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STUDY OF COMPLETE FEED CONTAINING 
LOCAL CONCENTRATES FEEDSTUFF  

TAKEN FROM SUMENEP ON IN-VITRO DIGESTIBILITY  
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The research was carried out at Animal Nutrition Laboratory, Animal 
Husbandry Faculty, Brawijaya University, Malang from July to August 2008. The 
purpose of the research were to know the value of in-vitro dry matter digestibility 
(IVDMD) and in-vitro organic matter digestibility (IVOMD) of complete feed 
combination of local concentrates taken from Sumenep Regency.  

The materials used were commercial concentrate (CC), corn bran (CB), 
tofu waste (TW) and rice bran (RB) as concentrate source, rice straw (RS) as fibre 
source and urea (U). The experiment design was Randomized Block Design with 
8 treatments and 3 replications. The treatment were 8 complete feeds containing 
combination of local concentrates: T0=60%CC+40%RS+0.99 g U; T1=60%C 
(13.33%TW+20%RB+26.67%CB)+40%RS+0.16 g U; T2=60%C(13.33%TW+ 
26.67%RB+20%CB)+40%RS+0.17 g U; T3=60%C(20%TW+13.33%RB+26.67% 
CB)+40%RS+0.11 g U; T4= 60 %C(20%TW+26.67%RB+13.33%CB)+40% 
RS+0.13 g U; T5=60%C(26.67%TW+13.33%RB+20%CB)+40%RS+0.06 g U; 
T6=60%C(26.67%TW+20%RB+13.3%CB)+40%RS+0.07 g U; T7=60%C (20% 
TW+20%RB+20%CB)+40%RS+0.12 g U. Each treatment of complete feed was 
arranged in iso protein containing ±12.70% crude protein. The variables measured 
were (IVDMD), (IVOMD), and Total Digestible Nutrient (TDN). 

The result of the research showed that the treatment have significant 
differences effect (P<0.05) on IVDMD and highly significant differences effect 
(P<0.01) on IVOMD. The best treatment related on both IVDMD and IVOMD 
was T4 (69.05% and 73.86% respectively). The lowest treatment related on both 
IVDMD and IVOMD was T0 (51.88% and 54.67% respectively).  

It was concluded, that T4 with concentrate component containing 20% 
TW, 26.67% RB, and 13.33% CB, 40% RS and 0.13 g urea was the best 
combination complete feed. 

It is suggested  that further research  should be carried out using feeding 
trial (in-vivo) method to know the effect of complete feed based on local 
concentrate of Sumenep on beef cattle productivity. 

 
Key words: local concentrates, complete feed, in-vitro digestibility 
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STUDI PAKAN LENGKAP BERBASIS 
BAHAN PAKAN KONSENTRAT LOKAL (SUMENEP) 

 DENGAN UJI KECERNAAN IN-VITRO 
 

 

RINGKASAN 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Juli sampai 
Agustus 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kecernaan 
in-vitro bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO) pakan 
lengkap berbasis bahan pakan konsentrat lokal (Sumenep). Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan informasi ilmiah mengenai kualitas pakan 
lengkap berbasis bahan pakan konsentrat lokal. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrat jadi (KJ), 
bahan pakan lokal sumber konsentrat yaitu, dedak padi (DP), dedak jagung kasar 
(DJ), ampas tahu (AT), jerami padi (JP) sebagai sumber serat yang diambil dari 
Kabupaten Sumenep, urea (U), dan cairan rumen yang digunakan untuk analisa 
in-vitro diambil dari ternak sapi berfistula yang ada di Laboratorium Lapang 
Sumber Sekar. Metode penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 8 perlakuan dan 3 kali pengambilan cairan rumen sebagai 
kelompok. Perlakuan terdiri dari 8 susunan pakan lengkap, yaitu: 
P0=60%KJ+40%JP+0,99 g U; P1=60%K(13,33%AT+20%DP+26,67%DJ)+40% 
JP+0,16 g U; P2=60%K(13,33%AT+26,67%DP+20%DJ)+40%JP+0,17 g U; P3= 
60%K(20%AT+13,33%DP+26,67%DJ)+40%JP+0,11 g U; P4=60%K(20%AT+ 
26,67%DP+13,33%DJ)+40%JP+0,13 g U; P5=60%K(26,67%AT+13,33%DP+20 
%DJ)+40%JP+0,06 g U; P6=60%K(26,67%AT+20%DP+13,33%DJ)+40%JP 
+0,07 g U; P7=60%K (20%AT+20%DP+20%DJ)+40%JP+0,12 g U. Setiap 
perlakuan pakan lengkap dibuat secara iso protein yang mengandung ±12,70% 
protein kasar (PK). Variabel yang diamati adalah kandungan nutrien bahan pakan 
meliputi: BK, BO, PK, dan SK serta kecernaan BK (KcBK) dan BO (KcBO) 
secara in-vitro. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan kombinasi bahan pakan  
konsentrat lokal berupa dedak padi, dedak jagung kasar, dan ampas tahu 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap KcBK dan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap KcBO. Nilai KcBK dan KcBO tertinggi diperoleh pada 
perlakuan P4

 dengan nilai masing-masing sebesar 69,05% dan 73,86%. Sedangkan 
nilai KcBK dan KcBO terendah terdapat pada perlakuan P0 dengan nilai masing-
masing sebesar 51,88% dan 54,67%.  

Dapat disimpulkan bahwa perlakuan P4 dengan bahan penyusun konsentrat  
ampas tahu 20%,  dedak padi 26,67%, dan dedak jagung kasar 13,3% ditambah  
jerami padi 40% serta urea 0,13 g merupakan kombinasi terbaik dalam pakan 
lengkap. 

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut secara in-vivo untuk 
mengetahui pengaruh kombinasi berbagai macam bahan pakan konsentrat lokal 
Sumenep dalam pakan lengkap terhadap produktivitas sapi Madura. 

Kata kunci :  konsentrat lokal, pakan lengkap, kecernaan in-vitro 



vi 
 

DAFTAR ISI 
 

 
                                      Halaman 

 
RIWAYAT HIDUP ........................................................................................... i 
 
KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii 
 
ABSTRACT ........................................................................................................ iv 
 
RINGKASAN .................................................................................................... v 
 
DAFTAR ISI ...................................................................................................... vi 
 
DAFTAR TABEL ............................................................................................. viii 
 
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................... ix 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 Latar Belakang ........................................................................................... 1 
 Rumusan Masalah ...................................................................................... 3 
 Tujuan ........................................................................................................ 3 
 Manfaat Penelitian ..................................................................................... 3 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pakan Lengkap .......................................................................................... 4 
 Bahan Pakan Sumber Serat ........................................................................ 5 
 Bahan Pakan Sumber Konsentrat .............................................................. 8 
 Kecernaan In-vitro ..................................................................................... 13 
 Energi Pakan .............................................................................................. 16 
  
BAB III MATERI DAN METODE  
 Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................................... 18 
 Materi Penelitian ........................................................................................ 18 
 Metode Penelitian ...................................................................................... 19 
 Variabel Pengamatan ................................................................................. 20 
 Analisis Statistik ........................................................................................ 21 
 Batasan Istilah ............................................................................................ 21 
 
 
 



vii 
 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Kandungan Nutrien Bahan Baku Penyusun Pakan Lengkap ..................... 23 
 Kandungan Nutrien Pakan Lengkap .......................................................... 26 
 Kecernaan BK dan BO secara In-vitro ...................................................... 27 
 Energi Pakan .............................................................................................. 30 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
 Kesimpulan ................................................................................................ 32 
 Saran .......................................................................................................... 32 
 
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 33 
 
LAMPIRAN ....................................................................................................... 37 



viii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                  Halaman 

1 Kandungan nutrien bahan baku pakan lengkap .....................................  23 

2  Kandungan nutrien pakan lengkap ........................................................  26 

3 Rataan KcBK dan KcBO masing-masing perlakuan pakan lengkap ....  27 

4 Nilai TDN pakan lengkap masing-masing perlakuan ............................  30 



ix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                Halaman  

1. Tabel formulasi pakan lengkap masing-masing perlakuan  

dengan menggunakan bahan konsentrat lokal Sumenep................. 37 

2. Prosedur analisis proksimat ............................................................. 39 

3. Penentuan kecernaan in-vitro........................................................... 44 

4. Analisis statistik data nilai KcBK (%)............................................. 47 

5. Analisis statistik data nilai KcBO (%)............................................. 49 

6. Tabel perhitungan TDN................................................................... 51 

 

 

 



 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Sapi Madura merupakan salah satu jenis sapi potong asli Indonesia yang 

mempunyai sifat-sifat yang khas, baik ditinjau dari bentuk luarnya (ukuran tubuh, 

warna bulu) maupun dari genetiknya (laju pertumbuhan). Kualitas karkasnya yang 

baik ditunjang dengan ketahanan hidup yang baik pula, menjadikan sapi Madura 

berpotensi dikembangkan di wilayah lain di luar Madura. Populasi terbesar sapi 

Madura berada di Kabupaten Sumenep.  

Namun demikian daya dukung lahan pulau Madura termasuk Kabupaten 

Sumenep sebagai penyedia pakan terutama hijauan dianggap kurang memadai 

untuk pengembangan peternakan sapi Madura. Hal ini terjadi karena adanya 

persaingan penggunaan lahan yang digunakan untuk sumber hijauan dengan lahan 

untuk tanaman pangan, perumahan dan kebutuhan manusia yang lain. Fenomena 

kekurangan hijauan ini akan makin terasa pada saat musim kemarau disaat 

pertumbuhan hijauan khususnya vegetasi lokal cukup tertekan.  

Berbagai solusi alternatif untuk mengatasi permasalahan penyediaan 

hijauan dalam upaya pengembangan peternakan sapi Madura mulai diujicoba. 

