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ABSTRACT

THE EFFECT OF SUBTITUTION OF TEAK LEAVES (Tectona grandis 
Linn.) OVER NATIVE GRASS  IN COMPLETE FEED 

ON FEED CONSUMPTION AND AVERAGE WEIGHT GAIN OF GOAT

This Research was conducted at Unit Pelaksana Teknik Daerah (UPTD) 
Singosari from September to November 2007.

The aim this experiment is to know the effect of use of teak leaf as forage 
in complete feed on feed consumption and average daily gain of goat.

The materials  used were :  (1)  Complete  feed composition using  field 
grass and concentrates,  (2) Concentrates  (consisted  pollard,  rice bran,  coconut 
meals, minerals), (3) Twelve goats (12 months of age with the initial body weight 
between 20 – 26 kg).  The experiment  used Randomized Block Design with 4 
treatments and 3 replications. The treatment were 4 formations of complete feed 
that is : R0 70% concentrates + 30% forages (30% field grass + 0% teak leaf);    R1 

70% concentrates  + 30% forages  (20% field  grass  + 10% teak leaf);  R2 70% 
concentrates  +  30%  forages  (10%  field  grass  +  20%  teak  leaf);  R3 70% 
concentrates + 30% forages (0% field grass + 30% teak leaf). Each treatment of 
complete feed arranged in iso protein containing 13 % crude protein. 

The results of the research showed that there were significant difference 
among the treatments (P<0,05) of feed intake. Higher levels of teak leaf usage in 
the complete feed decreased dry matters intake, organic matters intake and crude 
protein  intake.  R2 treatments  resulted  the  highest  dry  matters  intake  (97,21 
g/weight0,75/day), organic matters intake (77,38 g/weight0,75/day) and crude protein 
intake (12,56 g/weight0,75/day).  The different result showed in the treatments of 
average  daily  gain,  there  were  no  significant  difference  among the  treatments 
(P≥0,05). R3 treatments resulted the highest weight gain (67,13 g/head/day).

Key words  :  teak  leaves,  native  grass  subtitution,  complete  feed,  feed  intake, 
average daily gain.
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RINGKASAN

PENGARUH SUBTITUSI RUMPUT LAPANG DENGAN DAUN JATI 
(Tectona grandis Linn.) DALAM PAKAN LENGKAP TERHADAP 

KONSUMSI PAKAN DAN PERTAMBAHAN BOBOT BADAN PADA 
KAMBING

Penelitian ini telah dilaksanakan di Unit Pelaksana eknik Daerah (UPTD) 
Singosari pada bulan September hingga November 2007.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
guguran  daun  jati  sebagai  pengganti  hijauan  dalam  pakan  lengkap  terhadap 
konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan.

Materi yang digunakan adalah : (1) Komposisi pakan lengkap terdiri atas 
rumput  lapang  dan  konsentrat,  (2)  Konsentrat  (terdiri  dari  pollard,  bekatul, 
bungkil  kelapa,  mineral),  (3) 12 ekor kambing (umur 12 bulan dengan kisaran 
bobot  badan  20  hingga  26  kg).  Penelitian  ini  menggunakan  Rancangan  Acak 
Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 kelompok. Perlakuan terdiri dari atas 
4 susunan pakan lengkap, yaitu : R0 terdiri dari 70% konsentrat + 30 % hijauan 
(30% rumput  lapang  +  0% daun  jati),  R1 terdiri  dari  70% konsentrat  +  30% 
hijauan (20% rumput lapang + 10% daun jati), R2 terdiri dari 70% konsentrat + 
30% hijauan (10% rumput lapang + 20% daun jati), R3 terdiri dari 70% konsentrat 
+  30% hijauan (0% rumput  lapang + 30% daun jati).  Setiap  perlakuan pakan 
lengkap dibuat secara iso protein yang mengandung 13% protein kasar (PK).

Hasil  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  yang  nyata 
(P<0,05) pada konsumsi pakan. Penggunaan guguran daun jati pada tingkat yang 
lebih tinggi dalam pakan lengkap dapat menurunkan KBK, KBO dan KPK. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi KBK adalah pada perlakuan R2 

(97,21  g/kg  BB0,75/hari),  KBO  (77,38  g/kg  BB0,75/hari)  dan  KPK  (12,56  g/kg 
BB0,75/hari). Hasil yang berbeda didapat pada tingkat PBB pada ternak, tidak ada 
perbedaan yang nyata (P≥0,05) pada PBB ternak. Perlakuan R3 menunjukkan nilai 
PBB tertinggi dari semua perlakuan (67,13 g/ekor/hari).

Kata kunci : daun jati, subtitusi rumput lapang, pakan lengkap, konsumsi pakan, 
PBB

DAFTAR ISI
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pakan ternak merupakan salah satu faktor penting dalam usaha menunjang 

pembangunan subsektor peternakan mengingat 60-70% dari total biaya produksi 

adalah  pakan.  Pakan  yang  berkualitas  baik  dan  kuantitasnya  memadai  akan 

memberi hasil produksi ternak yang tinggi.

Namun demikian peningkatan produktivitas ternak biasanya menghadapi 

kendala  ketatnya  persaingan  untuk  mendapatkan  sumber  pakan  serta  semakin 

mahalnya biaya pakan (Susanti, 1998). Persaingan penggunaan lahan dewasa ini 

untuk  tanaman  pangan,  perumahan  dan  kebutuhan  manusia  seperti  jalan  dan 

sarana  lain  menyebabkan  terbatasnya  lahan  untuk  penanaman  hijauan  pakan 

ternak, sehingga ternak sebagai komoditi pemenuhan kebutuhan protein hewani 

sering  mengalami  kekurangan pakan terutama  pada musim kemarau.  Berbagai 

upaya  dilakukan  untuk  mendapatkan  berbagai  macam bahan  pakan  yang  baru 

yang dapat digunakan sebagai pakan alternatif yang relatif murah, mudah didapat 

dan kandungan nutriennya baik dengan tidak mengabaikan lahan untuk kebutuhan 

pertanian pangan. Salah satu pakan alternatif tersebut adalah limbah perhutanan 

yang berupa guguran daun jati.

Limbah tanaman jati  berupa guguran daun mempunyai  peluang sangat 

besar untuk digunakan sebagai pakan  ternak sumber serat  dengan baik, karena 

guguran  daun  jati  banyak  ditemui  pada  saat  kemarau  dan  ketersediaannya 

melimpah  pada  daerah  atau  kawasan  tertentu  (localized  area).  Secara  umum 
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pemanfaatan guguran daun jati sebagai pakan ternak belum banyak dilakukan oleh 

peternak, padahal guguran daun jati mempunyai potensi yang cukup besar sebagai 

pakan ternak jika diberikan dalam bentuk pakan lengkap.

Tini dan Amri (2002) menyatakan bahwa jati merupakan jenis tanaman 

yang tidak selalu hijau atau biasa disebut deciduons, yakni ada saatnya mengalami 

gugur daun. Hal ini sangat tergantung dari kondisi iklim, musim, variasi hujan dan 

panas,  serta  komposisi  tanah  yang  berbeda  akibat  perbedaan  geologis  dan 

geografis.

Tanaman jati  di  Indonesia  memiliki  luas  areal  pertanaman yang  relatif 

tinggi. Tanaman jati sebagian besar berada di Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, NTB, Maluku, Lampung dan Bali (Sumarna, 2004).

Areal  jati  di  Jawa  Tengah  terdapat  107  lokasi  (10  KPH)  dengan  luas 

2.073,2 hektar, di Jawa Timur sebanyak 59 lokasi (12 KPH) dengan luas 980,7 

hektar, sedangkan di Jawa Barat terdapat 15 lokasi (5 KPH) dengan luas 245,4 

hektar (Mahfudz, 2003).

