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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF FEEDING CT (Condensed Tannin) FROM  CASSAVA 
LEAVES  EXTRACT  (Manihot Utilissima Pohl) IN CONCENTRATE ON IN 

VIVO DIGESTIBILITY AND NITROGEN RETENTION 
OF FAT-TAILED SHEEP  

 
 

The study was carried out at the Sumber Sekar Field Dau District, Malang 
Regency and from July until September 2010. Proximate analysis was carried out 
at the Animal Nutrition Laboratory, Animal Husbandry Faculty, Brawijaya 
University. 

Objective of this research was to investigate the effect of feeding cassava 
leaves extract (Manihot Utilissima Pohl) as CT (Condensed Tannin) source in 
concentrate on in vivo digestibility and nitrogen retention of fat-tailed sheep. 

The method of this research was feeding trial experiment using total 
collection method in Randomized Block Design (3x6) using varian analysis. The 
materials used were 18 fat-tailed sheep with the initial body weight ranged from 
21.5 to 25kg and they were placed in metabolic cages. The treatments used in this 
reasearch were: (1)P0= ad libitum nappier grass+Concentrate; (2) P1= P0+CT 
3.5% DMI; (3) P2= P1+Polyethylene glycol. The measured variable digestibility 
and nitrogen retention. 

The results of the research showed that adding cassava leaves extract as 
CT source affected significantly value of dry matter intake were P0 = 63.7 ± 6.00; 
P1=76.3 ± 3.64; P2 = 67.9 ± 2.81 organic matter intake were P0 = 54.1 ± 4.98; P1 = 
66.5 ± 3.04; P2 = 52.5 ± 2.36 crude protein intake were P0 = 5.9 ± 0.40; P1 = 7.0 ± 
0.31; P2 = 5.7 ± 0.19 and digestibility of  dry matter were P0 = 57.7 ± 7.36; P1 = 
62.3 ± 3.82; P2 = 56.7 ± 6.73 organic matter were P0 = 56.0 ± 7.13; P1 = 64.4 ± 
3.54; P2 = 55.2 ± 6.42 crude protein were P0 = 86.0 ± 2.82; P1 = 87.1 ± 2.49; P2 = 
90.6 ±  2.58. The highest value of intake achived by sheep given P1 dry matter 
intake (76.3 ± 3.64) organic matter intake (66.5 ± 3.04) crude protein intake (7.0 ± 
0.31) treatment digestibility dry matter (62.3 ± 3.82) organic matter (64.4 ± 3.54) 
crude protein (87.1 ± 2.49) accordingly N retention in the body was highest in P1 
(15.6 ± 0.06) followed by P2 (8.53 ± 0.12) and P0 (9.1 ± 0.08). Therefore, values 
of Body Weight Gain was highest in P1 (62.79 ± 1.34) followed by P2 (52.85 ± 
1.46) and P0 (51.9 ± 1.29). 

It could concluded that adding cassava leaves extract as CT source in 
concentrate affected on digestibility, nitrogen retention and body weight gain. It 
was suggested to use cassava leaves extract as CT source in concentrate. 
 
Key words : Condensed tannin, digestibility, nitrogen retention, fat-tailed sheep 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PEMBERIAN CT (Condensed Tannin) DARI  EKSTRAK 
DAUN KETELA POHON (Manihot Utilissima Pohl) DALAM 

KONSENTRAT TERHADAP KECERNAAN DAN RETENSI N PADA DEG 
(DOMBA EKOR GEMUK) SECARA IN VIVO 

 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar yang 

terletak Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mulai bulan Juli sampai bulan 
September 2009. Analisis proksimat dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 
 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pemberian CT 
(Condensed Tannin) dari ekstrak daun ketela pohon (Manihot utilissima Pohl) 
dalam konsentrat terhadap kecernaan dan retensi N pada DEG secara In vivo.  

