak sebagai pelarut 

vitamin-vitamin yang larut dalam lemak misal vitamin A, D, E, K. Hal ini 

didukung oleh  Page (1989), fungsi lemak antara lain juga sebagai struktur 

membran, sebagai kulit pelindung dan komponen dinding sel serta penyampai 

kimia. 

 

2.4.1. Tepung ikan sebagai sumber asam lemak essensial. 

 Lemak tepung ikan sekitar 9,85 % dari total bahan kering seperti tersaji 

pada Tabel 4 (Susana, 2001). Selain itu, tepung ikan merupakan salah satu bahan 



 14

pakan yang berpotensi sebagai sumber asam lemak essensial, terutama asam 

lemak tidak jenuh berantai panjang. Selain itu, asam lemak PUFA tidak dapat 

disintesa di dalam tubuh ternak dan PUFA sangat diperlukan untuk kesehatan 

tubuh ternak, terutama untuk kesehatan kulit dan bulu (Sediaoetama, 2000). 

 Munisa (2003) menyatakan bahwa kandungan lemak pada ikan terdapat 

omega 3 dan omega 6 yang berfungsi sebagai asam lemak essensial. Asam 

linoleat yang termasuk kelompok omega 3 diperlukan tubuh untuk memproduksi 

asam dokoheksanoat (DHA) dan asam eikosapentanoat (EPA) sehingga disebut 

sebagai asam lemak essensial dan asam lemak omega 3 banyak terdapat pada 

ikan. Selain itu, fungsi dan manfaat DHA antara lain: a) menjamin perkembangan 

sistem syaraf pada otak dan mata, b) memperbaiki aktivitas mental, c) 

menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar kholesterol baik (HDL), 

d) memperbaiki ritme jantung dan mencegah penyakit jantung koroner, serta 

memperbaiki daya penglihatan mata.  

 

2.4.2. Kholesterol. 

Kholesterol merupakan sistem jaringan sterol yang menyebar dan 

sebagian besar terdapat pada jaringan tubuh hewan (Gurr and Harwood, 1991). 

Hal ini didukung oleh Iskandar (1980), kholesterol banyak terdapat pada sel 

tubuh, terutama pada jaringan syaraf. Selain itu, menurut Sudana (2005) 

kholesterol merupakan salah satu komponen lemak yang mempunyai rumus 

molekul C27H45OH, yang tersaji pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur kimia kholesterol (Anonimus,2006.http://en wikipedia. 
Org/wiki/cholesterol. Diakses tgl 15-03-2007) 

 

Di dalam darah, kholesterol ada hubungannya dengan pengangkutan 

lemak. Kholesterol mempunyai peranan sebagai komponen struktural membran 

sel dan lipoprotein plasma dan juga merupakan bahan awal pembentukan asam 

empedu serta hormon steroid  (Montgomery et al.,1993)  

Sebagian besar sel-sel mamalia, terutama sel hati dan usus dapat 

mensintesa kholesterol, hampir 2/3 bagian kholesterol yang diperlukan dapat 

disintesa oleh tubuh dan hanya sepertiganya yang berasal dari makanan (Sudana, 

2005). Kholesterol disintesa dalam tubuh dari asetat. Jadi, kholesterol tidak 

merupakan zat essensial di dalam ransum. Selain itu, kholesterol juga terdapat 

pada jaringan hewan seperti jaringan otak, urat syaraf dan darah. (Anggorodi, 

1984). Selain itu, menurut Montgomery et al.(1993) kholesterol tidak terdapat 

pada bahan pangan nabati. Akan tetapi, sumber kholesterol umumnya banyak 

terdapat pada produk hewani, kecuali salah satunya ikan. 

Lemak ikan sebagian besar termasuk golongan asam lemak tidak jenuh 

yang terdiri dari asam lemak omega 3 dan omega 6 yang  juga merupakan asam 

lemak essensial (Munisa, 2003). Disamping itu, lemak ikan juga sebagai sumber 
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PUFA. Selain itu, konsumsi lemak yang banyak mengandung PUFA tidak 

menghasilkan peningkatan konsentrasi kholesterol dalam darah. Bahkan 

sebaliknya, PUFA sering menurunkan kholesterol dalam darah. (Sediaoetama, 

2000)  

Anggorodi (1984) menyatakan bahwa pakan yang sebagian keluar dari 

rumen akan menuju ke usus halus untuk selanjutnya dicerna. Di usus halus, pakan 

tersebut akan dipecah menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim 

lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Setelah itu, asam lemak  akan diserap oleh 

dinding usus dan  selanjutnya dibawa oleh darah langsung menuju  hati dan 

sebagian dari asam lemak  yang tidak terbawa ke hati akan bergabung dengan 

empedu yang dikeluarkan oleh hati dan disimpan didalam kantong empedu. 

Menurut Sediaoetama (2000) dengan bantuan empedu yang dikeluarkan oleh hati, 

maka asam lemak akan bergabung kembali membentuk lemak netral. Sedangkan 

di dalam empedu banyak terdapat garam empedu yang berfungsi untuk merubah 

lemak netral kedalam butir lemak atau khilomikron. Butiran lemak (khilomikron) 

ini akan masuk pembuluh getah bening (limfa) dan akhirnya masuk ke peredaran 

darah untuk selanjutnya dibawa ke hati.  