Dari hasil analisis proksimat yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan  Ternak  Fakultas  Peternakan  Universitas  Brawijaya  diketahui  bahwa 

daun jati mempunyai kandungan BK 89,07%, PK 4,90%, LK 5,54%, SK 26,04% 

dan abu 28,17%. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang 

pengaruh  substitusi  hijauan  dengan  guguran  daun  jati  dalam  pakan  lengkap 

terhadap konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan pada kambing.
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Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh substitusi 

rumput lapang dengan daun jati dalam pakan lengkap terhadap konsumsi pakan 

dan pertambahan bobot badan.

Tujuan

Tujuan dari  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi 

rumput lapang dan daun jati dalam pakan lengkap terhadap konsumsi pakan dan 

pertambahan bobot badan.

Manfaat

Hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat 

untuk menambah pengetahuan dalam hal penggunaan daun jati sebagai pengganti 

hijauan dalam pakan ternak kambing. Selanjutnya hasil serta data yang diperoleh 

dari penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian yang terkait.

Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini  adalah substitusi  rumput 

lapang dengan daun jati pada pakan lengkap dapat menurunkan tingkat konsumsi 

pakan dan pertambahan bobot badan pada kambing.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kambing

Kambing telah dipelihara oleh manusia sebagai hewan ternak sejak 7.000 

SM – 6.000 SM. Kemungkinan besar kambing adalah ternak yang pertama sekali 

dijinakkan dan dipelihara sebagai penghasil daging, susu dan kulit. Sifat kambing 

adalah suka memilih makanan, terutama pucuk-pucuk tumbuhan atau daun untuk 

memenuhi kebutuhan zat makanan. Peternakan kambing yang ada sekarang dapat 

memenuhi sekitar 12%-15% kebutuhan daging kambing nasional. Lebih dari 95% 

peternakan  kambing  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  daging,  sementara 

sisanya adalah untuk penghasil susu (Anonimus, 2004).

Menurut Anonimus (2006a)  bahwa dalam sistematika klasifikasi  hewan, 

kambing mempunyai penggolongan sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mammalia

Ordo : Artiodactyla

Famili : Bovidae

Subfamili : Caprinae

Genus : Capra

Species : Capra aegagrus

Subspecies : Capra aegagrus hircus
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Dari  Jumlah  kebutuhan  8,014  kg/kapita/tahun  akan  daging  kambing  di 

Jawa  Timur  pada  tahun  2004-2005  maka  dibutuhkan  usaha  peternakan  yang 

banyak  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  terhadap  daging.  Populasi 

kambing  di  Jawa  Timur  pada  tahun  2005  adalah  2.384.973  ekor  sedangkan 

populasi kambing di Malang pada tahun yang sama adalah 1.335 ekor (Anonimus, 

2006b).

Ternak  kambing  memegang  peranan  penting  dalam  pengadaan  bahan 

makanan  di  Indonesia.  Sebagai  sumber  protein  hewani,  ternak  kambing 

mempunyai potensi yang dapat diandalkan, karena populasinya yang cukup besar 

dan penyebarannya merata di seluruh lapisan masyarakat, khususnya daerah Jawa. 

Walaupun  demikian  masih  banyak  kendala  dalam  produksi  dan 

pengembangannya  di  Indonesia.  Di  antara  faktor-faktor  tersebut  adalah 

produktivitas  dan  performans  yang  rendah,  tingkat  kematian  yang  tinggi,  laju 

pertumbuhan  yang  rendah,  mutu  makanan  dan  tatalaksana  yang  kurang 

mendukung. Selain itu, karena ternak kambing banyak diusahakan dalam sistem 

produksi  yang  kecil  dengan  modal  yang  rendah  menjadi  salah  satu  faktor 

penghambat pula (Wiryawani, 2007).

Smith (1988) menambahkan bahwa ada perbedaan mendasar antara hewan 

kambing dan domba dilihat  dari  segi anatomis.  Adapun ciri–ciri  anatomis  dari 

domba adalah :

1. Merupakan hewan gembala yang berasal dari dataran rendah.

2. Cenderung membentuk kelompok besar agar merasa aman.

3. Menjauhi manusia.

4. Rambut dari wool.
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5. Badan cenderung bulat.

6. Ekor lebih panjang dan lebih rendah dari domba.

7. Tidak bertanduk.

Sedangkan kambing mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kambing merupakan pemakan daun dari bukit di daerah Timur Tengah.

2. Tidak hidup berkelompok.

3. Cenderung lebih mendekati kepada manusia.

4. Rambut biasa bukan wool.

5. Badan lebih bersudut.

6. Ekor lebih pendek dan lebih tinggi dari domba.

7. Berjanggut dan bertanduk.

Kambing banyak dipelihara karena mudah menyesuaikan diri dengan alam 

sekitar.  Aktivitas  beternak  kambing  bukan saja  sebagai  usaha  sampingan  bagi 

pengusaha kecil tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan daging, sementara dapat 

mengurangi impor daging. Kambing terdiri dari banyak bangsa, ada dua bangsa 

kambing yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu bangsa kambing lokal atau 

biasa disebut kambing Kacang dan kambing Jamnapari atau Etawa. (Anonimus, 

2005)

Lebih  lanjut  Devendra  (1994)  menambahkan  bahwa  kambing  kacang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut antara lain :

1. Merupakan kambing yang tahan derita, lincah, mampu beradaptasi dengan 

baik dan tersebar luas di wilayah Indonesia.

2. Berwarna hitam, kadang-kadang dengan beberapa bercak putih.

3. Tanduk berbentuk pedang melengkung ke atas dan ke belakang.
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4. Jantan berjanggut pada umumnya, dan ada beberapa pada betina.

5. Leher pendek dan punggung melengkung sedikit lebih tinggi dari bahunya.

6. Jumlah anak lahir seperindukan 2,2 ekor.

7. Tinggi  gumba pada jantan  adalah sekitar  60  – 65  cm dan pada betina 

sekitar 56 cm.

8. Berat badan dewasa pada jantan adalah 25 kg dan pada betina adalah 20 

kg.

Sedangkan  Anonimus  (2006a)  menambahkan  bahwa  kambing  Etawa 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Badan besar, tinggi gumba pada jantan 90 cm hingga 127 cm dan pada 

betina hanya mencapai 92 cm

2. Bobot badan pada jantan bisa mencapai  91 kg, sedangkan betina hanya 

mencapai 63 kg

3. Telinga panjang dan terkulai ke bawah

4. Dahi dan hidung cembung

5. Baik jantan maupun betina bertanduk pendek

6. Kambing jenis Etawa ini mampu menghasilkan susu hingga tiga liter per 

hari.

Tanaman Jati (Tectona grandis, Linn.)

Jati memiliki banyak nama di beberapa daerah. Di Indonesia, umumnya 

dinamakan jati,  kecuali di  daerah Jawa Barat yang lebih dikenal dengan kijati. 

Dalam bahasa Inggris, jati terkenal dengan nama teak atau tek. Istilah ini berasal 

dari  bahasa  Malabar,  India  yaitu  kata  Tayk  atau  tayka.  Di  Hindustan,  jati 
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dinamakan  Sngoen,  di  Thailand  dikenal  sebagai  Mai sah,  sedangkan di  Tamil 

dinamakan Tek maran.

Awalnya dalam ilmu botani, berdasarkan sifat, manfaat dan kegunaannya, 

jati  dimasukkan  ke  dalam  keluarga  Quercus.  Bunga  dan  buah  jati  memang 

memiliki kemiripan dengan jenis Quercus. Nama Tectona grandis diberikan oleh 

Lineaus  fil.  Berdasarkan  penelitian  selanjutnya,  jati  dimasukkan  ke  dalam 

keluarga Verbenaceae (Mahfudz, 2003).