Materi yang digunakan adalah : (1) Domba ekor gemuk (DEG) jantan 
dengan bobot badan (BB) awal 21,5-25 kg; (2) P0= rumput gajah (Pennisetum 
purpureum) ad libitum dan konsentrat (Pollard, dedak padi, bungkil kelapa, 
bungkil sawit, bungkil kapuk, molasses, mineral, urea), P1= P0 + CT, P2= P1 + 
PEG (Polyethylene glycol) (0,75 mg/mg CT).  

Metode penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok dengan 3 
perlakuan dan 6 kelompok dan menggunakan analisis ragam. Ternak yang 
digunakan sebanyak 18 ekor DEG yang sedang tumbuh dan memiliki bobot badan 
21,5-25 kg dan ditempatkan di kandang metabolis. Perlakuan yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah; (1) P0= rumput gajah (Pennisetum purpureum)  ad 
libitum + konsentrat (Pollard, dedak padi, bungkil kelapa, bungkil sawit, bungkil 
kapuk, molasses, mineral, urea); (2) P1= P0 + CT 3,5% BK; (3) P2= P1 + PEG 
(0,75 mg/mg CT). 

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian CT dalam konsentrat 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap konsumsi BK (P0 = 63,7 ± 6,00; 
P1=76,3 ± 3,64; P2 = 67,9 ± 2,81) konsumsi BO  (P0 = 54,1 ± 4,98; P1 = 66,5 ± 
3,04; P2 = 52,5 ± 2,36) konsumsi PK (P0 = 5,9 ± 0,40; P1 = 7,0 ± 0,31; P2 = 5,7 ± 
0,19) dan berpengaruh nyata terhadap kecernaan pakan BK (P0 = 57,7 ± 7,36; P1 = 
62,3 ± 3,82; P2 = 56,7 ± 6,73) BO (P0 = 56,0 ± 7,13; P1 = 64,4 ± 3,54; P2 = 55,2 ± 
6,42 PK (P0 = 86,0 ± 2,82; P1 = 87,1 ± 2,49; P2 = 90,6 ±  2,58). Nilai yang paling 
tinggi diperoleh pada P1 konsumsi BK (76,3 ± 3,64) konsumsi BO (66,5 ± 3,04) 
konsumsi PK (7,0 ± 0,31) kecernaan pakan BK (62,3 ± 3,82) BO (64,4 ± 3,54) PK  
(87,1 ± 2,49) diikuti dengan retensi N nilai yang paling tinggi didapatkan pada P1 
(15,6 ± 0,06) diikuti oleh P2 (8,53 ± 0,12) dan P0 (9,1 ± 0,08). selanjutnya, nilai 
pertambahan bobot badan yang paling tinggi pada P1 (62,79 ± 1,34) diikuti oleh 
P2 (52,85 ± 1.46) dan P0 (51,9 ± 1,29). 

 Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian CT 
dari ekstrak daun ketela pohon memberikan pengaruh yang nyata pada kecernaan 
pakan dan retensi N, dan pertambahan bobot badan.  
 
Kata kunci : Condensed tannin, kecernaan, retensi N, Domba ekor gemuk 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Domba Ekor Gemuk (DEG) merupakan salah satu ternak potensial yang 

dapat dimanfaatkan dalam usaha memenuhi kebutuhan daging nasional, didukung 

dengan persentase karkasnya yang cukup tinggi yaitu sebesar 55,3% pada bobot 

potong 40 kg (Hasnudi, 2005). Domba memiliki sifat toleransi yang tinggi 

tehadap berbagai jenis hijauan pakan ternak, selain itu domba juga memiliki daya 

adaptasi yang baik terhadap berbagai keadaan lingkungan. Perbaikan nutrisi 

melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pakan pada domba masih memberikan 

peluang sebagai upaya meningkatkan produksi daging. 