 Butiran lemak (khilomikron), selain membawa lipoprotein (lemak yang 

berikatan dengan protein didalam darah) juga membawa kholesterol. Sebagian 

dari butiran lemak (khilomikron) yang tidak diambil oleh sel hati akan diambil  

oleh sel-sel di dalam jaringan, terutama sel-sel lemak ditempat penimbunan (Gurr 

and Harwood, 1991). Sediaoetama (2000) menjelaskan bahwa penimbunan lemak 

dapat menyebabkan banyaknya lemak yang dipecah. Menurut Montgomery et 

al.(1993) pemecahan asam lemak menghasilkan asetil co-A. Kholesterol diperoleh 
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dari pakan atau disintesis lengkap dari asetil co-A. Menurut Sudana (2005) 

sebagian besar sel-sel mamalia, terutama sel hati dan usus dapat mensintesa 

kholesterol. Disamping itu, Hutagalung (2004) menambahkan pendapat bahwa 

produk akhir metabolisme kholesterol adalah asam empedu yang nantinya akan 

disekresikan ke usus halus dengan tujuan untuk membentuk butiran lemak dalam 

makanan, sehingga memudahkan dalam pencernaan lemak oleh enzim lipase yang 

dihasilkan oleh pankreas. Hal ini didukung oleh pendapat  Iskandar (1980), 

pengurangan kholesterol didalam tubuh, selain membentuk asam empedu juga 

akan diekskresikan sebagai sterol di feses.  

 

2.5. Hormon steroid. 

 Hormon adalah substansi yang dihasilkan oleh sel atau kelompok sel yang 

bergerak dalam aliran darah yang mengantarnya ke organ target atau jaringan 

dalam tubuh yang memberikan suatu reaksi yang dapat membantu 

mengkoordinasi fungsi-fungsi dalam tubuh (Sorensen,1979). 

 Page (1989) menjelaskan bahwa hormon steroid merupakan suatu klas 

steroida. Menurut Aisjah (1990) hormon steroid terdapat dalam jumlah yang 

terbatas di dalam tubuh, tetapi mempunyai aktivitas yang penting. Menurut Hafez 

(2000) hormon steroid salah satunya berupa androgen yaitu hormon testosteron 

yang disekresikan di testis oleh sel leydig. 

 

2.5.1. Hubungan antara kholesterol dengan  hormon testosteron. 

Kholesterol merupakan prekursor hormon steroid (Montgomery et 

al.,1993; Sudana, 2005). Menurut Iskandar (1980) beberapa jaringan tubuh 
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mempunyai kemampuan untuk mensintesa kholesterol, salah satunya adalah testis. 

Toelihere (1981) menyatakan bahwa androgen atau hormon kelamin jantan berupa 

hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis disintesa dari kholesterol. Menurut 

Hafez (2000) hormon gonadotropin (FSH atau Follicle Stimulating Hormone dan 

LH atau Luteinizing Hormone) dari kelenjar pituitary anterior mengontrol sekresi 

hormon gonad (steroid). Menurut Susilawati dan Suyadi (1992) LH berpengaruh 

terhadap sel leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, sedangkan FSH 

merangsang sel sertoli untuk membentuk protein khusus yaitu  Androgen Binding 

Protein (ABP) yang berguna untuk mengangkut dan mengkonsentrasi testosteron 

untuk proses spermatogenesis maupun pematangan spermatozoa di epididimis. 

Sel sertoli selain membentuk Androgen Binding Protein juga membentuk 

inhibin yaitu suatu hormon non steroid yang mempunyai mekanisme umpan balik 

untuk menghambat produksi FSH yang berlebihan. Testosteron setelah 

diaromatisasi menjadi estradiol-17 beta mempunyai umpan balik negatif pada 

gonadotropin (LH dan FSH) juga pada Gonadotropin releasing hormon 

(Susilawati dan Suyadi, 1992). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian. 

 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium lapang, Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang mulai tanggal 16 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 10 Desember 

2006. 

 

3.2. Materi Penelitian. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 15 ekor kambing 

Peranakan Etawah jantan dewasa umur antara 1-2 tahun dengan ciri-ciri telinga 

panjang menggantung ke bawah, berjanggut, tanduk pendek mengarah ke 

belakang, ekor pendek agak mengarah keatas, serta tubuh berwarna campuran 

antara hitam, coklat dan putih atau kombinasinya tersaji pada Lampiran 13. 

Pakan yang digunakan didalam penelitian adalah: 

 Rumput gajah sebagai pakan basal. 

 3 macam konsentrat (pakan perlakuan) yaitu : 

- Konsentrat yang tidak mengandung tepung ikan (P0). 

- Konsentrat yang mengandung tepung ikan lokal  sebanyak15 % (P1). 

- Konsentrat yang mengandung tepung ikan impor  sebanyak 15% (P2). 

 Komposisi bahan pakan dalam konsentrat (pakan perlakuan) tersaji pada 

Tabel 2. 
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Tabel 2. Komposisi bahan konsentrat untuk pakan perlakuan dalam penelitian. 