Dalam kasus di Kabupaten Sumenep, salah satu usaha yang telah dilakukan 

adalah eksplorasi penggunaan berbagai bahan pakan lokal baik limbah pertanian 

maupun limbah agroindustri yang ketersediaannya cukup melimpah dan nilai 

nutrisinya cukup memadai. Limbah pertanian yang ketersediaannya melimpah dan 

sudah biasa dimanfaatkan sebagai pakan sapi madura terutama saat musim 

kemarau di Kabupaten Sumenep diantaranya adalah jerami padi, jerami jagung, 
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klobot jagung dan lain-lain. Akan tetapi limbah pertanian pada umumnya 

memiliki nilai nutrisi yang rendah yang dicerminkan dengan rendahnya 

kandungan protein, kecernaan dan palatabilitas. Solusi yang bisa dilakukan dalam 

pemanfaatan limbah pertanian yang rendah nilai nutrisinya adalah menambahkan 

bahan pakan konsentrat khususnya konsentrat yang berasal dari lokal Sumenep 

yang cukup potensial diantaranya adalah dedak padi, dedak jagung dan ampas 

tahu. Dalam penyajiannya ke ternak, campuran limbah pertanian dan konsentrat 

dapat diberikan dalam bentuk pakan lengkap. Pakan lengkap merupakan pakan 

dengan kandungan gizi lengkap yang dibuat dari campuran konsentrat dan hijauan 

dengan rasio tertentu dalam bentuk kering untuk diberikan sebagai satu-satunya 

pakan yang dapat menunjang kebutuhan hidup pokok, produksi dan reproduksi 

tanpa tambahan pakan lain (Reddy, 1988). Pakan lengkap merupakan salah satu 

alternatif yang sangat sesuai untuk menghadapi kesulitan pakan ternak pada saat 

musim kemarau. Pakan lengkap memiliki beberapa keunggulan diantaranya 

adalah seleksi bagian-bagian pakan dapat diturunkan dan palatabilitas menjadi 

meningkat  sehingga dapat memenuhi kebutuhan ternak. Keuntungan yang lain 

yaitu dapat mengurangi terjadinya fluktuasi pH rumen sehingga mikroba rumen 

dapat tumbuh dan berkembang biak (Owen, 1979). 

Salah satu metode dalam penilaian kualitas pakan ternak adalah uji 

kecernaan secara in-vitro. Teknik kecernaan secara in-vitro adalah suatu  teknik 

penentuan kecernaan yang dilakukan secara kimiawi di laboratorium dengan 

meniru proses pencernaan yang terjadi didalam tubuh ternak ruminansia (Van 

Soest, 1994). Ide dikembangkannya teknik in-vitro adalah karena metode 
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laboratoris ini dalam penentuan kecernaan lebih praktis dalam meniru pencernaan 

yang terjadi di dalam rumen dan usus halus ternak ruminansia. 

Pakan lengkap yang berbasis bahan pakan lokal khususnya di Kabupaten 

Sumenep sampai saat ini belum pernah dilakukan sehingga terbuka peluang untuk 

untuk melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu 

dilakukan suatu studi penilaian kualitas pakan lengkap yang berbasis bahan pakan 

konsentrat lokal Kabupaten Sumenep dengan metode uji kecernaan in-vitro.  

 

Rumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai kecernaan 

in-vitro pakan lengkap yang berbasis berbagai bahan pakan konsentrat lokal 

(Sumenep) berupa dedak padi, dedak jagung kasar dan ampas tahu. 

 

Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kecernaan in-vitro 

pakan lengkap berbasis bahan pakan konsentrat lokal (Sumenep) berupa 

kombinasi dedak padi, dedak jagung kasar dan ampas tahu. 

 

Manfaat  Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ilmiah 

mengenai nilai kecernaan in-vitro pakan lengkap berbasis bahan pakan konsentrat 

lokal (Sumenep) berupa kombinasi dedak padi, dedak jagung kasar dan ampas 

tahu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pakan lengkap 

 Pakan lengkap (complete feed) merupakan kumpulan bahan-bahan pakan 

termasuk hijauan dan telah dihitung bagiannya, diproses dan dicampur menjadi 

satu kesatuan (seragam) yang diberikan secara bebas pada ternak untuk pasokan 

nutrien yang dibutuhkan 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. Sedangkan menurut Maryono (2006) pakan lengkap adalah 

semua bahan pakan yang terdiri atas hijauan (limbah pertanian) dan konsentrat 

yang dicampur menjadi satu campuran homogen, kemudian diberikan kepada 

ternak sebagai satu-satunya pakan tanpa tambahan rumput segar. 

 Bila ditinjau dari kandungan nutriennya, pakan lengkap mempunyai 

keuntungan antara lain 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, 1988). 

 Pakan lengkap selain mempunyai keuntungan juga memiliki faktor 

pembatas dalam mengembangkan teknologi yaitu: meningkatnya harga mesin 

prosesing, meningkatnya biaya pembuatan, kurangnya tenaga manajerial dan 

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

diadaptasikan pada ternak yang dipelihara dengan cara penggembalaan, dan 

kurang ekonomis untuk jumlah ternak yang dipelihara sedikit (Owen, 1979). 



 5

 Selain mengandung nutrien 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 yang memiliki 

kandungan nutrien tinggi. Keunggulan lainnya antara lain (1) hemat dalam 

penggunaan tenaga kerja (tenaga kerja 1 orang untuk 100-150 ekor), (2) mudah 

diaplikasikan, (3) waktu penggemukan relatif pendek, (4) pertumbuhan bobot 

badan cukup tinggi, (5) praktis dan ekonomis. Bahan-bahan yang biasa digunakan 

untuk pembuatan pakan lengkap antara lain (1) sumber serat kasar (jerami kedelai, 

tongkol jagung, pucuk tebu dan lain-lain), (2) sumber energi (pollard, dedak padi, 

bungkil tapioka atau gamblong, tetes atau molases dan lain-lain), (3) sumber 

protein (bungkil kopra, bungkil sawit, bungkil minyak biji kapuk atau klenteng, 

kulit kopi, kulit coklat dan lain-lain), (4) sumber mineral (urea, tepung tulang, 

mineral mix, garam dapur dan lain-lain). Pembuatan pakan lengkap dapat 

dilakukan melalui pengolahan dengan mesin-mesin skala kecil yang dilaksanakan 

pada tingkat kelompok tani, maupun mesin-mesin skala besar. Meskipun 

demikian, secara umum proses pengolahannya relatif sama (Riwantoro, 2007). 

 

Bahan Pakan Sumber Serat 

 Peternakan ruminansia tidak terlepas dari penyediaan bahan pakan sumber 

serat secara kontinyu sepanjang tahun, baik segi kualitas maupun kuantitas guna 

menunjang produktivitas ternak yang tinggi. Bahan pakan sumber serat 

mempunyai peranan yang besar dalam produktivitas ternak ruminansia. Perannya 



 6

dapat ditinjau dari dua segi yaitu sebagai sumber nutrien bagi mikroba dan induk 

semang, pengisi lambung depan, dan fungsi rumen normal. 

 Hijauan identik dengan bahan pakan sumber serat. Warna tidak selalu 

hiaju, tidak selalu berbentuk rumput yang sudah umum dikenal (rumput gajah, 

rumput lapangan, dan lain-lain), namun dapat berupa jerami kering (jerami padi, 

jerami jagung, jerami kedelai, dan lain-lain), daun-daunan (nangka, pisang, kelapa 

sawit, dan lain-lain) (Maryono, 2006). 

 Kualitas bahan pakan sumber serat sangat berpengaruh terhadap 

jumlahnya yang diberikan dalam pakan ruminansia. Jika kualitas bahan pakan 

sumber serat tinggi, maka jumlah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan 

ternak sedikit sehingga dapat menghemat biaya pakan. Menurut Etgen dan Reaves 

(1978), bahan pakan sumber serat yang berkualitas tinggi akan mengandung 

nutrien yang lebih tinggi pula, demikian pula dengan kandungan nutrien yang 

tercerna juga tinggi. Kualitas bahan pakan sumber serat yang diberikan pada 

ternak ruminansia tidaklah selalu seragam, pada umumnya cenderung mempunyai 

kualitas yang rendah. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: jenis 

hijauan, umur pemotongan, lama penyimpanan, proporsi daun dan batang, 

kesuburan tanah dan pupuk yang digunakan, adanya penyakit tanaman, cuaca, 

kedewasaan tanaman, kandungan nutrien, kecernaan dan iklim. Karakteristik 

umum beberapa jenis bahan pakan sumber serat asal limbah ditandai oleh 

kandungan protein yang rendah, fraksi serat yang tinggi dan memiliki kecernaan 

yang berkisar dari rendah hingga sedang. Limbah dengan karakteristik demikian 

lebih sesuai digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia. Pemanfaatan 
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limbah sebagai pakan ternak secara langsung seringkali tidak mampu memenuhi 

kecukupan nutrien baik untuk hidup pokok, produksi dan reproduksi.                           

 Salah satu bahan pakan serat asal limbah pertanian yang berpotensi 

digunakan dalam pakan lengkap adalah jerami padi. Jerami padi merupakan 

limbah pertanian terbesar dengan jumlah sekitar 20 juta ton per tahun. Sebagian 

besar jerami padi tidak dimanfaatkan, karena selalu dibakar setelah proses 

pemanenan. Di lain pihak, sektor peternakan membutuhkan pakan yang harus 

tersedia sepanjang waktu. Penyediaan pakan merupakan persyaratan mutlak bagi 

pengembangan usaha peternakan. Pakan harus tersedia sepanjang musim untuk 

menjaga agar arus pendanaan (cash flow) dalam usaha peternakan tetap stabil 

(Suktino, 2008).  

 Jerami adalah bagian vegetatif tanaman setelah dipanen bulir-bulir buah 

bersama atau tidak dengan tangkainya dikurangi dengan akar dan batang yang 

tertinggal setelah disabit batangnya (Komar, 1984). Jerami padi merupakan salah 

satu limbah pertanian yang  umum dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

ruminansia. Disamping itu merupakan limbah pertanian yang paling potensial dan 

terdapat hampir di seluruh daerah di Indonesia dengan produksi sekitar 52 juta ton 

bahan kering per tahun. Dari jumlah tersebut sebagian besar dihasilkan di Pulau 

Jawa dan Bali yaitu sebanyak 21 juta ton bahan kering per tahun. Berdasarkan 

potensi produksi jerami padi dan asumsi 1 Unit Ternak setara dengan seekor sapi 

dengan bobot badan 325 kg dan konsumsi bahan kering sebesar 2% bobot badan, 

maka pemanfaatan jerami dapat menampung lebih kurang 10 juta Unit Ternak. 

Pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak bersaing dengan industri kertas dan 

industri jamur serta penggunaannya sebagai sumber mineral tanah. Penggunaan 
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jerami padi sebagai sumber mineral adalah sebesar 50% sedangkan 

pemanfaatannya sebagai pakan ternak hanya sebesar 35% (Madyono dan 

Anggraeny, 2008). 

 Jerami padi merupakan sumber selulosa yang sangat potensial dengan 

produksi total BK 80% dan lebih dari 50% terdiri dari selulosa (Chuzaemi, 1994). 

Di Indonesia dengan luas lahan 11.818.913 Ha mempunyai produksi  jerami padi 

mencapai 29.547.283 kg apabila rataan jerami padi di Indonesia mencapai 2,50 

ton BK/Ha/panen (Anonimus, 1982). Sedangkan penggunaan jerami padi sebagai 

pakan ternak mencapai 80%. Namun ternak ruminansia hanya dapat mencerna 

45%-50% dari total BK jerami padi (Prasetyo, Utomo dan Nuschati, 2001).   

 Di Kabupaten Sumenep, produksi bahan kering jerami padi sawah dari 

tahun 2004-2008 berturut-turut adalah 84.244,5 ton, 84.781,04 ton, 86.209,24 ton, 

86.572,08 ton, dan 71.413,86 ton. Sedangkan untuk padi gogo dari tahun 2004- 

2006 berturut- turut adalah 12.905,76 ton, 13.214,88 ton, 12.284,76 ton dan pada 

tahun 2008 adalah 9.693,12 ton, dari jumlah data yang dapat dimanfaatkan 

sebesar 70%. Jerami padi merupakan limbah pertanian yang paling potensial dan 

terdapat hampir di semua daerah Indonesia, kalau diasumsikan 1 Unit Ternak = 

seekor sapi dengan bobot badan 325 kg dan konsumsi bahan kering 2% bobot 

badan, sedangkan pemanfaatan jerami sebagai pakan ternak 50% maka lebih 

kurang 20 ribu Unit Ternak yang dapat ditampung (Anonimus, 2008c). 

 

Bahan Pakan Sumber Konsentrat  

 Menurut Hartadi dkk. (1997), konsentrat dapat didefinisikan sebagai suatu 

bahan makanan yang digunakan bersama-sama bahan makanan lain untuk 
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meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan dimaksudkan untuk 

disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) atau makanan lengkap. 

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, umumnya terdiri dari biji-bijian dan 

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

 Pemberian pakan konsentrat sebaiknya terdiri dari bermacam-macam 

campuran bahan pakan, karena dengan adanya variasi kandungan nutrien tersebut 

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

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

menyatakan bahwa pakan konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan 

pakan yang berkualitas dan palatabilitas tinggi serta berfungsi sebagai suplemen 

bagi hijauan sehingga 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 tinggi 

maka rasio hijauan dan konsentratnya yang diberikan adalah sebesar 60% : 40%. 

 Merujuk hasil penelitian sebelumnya yang disampaikan oleh Anonimus, 

(2008c), bahwa bahan pakan konsentrat lokal yang berpotensi sebagai pakan 

lengkap di Kabupaten Sumenep adalah dedak padi, ampas tahu, dan dedak jagung 

kasar.  
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 Indonesia sebagai salah satu negara produsen beras yang besar di kawasan 

asia tenggara, tentunya menghasilkan bekatul atau dedak padi yang cukup 

melimpah. Penggilingan padi menjadi beras menghasilkan produk samping antara 

lain menir, beras pecah, sekam, dan dedak padi. Menir dan beras pecah dapat 

digiling menjadi tepung sebagai bahan berbagai kue dan makanan lainnya. Sekam 

dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar serta kompos. Sementara itu dedak padi 

saat ini baru dimanfaatkan untuk pakan ternak dan belum banyak digunakan 

sebagai sumber pangan manusia. Penggilingan padi dengan kadar air 14% akan 

menghasilkan rendemen  beras 57%-60%, sekam 18%-20%, dan dedak 8%-10%. 

Bila produksi beras tahun 2004 yang menurut data Departemen Pertanian 

mencapai 31,8 juta ton maka dedak yang dihasilkan sekitar 3,18 juta ton, suatu 

jumlah yang sangat berlimpah sehingga perlu usaha-usaha memanfaatkannya. 

Menurut definisinya, dedak padi (bran) adalah hasil samping proses penggilingan 

padi, terdiri atas lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga biji. 

Sementara bekatul (polish) adalah lapisan sebelah dalam dari butiran padi, 

termasuk sebagian kecil endosperm berpati. Namun, karena alat penggilingan padi 

tidak memisahkan antara dedak dan bekatul maka umumnya dedak dan bekatul 

bercampur menjadi satu dan disebut dengan dedak atau bekatul saja (Hadipernata, 

2007). 

 Menurut Prambudi (2007), di dalam dedak padi terdapat beberapa bahan 

seperti eleurone dan lapisan pericarp serta pecahan beras-beras kecil. Nutrien 

yang terdapat dalam dedak padi yang berkualitas baik antara lain protein kasar  

9%-12%, pati 15%–35%, lemak 8%–12%, serta serat kasar 8%–11%. Dengan 

kandungan serat kasar yang lebih tinggi daripada jagung atau sumber energi yang 
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lain maka menyebabkan dedak padi diberikan dalam jumlah yang terbatas 

tergantung pada jenis ternaknya. Selain itu, faktor yang membatasi penggunaan 

dedak padi adalah ketengikan yang menghasilkan asam lemak bebas seperti asam 

linoleat. Lipida di dalam dedak padi dengan mudah terhidrolisis oleh enzim lipase 

dan menghasilkan asam lemak bebas. Selain lipida, faktor yang mempengaruhi 

kualitas dedak padi adalah kandungan lemak tak jenuh (asam linoleat) yang cukup 

tinggi pada dedak padi dapat menyebabkan mudahnya mengalami oksidasi 

(Gunawan dan Tangendjaja, 1988). 

 Bahan pakan konsentrat lokal yang berpotensi sebagai pakan lengkap 

berikutnya adalah limbah proses pembuatan tahu yaitu ampas tahu. Ampas tahu 

merupakan hasil ikutan dari proses pembuatan tahu. Untuk menjadi bahan baku 

pakan, ampas tahu dapat langsung diberikan pada ternak, atau dapat juga diolah 

lebih dulu menjadi tepung dengan mengeringkannya dalam oven atau dijemur lalu 

digiling. Definisi lainnya menyatakan bahwa ampas tahu merupakan bahan sisa 

dalam bentuk padatan pasta dari bubur kedelai yang diperas untuk diambil 

susunya dalam proses pembuatan tahu. Produksi kedelai di Kabupaten Sumenep 

pada tahun 2007 sebesar 47.136 Ku dengan luas panen 3.344 Ha. Kedelai dapat 

dimanfaatkan untuk membuat tahu dan sisa padatan dalam pembuatan tahu 

(ampas tahu) dapat dimanfatkan untuk pakan ternak.      

 Ampas tahu bersifat cepat basi dan berbau kurang sedap bila tidak segera 

digunakan, hal ini disebabkan karena ampas tahu dalam keadaan basah mudah 

ditumbuhi oleh mikroorganisme dan asam lemak bebas terurai yang dapat 

menimbulkan bau tengik. Ampas tahu akan segera menjadi asam atau busuk 

setelah dua atau tiga hari, masalah ini dapat diatasi dengan jalan mengeringkan 
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ampas tahu. Pengeringan ampas tahu dapat memperpanjang umur simpan dan 

meningkatkan daya gunanya. 

 Komposisi ampas tahu sangat beragam dan tergantung perlakuan dan 

selama proses, semakin tinggi suhu perendaman sampai batas tertentu akan 

menaikkan padatan susu kedelai dan menurunkan padatan ampas tahu. Ampas 

tahu masih mempunyai kandungan protein yang tinggi, karena pada proses 

pembuatan tahu tidak semua bagian protein biasa diekstrak, lebih-lebih jika 

menggunakan proses penggilingan sederhana dan tradisional (Helianti, 1994). 

Nilai gizi yang terkandung adalah protein 8,66%; lemak 3,79%; air 51,63% dan 

abu 1,21% (Anonimus, 2008a).  

 Bahan pakan konsentrat lokal yang berpotensi sebagai bahan pakan di 

Kabupaten Sumenep karena cukup luasnya areal penanaman jagung dan tinggi 

kandungan nutriennya adalah dedak jagung kasar. Pengolahan jagung untuk 

industri, pangan maupun pati, memberikan hasil samping yang umumnya 

digunakan untuk pakan. Penggilingan jagung secara tradisional untuk 

menghasilkan “beras jagung” menghasilkan empok yang banyak dijual untuk 

pakan. Penggilingan jagung secara modern memberikan hasil samping berupa 

homini yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan. Penggilingan jagung secara basah 

(wet milling) untuk menghasilkan pati jagung akan mengeluarkan berbagai hasil 

samping berupa corn gluten meal, corn gluten feed, corn germ meal, dan 

sebagainya yang umumnya dimanfaatkan untuk pakan (Tangendjaja dan Wina, 

2008). 

 Dedak jagung kasar merupakan hasil sisa ikutan dari penggilingan jagung 

yang banyak terdapat di daerah-daerah yang makanan pokok dari penduduknya 
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adalah jagung, seperti Madura dan daerah industri dan pertanian jagung lainnya. 

Dedak jagung kasar sangat baik diberikan pada ternak, hanya cara 

penyimpanannya yang agak sukar karena bersifat higroskopis sehingga mudah 

menjadi lembab dan cepat rusak. Analisis kandungan nutrien: 9,9% air; 9,8% PK, 

61,8% BETN; 9,8 SK, 6,4% LK dan 2,3% abu (Anonimus, 2006a). 

 Produksi jagung di Kabupaten Sumenep mulai tahun 2004 mengalami 

peningkatan yaitu tahun 2004 adalah 3.307.224,49 ton, pada tahun 2005, 

mengalami peningkatan menjadi 3.506.663 ton, dan pada tahun 2006 meningkat 

menjadi 3.580.821 ton. Hasil samping dari pembuatan beras jagung didapatkan 

sekitar 8,5% bekatul dan 27,5 % dedak jagung kasar. Misalnya di tahun 2007 

produksinya 5.419.570 Ku, maka didapat bekatul 460.663,45 Ku dan dedak 

jagung kasar 1.490.381,75 Ku dengan populasi ternak sapi pada tahun ini 233.470 

ekor. 