 Dalam usaha peternakan, pakan merupakan faktor yang sangat 

menentukan. Pakan ternak ruminansia seperti sapi, kambing, domba dan kerbau 

sebagian besar berupa hijauan (Pribadi, 2008). Namun pakan ternak ruminansia 

yang hanya terdiri dari hijauan saja akan sulit untuk mencapai produksi yang 

tinggi karena umumnya kandungan protein kasar (PK) hijauan mempunyai nilai 

yang rendah terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Untuk mengatasi 

rendahnya nilai PK  pada hijauan maka ternak ruminansia perlu diberi pakan yang 

bergizi tinggi yaitu berupa pakan konsentrat. Di dukung dengan penelitian 

terdahulu menyimpulkan  bahwa keterbatasan pasokan protein merupakan 

fenomena umum pada sistem pemberian pakan sapi perah rakyat (Chuzaemi dkk, 

2006). Hal ini disebabkan karena bahan pakan yang digunakan sebagai penyusun 

konsentrat mengandung protein yang sangat mudah didegradasi di dalam rumen 
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yaitu hingga mencapai 80-85% (Soetanto dkk, 1997; Kusmartono dan Chuzaemi, 

2005). Secara konseptual protein pakan yang terdegradasi di dalam rumen 

merupakan sebuah proses yang kurang bermanfaat karena dari proses tersebut 

akan menghasikan amonia dalam konsentrasi tinggi seperti dilaporkan oleh Min et 

al., (2000), Walaupun amonia bermanfaat untuk sintesis protein mikroba dan 

sebagian diserap melalui dinding rumen, ketersediaan yang terlampau tinggi akan 

diekskresikan melalui urin dan apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu yang 

lama, maka efisiensi penggunaan pakan sangat rendah. Sehingga perlindungan 

terhadap protein pakan tersebut sangat penting dan salah satu teknik proteksi yang 

dapat dipergunakan adalah menggunakan senyawa Condensed Tannin (CT) yang 

ada didalam daun ketela pohon. Senyawa CT mempunyai sifat berikatan dengan 

protein, peptida, grup ionik, grup hidroksi, dan grup amida dari pakan yang 

disajikan pada ternak. Ikatan yang dominan dalam komplek tannin:protein adalah 

ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus karboksil tannin dengan ikatan peptida 

yang stabil pada kisaran pH <3,0 dan pH >8,0 (Jones dan Mangan 1977). Artinya 

dalam kondisi di rumen ikatan tannin:protein sangat stabil dan menjadi labil pada 

saat tiba di abomasum, sehingga potensi ini bisa digunakan sebagai strategi 

proteksi protein untuk mendapatkan nilai by pass protein yang tinggi (Kumar dan 

Singh, 1984). Senyawa CT akan berikatan dengan protein dalam pakan dan ikatan 

tersebut akan dilepas dalam kondisi asam di abomasum sehingga sangat 

menguntungkan dalam hal pasokan protein bagi ternak inang. Namun demikian, 

Barry and Forss (1985) menyimpulkan bahwa agar kerja senyawa CT dapat 

bekerja secara efektif diperlukan rasio protein dan CT antara 1:10 hingga 1:16. 



3 
 

Daun ketela pohon adalah yang terbaik digunakan sebagai protektor protein 

karena dapat meningkatkan nilai efisiensi sintesis protein mikroba. 

Kusmartono dan Chuzaemi (2005) melaporkan bahwa daun ketela pohon 

mengandung CT sebesar 3,24% ± 0,17. Hal inilah yang menyebabkan daun ketela 

pohon dapat menjadi protektor protein yang efisien karena Barry (1989) 

menyimpulkan bahwa kandungan CT 2 - 4% dalam daun tanaman adalah ideal 

untuk memproteksi protein pakan. 

Dari kajian diatas, maka perlu adanya penelitian tentang  seberapa besar 

pengaruh penambahan ekstrak daun ketela pohon dalam konsentrat terhadap 

kecernaan dan retensi nitrogen pada DEG. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh dari 

pemberian CT dari ekstrak daun ketela pohon dalam konsentrat terhadap 

kecernaan dan retensi N pada Domba Ekor Gemuk secara In vivo.  

1.3. Tujuan 

− Memanfaatkan CT dari ekstrak daun ketela pohon yang potensial sebagai 

protektor protein dalam rumen pada ternak DEG. 

− Mengevaluasi pengaruh pemberian CT dari ekstrak daun ketela pohon dalam 

konsentrat terhadap kecernaan dan retensi N terhadap Domba Ekor Gemuk secara 

In vivo.  