Komposisi 
Bahan 

(P0) (P1) (P2) 

Gaplek (kg) 8.0 8.0 8.0 

Bungkil Kelapa (kg) 10.0 10.0 10.0 

Bungkil Klentheng (kg) 8.0 8.0 8.0 

Jagung (kg) 5.0 5.0 5.0 

Mineral (kg) 2.0 2.0 2.0 

Bekatul (kg) 40.0 34.0 34.0 

Pollard (kg) 21.0 18.0 18.0 

Tepung ikan (kg) 0.0 15.0 15.0 

Bungkil Kedelai (kg) 4.5 0.0 0.0 

Urea (kg) 1.5 0.0 0.0 

Total (kg) 100.0 100.0 100.0 

  

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah alat suntik 

ukuran 3 ml, Alkohol 75 %, kapas, tabung reaksi, alumunium foil, frezer dan 

centrifugal. 

 

3.3. Metode Penelitian. 

  Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 3 perlakuan yaitu P0, P1 dan P2 dengan ulangan 

kambing Peranakan Etawah jantan sebanyak 5 ekor pada tiap perlakuan. Setelah 

itu, tiap perlakuan disarangkan pada waktu pengambilan darah yaitu pada minggu 

ke-1, 5 dan 8 yang tersaji pada Lampiran 4, 5 dan 6. 

.       Cara pengambilan sampel kambing Peranakan Etawah jantan untuk 

perlakuan (P0), (P1) dan (P2) adalah menggunakan cara pengambilan sampel 
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secara acak berdasarkan tingkatan (Stratified Random Sampling) dan  dasar 

pengelompokannya adalah berat badan awal. Hal ini betujuan untuk  

penyeragaman rata-rata berat badan badan kambing Peranakan Etawah jantan 

(kecil, sedang maupun besar) untuk setiap perlakuan, baik (P0), (P1) dan (P2) yang 

tersaji pada Lampiran 8. 

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu: 

- Tahap persiapan (adaptasi). 

- Tahap perlakuan dan pengambilan sampel darah. 

- Tahap pengamatan data. 

Untuk lebih jelasnya jalannya prosedur penelitian mulai dari tahapan 

persiapan, tahapan perlakuan sampai dengan tahapan pengamatan tersaji pada 

Gambar 4. 
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       Gambar 4. Skema prosedur penelitian 

Tahap perlakuan 
 Kambing ditimbang, diambil 5 ekor secara acak berdasarkan bobot badan. 
 Kambing diberi perlakuan (P0), (P1), (P2)  dan rumput gajah. 

Perlakuan (P0) 
Kambing no. 
1,4,7,10,13 

Perlakuan (P1) 
Kambing no. 
2,5,8,11,14 

Perlakuan (P2) 
Kambing no. 
3,6,9,12,15 

Tahap pengambilan sampel darah 
 Koleksi darah tiap kambing sebanyak 3ml dengan 4x ulangan , interval 15 menit 
 Koleksi darah dilakukan minggu ke-1,5 dan 8 

Tahap pengamatan data 
 Darah diambil serumnya 
 Serum tiap ulangan diambil 1 ml, dicentrifugasi, dan dibawa ke laboratorium 

Analisa data 

Tahap persiapan (2 minggu) 
 Pemberian rumput gajah dan perlakuan (P0) untuk semua kambing 
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 Tahap persiapan (adaptasi). 

Pada tahapan ini dilakukan proses adaptasi pakan selama 2 minggu. 

Kambing Peranakan Etawah jantan yang digunakan sebagai materi penelitian 

diberi pakan hijauan selama 2 minggu secara ad libitum dan perlakuan (P0) 

sebanyak 1,5% dari berat badan. Sebelum memasuki tahap perlakuan, semua 

kambing ditimbang terlebih dahulu, lalu dikelompokkan menjadi 5 kelompok 

berdasarkan berat badan (kecil, agak kecil, sedang, agak besar dan besar) yang 

tersaji pada Lampiran 8. 

 Tahap perlakuan dan  pengambilan sampel darah. 

Tahap perlakuan. 

Pada tahapan ini, kambing Peranakan Etawah jantan diberi perlakuan (P0), 

(P1) dan (P2). Untuk jumlah pemberian hijauan dan kandungan BK, BO, PK, serta 

LK selama penelitian berlangsung disajikan pada Lampiran 9 dan pemberian 

konsentrat disajikan pada Lampiran 10. 

Pemberian Konsentrat yang pertama diberikan pada pagi hari yaitu pukul 

06.30 WIB, setelah itu dikuti dengan pemberian hijauan. Begitu pula, dengan 

pemberian konsentrat dan hijauan kedua yaitu pada pukul 14.30 WIB. 

Tahap pengambilan sampel darah. 

Pengambilan data konsentrasi hormon testosteron, urea dan kholesterol 

dilakukan dengan pengambilan sampel darah kambing Peranakan Etawah jantan 

pada masing-masing perlakuan dimulai pada minggu ke-1 pada saat tahap 

perlakuan berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan  pengambilan darah pada 

minggu ke-5 dan  8 sebanyak 3 ml dengan ulangan sebanyak 4x pada vena 
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jugularis dengan interval pengambilan darah 15 menit. Hal ini juga dilakukan 

untuk semua kambing dengan perlakuan (P1) dan (P2). 

 Sampel darah ditaruh dalam tabung reaksi, lalu disimpan di frezer dan 

pada akhir penelitian, tiap ulangan sampel darah berdasarkan koleksi (minggu) 

diambil serumnya (cairan berwarna kekuningan) yang tersaji pada Gambar 5. 

 

 Gambar 5. Komposisi darah (Anonimus, 2005. http :// www. mh he.com / biosci /  
esp. Diakses tanggal 23-03-2007) 

 
 
 

 Tahap pengamatan data. 