Dalam  sistematika  klasifikasi  tumbuhan,  tanaman  jati  mempunyai 

penggolongan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Angiospermae

Sub-kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Verbenales

Famili : Verbenaceae

Genus : Tectona

Species : Tectona grandis, Linn.

Jati termasuk calcious tree species, yaitu jenis tanaman yang memerlukan 

unsur kalsium dalam jumlah relatif  besar untuk tumbuh dan berkembang. Dari 

hasil  analisis  abu  yang  telah  dilakukan  diketahui  kandungan  jati  terdiri  dari 

Calcium (CaO)  31,3%,  Phosphorous  (P)  29,7%,  Silika (SiO2)  sebanyak  25% 

(Mahfudz, 2003).

Sedangkan dari analisis proksimat yang telah dlakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang, 
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diperoleh hasil berupa BK sebesar 89,07%, abu 28,17%, PK 4,90%, SK 26,04%, 

dan LK sebesar 5,54%.

Secara  morfologis,  tanaman  jati  memiliki  tinggi  yang  dapat  mencapai 

sekitar  30-45  meter.  Dengan  pemangkasan,  batang  yang  bebas  cabang  dapat 

mencapai antara 15-20 cm. Diameter batang dapat mencapai 220 cm. Kulit kayu 

berwarna  kecoklatan  atau  abu-abu  yang  mudah  terkelupas.  Pangkal  batang 

berakar papan pendek dan bercabang sekitar 4. daun berbentuk opposite (bentuk 

jantung membulat  dengan ujung meruncing),  berukuran panjang 20-50 cm dan 

lebar  15-40  cm,  permukaannya  berbulu.  Daun  muda  (petiola)  berwarna  hijau 

kecoklatan, sedangkan daun tua berwarna hijau tua keabu-abuan (Sumarna, 2004).

Menurut  Mahfudz  (2003)  areal  produksi  benih  jati  di  Jawa  Tengah 

terdapat  107 lokasi  (10  KPH)  dengan  luas  2.073,2  hektar  dan  produksi  benih 

sekitar 69.498,9 kg/tahun,di Jawa Timur sebanyak 59 lokasi (12 KPH) dengan 

luas  980,7 hektar dan produksi  benih sebesar 35.665,7 kg/tahun,  sedangkan di 

Jawa Barat terdapat 15 lokasi (5 KPH) dengan luas 245,4 hektar dan produksi 

benih 13.349,5 kg/tahun.

Lebih  lanjut,  Mahfudz  (2003)  menambahkan  bahwa pohon plus  jati  di 

Jawa terdapat sebanyak 182 pohon, tersebar di Jawa Tengah sebanyak 111 pohon 

(8 KPH) dengan produksi benih 55,5 – 333 kg/tahun, di Jawa Timur sebanyak 53 

pohon (6 KPH) dengan produksi benih 26,5 – 159 kg/tahun, sedangkan di Jawa 

Barat sebanyak 18 pohon (8 KPH) dengan produksi benih 9 – 54 kg/tahun. Musim 

masak  buah  T.  grandis  umumnya  terjadi  pada  bulan  Juli  -  Agustus  ,  dengan 

tingkat produksi benih per pohon 0,5 – 3 kg/tahun.
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Pakan Kambing

Kebutuhan  berbagai  fisiologi  tubuh  ternak  ruminansia  dapat  dipenuhi 

melalui  pemberian  nutrien  seimbang  yang  terkandung  dalam  pakan.  Pakan 

merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas daging yang dihasilkan 

oleh kambing potong.

Siregar (1995) menyatakan bahwa ransum merupakan satu atau berbagai 

jenis  pakan  yang  diberikan  kepada  seekor  ternak,  selama  sehari  semalam dan 

ransum harus dapat memenuhi nutrien yang dibutuhkan oleh seekor ternak untuk 

berbagai fungsi tubuh seperti hidup pokok, produksi maupun reproduksi. Lebih 

lanjut  Siregar  (1995)  menyatakan  bahwa  memenuhi  kebutuhan  pokok  ternak 

maka perlu diketahui jenis dan jumlah zat makanan yang diperlukan untuk hidup 

pokok maupun produksi yang meliputi : protein, energi, vitamin dan mineral.

Pakan  ternak  ruminansia  yang  ideal  ditinjau  dari  segi  biologis  dan 

ekonomis  terdiri  dari  sejumlah  hijauan  dan  konsentrat.  Bahan  pakan  kasar 

merupakan  pakan  utama  untuk  kambing  potong  sebagai  salah  satu  ernak 

ruminansia. Bahan pakan kasar dapat berupa rumput-rumputan, leguminosa dan 

limbah  pertanian.  Bahan pakan  kasar  pada  umumnya  mengandung serat  kasar 

yang  tinggi  sedangkan  pakan  penguat  (pakan  konsentrat)  merupakan  pakan 

pelengkap, sebab tidak semua zat makanan dapat dipenuhi dari hijauan. Salah satu 

cara  yang  digunakan  akan  mencampur  pakan  sumber  serat  dengan  konsentrat 

dalam bentuk ransum tunggal menjadi pakan lengkap (Blakley dan Bade, 1998).

Hijauan dan konsentrat dalam ransum kambing potong harus mempunyai 

perbandingan yang tepat. Kesalahan dalam menentukan perbandingan hijauan dan 

konsentrat  mengakibatkan  kerugian  dalam  produksinya.  Ørskov  (1998) 
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menyatakan bahwa pemberian konsentrat yang berlebihan mempunyai efek yang 

merugikan  karena  sejumlah  besar  konsentrat  akan  berakibat  pada  peningkatan 

keasaman rumen sehingga akan mengganggu pencernaannya.

1. Hijauan

Perkembangan  pembangunan  sub-sektor  peternakan  tidak  terlepas  dari 

penyediaan  pakan hijauan  secara  kontinyu sepanjang  tahun,  baik  segi  kualitas 

maupun  kuantitas  guna  menunjang  produktivitas  ternak  yang  tinggi.  Hijauan 

pakan  ternak  mempunyai  peranan  yang  besar  dalam  produktivitas  ternak 

ruminansia.

Pakan untuk ternak ruminansia dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 

pakan sumber serat  dan konsentrat.  Sumber serat  dapat  berupa hijauan (jerami 

jagung dan kulit jagung). Hijauan pakan ternak merupakan golongan bahan pakan 

kasar  untuk ternak ruminansia yang  diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, 

leguminosa, limbah pertanian dan perkebunan.

Peranan hijauan sebagai pakan ternak ruminansi dapat ditinjau dari 2 segi 

yaitu sebagai sumber nutrien bagi mikroba dan induk semang, pengisi lambung 

depan dan fungsi rumen normal. (Chuzaemi dan Hartutik, 1988).

Kualitas  hijauan  sangat  berpengaruh  terhadap  jumlah  hijauan  yang 

diberikan dalam pakan ruminansia. Jika kualitas hijauan tinggi, maka jumlah yang 

diberikan untuk memenuhi kebutuhan ternak sedikit sehingga dapat menghemat 

biaya pakan. Menurut Etgen dan Reaves (1978), hijauan yang berkualitas tinggi 

akan mengandung nutrien yang lebih tinggi pula, demikian pula dengan nutrien 

yang tercerna juga tinggi. Kualitas hijauan yang diberikan pada ternak ruminansia 
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tidaklah  selalu  seragam,  pada  umumnya  cenderung  mempunyai  kualitas  yang 

rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : jenis hijauan, 

umur pemotongan, kandungan nutrien, kecernaan dan iklim. Oleh karena itu, pada 

konsentrat  mutlak  harus  ditambahkan,  karena  tidak  semua  nutriennya  dapat 

dipenuhi dari hijauan (Syarief dan Sumoprastowo,1985).