 

Kecernaan In-vitro 

Kecernaan adalah jumlah zat pakan yang dikonsumsi dikurangi dengan 

jumlah zat pakan yang terdapat dalam feses dibagi dengan jumlah zat pakan yang 

dikonsumsi (McDonald, Edwards and Greenhalgh, 1988). Sedangkan Hartadi dkk. 

(1997) mengatakan bahwa kecernaan merupakan bagian zat makanan yang tidak 

diekskresikan dalam feses, tetapi zat makanan tersebut dicerna dalam alat 

pencernaan. 

Pada dasarnya pengukuran kecernaan suatu bahan pakan bertujuan untuk 

menentukan jumlah zat makanan yang dapat diserap dalam tractus 

gastrointestinalis, yang meliputi proses pencernan dan penyerapan. Faktor-faktor 
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yang mempengaruhi kecernaan adalah komposisi pakan, bentuk fisik pakan, 

faktor ternak dan nilai nutrisi pakan (Ranjhar, 1977). Sedangkan menurut 

Anggorodi (1980), faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju 

perjalanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan pakan, komposisi pakan 

dan perbandingan zat-zat makanan lainnya. 

Kusmartono (2006) menambahkan, bahwa nilai kecernaan juga sangat 

dipengaruhi oleh zat metabolit tanaman. Zat metabolit tanaman merupakan segala 

macam senyawa yang dibentuk tanaman yang terlibat secara langsung atau tidak 

langsung terhadap reaksi biokimia tanaman. Zat metabolit yang sangat 

berpengaruh terhadap kecernaan antara lain asam oksalat dan tanin. Asam oksalat 

pada saluran pencernaan mampu berkombinasi dengan kalsium untuk membentuk 

kalsium oksalat yang sangat sulit dicerna. Asam oksalat terdapat dalam jerami 

padi (1,45 %), hay, jerami gandum dan alfafa.  

Penentuan kecernaan dapat dilakukan dengan cara in-vitro, in-vivo dan in-

sacco. Teknik kecernaan secara in-vitro adalah suatu teknik penentuan kecernaan 

yang dilakukan secara kimiawi di laboratorium dengan meniru proses pencernaan 

yang terjadi didalam tubuh ternak ruminansia (Van Soest, 1994). Ide 

dikembangkannya teknik in-vitro adalah penentuan kecernaan yang lebih praktis 

yaitu secara kimiawi di laboratorium dengan tetap memperhatikan suasana dan 

hal-hal yang diperlukan seperti yang terjadi dalam alat pencernaan ternak 

ruminansia yaitu di dalam rumen dan usus halus ( Chuzaemi dan Hartutik, 1989). 

 Di dalam rumen, karbohidrat dihidrolisis menjadi glukosa yang kemudian 

akan difermentasi menjadi VFA (Volatile Fatty Acid) dengan komponen utama 

terdiri dari asam asetat (C2) dan asam butirat (C4) yang merupakan sumber energi 
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bagi ruminansia (Van Soest, 1994). Sedangkan sumber rantai karbon C2, C3, C4, 

CO2 dan gas methan adalah hasil akhir pencernaan jasad renik untuk oksidasi dan 

metabolisme karbohidrat pakan (Tillman dkk, 1998). 

 Aktivitas sebagian besar mikroba dilakukan dilakukan di dalam rumen 

sehingga ternak ruminansia mampu untuk mencerna pakan yang berserat tinggi. 

Protein kasar yang masuk retikulo rumen berasal dari pakan dan saliva. Protein 

pakan yang tidak lolos dari retikulo rumen akan dicerna menjadi peptida dan 

asam-asam amino oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Selanjutnya 

asam-asam amino tersebut akan dicerna menjadi asam-asam organik, amonia dan 

CO2. Amonia bersama-sama dengan peptida dan asam-asam bebas akan 

digunakan untuk sintesis protein tubuh mikroba (Soebarinoto dkk, 1991). 

Teknik in-vitro pertama kali dikembangkan oleh Tilley dan Terry pada 

tahun 1963, dia berpendapat bahwa metode ini akan lebih praktis dalam 

menghitung kecernaan. Selanjutnya Soebarinoto dkk. (1991) menyatakan bahwa 

prinsip teknik in-vitro adalah usaha meniru proses in-vivo di dalam rumen dengan 

menggunakan tabung-tabung yang berisi cairan rumen yang diperoleh dari ternak 

ruminansia (sapi, kambing, domba atau kerbau) berfistula dan pasca rumen. 

Teknik ini bertujuan untuk mempelajari proses fermentasi dan sejumlah proses 

lainnya yang terjadi karena aktifitas mikrobial dalam rumen dan pencernaan pasca 

rumen yaitu di usus halus. 

Keuntungan utama teknik in-vitro adalah waktu yang dibutuhkan relatif 

singkat, murah, mudah dikontrol, memerlukan sampel yang lebih sedikit jika 

dibandingkan teknik in-vivo, berkurangnya pengaruh ternak yang dijadikan induk 

semang dan mempunyai koefisien korelasi yang tinggi dengan kecernaan in-vivo.  
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Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat diamati pengaruh pakan 

terhadap ternak yang dijadikan induk semang, serta sulit diketahui tingkat 

kesukaan ternak terhadap bahan pakan yang diberikan (Ensminger dan Olentine, 

1978). Selain itu pengukuran kecernaan dengan meniru kondisi di dalam alat 

pencernaan ternak yang dikerjakan dalam kondisi laboratorium yang dikontrol 

manusia sangat mungkin dijumpai beberapa hal yang menjadi sumber variasi. 

Sumber variasi tersebut antara lain adalah ukuran dan jumlah sampel yang 

digunakan. (Tilley dan Terry, 1963). 

Teknik kecernaan in-vitro yang dikembangkan Tilley dan Terry (1963) 

tidak hanya mengukur fraksi serat yang dapat dicerna, tetapi juga mengukur fraksi 

lain yang mudah larut sehingga diakui secara umum sebagai metode yang cocok 

untuk memprediksi kecernaan semua jenis hijauan dan konsentrat. Tilley dan 

Terry (1963) membagi proses pencernaan ruminansia secara in-vitro menjadi dua 

fase yaitu : 

a. Fase pencernaan fermentatif. Pada fase pertama ini bahan makanan 

difermentasi secara anaerob dalam cairan rumen dan larutan buffer selama 

48 jam. 

b. Fase pencernaan hidrolitik. Fase kedua ini merupakan kelanjutan dari fase 

pertama yaitu residu mengalami pencernaan hidrolitis atau enzimatis 

merupakan pencernaan oleh larutan asam pepsin-HCl dengan tujuan untuk 

menghilangkan protein bakteri dan protein pakan yang tidak mengalami 

degradasi di dalam rumen.  
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Energi Pakan 

Energi sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup ternak diantaranya 

adalah untuk: (1) kerja secara mekanis dari aktivitas muskular yang esensial ; (2) 

kerja secara kimiawi seperti pergerakan zat terlarut melawan gradien konsentrasi; 

dan (3) sintesis dari konstituen tubuh seperti enzim dan hormon. Energi 

diperlukan untuk mempertahankan fungsi-fungsi tubuh (respirasi, aliran darah dan 

fungsi sistem syaraf), untuk pertumbuhan dan pembentukan produk (susu, telur, 

wool, daging). Energi dihasilkan oleh zat makanan yang dapat dicerna, seperti 

protein, karbohidrat, serat kasar dan lemak. Jumlah kandungan nutrien organik 

yang terdapat dalam zat makanan disebut Total Digestible Nutrient (TDN). 

Perhitungan TDN dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pakan yang 

dikonsumsi ternak dapat memenuhi kebutuhan zat makanan dalam proses 

metabolisme. Selain itu untuk memilih bahan pakan yang terbaik dengan 

mempertimbangkan kandungan nutrien dan harganya (Anonimus, 2006a). 

Menurut Ibrahim (1988) dari kecernaan in-vitro ini dapat digunakan untuk 

mengestimasi (TDN) dengan rumus sebagai berikut : 

 TDN (%)  =  KcBO (%) x 1,05 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pelaksanaan penelitian dimulai bulan 

Juli sampai Agustus 2008. 

 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; 

a. Bahan pakan serat lokal yaitu jerami padi. 

b. Konsentrat jadi (pakan sapi perah periode laktasi produksi KUD Pujon). 

c. Bahan pakan konsentrat lokal dari Kabupaten Sumenep yaitu dedak padi, 

dedak jagung kasar, dan ampas tahu. 

d. Urea 

e. Cairan rumen yang diambil dari ternak sapi berfistula di Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar Malang. 

f. Bahan untuk analisis proksimat dan in-vitro. 

Sedangkan peralatan yang digunakan yaitu: 

1. Seperangkat alat untuk analisis proksimat: timbangan analitik, cawan 

porselen, oven 60oC dan 110oC, tanur 600oC, eksikator, labu Kjeldahl, alat 

destruksi, tabung destilasi, alat destilasi, beaker glass, alat titrasi. 

2. Seperangkat alat untuk analisis kecernaan in-vitro : erlenmeyer, magnetic 

styrer, timbangan analitik, tabung fermentor, sentrifuge, inkubator dan di 
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Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan 

(experiment). Perlakuan yang diterapkan dalam penelitian ini berupa pakan 

lengkap dengan berbagai kombinasi dari bahan pakan konsentrat lokal Sumenep. 

Imbangan hijauan sumber serat dan konsentrat adalah sebesar 40% hijauan dan 

60% konsentrat. Pakan penelitian ini disusun untuk ternak sapi potong Madura 

dan perlakuan disusun secara iso protein dengan kandungan PK ±12,70%.  