         Pada akhir penelitian, dari keseluruhan ulangan sampel darah untuk 

kambing pada minggu yang sama (minggu ke-1, 5 dan 8) pada masing-masing 

perlakuan diambil serumnya sebanyak 1 ml dan dikomposit, setelah itu 

dianalisakan ke laboratorium. Untuk konsentrasi hormon testosteron dianalisakan 

ke laboratorium Makmal Endokrinologi Kesehatan Reproduksi RSUD Dr. 

Soetomo Surabaya, sedangkan konsentrasi urea dan kholesterol dianalisakan ke 

laboratorium Klinik Sigma Medika Surabaya 
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Metode analisa konsentrasi hormon testosteron. 

- Tempat analisa : laboratorium Makmal Endokrinologi Kesehatan Reproduksi   

RSUD Dr. Soetama Surabaya (Jl. Mayjen Prof. Dr. Mustopo 

no. 6-8 Surabaya). 

- Alat dan bahan yang digunakan : serum darah (kambing PE jantan), tracer 

(antigen berupa iodium berlabel 125), tabung reaksi, pippet, 

incubator, gamma counter. 

- Analisa yang digunakan : analisa RIA (Radioimmunoassay). 

Prosedur analisa : 

Serum 

- Diambil 50 µL dengan pippet dan dimasukkan dalam 

tabung reaksi yang dilapisi antibodi. 

- Ditambahkan tracer sebanyak 1cc. 

- Difortage (pencampuran). 

- Diinkubasi pada suhu 37oC selama 3 jam. 

- Dibuang cairan penat (antigen bebas tidak terikat). 

- Diukur kadar hormon testosteron dengan alat gamma 

counter 

Hasil 

Gambar 6. Prosedur analisa hormon testosteron (RIA) 
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Metode analisa konsentrasi urea 

- -  Tempat analisa : laboratorium Klinik Sigma Medika Surabaya  

-                                (Jl. Semolowaru Tengah no. 16-18 Surabaya). 

- Alat dan bahan yang digunakan : serum darah (kambing PE jantan), reagen 

blank,  sodium hypochloride, sodium hydroxide, tabung 

reaksi, pippet, inkubator,photometers. 

- Analisa yang digunakan : analisa Urea. 

Prosedur analisa : 

Serum 

Hasil 

- Diambil 10 µL dengan pippet dan dimasukkan dalam 

tabung reaksi yang telah diisi reagen blank. 

- Difortage (pencampuran). 

- Diinkubasi selama 10 menit pada suhu 200C. 

- Ditambahkan sodium hypochloride dan sodium  

hydroxide sebanyak 200 µL. 

- Difortage (pencampuran). 

- Diinkubasi selama 10 menit pada suhu 200C. 

- Diukur kadar urea menggunakan alat photometers 

dengan panjang gelombang sebesar 580 – 600 nm. 

Gambar 7. Prosedur analisa Urea 
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Metode analisa konsentrasi kholesterol. 

- Tempat analisa : laboratorium Klinik Sigma Medika Surabaya.  

                           (Jl. Semolowaru Tengah no. 16-18 Surabaya). 

- Alat dan bahan yang digunakan : serum darah (kambing PE jantan), reagen 

enzim (terdiri dari: phospate buffer pH 6,5 (100 mmol/L), 4-

Aminophenazone (0,3 mmol/L), phenol (5 mmol/L), 

Peroxidase (> 5 KU/L), cholesterolesterase (>150 U/L), 

cholesteroloxidase (.100 U/L) sodium azide 0,05%), tabung 

reaksi, pippet, inkubator, photometers. 

- Analisa yang digunakan : analisa Kholesterol. 

Prosedur analisa : 

Serum 

-  Diambil 10 µL dengan pippet dan dimasukkan 

dalam tabung reaksi yang telah diisi dengan reagen 

enzim. 

- Difortage (pencampuran). 

- Diinkubasi selama 10 menit pada suhu 20oC. 

- Diukur kadar kholesterol menggunakan alat 

photometers dengan panjang gelombang sebesar 546 

Hasil 

Gambar 8. Prosedur analisa Kholesterol 
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3.4. Variabel Pengamatan. 

Variabel bebas yaitu konsentrasi hormon testosteron, urea dan kholesterol. 

Variabel tidak bebas yaitu pakan perlakuan. 

 

3.5. Analisa Data. 

 Pengambilan data berupa konsentrasi hormon testosteron, urea dan 

kholesterol pada kambing Peranakan Etawah jantan diperoleh dari hasil analisa 

laboratorium, diantaranya untuk konsentrasi hormon testosteron menggunakan 

analisa RIA (Radioimmunoassay) yang tersaji pada Gambar 6, konsentrasi urea 

menggunakan analisa Urea yang tersaji pada Gambar 7 dan konsentrasi 

kholesterol menggunakan analisa Kholesterol yang tersaji pada Gambar 8. 

Selanjutnya, masing-masiong data diolah menggunakan analisis sidik ragam 

(tersaji pada Lampiran 4, 5 dan 6) 

 

3.6. Batasan Istilah. 

 Konsentrasi hormon testosteron adalah perbandingan jumlah hormon 

testosteron dalam tiap ml sampel darah (serum). 

 Konsentrasi kholesterol adalah perbandingan jumlah kadar kholesterol dalam 

tiap ml sampel darah (serum). 