1.4. Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi peternak 

khususnya dan kepada masyarakat tentang pengaruh dari pemberian CT dari 
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ekstrak daun ketela pohon dalam konsentrat terhadap kecernaan dan retensi N 

terhadap Domba Ekor Gemuk secara In vivo. 

1.5. Kerangka pikir 

 Keterbatasan pasokan protein merupakan fenomena umum pada sistem 

pemberian pakan. Hal ini disebabkan karena bahan pakan yang digunakan sebagai 

penyusun konsentrat mengandung protein yang sangat mudah didegradasi di 

dalam rumen yaitu hingga mencapai 80-85% (Soetanto dkk, 1997; Kusmartono 

dan Chuzaemi, 2005). Secara konseptual protein pakan yang terdegradasi di 

dalam merupakan sebuah proses yang kurang bermanfaat karena dari proses 

tersebut akan menghasikan amonia dalam konsentrasi tinggi pada domba yang 

digembalakan. Walaupun amonia bermanfaat untuk sintesis protein mikroba dan 

sebagian diserap melalui dinding rumen, ketersediaan yang terlampau tinggi akan 

diekskresikan melalui urin. Guna mengatasi masalah ini suatu strategi 

dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan protein pakan yaitu 

salah satunya dengan cara menggunakan senyawa CT yang banyak dijumpai pada 

daun beberapa tanaman semak. Senyawa CT akan berikatan dengan protein dalam 

pakan dan ikatan tersebut akan dilepas dalam kondisi asam di abomasum sehingga 

sangat menguntungkan dalam hal pasokan protein bagi ternak inang. Namun 

demikian, Barry and Forss (1985) menyimpulkan bahwa agar kerja senyawa CT 

dapat bekerja secara efektif diperlukan rasio protein dan CT antara 1:10 hingga 

1:16. Daun ketela pohon adalah yang terbaik digunakan sebagai protektor protein 

karena dapat meningkatkan nilai efisiensi sintesis protein mikroba. Kusmartono 

dan Chuzaemi (2005), melaporkan bahwa daun ketela pohon mengandung CT 

sebesar 3,24% ± 0,17. Hal inilah yang menyebabkan daun ketela pohon dapat 
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menjadi protektor protein yang efisien karena Barry (1989) menyimpulkan bahwa 

kandungan CT 2 - 4% dalam daun tanaman adalah ideal untuk memproteksi 

protein pakan. 

 PEG adalah polimer yang dapat mengikat tannin dengan tepat dan dapat 

mengurangi pembentukan ikatan protein-tannin. Penggunaan PEG yang optimal 

digunakan adalah 0.5 mg PEG/mg CT. Seperti yang dijelaskan Kusmartono 

(2002) untuk ternak rusa yang digembalakan di chicory, konsentrasi amonia 

rumen secara nyata lebih tinggi (P<0,05) pada ternak yang diberi PEG (320,1 g 

N/liter) daripada ternak yang tidak diberi  PEG (241,2 g N/liter). Adanya 

kecenderungan pH rumen yang lebih tinggi pada rusa-rusa yang diberi PEG 

mendukung adanya kenyataan konsentrasi amonia rumen yang secara konsisten 

lebih tinggi pada ternak tersebut. 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan CT dari ekstrak daun 

ketela pohon dalam konsentrat memberikan pengaruh positif terhadap kecernaan 

dan retensi N pada DEG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Ternak Domba 

DEG berasal dari Asia Barat yang dibawa pedagang bangsa Arab ke 

Indonesia pada abad ke-18.Saat ini DEG banyak terdapat di Jawa Timur, Madura, 

Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi. Klasifikasi ternak domba adalah sebagai 

berikut (Anonymous, 2006): 

Kingdom :Animalia 

Phylum  : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class  : Mamalia 

Ordo  : Artiodactyle 

Family  : Bovidae 

Genus  : Ovis 

Species : Ovis spesies 

 
Ciri khas domba ini adalah mempunyai ekor yang besar, lebar dan panjang 

dengan ujung ekor kecil, ekor ini merupakan tempat penyimpanan 

lemak(cadangan energi) (Susilorini, Kuswati, Wiharto dan Minarti, 2006). Ujung 

ekor membelok ke belakang, panjang ekor normal DEG berkisar 15 sampai 18 

cm,bentuknya "S" atau sigmoid, kecuali yang berlemak ujungnya kebanyakan 

menggantung bebas (Anonymous, 2006).  