2. Konsentrat

Konsentrat merupakan bahan pakan penguat yang berguna sebagai pakan 

pelengkap bagi ternak ruminansia, karena tidak semua zat makanan dipenuhi oleh 

hijauan (Chuzaemi dan Hartutik, 1988). Bahan pakan penyusun konsentrat dapat 

berupa sumber protein atau sumber energi dan umumnya terdiri dari biji-bijian 

dan hasil ikutan industri pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto, 1991).

Salah satu alasan penambahan konsentrat dalam pakan ternak adalah untuk 

pemenuhan  kebutuhan  protein.  Protein  merupakan  penyusun  protoplasma  dan 

dinding dari setiap sel dalam tubuh, maka pemberian protein untuk ternak harus 

dilakukan secara terus menerus melalui pemberian makanan untuk pertumbuhan, 

pergantian sel dan produksi lainnya.

Lebih  lanjut  Parakkasi  (1990)  menyatakan  bahwa  protein  kasar  adalah 

semua ikatan yang mengandung nitrogen (N) yang dapat  dibagi  dalam protein 

sesungguhnya (true protein) dan zat-zat yang mengandung N tapi bukan protein 

(non-protein nitrogen).

Banerjee  (1990)  menambahkan  bahwa  nutrien  tercerna  (digestable 

nutrien)  terhitung  berdasarkan  penjumlahan  persentase  dari  tiap  nurien  pakan 

dengan koefisien cerna dan hasil dari perhitungan didapat kilogram dari nutrien 
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tercerna per 100 kg dari pakan. TDN (total digestibility nutrient) menunjukkan 

jumlah energi relatif dari pakan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi nilai 

TDN dalam pakan adalah :

1. Persentase dari bahan kering

2. Kecernaan dari bahan kering

3. Jumlah kandungan mineral dalam kecernaan bahan kering

4. Jumlah lemak dalam kecernaan bahan kering

Pemberian  pakan  konsentrat  sebaiknya  terdiri  dari  bermacam-macam 

campuran bahan pakan, karena dengan adanya variasi kandungan nutrisi tersebut 

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

saling  melengkapi  (Djannah,  1985).  Menurut  Blakely  dan  Blade  (1988) 

menyatakan bahwa pakan konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan 

pakan  yang  berkualitas  dan  palatabilitas  yang  tinggi  sehingga  dapat  berfungsi 

sebagai suplemen bagi hijauan dan ternak dapat mencapai produksi maksimum. 

Pemberian  konsentrat  dapat  dicampur sekaligus dengan hijauan sebagai 

pakan lengkap dan dapat  digunakan sebagai pakan basal dalam pakan lengkap 

(Ørskov, 1998). Menurut Siregar (1995) bahwa untuk mencapai PBB yang tinggi, 

bila pakan basal berkualitas rendah maka rasio antara hijauan dan konsentrat yang 

diberikan adalah 45% : 55%. Bila kualitas pakan basal hijauan yang diberikan 

berkualitas maka rasio hijauan dan konsentratnya yang diberikan adalah sebesar 

60% : 40%.
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3. Pakan Lengkap (Complete Feed)

Pakan  lengkap  adalah  penyajian  pakan  dengan  sistem  pencampuran 

komponen-komponen bahan pakan (hijauan dan konsentrat) secara bersama-sama 

untuk meningkatkan palatabilitas  dan menurunkan seleksi  bagian-bagian pakan 

oleh tenak (Owen, 1979). Lebih lanjut Ørskov (1998) menyatakan dengan sistem 

pemberian pakan lengkap dapat diupayakan pencapaian kondisi yang stabil dalam 

rumen  dan  secara  umum  dapat  memberikan  kesehatan  yang  baik  bagi  tenak. 

Dengan memberikan  pakan lengkap  pH rumen tidak fluktuatif  sehingga dapat 

mencegah timbulnya asidosis.

Pakan  lengkap merupakan  kumpulan  bahan-bahan  pakan  termasuk 

hijauan  yang  telah  dihitung  bagiannya,  diproses  dan  dicampur  menjadi  satu 

kesatuan  (seragam)  yang  diberikan  secara  bebas  pada  ternak  untuk  memasok 

nutrien  yang  diperlukan  oleh  ternak  (Reddy,  1988).  Adapun  menurut  Owen 

(1979) pakan lengkap merupakan suatu sistem pemberian pakan campuran bahan-

bahan pakan yang diproses untuk mengurangi seleksi dari ternak dalam bentuk 

pakan tunggal.

Sistem ini telah dikenalkan beberapa tahun dinegara-negara berkembang 

untuk  menyederhanakan  pemberian  pakan  pada  ternak  ruminansia  yang 

berproduksi tinggi dengan biaya dan tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dapat 

meningkatkan  konsumsi  dan  menghindari  terjadinya  penolakan  dalam  porsi 

tertentu bahan pakan yang tidak disukai. Selain mengurangi biaya pakan, pakan 

lengkap  juga  dapat  mengurangi  fluktuasi  asam  dalam  rumen  sehingga  bisa 

meningkatkan efisiensi pakan.
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Adapun kelebihan  penggunaan pakan  lengkap  adalah  dapat  menjamin 

pasokan zat makanan yang seimbang, mengontrol rasio hijauan dan konsentrat, 

membantu  dalam memperbaiki  penggunaan  limbah  pertanian,  mengurangi  sisa 

hasil pakan dan biaya serta mengurangi seleksi pakan oleh ternak (Reddy, 1998). 

Beberapa  prinsip  yang  harus  diperhatikan  dalam  penggunaan  pakan  lengkap, 

antara lain : (1) Bahan-bahan pakan diproses dan dicampur menjadi satu untuk 

diberikan pada ternak, dengan komposisi  penyusunan pakan sebagaimana telah 

ditetapkan,  (2) Pakan diberikan secara bebas selama 24 jam sesuai  kebutuhan, 

sehingga ternak dapat makan tanpa ada pembatasan, (3) Dapat mengubah rasio 

hijauan dan konsentrat  sesuai  keperluan,  (4) Pakan harus mengandung hijauan 

yang cukup untuk memenuhi serat kasar yang dibutuhkan, (5) Diberikan sebagai 

pakan tunggal (Owen, 1979). Oleh karena itu, penggunaan pakan yang berkualitas 

serta  penanganan  yang  tepat  akan  memberikan  kesempatan  bagi  ternak  untuk 

mengembangkan kemampuan genetiknya semaksimal mungkin.

Menurut  Riwantoro  (2006)  bahwa disamping  mengandung nutrisi  yang 

seimbang,  keunggulan  pakan  lengkap  dibanding  bahan  pakan  lain  adalah 

harganya yang lebih murah. Hal ini dimungkinkan karena pakan lengkap dibuat 

dari  bahan  baku  limbah  pertanian  dan  agroindustri  ditambah  perlakuan 

suplementasi bahan-bahan bernilai nutrisi tinggi. Keunggulan lainnya antara lain: 

1. Hemat dalam penggunaan tenaga kerja

2. Mudah diaplikasikan

3. Waktu penggemukan relatif pendek (3-4 bulan)

4. Pertumbuhan bobot badan cukup tinggi (150-200 g/ekor/hari)

5. Praktis dan ekonomis.
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Pakan  komplit  selain  mempunyai  keuntungan  juga  memiliki  faktor 

pembatas  dalam  mengembangkan  teknologi  yaitu:  meningkatnya  harga  mesin 

prosessing,  meningkatnya  biaya  pembuatan,  kurangnya  tenaga  managerial  dan 

tenaga ahli  yang mampu mengolah limbah industri  dan limbah pertanian, sulit 

diadaptasikan pada ternak yang dipelihara dengan cara penggembalaan,  kurang 

ekonomis untuk jumlah ternak yang dipelihara sedikit.