 Konsentrasi urea adalah perbandingan jumlah kadar urea dalam tiap ml 

sampel darah. (serum). 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

4.1. Pengaruh nutrisi tepung ikan terhadap konsentrasi urea dalam tubuh 
ternak. 

   

Tepung ikan merupakan salah satu bahan pakan sumber protein yang kaya 

akan kandungan asam amino essensial (Anonimus, 2001b). Hasil dari pencernaan 

protein di rumen akan dihasilkan asam amino, peptida dan amonia (Anggorodi, 

1984). Menurut Lehninger (1994) bahan pakan berprotein tinggi, seperti halnya 

tepung ikan tidak boleh diberikan pada ternak dalam jumlah yang berlebihan di 

dalam konsentrat. Hal ini dikarenakan asam amino hasil pencernaan protein 

nantinya juga akan meningkat, sehingga dapat menyebabkan munculnya amonia 

bebas di dalam darah 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata konsentrasi urea dari 

sampel darah kambing Peranakan Etawah jantan dengan perlakuan (P0) untuk 

koleksi sampel darah minggu ke-1,5, dan 8 diperoleh nilai sebesar 31,5 ± 0,6 

mg/dL. Nilai tesebut lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan (P1) dan (P2) 

diperoleh nilai sebesar 31,0 ± 1,6 mg/dL dan 31,1 ± 1,4 mg/dL dan tersaji pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata konsentrasi urea pada tiap perlakuan pakan (berdasarkan 
koleksi minggu) 

              Perlakuan Rata-rata (mg/dL) 

P0 31,5 ± 0,6 

P1 31,0 ± 1,6 

P2 31,1± 1,4 

   

Dari hasil analisis ragam yang tersaji pada Lampiran 4, diketahui bahwa 

suplementasi tepung ikan (lokal dan impor) dalam pakan konsentrat tidak berbeda 
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nyata pengaruhnya terhadap konsentrasi urea pada kambing Peranakan Etawah 

jantan (P>0,05). Menurut Kohn et al.(2005) kisaran untuk konsentrasi urea dalam 

darah (BUN atau Blood ureum nitrogen) pada kambing sekitar 25 sampai 38 

mg/dL. Hal ini sesuai dengan hasil rata-rata konsentrasi urea darah untuk semua 

perlakuan baik (P0), (P1) dan (P2) berdasarkan koleksi sampel darah (minggu) 

yang tersaji pada Tabel 3 masih dalam kisaran normal yaitu  31,2 ± 1,2 mg/dL.  

Selain itu, dari rata-rata konsentrasi urea yang tersaji pada Tabel 3 dapat 

diketahui bahwa perlakuan (P1) dan (P2) yang menggunakan tepung ikan sebanyak 

15%, diperoleh konsentrasi urea lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan (P0) 

yang tidak menggunakan tepung ikan, hanya saja pada pakan ini ditambah dengan 

pemberian bungkil kedelai. Pada perlakuan (P0) cenderung mengalami kenaikan 

rata-rata konsentrasi urea pada minggu ke-5 dan 8 dibandingkan dengan perlakuan 

(P1) dan (P2) yang tersaji pada Gambar 9. 

Grafik rata-rata Urea
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Gambar 9. Grafik rata-rata konsentrasi urea  pada tiap perlakuan pakan konsentrat 

terhadap koleksi (minggu). 
 

Ditinjau dari segi jumlah total protein kasar dari bahan pakan yang 

dikonsumsi oleh kambing Peranakan Etawah jantan pada masing-masing 
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perlakuan berdasarkan bahan kering pakan baik hijauan maupun konsentrat, 

diketahui bahwa nilai rata-rata jumlah konsumsi total bahan kering untuk tiap ekor 

kambing Peranakan Etawah jantan tiap perlakuan masih belum mencukupi 

kebutuhan total bahan kering tiap ekor kambing (kg/BB/ekor/hari) yang tersaji 

pada Tabel 4. Hal ini dikarenakan pada saat penelitian berlangsung, kambing 

Peranakan Etawah jantan di lokasi penelitian tidak terbiasa dengan pakan 

konsentrat yang mengandung tepung ikan, sehingga sebagian besar kambing tidak 

terlalu suka dengan pemberian perlakuan pakan konsentrat yang menggunakan 

tepung ikan dibandingkan dengan pakan kontrol (P0) yang tidak menggunakan 

tepung ikan. Namun, dari hasil penelitian diketahui bahwa ketiga perlakuan yaitu 

(P0), (P1), dan (P2) mempunyai rata-rata konsumsi protein kasar yang tidak jauh 

berbeda yang tersaji pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jumlah rata-rata antara konsumsi protein kasar, konsumsi bahan kering  
dan kebutuhan bahan kering pada tiap perlakuan 

Perlakuan Kebutuhan 
total bahan kering 
(kg/BB/ekor/hari) 

Konsumsi 
total bahan kering 
(kg/BB/ekor/hari) 

Konsumsi protein 
kasar 

(kg/BB/ekor/hari) 
P0 1,28 ± 0,10 0,95 ± 0,10 0,15 ± 0,01 

P1 1,33 ± 0,22 0,94 ± 0,15 0,15 ± 0,01 

P2 1,30 ± 0,20 0,90 ± 0,08 0,15 ± 0,004 

 