DEG diduga berasal dari Asia Tengah dan dibawa masuk ke Indonesia 

pada abad ke 18.Bobot DEG dewasa bervariasi, jantan antara 30-60 kg dan betina 
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20-35 kg, bobot badan DEG yang pernah tercatat di Sub Balitnak Grati adalah 

2,40 kg untuk anak domba baru lahir; 7,21 kg anak domba usia sapih; 9,65 kg 

anak domba muda berumur 7 bulan dan 12,70 kg domba dewasa berumur 10 

bulan. Pertambahan bobot badan rata-rata 54-122 g/hari. Bobot badan DEG jantan 

bisa mencapai 60 kg sedangkan DEG betina maksimal 35 kg. 

Ketika pakan banyak, ekor domba penuh dengan lemak sehingga terlihat 

membesar, namun bila pakan kurang ekor mengecil karena cadangan energinya 

dibongkar untuk mensuplai energi yang dibutuhkan tubuh. 

2.2. Fisiologi Pencernaan Domba Ekor Gemuk 

Pencernaan adalah proses lanjutan dari konsumsi pakan (feed intake)oleh 

ternak dan merupakan salah satu parameter untuk mengevaluasi mutu pakansecara 

biologis. Pencernaan dimaksudkan sebagai persiapan untuk prosespenyerapan 

nutrien yang akan dimanfaatkan lebih lanjut oleh sel tubuh. Prosespencernaan 

dimulai ketika tenak memasukkan pakan ke dalam mulut. Pakantersebut 

selanjutnya akan bergerak melalui alat (saluran) pencernaan sesuaidengan ritme 

gerakan dari alat pencernaan dan secara bertahap akan dicernalebih lanjut di 

beberapa bagian alat pencernaan sampai berakhir di anus. Secaraumum alat 

pencernaan berperan sebagai berikut (Anonymous, 2005): 

1. Melindungi tubuh dari infeksi mikroba 

2. Menyalurkan pakan yang ditelan 

3. Melarutkan atau merombak pakan melalui proses pencernaan mekanis, 

hidrolitis dan fermentatif. 

4. Menyerap zat makanan dan mengeluarkan bahan yang tidak tercerna  
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Pada dasarnya alat pencernaan hewan hampir sama yaitu terdiri dari mulut, 

lambung (perut), usus halus dan usus besar. Namun pada perkembangan 

selanjutnya terjadi modifikasi alat pencernaan yang disesuaikan dengan jenis 

pakan sehingga mengakibatkan tipe, fungsi dan sistem pencernaannya menjadi 

berbeda (Anonymous, 2005). 

Perbedaan sistem pencernaan pakan pada ternak ruminansia, tampak pada 

struktur gigi, yaitu terdapat geraham belakang (molar) yang besar, berfungsi untuk 

mengunyah rerumputan yang sulit dicerna. Disamping itu, pada ternak ruminansia 

terdapat modifikasi lambung yang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu: rumen, 

retikulum, omasum dan abomasum. Ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan 

pakan alamiahnya, mengakibatkan lambung tersebut memiliki kapasitas yang 

berbeda. Kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, omasum 7 sampai 8%, dan abomasum 

7 sampai 8%. Adanya alat pencernaan tersebut menyebabkan ternak ruminansia 

mampu menampung jumlah pakan yang lebih besar dan mencerna pakan dengan 

kandungan serat kasar tinggi. Abomasum merupakan lambung yang sesungguhnya 

pada ternak ruminansia (Anonymous,2005).  