Konsumsi pakan

Tingkat  konsumsi  (voluntary  feed  intake atau  VFI)  adalah  jumlah 

makanan yang terkonsumsi oleh hewan bila  bahan makanan tersebut  diberikan 

secara ad-libitum. Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk mengevaluasi 

nilai nutrisi bahan pakan. Keragaman kapasitas produksi ternak yang disebabkan 

oleh  pakan  yang  paling  utama  adalah  konsumsi  sedangkan  konsumsi  sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kecernaan (Chuzaemi dan Hartutik, 1990).

Ternak  ruminansia  yang  sehat  akan  menkonsumsi  pakan  dalam jumlah 

yang  terbatas  sesuai  dengan  kebutuhannya  untuk  hidup  pokok  dan  produksi. 

Tinggi rendahnya konsumsi pakan pakan sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal 

(lingkungan) dan internal (kondisi ternak itu sendiri). Faktor eksternal terdiri dari: 

temperatur  lingkungan,  bentuk  pakan  dan  konsentrasi  nutrisi.  Faktor  internal 

terdiri  dari:  palatabilitas,  selera,  status  fisiologi  dan  berat  badan  (Anonimus, 

2005).

Konsumsi  pakan  merupakan  jumlah  pakan  yang  dapat  dimakan  oleh 

ternak per satuan bobot badan dalam waktu 24 jam (Parakkasi,  1999). Tingkat 

konsumsi  pakan  seekor  ternak  bergantung  pada  bobot  badan  ternak,  individu 
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ternak,  tipe  dan level  produksi,  palatabilitas  dan  faktor  lingkungan.  Konsumsi 

pakan  juga  dipengaruhi  oleh  degradasi  bahan  pakan  yang  berserat  tinggi, 

pengangkutan  digesta  dan laju  keluarnya  bahan pakan dari  rumen (Curch  dan 

Pond, 1984).

Selanjutnya  Parakkasi  (1999)  menjelaskan  faktor-faktor  yang 

mempengaruhi konsumsi adalah :

1. Faktor ternak adalah permintaan fisiologis dari ternak tersebut untuk hidup 

pokok  dan  produksi  sesuai  dengan  kapasitas  saluran  pencernaan  ternak 

tersebut. Yang termasuk faktor hewan tersebut adalah :

1) Bobot badan ternak, ternak yang lebih besar akan mengkonsumsi pakan 

dalam jumlah  yang  lebih  besar  pula.  Bobot  badan dewasa  mempunyai 

bobot  badan  yang  berbeda  dan  mempunyai  tingkat  kegemukan  yang 

berbeda pula pada umur dan makanan yang sama.

2) Jenis  kelamin,  jenis  kelamin  mempengaruhi  tingkat  konsumsi  pada 

ternak.

3) Umur,  semakin  banyak  umur  ternak  akan  semakin  tinggi  pula  tingkat 

konsumsinya terhadap makanan.

4) Genetik,  ternak  dengan  bibit  dari  genetik  yang  unggul  akan 

mengkonsumsi pakan yang berbeda dengan bibit dari genetik yang jelek, 

hal ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis pada ternak yang lebih cepat 

pertumbuhannya.

5) Tipe, ternak dengan tipe pedaging dan tipe perah akan mempunyai tingkat 

konsumsi pakan yang berbeda, bergantung untuk kebutuhan produksinya.
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2. Faktor  makanan  adalah  semakin  tinggi  nilai  nutrisi  makanan  akan 

meningkatkan  nilai  cerna  dari  pakan  tersebut  konsumsi  pakan  akan 

meningkat.

3. Faktor lingkungan adalah lingkungan tempat ternak berada, diantaranya :

1) Temperatur,  pada  tingkat  temperature  yang  tinggi  akan  menurunkan 

konsumsi ternak.

2) Kelembaban,  tingkat  konsumsi  akan  menurun  bila  kelembaban 

meningkat.

3) Sinar matahari, sinar matahari yang lebih banyak mengenai bulu ternak 

menyebabkan ternak meningkatkan konsumsinya.

4) Pengaruh  cuaca,  pada  cuaca  yang  banyak  hujan  akan  mempengaruhi 

tingkat konsumsi bahan kering pada ternak.

Konsumsi  pakan  pada  ternak  ruminansia  dikontrol  secara  fisik  dengan 

adanya keterbatasan kemampuan dalam menampung pakan (distersi rumen atau 

rumen fill), semakin voluminous suatu bahan pakan (erat kaitannya dengan serat 

kasar) maka semakin cepat ternak tersebut merasa kenyang karena distersi rumen 

semakin cepat terpenuhi.

Konsumsi  pakan  yang  dikontrol  secara  fisiologis,  apabila  kandungan 

energi  dalam bahan pakan tinggi,  ternak ruminansia  akan berhenti  makan bila 

kebutuhan  energi  telah  terpenuhi  walau  kapasitas  rumen  masih  mampu 

menampung  lebih  banyak  dan  secara  kimiawi  dikontrol  oleh  hasil-hasil 

metabolisme yang diabsorbsi oleh ternak (Soebarinoto, Chuzaemi dan Mashudi, 

1991). Zat makanan yang dikonsumsi oleh ternak akan digunakan untuk hidup 

pokok, produksi dan reproduksi (Curch dan Pond, 1984).

18



Anonimus (2007) menyatakan bahwa kapasitas rumen merupakan faktor 

yang menentukan tingkat konsumsi ternak ruminansia. Kapasitas rumen berbagai 

ternak ruminansia  berbeda sehingga konsumsi ternak ruminansia berbeda-beda. 

Konsumsi ternak ruminansia ditentukan oleh bobot badan metabolik (BB0.75).

Pertambahan Bobot Badan (PBB)

Ranjhan  (1977)  menyatakan  bahwa  pertumbuhan  adalah  meningkatnya 

berat hidup. Pertambahan berat badan dipengaruhi oleh kualitas pakan, konsumsi 

pakan,  kondisi  ternak,  palatbilitas  pakan,  lingkungan,  dan  manajemen 

pemeliharaan (NRC, 1970).

Ternak kambing pada umumnya diusahakan sebagai usaha sampingan atau 

tabungan  karena  pemeliharaan  dan  pemasaran  hasil  produksi  relatif  mudah. 

Meskipun secara tradisional telah memberikan hasil yang lumayan, namun jika 

pemeliharaannya ditingkatkan menjadi semi intensif atau intensif, PBB-nya dapat 

mencapai  50  –  150  g/ekor/hari.  Untuk  mendapatkan  PBB  yang  optimal  pada 

ternak kambing maka ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu: bibit, tatalaksana 

dan pakan. Tatalaksana mulai dari konstruksi kandang, sanitasi kandang sampai 

dengan  pengendalian  penyakit  harus  benar-benar  diperhatikan  untuk  mendapat 

ternak yang sehat sehingga PBB yang optimal bisa dicapai (Anonimous, 2005).

Pertumbuhan  terjadi  karena  penambahan  jumlah  sel  hyperplasia dan 

penambahan  ukurannya  atau  hyperthrophy (Edey,  1983).  Menurut  Anggorodi 

(1979) bahwa pertumbuhan yang terjadi pada hewan pada umumnya merupakan 

manifesti dai perubahan-perubahan yang terjadi dalam sel yang mengalami proses 

hiperplasia atau pertambahan jumlah sel yang selanjutnya diikuti dengan proses 

hipertropia  atau  pembesaran  ukuran  dari  sel  tersebut.  Pertumbuhan  umumnya 
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dinyatakan dalam pengukuran kenaikan bobot badan tiap hari, tiap minggu, atau 

tiap waktu lainnya (Tillman dkk, 1984).

Menurut  Edey  (1983)  bahwa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi 

pertumbuhan setelah disapih adalah pakan, jenis kelamin, umur dan bobot badan 

saat penyapihan serta lingkungan tempat tenak berada.