Pakan perlakuan diuji kandungan nutriennya dengan analisis proksimat 

dan uji kecernaan secara in-vitro. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 8 perlakuan dan 3 

kelompok sebagai ulangan. Adapun perlakuan pakan lengkap terdapat pada 

konsentrat yang disubstitusi dengan berbagai bahan pakan konsentrat lokal 

sebagai berikut: 

1. P0 = 60% KJ + 40% JP + 0,99 g U (kontrol) 

2. P1 = 60% K (13,33% AT + 20% DP + 26,67% DJ) + 40% JP + 0,16 g U  

3. P2 = 60% K (13,33% AT + 26,67% DP + 20% DJ) + 40% JP + 0,17 g U 

4. P3 = 60% K (20% AT + 13,33% DP + 26,67% DJ) + 40% JP + 0,11 g U 

5. P4 = 60% K (20% AT + 26,67% DP + 13,33% DJ) + 40% JP + 0,13 g U 

6. P5 = 60% K (26,67% AT + 13,33% DP + 20% DJ) + 40% JP + 0,06 g U 

7. P6 = 60% K (26,67% AT + 20% DP + 13,33%  DJ) + 40% JP + 0,07 g U 

8. P7 = 60% K (20% AT + 20% DP + 20% DJ) + 40% JP + 0,12 g U 

Keterangan: 

K = Konsentrat  DP   = Dedak Padi  U    = Urea  
KJ = Konsentrat Jadi AT   = Ampas Tahu 
DJ = Dedak Jagung Kasar           JP      = Jerami Padi   
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Pelaksanaan penelitian meliputi: 

1. Persiapan sampel 

a. Sampel konsentrat jadi, dedak jagung kasar, dedak padi, dan ampas 

tahu diambil masing-masing seberat 1kg, kemudian dikeringkan dalam 

oven 60oC yang selanjutnya digrinding sampai halus. 

b. Sampel jerami padi diambil 1kg, kemudian dipotong-potong 2-3 cm. 

Selanjutnya dikeringkan dalam oven 60oC. Setelah itu digiling dengan 

grinding ukuran 1mm. 

2. Menyusun formulasi pakan lengkap perlakuan (lampiran 1). 

3. Analisis proksimat yang dilakukan adalah untuk mengetahui kandungan 

BK, BO, PK, dan SK dari masing-masing bahan pakan, dan masing-

masing perlakuan sesuai dengan petunjuk AOAC (1980) yang dapat 

dilihat pada lampiran 2. 

4. Pengukuran  kecernaan in-vitro (KcBK dan KcBO) sesuai petunjuk Tilley 

dan Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van Den Meer (1980) dengan 

prosedur seperti pada lampiran 3. 

5. Penghitungan nilai TDN berdasarkan rumus dari Ibrahim (1988). 

TDN (%)  =  KcBO (%) x 1,05 

 

Variabel Pengamatan 

  Variabel yang diukur adalah : 

a. Kandungan nutrien pakan lengkap 

b.  Kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO). 

c. TDN 
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Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) sesuai petunjuk Yitnosumarto (1991) dengan model matematis sebagai 

berikut: 

Model matematis untuk RAK adalah : 

Yij = µ + αi + βj + εij 

Keterangan : 
Yij = Hasil pengamatan      
µ = Nilai tengah umum      
βj = Kelompok ke-j       
αi  = Pengaruh perlakuan kombinasi bahan pakan sumber konsentrat ke-i      
εij   = Galat percobaan perlakuan ke-i, kelompok ke-j. 

  i = 1, 2, 3,…8 
      j = 1, 2, 3.  
 

 Apabila diantara perlakuan kombinasi bahan pakan sumber konsentrat 

terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan sesuai petunjuk Yitnosumarto (1991). 

 

Batasan Istilah  

Pakan lengkap  :  merupakan kumpulan bahan-bahan pakan sumber serat dan 

sumber konsentrat lokal Kabupaten Sumenep berupa jerami 

padi, dedak padi, ampas tahu, dan dedak jagung kasar yang 

telah dihitung bagiannya, diproses dan dicampur menjadi 

satu kesatuan (seragam). 

Jerami padi   : adalah bagian vegetatif tanaman setelah dipanen bulir-bulir 

buah bersama atau tidak dengan tangkainya dikurangi 
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dengan akar dan batang yang tertinggal setelah disabit 

batangnya kemudian dipotong sekitar 2cm.  

Dedak padi    : adalah hasil samping proses penggilingan padi, terdiri atas 

lapisan sebelah luar butiran padi dengan sejumlah lembaga 

biji. 

Ampas tahu  : merupakan hasil ikutan dari proses pembuatan tahu yang 

dikeringkan dengan dijemur dibawah matahari. 

Dedak jagung kasar : merupakan hasil ikutan dari penggilingan jagung yang 

berupa remahan. 

Kecernaan in-vitro  : adalah bagian zat makanan yang tidak diekskresikan dalam 

feses, tetapi zat makanan tersebut dicerna dalam alat 

pencernaan dengan menggunakan metode in-vitro. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kandungan Nutrien Bahan Baku Penyusun Pakan Lengkap 

 Bahan baku pakan lengkap berasal dari Kabupaten Sumenep yang meliputi 

bahan pakan konsentrat yaitu ampas tahu kering, dedak padi, dedak jagung kasar 

dan bahan pakan sumber serat yaitu jerami padi. Masing-masing bahan baku 

pakan tersebut memiliki kandungan nutrien yang berbeda. Hasil analisis 

kandungan nutrien bahan baku penyusun pakan lengkap yang dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak Universitas Brawijaya dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan nutrien bahan baku penyusun pakan lengkap yang dianalisis 
di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya 

Bahan Pakan BK (%) 
BO PK SK 

% (dari BK) 
Ampas tahu kering 95,88 97,63 24,00 14,53 
Dedak padi 89,32 90,66 8,77 18,51 
Dedak jagung kasar  93,58 96,75 11,86 4,3 
Jerami padi 91,16 84,01 3,5 26,78 
Konsentrat jadi 90,72 89,68 16,00 14,71 

 

Dari Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa ampas tahu kering memiliki 

kandungan BK, BO, PK dan SK sama dengan kandungan nutrien hasil penelitian 

Anonimus (2008a), bahwa ampas tahu kering memiliki kandungan BK, BO, PK 

dan SK masing-masing sebesar 91,15%, 95,57%, 23,55%,  dan 16,53%.  

Dedak padi memiliki kandungan BK, BO, PK dan SK masing-masing 

yang sama dengan yang dilaporkan Prambudi (2007) yang menyatakan bahwa 

dedak padi berkualitas baik mengandung protein kasar yang cukup tinggi yaitu 
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sekitar 9–12%, serta rendah serat kasar (8–11%). Selanjutnya Lestari dkk. (2008) 

melaporkan bahwa dedak padi mengandung PK sebesar 9,67% dan SK cukup 

tinggi sekitar 26,88%. Adanya perbedaan kandungan nutrien dedak padi karena 

dedak padi berasal dari varietas, iklim, tanah dan proses penggilingan padi yang 

berbeda.  

 Dedak jagung kasar yang digunakan sebagai salah satu campuran pakan 

lengkap dalam penelitian ini kandungan PK dan SK melebihi dari kandungan PK 

dan SK yang dilaporkan oleh Tangendjaja dan Wina (2008) bahwa dedak jagung 

kasar mengandung PK sebesar 8,5%, SK 2,2% dan LK sebesar 3,8%. Jagung yang 

ditanam di pulau Madura biasanya merupakan jagung lokal. Jagung lokal 

umumnya mempunyai warna yang lebih cerah dibanding jagung impor, sehingga 

lebih disukai untuk bahan baku pakan ternak. Sebagian besar peternakan di 

Indonesia menggunakan jagung kuning lokal sebagai bahan pakan ternak, hal ini 

dikarenakan jagung lokal mengandung protein dan energi tinggi selain itu daya 

lekatnya rendah (Anonimus, 2008a). 

 Seperti terlihat pada Tabel 1 diatas, kandungan nutrien jerami padi tidak 

jauh berbeda dengan hasil penelitian Harfiah (2007) bahwa kandungan nutrien 

jerami padi adalah 90,26% BK, 87,95% BO, 3,55% PK, dan 33,11% SK. 

Kandungan nutrien jerami padi yang rendah dicerminkan dengan kandungan serat 

kasar, lignin dan silikanya yang tinggi serta nilai kecernaannya yang rendah. 

Lignin pada jerami padi merupakan polimer poli aromatik dengan berat molekul 

tinggi dan termasuk golongan phenolik lignin (Arroyo, 2000) yang tahan terhadap 

hidrolisis enzimatik termasuk fermentasi oleh mikroba rumen dan alkali tanah 

(Hatakka, 2000). Kandungan lignin mencapai 25% dari total biomasa 
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lignoselulosa jerami padi (Arroyo, 2000). Kandungan lignin dari BK beragam, 

menurut Jayasuriya (1995) 7% dan Prihartini (2003) 4-6%.   

 Tingginya serat kasar dalam limbah pertanian merupakan faktor pembatas 

lamanya waktu pencernaan sehingga akan mempengaruhi laju pencernaan dan 

akhirnya menurunkan konsumsi pakan. Peningkatan konsumsi pakan bagi ternak 

selaras dengan meningkatnya kualitas dan kecernaan pakan yang diberikan, 

sedang kecernaan pakan tergantung dari kandungan serat yang tidak mampu 

dimanfaatkan ternak (Soebarinoto dkk, 1991). 

 Konsentrat (Concentrate) adalah suatu bahan pakan dengan nilai nutrisi 

tinggi yang digunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian 

gizi dari keseluruhan pakan dan dikonsumsi untuk disatukan sebagai pelengkap 

(suplemen). Konsentrat sapi potong tidak selalu berbentuk konsentrat buatan 

pabrik atau yang dijual di pasaran (konsentrat komersial), namun dapat berupa 

bahan pakan tunggal atau campuran beberapa bahan pakan (Maryono, 2006).  