2.3. Proses Metabolisme Protein  

Kebutuhan protein pada ruminansia dipenuhi dari protein pakan, protein 

mikroba, dan sekresi endogen yang berasal dari sel epitel mukosa rumen, 

mucoprotein dan mucopolysacarida (Chalupa, 1974).Laju perombakannya 

tergantung pada jenis pakan, tingkat kelarutan, dan lama tinggal di rumen.Skema 

penggunaan dan metabolisme protein pada ruminansia tersaji pada Gambar 1. Di 

dalam rumen, sebagian protein pakan didegradasi oleh mikroba rumen dan 

sebagian lain dapat lolos tanpa mengalami proses degradasi. Protein pakan yang 

terdegradasi akan diubah menjadi NH3 (sebagian juga didapatkan dari proses 
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degradasi urea yang disintesis dalam hati yang akan masuk kembali melalui 

pembuluh darah dan kelenjar saliva).  

 
Pakan         Saliva 
 
 
 
 
 
 
 
Rumen         Hati 
 
 
 
 
 
Aboma-        Urin 
Sum dan  
Intestin 
 
 
 
 
Feses 
 
 
 
 
  Alat pencernaan   Jaringan tubuh 
 
Gambar 1. Skema penggunaan dan metabolisme protein pada ruminansia 

(Lewis and Hill, 1983) 
 

Kadar NH3 yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan mikroba 

rumen yang maksimal adalah 4-12 mM (Sutardi, 1979) dan 13,75-15 mM (Satter 

dan Slyter, 1974). NH3 yang dihasilkan akan terserap ke dinding rumen dan 

sisanya digunakan untuk sintesis protein mikroba. Sintesis protein mikroba 

tergantung dari kecepatan pemecahan nitrogen pakan, kecepatan absorbsi amonia 

dan asam amino, kecepatan aliran pakan keluar rumen serta kebutuhan nutrien 
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prekursor (ATP, nitrogen, mineral, vitamin dan asam amino) dan fermentasi 

berdasarkan jenis pakan.  

Beberapa metode digunakan dalam meningkatkan protein pakan yang 

terdegradasi, yakni dengan pemanasan, penggunaan senyawa kimia, atau 

kombinasi diantara keduanya (Scwabb dalam NRC, 2001). Proses pemanasan 

dapat menurunkan degradasi protein dalam rumen dengan adanya proses 

denaturasi dari protein dan adanya ikatan antara protein dengan karbohidrat. 

Perlakuan kimia pada protein pakan terbagi tiga bagian, yakni (1) senyawa kimia 

yang berikatan dengan protein seperti aldehid, (2) senyawa kimia yang mengubah 

struktur protein dengan denaturasi seperti asam, alkalis dan ethanol, (3) senyawa 

kimia yang dapat mengikat protein seperti tanin (Broderick dalam NRC, 2001). 

Protein pakan yang tidak terdegradasi oleh mikroba rumen dapat masuk ke 

dalam alat pencernaan pasca rumen. Abomasum dan usus halus merupakan proses 

pencernaan di pasca rumen dengan terjadi pencernaan secara enzimatis dan 

penyerapan nutrien yang dibutuhkan ternak. Protein mikroba yang masuk usus 

halus untuk dicerna sebesar 60-70 %, kemudian difermentasi dan dibuang dari 

usus besar 10-20 %, dan 12-18 % dari usus halus dalam bentuk produk asam 

nukleat. 

2.4. Pakan Domba 

2.4.1. Daun Ketela Pohon 

Pakan untuk ruminansia dibedakan menjadi hijauan dan konsentrat. Pakan 

konsentrat rendah kandungan serat kasar namun tinggi TDN, sedangkan hijauan 

merupakan pakan yang tinggi kandungan serat kasar namun rendah TDN (Miller, 

1979). Hijauan merupakan bahan pakan asal tanaman dengan kandungan serat 
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kasar tinggi (lebih dari 18%), serta kandungan energi dan daya cerna rendah. 

Hijauan meliputi rumput gajah dan daun ketela pohon. 