Kenaikan BB pada umumnya merupakan suatu parameter yang digunakan 

untuk  menyatakan  pertumbuhan  ternak  dalam  waktu  tertentu  yang  dilakukan 

dengan penimbangan. Pertumbuhan pada saat post weaning akan menjadi sangat 

penting,  karena  periode  ini  anak  kambing  tidak  lagi  mendapatkan  air  susu 

induknya.

Pertumbuhan merupakan pertambahan bobot, perubahan bentuk komposisi 

dan fungsi tubuh. Pertambahan bobot badan terjadi pertama kali pada fase-fase 

sebelum  dewasa  tubuh,  setelah  itu  kecepatan  pertumbuhan  berkurang  terus 

sehingga  pada  akhirnya  akan  tetap  setelah  ternak  mencapai  dewasa  (Tulloh, 

1978).

PBB  merupakan  selisih  antara  bobot  badan  akhir  dengan  bobot  badan 

awal.  Pertambahan bobot  badan merupakan salah  satu hal  yang  penting untuk 

diperhatikan, karena dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi dari pakan yang 

diberikan (Davies, 1983).

Ternak gemuk memiliki konsumsi yang seimbang, dengan kata lain tidak 

bertambah sesuai dengan pertambahan BB. Hal ini dikarenakan lemak abdomen 

yang dideposit menurunkan volume rumen, bisa juga karena efek metabolisme. 

Ternak dengan kandungan daging lean yang tinggi memiliki jumlah konsumsi per 

BB metabolik yang tinggi. Hal ini dapat ditunjukan oleh ternak yang mengalami 
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pertumbuhan konpensasi karena pemberian makan yang dibatasi dan kandungan 

zat makanan dalam ransum yang rendah (Anonimus, 2007).
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BAB III

MATERI DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Unit  Pelaksana  Teknik Daerah  (UPTD) 

Dinas  Peternakan  Propinsi  Jawa  Timur  yang  terletak  di  Desa  Toyomarto 

Kecamatan  Singosari  Kabupaten  Malang  dengan  pelaksanaannya  mulai  bulan 

September  sampai  dengan  bulan  November  2007.  Penelitian  dan  analisis 

kandungan  nutrien  bahan  pakan  dilaksanakan  di  Laboratorium  Nutrisi  dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan 

Desember 2007.

Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Ternak

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 12 

ekor dengan umur sekitar 12 bulan dan BB awal berkisar antara 20 – 26 kg 

yang ditempatkan pada kandang individu yang dimodifikasi menjadi kandang 

metabolis untuk memudahkan koleksi feses.

2. Bahan Pakan

a. Hijauan: rumput lapang.

b. Konsentrat: bekatul, pollard, bungkil kelapa, mineral.

c. Daun jati
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3. Peralatan

Peralatan yang digunakan adalah :

a. Kandang  individu  yang  dimodifikasi  menjadi  kandang  metabolis  yang 

dilengkapi dengan tempat pakan dan minum.

b. Timbangan  ternak  digital  yang  digunakan  untuk  menimbang  ternak 

kambing.

c. Timbangan  O’hauss  kapasitas  2,5  kg  dengan  ketelitian  0,01  kg  untuk 

menimbang sampel pakan (pemberian dan sisa) dan feses.

d. Timbangan  gantung  dengan  kapasitas  100  kg  dengan  ketelitian  0,1  kg 

untuk menimbang pakan (pemberian dan sisa) dan feses.

e. Peralatan analisis proksimat untuk menentukan kandungan nutrien dalam 

pakan (pakan pemberian maupun pakan sisa) dan feses yaitu BK, BO, PK.

f. Seperangkat  alat  untuk  pembuatan  pakan  lengkap  (plastik,  timbangan, 

baskom, pengaduk dan chopper, mesin pengering berupa oven 60 °C dan 

105 °C untuk mengeringkan semua bahan pakan yang digunakan dalam 

penelitian).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan feeding trial dengan 

Rancangan  Acak  Kelompok  (RAK)  yang  terdiri  dari  4  perlakuan  dan  3  kali 

kelompok BB sebagai ulangan. Adapun pakan perlakuan disusun dalam 100% BK 

dengan  perbandingan  30% BK hijauan  dan 70% BK konsentrat  yang  disusun 

secara iso N dengan PK masing-masing 13%. Berikut ini masing-masing pakan 

perlakuan :
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R0 = 70% BK konsentrat + 30% BK rumput lapang

R1 = 70% BK konsentrat + 20% BK rumput lapang + 10% BK daun jati

R2 = 70% BK konsentrat + 10% BK rumput lapang + 20% BK daun jati

R3 = 70% BK konsentrat + 30% BK guguran daun jati

Sedangkan  komposisi  serta  proporsi  dari  bahan-bahan  penyusun  pakan 

dari masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.  Komposisi pakan masing-masing perlakuan.

Bahan Pakan (kg) R0 R1 R2 R3
Pollard
Bekatul
Bungkil Kelapa
Mineral
Rumput Lapang
Daun Jati

    35,50 
    15,50 
    16,00 
      3,00 
    30,00 
          -   

35,75 
    12,00 
    19,25 
      3,00 
    20,00 
    10,00

39,50 
      7,25 
    20,25 
      3,00 
    10,00 
    20,00

40,50 
      3,50 
    23,00 
      3,00 
          -   
    30,00

Keterangan : Komposisi bahan dalam bentuk bahan kering per 100 kg.

1. Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah:

A. Kandungan Nutrien pakan BK, BO dan PK

B. Konsumsi BK, BO dan PK

C. Pertambahan Bobot Badan (PBB)

2. Pengukuran Konsumsi Pakan

Pengukuran  konsumsi  pakan  dilakukan  dengan  cara  melakukan 

penimbangan  jumlah  pakan  yang  diberikan  dan  sisa  pakan.  Pengambilan 

pakan pemberian dan sisa setiap priode penelitian dilakukan setiap hari pada 

saat koleksi data. Pada akhir penelitian sampel pakan pemberian setiap hari 

selama  30  hari  dikomposit  untuk  dianalisis  BK,  BO  dan  PK,  sedangkan 

sampel sisa pakan setiap periode dikomposit per ekor selama 30 hari untuk 
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dianalisis  BK, BO dan PK. Adapun cara perhitungannya  dilakukan dengan 

cara:

Konsumsi BK (kg) = (%BK pakan pemberian x jumlah pemberian) – 

(%BK sisa x jumlah sisa)

Konsumsi BO (kg) = (%BO x BK pemberian) – (%BO x BK sisa)

Konsumsi PK (kg) = (%PK x BK pemberian) – (%PK x BK sisa)

Selanjutnya untuk memperoleh konsumsi BK, BO dan PK dalam satuan 

g/kg BB0,75/hari  maka hasil  konsumsi dibagi dengan bobot badan metabolis 

yaitu BB0,75.

3. Pengukuran PBB

Penentuan  PBB  ternak  dilakukan  dengan  cara  menimbang  BB  tiap 

ternak.  Penimbangan  BB ternak  dilakukan  pada saat  awal  dan  akhir  tahap 

koleksi  data.  Penentuan  PBB  ternak  per  ekor  selama  penelitian  dihitung 

menggunakan rumus:

PBB =
T1T2
W1W2

−
−

Keterangan :

- T1 = waktu awal pengamatan (hari)

- T2 = waktu akhir pengamatan (hari)

- W1 = bobot badan awal (kg)

- W2 = bobot badan akhir (kg)
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4.   Analisis Statistik

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

analisis  peragam yang  dilanjutkan  dengan  analisis  ragam untuk  percobaan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan sebagai 

kelompok berdasarkan perbedaan waktu pengambilan cairan rumen. Apabila 

diantara  perlakuan  menunjukkan  perbedaan  nyata  atau  sangat  nyata,  maka 

akan dilanjutkan dengan Uji BNT (Yitnosumarto, 1991).