Parakkasi (1999) menyatakan bahwa tingkat degradabilitas protein kasar 

di rumen untuk pakan suplemen urea dan bungkil kedelai pada perlakuan (P0) 

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tepung ikan yang digunakan pada 

perlakuan (P1) dan (P2). Protein kasar dari  tepung ikan tidak mudah didegradasi 

di dalam rumen, sehingga cenderung sebagian atau seluruhnya dicerna di usus 

halus untuk diubah menjadi asam amino yang akan dimanfaatkan oleh tubuh 
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ternak, sedangkan bahan pakan yang mudah terdegradasi di dalam rumen, seperti 

pakan suplemen urea dan bungkil kedelai akan menghasilkan amonia yang akan 

dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk pembentukan  protein mikroba. Amonia 

yang terbentuk di dalam rumen, apabila melebihi potensi daya guna amonia yang 

berasal dari ransum pakan pada suatu tingkat konsumsi bahan kering, maka 

kelebihan amonia yang terbentuk di rumen tidak ada yang dapat digunakan oleh 

mikroba rumen dan cenderung akan meningkatkan amonia darah yang berakibat 

pula pada meningkatnya pembentukan urea di dalam hati. Menurut Lehninger 

(1994) amonia yang berlebihan dalam tubuh dapat menjadi racun, sehingga ternak 

sering mengalami koma atau tidak sadar, kemudian dapat menyebabkan kematian 

pada ternak. 

 

4.2. Pengaruh nutrisi tepung ikan terhadap konsentrasi kholesterol dalam 
tubuh ternak. 

 
Lemak ikan sebagian besar termasuk golongan asam lemak tidak jenuh 

yang terdiri dari asam lemak omega 3 dan omega 6 yang  juga merupakan asam 

lemak essensial (Munisa, 2003). Disamping itu, lemak ikan juga sebagai sumber 

PUFA. konsumsi lemak yang banyak mengandung PUFA tidak menghasilkan 

peningkatan konsentrasi kholesterol dalam darah. Bahkan sebaliknya, PUFA 

cenderung menurunkan kholesterol dalam darah. (Sediaoetama, 2000)  

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata konsentrasi kholesterol  

untuk kambing Peranakan Etawah jantan dengan  perlakuan (P0) untuk koleksi 

sampel darah baik minggu ke-1, 5 dan 8 diperoleh nilai sebesar 47,1 ± 2,8 mg/dL. 

Nilai rata-rata kholesterol tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan kambing 
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Peranakan Etawah jantan yang diberi perlakuan (P1) dan (P2) yaitu sebesar 45,7 ± 

2,3 mg/dL dan  46,6 ± 1,9 mg/dL yang tersaji pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata konsentrasi kholesterol pada  tiap perlakuan pakan (berdasarkan 
koleksi minggu) 

             
Perlakuan Rata-rata  (mg/dL) 

P0 47,1 ± 2,8 

P1 45,7 ± 2,3 

P2 46,6 ± 1,9 

 
 Dari hasil analisis ragam, diketahui bahwa suplementasi tepung ikan 

(lokal dan impor) dalam pakan konsentrat tidak berbeda nyata pengaruhnya 

terhadap konsentrasi kholesterol pada kambing Peranakan Etawah jantan (P>0,05) 

yang tersaji pada Lampiran 5. Hasil rata-rata konsentrasi kholesterol darah untuk 

kambing Peranakan Etawah jantan secara keseluruhan, baik perlakuan (P0), (P1) 

dan (P2) yang tersaji pada Tabel 5 diperoleh  sebesar  46,5 ± 2,1 mg/dL. Nilai 

kisaran tersebut, bila dibandingkan dengan hasil pembahasan literatur 

dimungkinkan masih dalam kisaran normal. Menurut Keefe et al.(2004) dari hasil 

pengamatan terhadap beberapa hewan mamalia yang hidup liar di hutan, diketahui 

bahwa nilai kisaran untuk rata-rata kholesterol darah pada babi sekitar 50 – 70 

mg/dL, kuda sekitar 50 – 135 mg/dL, badak Hitam sekitar 50-75 mg/dL, dan 

gajah Afrika sekitar 50 – 110 mg/dL. 

Dari segi jumlah total konsumsi lemak kasar (LK) yang diperoleh dari 

bahan pakan berdasarkan bahan kering, terutama hijauan dan konsentrat untuk 

kambing Peranakan Etawah jantan pada masing-masing perlakuan, diketahui 

bahwa nilai rata-rata jumlah konsumsi total bahan kering untuk tiap ekor kambing 
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Peranakan Etawah jantan tiap perlakuan masih belum mencukupi kebutuhan total 

bahan kering tiap ekor kambing (kg/BB/ekor/hari) yang tersaji pada Tabel 6. Hal 

ini dikarenakan pada saat penelitian berlangsung, kambing Peranakan Etawah 

jantan di lokasi penelitian tidak terbiasa dengan pakan konsentrat yang 

mengandung tepung ikan, sehingga sebagian besar kambing tidak terlalu suka 

dengan pemberian perlakuan pakan konsentrat yang menggunakan tepung ikan 

dibandingkan dengan pakan kontrol (P0) yang tidak menggunakan tepung ikan. 

Untuk kambing Peranakan Etawah jantan dengan perlakuan (P0) dan (P2) 

mempunyai nilai rata-rata jumlah konsumsi lemak kasar yang sama yaitu sebesar 

0,05 ± 0,01 kg/hari yang tersaji pada Tabel 6. 