Menurut Göhl (1981) klasifikasi tanaman ketela pohon adalah sebagai 

berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Euphorbiales 

Family  : Euphobiaceae 

Genus  : Manihot 

Spesies : Manihot esculenta, Pohl 

Dalam menentukan nilai nutrisi dari hijauan perlu mempertimbangkan 

komposisi kimiawi dari hijauan, serta kemampuan ternak untuk mencerna dan 

memanfaatkan hasil pencernaan itu secara efisien.Daun ketela pohon berpotensi 

sebagai sumber protein dan kandungan protein yang dimilikinya tergantung dari 

varietas, kesuburan tanah, komposisi campuran antara daun dan tangkai, serta 

umur tanam. Protein daun ketela pohon defisiensi methionin dan sistein, akan 

tetapi cukup mengandung tryptophan dan isoleusin (Göhl, 1981). 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dilaporkan bahwa ternak 

ruminansia sangat responsif terhadap leguminosa yang mengandung tannin 

terutama dampak positifnya terlihat apabila kandungannya tidak melebihi 4% 

dalam ransumnya seperti dilaporkan oleh Barry (1985).Kusmartono dan 

Chuzaemi (2005) melaporkan bahwa daun ketela pohon mengandung CT sebesar 
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3,24% ± 0,17. Hal inilah yang menyebabkan daun ketela pohon dapat menjadi 

protektor protein yang efisien karena Barry (1989) menyimpulkan bahwa 

kandungan CT 2 - 4% dalam daun tanaman adalah ideal untuk memproteksi 

protein pakan.Berdasarkan alasan tersebut, maka dipilih daun ketela pohon baik 

sebagai sumber PK maupun CT yang potensial untuk ternak ruminansia. Bila 

kandungan CT dalam daun ketela pohon diatas 4% hal ini diduga akan 

menurunkan konsumsi ternak dikarenakan rasa sepat yang ditimbulkan pada CT 

tersebut, begitu juga bila CT didapatkan dari daun yang lebih tua yang memiliki 

rasa lebih sepat dari daun muda maka kemungkinan kandungan CT diatas dari 4% 

di indikasikan dengan semakin tinggi kandungan CT semakin sepat rasa daun 

tersebut (Barry, 1989).  

2.5. Tannin dan Polyethylene glycol (PEG) 

Kata tanin berasal dari istilah penyamakan kulit (tanning) dengan 

menggunakan ekstrak tanaman (Cheeke dan Shall, 1985). Tanin adalah senyawa 

polimerik phenolik dengan protein yang kuat pada bagian pinggir yang berbeda 

dari senyawa polimer lain yang tidak larut dalam protein. Selain dengan protein, 

tanin juga berikatan dengan polimer lain, seperti selulosa, hemiselulosa dan pektin 

untuk membentuk senyawa kompleks yang stabil (Kusmartono, 2006).  

Tanin terbagi dua bagian yaitu tanin  terhidrolisis  (hyrolyzable tannin) 

dan tanin terkondensasi (condensed tannin). Tanin yang terhidrolisis dapat 

diuraikan oleh asam atau enzim tanase, sedangkan tanin terkondensasi agak sulit 

diurai. 

Condensed tannin (CT) merupakan senyawa tanin yang mampu 

mengikat protein lebih kuat dari pada mengikat polimer karbohidrat.Senyawa-
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senyawa yang termasuk golongan ini merupakan hasil polimerisasi dari flavan-3-

ol dan flavan-3-4-diol atau gabungan keduanya.Mengingat kelompok ini hampir 

seluruhnya mengandung unsur flavon, maka CT disebut juga sebagai flavolan 

atauprocyanidin (Jansman, 1993). 

CT tidak mempunyai inti karbohidrat dan biasanya berasal dari 

kondensasi precursors flavonoid. Senyawa-senyawa itu sebagian besar berasal 

dari leucoanthocyanidin (flavans-3,4-diol) yang biasanya ada di tanaman sebagai 

glikosida. Konsentrasi CTpada tanaman bervariasi tergantung dari jenis spesies 

dan tingkat kesuburan tanah tempat mereka tumbuh (Kusmartono, 2006).Berikut 

merupakan gambar struktur kimia CT. 