Model analisis yang digunakan :

Yij = μ + τi + βj + εij, dimana : i = 1,2, ... p

j = 1,2, ... r

Keterangan : Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j
μ = nilai tengah umum
τi = pengaruh perlakuan ke-i
βj = pengaruh kelompok ke-j
εij = galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j
p = banyaknya perlakuan

     r = banyaknya kelompok/ulangan
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan Nutrien Pakan

Hasil  analisis  BK,  BO dan PK dari  rumput  lapang,  daun jati  (Tectona 

grandis, Linn), dan konsentrat yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada 

tabel 2.

Tabel  2. Kandungan  nutrien  bahan  pakan  penyusun  konsentrat  dan  pakan 
perlakuan yang dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Bahan Pakan dan 
Pakan Lengkap

Kandungan Nutrien (% BK)
BK BO PK SK LK

Bahan pakan
Pollard
Bekatul
Bungkil kopra
Mineral
Rumput lapang kering
Daun jati kering

Pakan lengkap
R0

R1

R2

R3

   89,30
   92,50
   92,05
 100,00
   88,56
   89,07

   88,84
   89,09
   89,32
   88,41

   96,58
   82,74
   93,60
      -
   84,32
   71,83

   78,19
   78,84
   78,73
   77,12

  15,98
    6,04
  21,09
      -

10,04
    4,90

13,89
13,84
13,95
13,7

    7,51
    9,57
  10,20
      -
  23,47
  26,04

  14,46
  17,02
  20,57
  21,05

    4,91
  12,24
  12,10
      -
    1,98
    5,59

    6,12
    6,84
    7,20
    7,16

Hasil analisis laboratorium untuk kandungan nutrien rumput lapang yang 

digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan hasil yang disampaikan oleh 

Anonimus  (2007)  bahwa  rumput  lapang  segar  mengandung  BK  23,50%;  BO 

84,32%; dan PK  8.82%. Secara umum nilai  kandungan nutrien rumput lapang 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah cukup baik.

Perlakuan dari penelitian ini terdiri dari 4 macam yang masing-masing 

mempunyai  tingkat  penggunaan  daun  jati  yang  berbeda  dalam  bentuk  pakan 
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lengkap. Kandungan BK pakan lengkap antar perlakuan berkisar antara 88,41% - 

89,32%.  Tingginya  kandungan  BK ini  disebabkan  karena  semua  bahan  pakan 

penyusun  pakan  lengkap  sudah  dalam  bentuk  kering  yang  berarti  kandungan 

airnya rendah yaitu 12%. Begitu pula pada kandungan BO pakan lengkap antar 

perlakuan tidak ada perbedaan yang berarti, yaitu berkisar 77,12% - 78,84%.

Kandungan  protein  kasar  pakan  lengkap  pada  tiap  perlakuan  hampir 

sama,  hal  ini  dikarenakan  pakan  lengkap  disusun  iso  protein, yaitu  sebesar 

minimal 13%, sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan protein ternak, 

khususnya ternak ruminansia untuk tujuan penggemukan. Pada ternak ruminansia, 

pakan  dengan  kadar  protein  yang  tinggi  dapat  dimanfaatkan  sebagai  sumber 

nitrogen  untuk  pertumbuhan  mikroba  dalam rumen  selain  untuk  pertumbuhan 

jaringan  tubuh  ternak.  Pertumbuhan  mikroba  rumen  yang  cepat  akan 

meningkatkan  degradasi  pakan  yang  berserat  kasar  tinggi  sehingga  akan 

meningkatan  efisiensi  pemanfaatan  pakan  non  konvensional  yang  berpotensi 

tinggi (serat kasar dan protein yang tinggi).

Berdasarkan data kandungan nutrien yang disajikan pada tabel 1 bahwa 

kandungan SK dari pakan perlakuan yang diberi tambahan daun jati lebih tinggi 

daripada  pakan  lengkap  kontrol  (sumber  serat  hanya  rumput  lapang).  Ini 

disebabkan karena kandungan SK dalam daun jati  sendiri lebih tinggi daripada 

kandungan SK dari rumput lapang yaitu 26,04% dibanding 23,47%. Kandungan 

SK pada R0, R1, R2, R3 berturut-turut adalah 14,46%; 17,02%; 20,57%; 21,05%. 

Hal  ini  menunjukkan bahwa semakin  tinggi  proporsi  guguran daun jati  dalam 

pakan perlakuan, maka kandungan SK dalam pakan lengkap semakin tinggi pula.
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Pada  penelitian  ini  konsentrat  yang  digunakan  untuk  pakan  lengkap 

terdiri  dari  berbagai  jenis  bahan  pakan  antara  lain  pollard,  bekatul,  bungkil 

kelapa, mineral dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nutrien dari ternak, 

hal ini sesuai dengan pendapat Djanah (1985) serta Blakely dan Bade (1998) yang 

menyatakan bahwa campuran dari berbagai jenis bahan pakan konsentrat dapat 

saling  melengkapi  dan  dapat  meningkatkan  efisiensi  serta  palatabilitas  pakan 

secara  keseluruhan  sehingga  ternak  dapat  mencapai  produksi  maksimum. 

Campuran dari  beberapa bahan pakan sumber protein dan sumber energi  akan 

menjamin kecukupan beberapa macam  mikro nutrient sehingga defisiensi dapat 

dicegah  apabila  ternak  dalam  jangka  waktu  yang  lama  diberi  pakan  tersebut 

(Anggorodi, 1994).

4.2 Konsumsi Pakan

Konsumsi  merupakan  faktor  esensial  yang  merupakan  dasar  untuk 

menentukan produksi ternak. Dari pengetahuan tingkat konsumsi dapat ditentukan 

kandungan nutrien dalam ransum untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok 

dan produksi (Parakkasi, 1999).

Menurut  Tillman (1998) bahwa ternak yang dapat mengkonsumsi pakan 

sesuai  dengan  kebutuhan  energinya  akan  memberikan  tingkat  produksi  yang 

optimal  sebab  kekurangan  energi  pada  pakan  ternak  akan  mengurangi  semua 

fungsi produksi.

Rataan  konsumsi  nutrien  selama  penelitian  dapat  dilihat  pada  tabel  3 

berikut ini.
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Tabel 3. Rataan konsumsi nutrien terkoreksi selama penelitian

Perlakuan
Konsumsi Nutrien (g/kg BB0,75/hari)

KBK KBO KPK

R0
R1
R2
R3

61,76 ± 8,81 a

68,24 ± 6,88 a

62,25 ± 13,00 a  
77,76 ± 7,15 a

47,66 ± 6,95 a

53,65 ± 5,49 a

48,92 ± 10,45 a

59,90 ± 5,54 a

10,74 ± 0,49 a

10,73 ± 0,87 a

10,85 ± 0,85 a

11,02 ± 0,87 a

Keterangan  :  a Superskrip  yang  sama  pada  kolom  yang  sama  menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P≥0,05).

Berdasarkan analisis peragam maupun analisis ragam menunjukkan bahwa 

BB awal  ternak  dan pakan  perlakuan  memberikan  pengaruh  yang  tidak  nyata 

(P≥0,05) terhadap KBK, KBO dan KPK. Ada kecenderungan nilai KBK, KBO 

dan  KPK  semakin  meningkat  dengan  meningkatnya  penggunaan  daun  jati 

menggantikan rumput lapang dalam pakan lengkap. Padahal kandungan BK, BO 

dan PK dari daun jati lebih rendah apabila dibandingkan dengan rumput lapang. 

Hal ini disebabkan karena bahan-bahan konsentrat penyusun pakan lengkap yang 

bergizi  tinggi  pada  penelitian  ini,  seperti  pollard  dan bungkil  kelapa,  semakin 

meningkat  proporsi  penggunaannya seiring  dengan  meningkatnya  proporsi  jati 

pada pakan perlakuan guna mengimbangi kandungan PK dari jati yang rendah. 