Tabel 6. Jumlah rata-rata antara konsumsi lemak kasar, konsumsi bahan kering  
dan kebutuhan bahan kering pada tiap perlakuan. 

Perlakuan 
Kebutuhan 

total bahan kering 
(kg/BB/ekor/hari) 

Konsumsi 
total bahan kering 
(kg/BB/ekor/hari) 

Konsumsi lemak 
kasar 

(kg/BB/ekor/hari)
P0 1,28 ± 0,10 0,95 ± 0,10 0,05 ± 0,01 

P1 1,33 ± 0,22 0,94 ± 0,15 0,06 ± 0,02 

P2 1,30 ± 0,20 0,90 ± 0,08 0,05 ± 0,01 

 

Meskipun jumlah konsumsi lemak kasarnya sama antara perlakuan (P0) 

dengan (P2), namun perlakuan (P0) yang mengandung bungkil kedelai mempunyai 

rata-rata konsentrasi kholesterol yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 

(P2) yang mengandung tepung ikan yang tersaji pada Tabel 5.  

 Pada grafik konsentrasi kholesterol, diketahui bahwa kambing Peranakan 

Etawah jantan yang diberi perlakuan (P0) mengalami kenaikan rata-rata 

konsentrasi kholesterol darah pada minggu ke-5 dan 8 dibandingkan dengan 

perlakuan (P1) dan (P2) pada minggu yang sama yang tersaji pada Gambar 10. 
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Grafik rata-rata Kholesterol
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Gambar 10. Grafik rata-rata konsentrasi kholesterol  pada tiap perlakuan 

konsentrat terhadap koleksi (minggu). 
 

 
Adanya kenaikan konsentrasi kholesterol pada perlakuan (P0) disebabkan 

oleh adanya kandungan asam lemak pada bahan pakan bungkil kedelai yang 

digunakan sebagai salah satu bahan penyusun ransum pakan konsentrat. Menurut 

Sediaoetama (2000) metabolisme asam lemak jenuh pada bungkil kedelai dapat 

menghasilkan acetyl-CoA yang dapat disintesa menjadi kholesterol. Oleh karena 

itu, konsumsi makanan yang banyak mengandung asam lemak jenuh rantai 

panjang dapat meningkatkan kadar kholesterol darah. Sedangkan, Munisa (2003) 

menyatakan bahwa lemak ikan sebagai bahan pembuatan tepung ikan sebagian 

besar termasuk golongan asam lemak tidak jenuh yang terdiri dari asam lemak 

omega 3 dan omega 6 yang juga merupakan asam lemak essensial. Menurut 

Sediaoetama (2000) lemak  ikan juga sebagai sumber PUFA. Selain itu, konsumsi 

lemak yang banyak mengandung PUFA tidak menghasilkan peningkatan 
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konsentrasi kholesterol dalam darah. Bahkan sebaliknya, PUFA cenderung 

menurunkan konsentrasi kholesterol dalam darah  

 

4.3. Pengaruh nutrisi tepung ikan terhadap konsentrasi hormon testosteron. 

 

 Hormon steroid salah satunya berupa hormon testosteron dan umumnya 

disintesa dari kholesterol (Toelihere, 1981). Menurut Sediaoetama (2000) lemak 

ikan sebagai sumber PUFA. Selain itu, konsumsi lemak yang banyak mengandung 

PUFA tidak menghasilkan peningkatan konsentrasi kholesterol dalam darah. 

Bahkan sebaliknya, PUFA cenderung menurunkan konsentrasi kholesterol dalam 

darah. 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa rata-rata konsentrasi hormon 

testosteron tertinggi berdasarkan koleksi minggu diperoleh pada kambing 

Peranakan Etawah jantan yang diberi perlakuan (P1) sebesar 14,2 ± 2,5 nmol/L 

dan nilai terendah diperoleh pada kambing Peranakan Etawah jantan yang diberi 

perlakuan (P0) sebesar 13,3 ± 0,4 nmol/L yang tersaji pada Tabel 7. 

 
Tabel 7. Rata-rata konsentrasi hormon testosteron pada tiap perlakuan      

(berdasarkan koleksi minggu)     
Perlakuan Rata-rata hormon testosteron (nmol/L) 

P0 13,3 ± 0,4 

P1 14,2 ± 2,5 

P2 13,8 ± 0,3 

 
 

 Dari hasil analisis ragam, diketahui bahwa suplementasi tepung ikan (lokal 

dan impor) dalam pakan konsentrat tidak berbeda nyata pengaruhnya terhadap 

konsentrasi hormon testosteron pada kambing Peranakan Etawah jantan (P>0,05) 

yang tersaji pada Lampiran 6. Secara keseluruhan, rata-rata konsentrasi hormon 
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testosteron pada kambing Peranakan Etawah jantan dengan perlakuan pakan (P0,P1 

dan P2) berdasarkan koleksi (minggu ke-1,5 dan 8) mempunyai nilai sebesar 13,8 

± 1,4 nmol/L. 