Menurut Anonimus (2006b), konsentrat yaitu pakan dengan kandungan 

serat rendah dan kandungan energi tinggi, tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, 

stimulan pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat-obatan, mycotoxin melebihi 

tingkat yang dapat diterima oleh negara pengimpor. Kandungan nutrien konsentrat 

jadi milik KUD Pujon pada Tabel 1, sudah dianggap memenuhi syarat sebagai 

pakan sapi potong seperti yang disampaikan Maryono (2006) bahwa kandungan 

nutrien konsentrat sapi potong adalah PK minimal 12%, SK minimal 15% dan BO 

maksimal 90%. 
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Kandungan Nutrien Pakan Lengkap  

 Hasil analisis kandungan nutrien masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Kandungan nutrien pakan lengkap masing-masing perlakuan yang 
dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang (2009) 

Perlakuan BK(%) BO(%) PK(%) SK(%) 

Po 90,52 84,27 12,78 24,36 
P1 92,15 89,60 12,72 17,19 
P2 91,87 89,12 12,72 18,13 
P3 92,56 90,39 12,76 16,98 
P4 92,00 89,44 12,77 18,86 
P5 92,69 90,73 12,86 17,72 
P6 92,41 90,26 12,71 18,66 
P7 92,28 89,91 12,76 17,92 

     
 

Berdasarkan Tabel 2 diatas kandungan BK semua perlakuan cukup tinggi 

dengan kisaran antara 90,52%–92,69%, hal ini dikarenakan pakan lengkap pada 

penelitian ini dibuat dalam bentuk kering. Kandungan PK antar perlakuan berkisar 

12,71%–12,78%, hal ini dikarenakan pakan lengkap perlakuan dibuat iso protein. 

yang berkisar antara 12%–13%. Kandungan nutrien ini sudah memenuhi standar 

sebagai pakan lengkap untuk sapi potong dewasa seperti sapi Madura. Selanjutnya 

kandungan SK antar perlakuan berkisar antara 16,98%–24,36%. Kandungan SK 

ini juga sudah termasuk cukup baik karena menurut Reddy (1988) kandungan 

nutrien SK pakan lengkap untuk sapi potong berkisar antara 12,2%–29 %.  

Kandungan nutrien dari pakan lengkap penelitian yang bervariasi ini 

sangat dipengaruhi oleh proporsi dan macam bahan baku yang digunakan. 

Menurut Reddy (1988), kandungan nutrien pakan lengkap untuk BO sekitar 

74,5%–95,5%, PK 9,2%–16%, SK 12,2%–29%, dan LK 1,5%–6,8% dengan 

komponen hijauan sumber serat sebesar 20%–70%. Mengacu pada pedoman yang 
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disampaikan Reddy (1988) ini, semua perlakuan pakan lengkap yang digunakan 

dalam penelitian ini sudah memenuhi standar sebagai pakan lengkap untuk sapi 

Madura. 

Jika mencermati kandungan nutrien masing-masing perlakuan, terlihat 

pada Tabel 2 diatas bahwa perlakuan P5 memiliki kandungan nutrien PK relatif 

paling tinggi dibanding perlakuan lain. Hal ini disebabkan karena perlakuan P5 

mengandung proporsi ampas tahu sebagai sumber protein yang paling tinggi yaitu 

sebesar 26,67% (Anonimus, 2008b). Sedangkan perlakuan Po yang merupakan 

perlakuan kontrol, mengandung SK yang paling tinggi yaitu sebesar 24,36%. Hal 

ini mungkin disebabkan karena pada perlakuan Po, konsentrat jadi yang digunakan 

banyak mengandung bahan–bahan pakan yang kandungan serat kasarnya cukup 

tinggi. 

 

Kecernaan BK dan Kecernaan BO secara In-vitro     

 Rataan KcBK dan KcBO secara in-vitro pada masing-masing perlakuan 

pakan lengkap berbasis bahan pakan konsentrat lokal Kabupaten Sumenep dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan KcBK dan KcBO masing-masing perlakuan pakan lengkap  
berbasis bahan pakan konsentrat lokal Sumenep 

Perlakuan KcBK (%) KcBO (%) 
Po 
P1 
P2 
P3 
P4 
P5 
P6 
P7 

51,88a

53,20ab 

55,95b 

59,43c 

69,05f 

65,92ef 

64,86e 

63,00d 

54,67a 

56,78ab 

59,61bc 

63,22c 

73,86d  
69,95d 

70,29d 

69,22d 
Keterangan : a,b,c,d,e,f superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) untuk KcBK dan sangat nyata (P<0,01) 
untuk KcBO.                                                                                                                      
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Kombinasi bahan pakan konsentrat lokal Kabupaten Sumenep berupa 

dedak padi, dedak jagung kasar, dan ampas tahu yang berbeda dalam pakan 

lengkap menghasilkan nilai KcBK dan KcBO yang berbeda pula. Hasil analisis 

statistik menunjukkan bahwa nilai KcBK antar perlakuan berbeda nyata (P<0,05), 

dan nilai KcBO antar perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01). Pakan lengkap 

perlakuan yang disusun dari bahan pakan konsentrat lokal, cenderung memiliki 

kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pakan lengkap berbahan 

konsentrat jadi pada perlakuan kontrol. Perlakuan P4–P7 memiliki KcBO sekitar 

70% dikarenakan proporsi ampas tahu dalam perlakuan tersebut diatas 20%. 

Sedangkan ampas tahu mempunyai KcBO 92,81% (Anonimus, 2008c). Nilai 

KcBK dan KcBO tertinggi diperoleh pada perlakuan P4
 dengan nilai masing-

masing sebesar 69,05% dan 73,86%. Sedangkan nilai KcBK dan KcBO terendah 

terdapat pada perlakuan Po dengan nilai 51,88% dan 54,67%. Kecernaan dari 

suatu pakan lengkap tergantung pada keserasian dari bahan-bahan pakan 

penyusunnya yang dapat mempengaruhi keserasian zat-zat makanan yang 

terkandung didalamnya.  

Perlakuan P4
 yang memiliki komposisi kandungan ampas tahu 20%, dedak 

padi 13,3%, dan dedak jagung kasar 26,67% serta ditambahkan jerami padi 40% 

dan urea 0,13 g ternyata memiliki nilai kecernaan baik BK maupun BO paling 

tinggi dibanding perlakuan lain. Jika ditinjau dari bahan konsentrat yang 

digunakan, perlakuan P5 memiliki komposisi pakan yang ideal. Hal ini terlihat dari 

komposisi ampas tahu 26,67%, dedak padi 13,3%, dan dedak jagung kasar 20% 

serta ditambahkan jerami padi 40% dan urea 0,06 g. Namun nilai KcBK dan 

KcBO P5 berada dibawah nilai P4 yaitu 65,92% dan 69,95%. Proporsi bahan 
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pakan pada perlakuan P4 merupakan proporsi ideal untuk menghasilkan kecernaan 

tertinggi, selain itu diduga telah mencukupi kebutuhan mikroba rumen untuk 

menfermentasi lebih banyak pakan yang tersedia.  

Sedangkan perlakuan Po sebagai pakan kontrol memiliki komposisi bahan 

pakan konsentrat jadi 60%,  jerami padi 40% dan urea 0,99 g urea ternyata 

memiliki nilai kecernanan BK dan BO terendah yaitu masing-masing sebesar 

51,88% dan 54,67%. Hal ini diduga karena perlakuan Po mengandung SK yang 

cukup tinggi (24,36%), jauh lebih tinggi dibanding perlakuan lain. Tingginya 

kandungan SK dalam pakan, dapat menurunkan kemampuan mikroba rumen dan 

enzim saluran pencernaan dalam mencerna pakan. Seperti yang disampaikan oleh 

Chuzaemi, dkk. (1991) bahwa semakin meningkatnya kandungan SK dalam pakan 

dapat menurunkan kecernaan nutrien lain secara umum. Ditambahkan pula proses 

pencernaan bahan pakan dengan kandungan SK tinggi akan semakin lama dan 

membutuhkan energi lebih besar.  

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kecernaan pakan yaitu faktor 

pakan dan faktor ternak. Faktor pakan yang berpengaruh antara lain komposisi 

kimia pakan, bentuk fisik pakan dan level pemberian pakan. Meningkatnya 

kandungan PK dalam pakan akan meningkatkan kecernaan. Sebaliknya semakin 

meningkatnya kandungan SK maka akan menurunkan kecernaan semua zat 

makanan lain (KcBK, KcBO dan KcPK) sebab komponen serat kasar yang sulit 

tercerna seperti lignin dan silika akan menghalangi aktivitas enzim mikroba 

rumen (Chuzaemi dkk, 1991). Hal ini juga sesuai dengan pendapat Parakkasi 

(1990) yang menyatakan bahwa semakin tinggi SK pada pakan, akan  
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menurunkan kecernaan karena lignin atau silika, sehingga lebih banyak energi 

bahan pakan tersebut yang keluar melalui feses.  

Nilai kecernaan mencerminkan banyaknya zat makanan yang dicerna 

untuk diserap tubuh. Semakin tinggi nilai kecernaan, kualitas pakan juga semakin 

baik. Seperti terlihat pada tabel 3, pakan lengkap berbasis sumber konsentrat lokal 

Sumenep memiliki nilai kecernaan BK dan BO dengan rataan 60,41% dan 64,70% 

Angka ini cukup baik dan setara dengan nilai kecernaan rumput gajah seperti yang 

dilaporkan oleh Harfiah (2006) bahwa rumput gajah memiliki  kecernaan BK  

sebesar 66,04%. 

 

Energi Pakan 

Salah satu cara untuk menyatakan kebutuhan energi pada ternak adalah 

TDN. Menurut Hartadi, dkk. (1997), TDN merupakan total persentase nutrien 

yang dapat dicerna, yang lazim digunakan untuk menilai kualitas pakan 

ruminansia. Nilai KcBO in-vitro dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi 

dalam bentuk TDN dari suatu pakan dengan menggunakan rumus (Ibrahim, 

1986). Nilai rata-rata TDN pakan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 (hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 6).  

Tabel 4. Nilai TDN pakan lengkap masing-masing perlakuan* 
Perlakuan TDN (%) 

P0 57,40 
P1 59,62 
P2 62,59 
P3 66,38 
P4 77,55 
P5 73,45 
P6 73,81 
P7 72,68 

Keterangan :* Hasil perhitungan berdasarkan hasil analisis kecernaan in-vitro 
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Pada Tabel 4 terlihat bahwa nilai TDN berkisar 57,40% sampai 77,54%. 