Karena  pada  penelitian  ini  digunakan  pakan  dengan  kandungan  PK  yang 

berimbang, yakni 13%.

Pada pakan kontrol R0 konsumsi  pakan cenderung menunjukkan angka 

lebih  rendah dibandingkan dengan pakan perlakuan lainnya.  Pakan kontrol  R0 

dengan persentase 30% rumput lapang dan 0% daun jati semestinya mempunyai 

daya cerna tinggi, tetapi pada pakan kontrol R0 bahan penyusun konsentrat (dapat 

dilihat pada lampiran 10) dengan PK tinggi, seperti  pollard dan bungkil kelapa, 
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proporsinya lebih rendah bila dibandingkan dengan pakan perlakuan yang lain. 

Sehingga R0 cenderung lebih rendah dibandingkan dengan R2.

Konsumsi  pakan  perlakuan  pada  R3 mempunyai  nilai  tertinggi  bila 

dibandingkan dengan pakan perlakuan yang lainnya. Ini dikarenakan pada pakan 

pemberian  proporsi  penambahan  bahan  konsentrat  dengan  PK  tinggi,  seperti 

pollard dan bungkil  kelapa pada formulasi ransum pakan perlakuan R3 adalah 

yang paling tinggi dibandingkan dengan pakan kontrol R0 dan pakan perlakuan 

lainnya, sehingga konsumsi PK pada R3 menjadi lebih tinggi.

Jadi  peningkatan  konsumsi  pakan perlakuan  adalah  semakin meningkat 

seiring dengan meningkatnya  penambahan proporsi  bahan penyusun konsentrat 

penyusun pakan yang mengandung PK tinggi (seperti pollard). Selain itu partikel 

dari  hasil  pencacahan  (grinding)  daun  jati  lebih  kecil  dan  lebih  lembut 

dibandingkan dengan partikel hasil penggrindingan dari rumput lapang.  Hal ini 

sesuai  dengan  pendapat  Anonimus  (2007)  yang  menyatakan  bahwa persentase 

daya cerna dan tingkat konsumsi tidak hanya dipengaruhi oleh proporsi dinding 

sel  pakan  tetapi  bentuk  fisik  dari  dinding  sel  tersebut.  Hijauan  yang  digiling, 

struktur  dinding  selnya  rusak  sehingga  proses  pencernaannya  lebih  cepat  dan 

tingkat  konsumsi  meningkat.  Partikel  hijauan  yang  digiling  tersebut  berjalan 

dengan cepat meninggalkan rumen, sehingga rumen cepat kosong. Hal ini yang 

menyebabkan terjadinya peningkatan konsumsi. Sedangkan  pakan yang partikel 

dan ukurannya besar akan menurunkan konsumsi.

Konsumsi  pakan  ternak  ruminansia  dipengaruhi  beberapa  faktor 

diantaranya palatabilitas pakan. Palatabilitas pakan umumnya berasosiasi dengan 
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kecernaan suatu pakan dimana palatabilitas pakan ditentukan oleh rasa, bau dan 

warna bahan pakan tersebut (Tillman, dkk. 1998). Sedangkan Van Soest (1994) 

menyatakan  bahwa  meningkatnya  kecernaan  akan  diikuti  oleh  meningkatnya 

konsumsi  pakan.  Karena  laju  aliran  pakan  dari  rumen  ke  saluran  pencernaan 

berikutnya  akan  lebih  cepat,  sehingga  tersedia  ruangan  dalam  rumen  untuk 

penambahan konsumsi pakan.

4.3 Pertambahan Bobot Badan

PBB merupakan salah satu bentuk manifestasi dari adanya pertumbuhan 

dari seekor ternak. Pertumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel 

atau  hyperplasia yang selanjutnya diikuti  oleh proses penambahan ukuran atau 

hypertrophy (Anggorodi, 1979; Edey, 1983; Payne, 1998).

Soebarinoto,  dkk  (1991)  menyatakan  bahwa  apabila  protein  yang 

dihasilkan  melebihi  kebutuhan  hidup  ternak,  maka  ternak  akan  menggunakan 

kelebihan nutrien pakan tersebut untuk pertumbuhan dan produksi (PBB). Nilai 

rataan PBB ternak selama penelitian disajikan pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rataan PBB terkoreksi ternak selama penelitian

Perlakuan PBB (g/ekor/hari)

R0
R1
R2
R3

55,46 ± 28,25 a

43,31 ± 23,62 a

33,82 ± 23,33 a

67,13 ± 6,26 a

Keterangan : a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak 
berbeda nyata (P≥0,05)

Berdasarkan analisis peragam bahwa bobot badan awal tidak berpengaruh 

nyata (P≥0,05) terhadap PBB demikian pula berdasarkan analisis ragam bahwa 
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keempat pakan perlakuan tidak berpengaruh nyata (P≥0,05) terhadap pertambahan 

bobot badan (PBB).

Tabel  4  menunjukkan  bahwa  pakan  perlakuan  tidak  memberikan 

peningkatan PBB yang nyata apabila dibandingkan dengan pakan kontrol. Namun 

ada kecenderungan bahwa R3 memberikan PBB tertinggi dibandingkan dengan 

perlakuan yang lainnya.

Berkenaan  dengan  hubungan  antara  konsumsi  pakan,  kecernaan  pakan 

dengan  PBB  dalam  penelitian  ini  bahwa  tingginya  PBB  pada  perlakuan  R3 

didukung oleh tingginya  konsumsi pakan. Tetapi tingginya  konsumsi dan PBB 

tidak  didukung  oleh  kecernaan,  dimana  kecernaan  pakan  tertinggi  pakan 

perlakuan justru terdapat pada R2. Seperti yang dilaporkan oleh Oktoyadi (2008) 

dalam penelitian yang sama tentang kecernaan in vivo bahwa nilai kecernaan PK 

berturut-turut R0: 84,11%; R1: 76,44%; R2: 77,8%; dan R3: 61,37%.

Tingginya  PBB  pada  ransum  perlakuan  R3  kemungkinan  disebabkan 

karena jenis pakan penyusun konsentrat, seperti pollard dan bungkil kelapa, yang 

digunakan dalam penelitian ini, terutama pada ransum perlakuan R3 mempunyai 

proporsi lebih banyak dibandingkan dengan ransum perlakuan yang lainnya.

Seperti yang  dilaporkan  bahwa  secara  statistik  perlakuan  memberikan 

pengaruh  yang  tidak  nyata  (P≥0,05)  baik  terhadap  konsumsi  pakan  maupun 

terhadap PBB pada kambing PE.
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat  substitusi 

rumput  lapang  dengan  daun  jati dalam  pakan  lengkap  maka  semakin 

meningkatkan nilai KBK, KBO dan KPK. Substitusi rumput lapang dengan daun 

jati  dalam  pakan  lengkap  tidak  menurunkan  PBB  kambing  PE.  Tingkat 

penggunaan  guguran  daun  jati  dalam  pakan  lengkap  yang  paling  baik untuk 

konsumsi  pakan dari  keempat  perlakuan  adalah  30%,  karena  menghasilkan 

konsumsi pakan yang tinggi (KBK = 77,76 g/kg BB0,75/hari; KBO = 59,90 g/kg 

BB0,75/hari; KPK = 11,02 g/kg BB0,75/hari). Dan tingkat penggunaan daun jati 30% 

menghasilkan PBB 67,13 g/ekor/hari.

Saran

Penggunaan daun jati dalam pakan lengkap sampai level 30% berpengaruh 

sama  (tidak  berpengaruh  nyata)  terhadap  konsumsi  pakan  dan  PBB.  Dengan 

demikian,  daun  jati  dapat  digunakan  sampai  tingkat  30%  sebagai  pengganti 

hijauan rumput lapang.
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