Pada grafik konsentrasi hormon testosteron, diketahui bahwa kambing 

Peranakan Etawah jantan yang diberi perlakuan (P1) dan (P2) cenderung 

mengalami kenaikan rata-rata konsentrasi hormon testosteron dari minggu ke-1 

sampai minggu ke-8. Sedangkan, pada perlakuan (P0) cenderung meningkat pada 

minggu ke-5 dan menurun pada minggu ke-8 yang tersaji pada Gambar 11. 
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Gambar 11. Grafik rata-rata konsentrasi hormon testosteron pada tiap perlakuan   

konsentrat terhadap koleksi (minggu). 
 

 Hasil rata-rata konsentrasi hormon testosteron terhadap kambing 

Peranakan Etawah jantan secara keseluruhan, bila dibandingkan dengan hasil 

literatur dimungkinkan masih dalam kisaran normal. Delgadillo and Chemineau 

(1992) menyatakan bahwa aktivitas antara hipotalamus, kelenjar pituitari dan 

testis terhadap sekresi hormon testosteron pada ternak bervariasi dengan 

panjangnya hari (lamanya penyinaran sinar matahari). Hal ini dilakukan dengan 
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pengamatan hormon testosteron terhadap kambing Alpine jantan, dimana sampel 

darah kambing yang diambil secara mingguan untuk kambing Alpine jantan 

dengan perlakuan penyinaran sinar matahari lebih banyak (long day) diperoleh 

nilai maksimal konsentrasi hormon testosteron sebesar 20,0 ± 1,4 nmol/L. 

Sedangkan, kambing Alpine jantan dengan perlakuan penyinaran sinar matahari 

lebih sedikit (short day) diperoleh nilai maksimal konsentrasi hormon testosteron 

sebesar 22,2 ± 1,2 nmol/L. 

Dari segi kuantitas, diketahui bahwa jumlah konsumsi nutrisi untuk 

kambing Peranakan Etawah jantan terutama lemak kasar pada perlakuan (P0) dan 

(P2) diperoleh nilai rata-rata yang sama yang tersaji pada Lampiran 11 yaitu 0,05 

± 0,01 Kg/hari, namun dari kedua perlakuan tersebut masing-masing diperoleh 

nilai konsentrasi hormon testosteron yang berbeda, dimana untuk perlakuan (P0) 

mempunyai nilai rata-rata konsentrasi hormon testosteron sebesar 13,3 ± 0,4 

nmol/L, dimana nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan (P2) 

dengan nilai rata-rata konsentrasi hormon testosteron sebesar 13,8 ± 0,3 nmol/L 

yang tersaji pada Tabel 7. Sedangkan, dari segi kualitas lemak diketahui bahwa 

mengkonsumsi bahan pakan yang mengandung asam lemak jenuh rantai panjang 

yang berlebihan, seperti bungkil kedelai  pada perlakuan (P0) dapat meningkatkan 

kadar kholesterol darah. Hal ini dikarenakan metabolisme asam lemak jenuh dapat 

menghasilkan acetyl-coA yang nantinya dapat disintesa menjadi kholesterol di 

dalam tubuh. Sedangkan, lemak ikan yang terdapat pada tepung ikan yang 

ditambahkan pada perlakuan (P1) dan (P2)  sebagian besar mengandung asam 

lemak tidak jenuh rantai panjang atau PUFA yang cenderung menurunkan 

kholesterol darah (Sediaoetama, 2000). 
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Pada saat penelitian berlangsung, pengambilan sampel darah kambing 

Peranakan Etawah jantan dilakukan pada pukul 11.00 WIB. Menurut Astuti.,dkk 

(2001)  pola metabolit kortisol yang berfluktuasi dapat digunakan sebagai 

indikator aktivitas kelenjar adrenal. Dalam bidang reproduksi, tingginya kadar 

kortisol sebagai indikator stres dapat menekan sekresi hormon testosteron. Pada 

percobaan terhadap Owa Jawa (Hylobates moloch) bahwa sekresi kortisol 

tertinggi diperoleh pada pukul 08.00-10.00 WIB (50-230 ng/ml) dan kadar 

terendah diperoleh pada pukul 16.00 WIB (50-150 ng/ml). 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 

5.1. Kesimpulan. 

           Disimpulkan bahwa pemberian tepung ikan (lokal dan impor) dalam pakan 

konsentrat dibandingkan dengan pakan kontrol yang tidak menggunakan tepung 

ikan, tetapi menggunakan bungkil kedelai dan urea cenderung memberikan nilai 

konsentrasi urea dan kholesterol darah yang lebih rendah pada sampel darah 

kambing Peranakan Etawah jantan dan mempunyai nilai rata-rata konsentrasi 

hormon testosteron yang lebih tinggi. Dari ketiga parameter yang diukur, meliputi 

konsentrasi hormon testosteron, urea dan kholesterol pada kambing Peranakan 

Etawah jantan masih dalam kisaran normal.  

 

5.2. Saran. 

  Dalam penyusunan ransum kambing untuk pejantan, khususnya kambing 

Peranakan Etawah, salah satu alternatif bahan pakan yang dapat dipilih adalah 

tepung ikan. Kandungan nutrisi tepung ikan, terutama protein mempunyai tingkat 

degradabilitas yang rendah di rumen, sehingga cenderung tidak meningkatkan 

konsentrasi urea dalam tubuh. Selain itu, lemak tepung ikan cenderung 

menurunkan kadar kholesterol akibat penimbunan lemak tubuh, sehingga 

mempunyai pengaruh yang baik ditinjau dari segi kesehatan ternak dan juga 

reproduksi ternak jantan. 
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