Kisaran angka ini masih cukup memenuhi standar untuk kebutuhan seekor sapi 

potong sebagaimana yang direkomendasikan oleh NRC (2004) bahwa kebutuhan 

TDN seekor sapi potong dengan bobot badan 300-400kg dan PBB 0,32-1,69 

kg/hari adalah sebesar 50-80%. Pakan lengkap perlakuan yang disusun dari bahan 

pakan konsentrat lokal, cenderung memiliki TDN yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan pakan lengkap berbahan konsentrat jadi pada perlakuan kontrol. Perlakuan 

P4–P7 memiliki TDN sekitar 70% diduga karena proporsi ampas tahu dalam 

perlakuan tersebut diatas 20%. Menurut Anonimus (2008c), ampas tahu 

mempunyai KcBO 92,81%.  

Nilai KcBO yang tinggi akan menghasilkan TDN yang tinggi pula. Hal ini 

memberikan implikasi bahwa semakin banyak penggunaan berbagai bahan pakan 

dalam penyusunan pakan lengkap dengan proporsi yang sesuai berdasarkan nilai 

nutrisinya, maka kualitas pakan lengkap tersebut akan semakin baik.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Nilai KcBK dan KcBO tertinggi diperoleh pada perlakuan P4
 dengan nilai 

masing-masing sebesar 69,05% dan 73,86%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

pakan lengkap dengan susunan konsentrat ampas tahu 20%, dedak padi 26,67% 

dan dedak jagung kasar 13,3% ditambah dengan jerami padi 40% dan urea 0,13 g 

merupakan kombinasi terbaik dalam pakan lengkap. 

 

Saran 

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut secara in-vivo untuk 

mengetahui pengaruh kombinasi berbagai macam konsentrat lokal Sumenep 

dalam pakan lengkap terhadap produktivitas sapi Madura. 
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LAMPIRAN 
 

 
Lampiran 1. Tabel formulasi pakan lengkap masing-masing perlakuan 

dengan menggunakan bahan konsentrat lokal Sumenep 
P0 

  Berat (g) %BK berat BK %PK berat PK 
Konsentrat jadi 9 90 8.1 16 1.30 
Ampas tahu 0 95.88 0 24 0 
Dedak padi 0 89.32 0 8.77 0 
Dedak jagung kasar 0 93.58 0 11.86 0 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.09 100 0.09 287.5 0.26 

 15.09  13.66  1.75 
    12.79  

P1 
Konsentrat jadi 0 90 0 16 0 
Ampas tahu 2 95.88 1.92 24 0.46 
Dedak padi 3 89.32 2.68 8.77 0.24 
Dedak jagung kasar 4 93.58 3.74 11.86 0.44 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.16 100 0.16 287.5 0.45 

 15.16  13.97  1.78 
    12.72  

P2 
Konsentrat jadi 0 90 0 16 0 
Ampas tahu 2 95.88 1.92 24 0.46 
Dedak padi 4 89.32 3.57 8.77 0.31 
Dedak jagung kasar 3 93.58 2.81 11.86 0.33 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.17 100 0.17 287.5 0.47 

 15.17  13.93  1.77 
    12.72  
P3      
Konsentrat jadi 0 90 0 16 0 
Ampas tahu 3 95.88 2.88 24 0.69 
Dedak padi 2 89.32 1.79 8.77 0.16 
Dedak jagung kasar 4 93.58 3.74 11.86 0.44 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.11 100 0.11 287.5 0.30 

 15.11  13.98  1.78 
    12.76  
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Lampiran 1. Lanjutan 
 
P4 
   Berat (g) %BK berat BK %PK berat PK 
Konsentrat jadi 0 90 0 16 0 
Ampas tahu 3 95.88 2.86 24 0.69 
Dedak padi 4 89.32 3.57 8.77 0.31 
Dedak jagung kasar 2 93.58 1.87 11.86 0.22 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.13 100 0.13 287.5 0.36 

 15.13  13.91  1.78 
    12.77  

P5 
Konsentrat jadi 0 90 0 16 0 
Ampas tahu 4 95.88 3.84 24 0.92 
Dedak padi 2 89.32 1.79 8.77 0.16 
Dedak jagung kasar 3 93.58 2.81 11.86 0.33 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.06 100 0.06 287.5 0.17 

 15.06  13.96  1.77 
    12.71  

P6 
Konsentrat jadi 0 90 0 16 0 
Ampas tahu 4 95.88 3.84 24 0.92 
Dedak padi 3 89.32 2.68 8.77 0.24 
Dedak jagung kasar 2 93.58 1.87 11.86 0.22 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.07 100 0.07 287.5 0.20 

 15.07  13.93  1.77 
    12.71  

P7 
Konsentrat jadi 0 90 0 16 0 
Ampas tahu 3 95.88 2.88 24 0.69 
Dedak padi 3 89.32 2.68 8.77 0.24 
Dedak jagung kasar 3 93.58 2.81 11.86 0.33 
Jerami padi 6 91.16 5.47 3.5 0.19 
Urea 0.12 100 0.12 287.5 0.33 

 15.12  13.95  1.78 
    12.76  
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Lampiran 2. Prosedur analisis proksimat berdasarkan petunjuk analisis  

bahan makanan ternak di laboratorium nutrisi dan makanan 

ternak (2006) 

 
Prosedur analisis proksimat menurut petunjuk AOAC (1980) adalah 

sebagai berikut: 

A. Analisis BK udara 

1. Menimbang kotak kertas (a gram), sampel dimasukkan ke dalam kotak 

kertas tersebut, kemudian ditimbang lagi (b gram). 

2. Kertas kotak yang berisi sampel dimasukkan kedalam oven 60oC selama 

24 jam sampai beratnya konstan. 

3. Setelah 24 jam, kotak dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan, 

kemudian ditimbang (c gram). 

4. Perhitungan prosentase BK udara: 

% BK udara =
ab
ac

−
− x100% 

Keterangan : 
a : Berat kotak kertas sebelum berisi sampel 
b : Berat kotak kertas setelah berisi sampel 
c : berat kotak kertas dan sampel setelah dioven 60oC 

B. Analisis BK oven 

1. Cawan porselain dimasukkan kedalam eksikator selama 1 jam. 

2. Cawan diambil kemudian dimasukkan kedalam eksikator selama 1 jam 

kemudian ditimbang (a gram). 

3. Menimbang sampel yang telah digiling sebanyak ±  5 gram lalu 

dimasukkan kedalam cawan dan ditimbang kembali (b gram), kemudian 

dimasukkan kedalam oven 105oC selama 4 jam. 
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4. Setelah 4 jam cawan yang berisi sampel diambil, kemudian dimasukkan 

kedalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang (c gram). 

5. Perhitungan prosentase BK oven : 

% BK oven =
ab
ac

−
− x100% 

Keterangan : 
a : Berat cawan setelah dioven 105oC 
b : Berat cawan berisi sampel 
c : Berat cawan dan sampel setelah dioven 105oC 

C. Analisis Kandungan BO 

1. Cawan yang berisi sampel ari penentuan BK (c gram) dimasukkan 

kedalam tanur 550oC selama 4 jam atau sampai berubah menjadi abu 

(berwarna putih). 

2. Cawan yang berisi abu diambil dan dimasukkan kedalam eksikator selam 

1 jam, kemudian ditimbang (d gram). 

3. Perhitungan prosentase abu : 

% Abu =
ac
ad

−
− x100% 

% BO = 100% - kadar abu 
Keterangan : 
a : Berat cawan setelah dioven 105oC 
b : Berat cawan dan sampel setelah dioven 105oC 
c : Berat cawan dan sampel setelah ditanur 550oC 

D. Analisis Kandungan PK 

Analisis kandungan PK dibagi menjadi 3 tahap yaitu : 

1. Destruksi 

a. Menimbang kertas minyak (a gram) lalu ditambah sampel ± 0,3 g, 

kemudian ditimbang kembali beratnya  (b gram). 
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b. Sampel dimasukan kedalam labu Kjeldahl, kemudian ditambahkan 1,4 

g katalisator dan 5 ml H2SO4 pekat 95–97 % dengan menggunakan 

dispenser. 

c. Selanjutnya didestruksi sampai jernih kemudian didinginkan. Setelah 

itu ditambahkan aquadest 60 ml (dibagi 4 kali) lalu dikocok dan 

dimasukkan kedalam tabung destilator. 

2. Destilasi 

a. NaOH 40% 25 ml ditambahkan ke dalam tabung destilator tersebut 

dan dilakukan destilasi, hasil destilasi ditampung dalam breaker glass 

yang sebelumnya telah diisi dengan 25 ml H2SO4 dan 3 tetes indikator 

(methyl red + methyl blue 2 g per liter etanol 96%). 

b. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam erlenmeyer 100 ml. 

3. Titrasi 

a. Membuat blanko (tanpa sampel) dengan cara melakukan titrasi 

campuran 25 ml H2SO4 dan 3 tetes indikator yang ditempatkan dalam 

beaker glass kemudian diukur volume titrasinya (c gram). 

b. Beaker glass yang berisi hasil penyulingan dititrasi dengan NaOH 0,1 

N sampai jernih dan diukur volume titrasinya (d gram). 

c. Perhitungan prosentase PK : 

% PK = 
ab

xNaOHxxNcd
−

− 25,6014,0_)( x100% 

Keterangan : 
a : Berat kertas minyak 
b : Berat kertas minyak dan sampel  
c : Volume titrasi blanko 
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d : volume titrasi sampel 
N : Normalitas NaOH 
 

E. Analisis Kandungan SK 

1. Kertas minyak ditimbang (a gram), sampel ± 1 gram ditaruh diatas kertas 

minyak dan ditimbang kembali (b gram). 

2. Sampel dituangkan (kertas minyak tidak diikutkan) dalam beaker glass 

khusus untuk analisis serat kasar dan ditambahkan H2SO4 0,3 N sebanyak 

50 ml dengan menggunakan gelas ukur, kemudian didihkan selama 30 

menit. 

3. Selanjutnya, ditambahkan dengan cepat 25 ml NaOH 1,5 N dan dididihkan 

lagi selama 5 menit tepat. 

4. Kemudian disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah diisi 

pasir. 

5. Beaker glass dibersihkan dengan aquadest panas sesedikit mungkin sampai 

semua larutan masuk kedalam cawan filtrasi. 

6. Lalu ditambahkan 50 ml HCL 0,3 N, didiamkan 1 menit lalu dihisap 

dengan pompa vakum. 

7. Ditambahkan dengan 10 ml aquadest panas. 

8. Selanjutnya ditambah 10 ml aseton, dan dihisap dengan pompa sampai 

kering.  

9. Ditambah lagi 40 ml aseton, didiamkan 1 menit lalu dihisap sampai 

kering. 
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10. Selanjutnya dioven pada t = 140oC selama 1,5 jam, kemudian dimasukkan 

kedalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (c gram). 

11. Setelah itu dimasukkan kedalam tanur 550-600oC selama 2 jam, 

dikeluarkan dengan tang penjepit dan dimasukkan kembali ke dalam 

eksikor, didiamkan selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (d gram). 

Perhitungan : 

Kadar SK =  
ab
dc

−
− x100% 

Keterangan : 
a : Berat kertas minyak 
b : Berat kertas minyak dan sampel  
c : Berat cawan filtrasi setelah dimasukkan oven 140oC 
d : Berat cawan filtrasi setelah dimasukkan tanur 550-600oC 
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Lampiran 3. Penentuan kecernaan in-vitro 

Prosedur penentuan kecernaan in-vitro sesuai petunjuk Tilley dan Terry 

(1963) yang dimodifikasi oleh Van Den Meer (1980) adalah sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan larutan buffer McDougall’s yang mempunyai komposisi   

sama dengan saliva rumen yaitu NaNHCO3 49 gram, NaHPO4. 12 H2O 

46,50 gram, NaCl 2,35 gram, dan KCl 2,85 gram yang dilarutkan dalam 

aquades sampai volumenya mencapai 1 liter dan larutan MgCl2 6% yang 

dibuat dengan cara menimbang 6 gram MgCl2 kemudian dimasukkan ke 

dalam labu ukur 100 ml dan dilarutkan dengan 40 ml aquades sampai 

homogen. Setelah itu ditambahkan larutan CaCl2 4% yang dibuat dengan 

cara yang sama dengan pembuatan larutan MgCl2 hanya saja CaCl2 

ditimbang sebanyak 4 gram. 

2. Larutan buffer McDougall’s dimasukkan dalam storage flask berstirer, 

ditaruh di atas pemanas dan dialiri gas CO2. 

3. Mengambil cairan rumen kemudian disaring, ditaruh dalam termos dan 

dipindahkan ke dalam storage flask yang telah berisi larutan buffer. 

Perbandingan larutan buffer dengan carian rumen adalah 4 : 1. Kondisi 

campuran buffer dan cairan rumen ini harus pada pH 6,9–7,0 dengan suhu 

38-39oC. 

4. Menimbang sampel kering udara yang akan diuji ± 5 gram, dimasukkan ke 

dalam tabung fermentor dan dimasukkan ke dalam inkubator 38-39oC (± 1 

hari sebelum pelaksanaan). 

5. Mengambil 50 ml larutan campuran cairan rumen dan larutan buffer, 

dimasukkan ke dalam tabung fermentor yang telah berisi sampel dan 
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 tabung fermentor kosong (blanko) dengan menggunakan dispenser dan 

segera ditutup dengan sumbat karet yang dilapisi dengan Bunsen valve. 

Sebelum ditutup, terlebih dahulu dialiri dengan gas CO2. 

6. Tabung-tabung fermentor diletakkan dalam inkubator 39oC selam 48 jam 

dan dikocok setiap 4 jam sekali. 

7. Setelah 48 jam, tabung fermentor diambil dari inkubator dan direndam 

dalam air es untuk menghentikan aktifitas mikroba, kemudian disentrifuge 

dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit. 

8. Mempersiapkan larutan HCl-pepsin dengan cara memasukkan 2 gram 

pepsin ke dalam Erlenmeyer 2000 ml, kemudian ditambahkan sedikit 

demi sedikit HCl 0,1 N sambil dikocok sampai volume 1 liter. 

9. Cairan supernatant dibuang dan residu sampel ditambah dengan 50 ml 

larutan HCl-pepsin, kemudian dimasukkan kembali ke dalam incubator 

suhu 39oC selama 48 jam tanpa penutup Bunsen Valve, tanpa CO2 dan 

dikocok. 

10. Setelah 48 jam, tabung diambil dan cairan disaring dengan menggunakan 

kertas saring bebas abu whatman 41 Ø 0,11 mm yang sebelumnya telah 

diketahui beratnya, dilipat dan dimasukkan ke dalam cawan yang 

sebelumnya telah dipanaskan dalam oven 105oC selama 1,5 jam dan 

ditimbang. Cawan dan residu dikeringkan dalam oven 105oC selama 12 

jam, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Cawan yang 

berisi kertas saring dan residu dimasukkan ke dalam tanur 550oC sampai 

berwarna putih atau abu-abu, kemudian didingankan dan ditimbang. 
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Nilai KcBK dan KcBO in-vitro dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

KcBK = 
sampelBK 

blanko)BK  -residu (BK   -sampelBK  x 100% 

         

KcBO = 
sampel BO

blanko) BO -residu  (BO - sampel BO x 100% 

        
 Keterangan : 

BK sampel =  berat sampel awal X %BK sampel 
BK residu   = (berat cawan + residu setelah dioven 105oC) – (berat                          

cawan + kertas saring) 
BO sampel =  BK sampel X %BO sampel 
BO residu      =  BK residu – {(berat cawan + residu setelah ditanur 550oC)         

– (berat cawan + kertas saring)}. 
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Lampiran 4. Analisis statistik data nilai KcBK (%) 

Perlakuan Ulangan Total Rataan I II III 
Po 53,64 53,13 48,86 155,63 51,88 
P1 52,74 58,44 48,41 159,59 53,20 
P2 59,30 58,89 49,67 167,86 55,95 
P3 58,13 65,53 54,62 178,28 59,43 
P4 67,51 64,47 75,18 207,16 69,05 
P5 65,23 59,65 72,87 197,75 65,92 
P6 67,04 58,83 68,70 194,57 64,86 
P7 65,20 61,77 62,03 189,00 63,00 

Total 488,79 480,71 480,34 1449,84   
 
Tabel hasil perhitungan analisis ragam 

SK db JK KT Fhit, F0,05 F0,01
Perlakuan 7 831,571 118,796 4,241* 2,77 4,28 
Kelompok 2 5,701 2,851 0,102 3,74 6,51 

Galat 14 392,202 28,014       
Total 23           
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JKgalat  = JK total - JKkelompok - JKperlakuan 

  = 1.229,474 – 5,701 – 831,571 = 392,202 

KTkelompok 851,2
2
701,5

db
JK

kelompok

kelompok ===  

KTperlakuan 796,118
7
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KTgalat  = JKgalat / dbgalat ==
14

392,202 28,014 

Fhit.kelompok = KTkelompok / KTgalat = =
28,014
2,851 0,102 

Fhit.perlakuan = KT perlakuan / KTgalat = =
28,014

118,796 4,241 

 

Uji Duncan 

SE   = 
txr

Ktgalat = 080,1
38

014,28
=

x
 

JNT  = JND 5% x SE 

Jarak Nyata Duncan 
(JND 5%) 

Jarak Nyata Terkecil  
(JNT) 

3,03 3,272 
3,18 3,434 
3,27 3,532 
3,33 3,596 
3,37 3,640 
3,39 3,661 

  

Tabel Duncan 

Perlakuan Rataan Notasi 
Po 51,88 a 
P1 53,20   ab 
P2 55,95 b 
P3 59,43 c 
P7 63,00 d 
P6 64,86 e 
P5 65,92   ef 
P4 69,05 f 



 49

Lampiran 5. Analisis statistik data nilai KcBO (%) 

Perlakuan Ulangan Total Rataan I II III 
Po 59,11 55,58 49,33 164,02 54,67 
P1 61,56 58,81 49,98 170,35 56,78 
P2 64,42 61,83 52,59 178,84 59,61 
P3 66,30 66,16 57,20 189,66 63,22 
P4 72,29 69,36 79,92 221,57 73,86 
P5 68,85 65,29 75,70 209,84 69,95 
P6 71,49 66,24 73,14 210,87 70,29 
P7 69,71 66,33 71,61 207,65 69,22 

Total 533,73 509,60 509,47 1552,80   
 

Tabel hasil perhitungan analisis ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 
Perlakuan 7 1.062,878 151,840 5,890** 2,77 4,28 
Kelompok 2 48,784 24,392 0,946 3,74 6,51 

Galat 14 360,89 25,778       
Total 23           
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JKgalat  = JK total - JKkelompok - JKperlakuan 

  = 1472,556 – 48,784 – 1.062,878 = 360,893 

KTkelompok 24,392
2

48,7842
db
JK

kelompok

kelompok ===  
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Lampiran 5. Lanjutan 

KTperlakuan 151,840
7

1.062,878
db
JK

perlakuan

perlakuan ===  

KTgalat  = JKgalat / dbgalat ==
14

360,893 25,778 

Fhit.kelompok = KTkelompok / KTgalat = =
25,778
24,392 0,946 

Fhit.perlakuan = KT perlakuan / KTgalat = =
25,778

151,840 5,890 

 

Uji Duncan 

SE   = 
txr

Ktgalat = 036,1
38

778,25
=

x
 

JNT  = JND 1% x SE 

Jarak Nyata Duncan 
(JND 1%) 

Jarak Nyata Terkecil  
(JNT) 

4,21 4,362 
4,42 4,579 
4,55 4,714 
4,63 4,797 
4,70 4,869 
4,78 4,952 

  

Tabel Duncan 

Perlakuan Rataan Notasi 
Po 54,67 a 
P1 56,78   ab 
P2 59,61   bc 
P3 63,22 c 
P7 69,22 d 
P5 69,95 d 
P6 70,29 d 
P4 73,86 d 
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 Lampiran 6. Perhitungan TDN berdasarkan hasil analisis kecernaan in-vitro 

 
 
TDN (%)  =  KcBO (%) x 1,05 
 

Perlakuan KcBO (%) KcBO (%) x 1,05 TDN 

P0 54,67 54,67 x 1,05 57,40 

P1 56,78 56,78 x 1,05 59,62 

P2 59,61 59,61 x 1,05 62,59 

P3 63,22 63,22 x 1,05 66,38 

P4 73,86 73,86 x 1,05 77,55 

P5 69,95 69,95 x 1,05 73,45 

P6 70,29 70,29 x 1,05 73,81 

P7 69,22 69,22 x 1,05 72,68 
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