 

 

 
 

Gambar 2. Struktur kimia CT (Anonimus, 2009) 
 

 Senyawa CT mempunyai pengaruh besar terhadap kecernaan pakan, 

khususnya pada ternak ruminansia.Hal ini disebabkan karena kemampuannya 

untuk berikatan dengan nutrien seperti karbohidrat dan protein.Ikatan tanin 

dengan karbohidrat dapat meningkat oleh peningkatan ukuran berat molekul 

karbohidrat dan rendahnya kelarutan.Sedangkan interaksi antara CT dengan 

protein tergantung dari struktur kimia keduanya (Anonimus, 2000).Senyawa CT 

mempunyai sifat berikatan dengan protein, peptida, grup ionik, grup hidroksi, dan 

grup amida dari pakan yang disajikan pada ternak. Ikatan yang dominan dalam 

komplek tannin:protein adalah ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus karboksil 
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tannin dengan ikatan peptida yang stabil pada kisaran pH <3,0 dan pH >8,0 (Jones 

dan Mangan 1977). Artinya dalam kondisi di rumen ikatan tannin:protein sangat 

stabil dan menjadi labil pada saat tiba di abomasum, sehingga potensi ini bisa 

digunakan sebagai strategi proteksi protein untuk mendapatkan nilai by pass 

protein yang tinggi (Kumar dan Singh, 1984).Secara konseptual protein pakan 

yang terdegradasi di dalam rumen merupakan sebuah proses yang kurang 

bermanfaat karena dari proses tersebut akan menghasikan amonia dalam 

konsentrasi tinggi.Walaupun amonia bermanfaat untuk sintesis protein mikroba 

dan sebagian diserap melalui dinding rumen, ketersediaan yang terlampau tinggi 

akan diekskresikan melalui urin dan apabila kondisi ini terjadi dalam kurun waktu 

yang lama, maka efisiensi penggunaan pakan sangat rendah. 

 Senyawa CT akan berikatan dengan protein dalam pakan dan ikatan 

tersebut akan dilepas dalam kondisi asam di abomasum sehingga sangat 

menguntungkan dalam hal pasokan protein bagi ternak inang. Namun demikian, 

Barry and Forss (1985) menyimpulkan bahwa agar kerja senyawa CT dapat 

bekerja secara efektif diperlukan rasio protein dan CT antara 1:10 hingga 1:16. 

Daun ketela pohon adalah yang terbaik digunakan sebagai protektor protein 

karena dapat meningkatkan nilai efisiensi sintesis protein mikroba. 

CT tidak mempunyai inti karbohidrat dan biasanya berasal dari kondensasi 

precursors flavonoid. Senyawa-senyawa itu sebagian besar berasal dari 

leucoanthocyanidin (flavans-3,4-diol) yang biasanya ada di tanaman sebagai 

glikosida, leucoanthocyanidin (Haslam,1979). Baik leucoanthocyanidin dan 

cathecins (hidroksi-flavan 3-ols) telah siap untuk dikonversi oleh enzim yang 

terhidrogenasi bahkan pada asam mineral yang jenuh pada suhu kamar menjadi 
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tannin flavonoid. Pemanasan pada larutan asam mengkonversi 

leucoanthocyanidins menjadi anthocyanidins dan polimernya yang berwarna 

coklat mirip “phlobaphene” untuk membentuk phlobaphene yang tak terbentuk 

atau “tannin-merah” (Haslam, 1979). 

Konsentrasi CT pada tanaman bervariasi tergantung dari jenis spesies dan 

tingkat kesuburan tanah tempat mereka tumbuh. Barry dan Duncan (1984) 

melaporkan bahwa Lotus corniculatus Maku yang tumbuh pada tanah dengan 

tingkat kesuburan rendah dan tinggi mengandung masing masing 105,9 dan 45,6g 

CT/kg BK. Sedangkan Lotus corniculatus Empire dan Maitland telah dilaporkan 

masing masing mengandung 5 dan 35 g CT/kg BK. 

Mcleod (1974) menyatakan bahwa tannin yang terkondensasi mengikat 

protein lebih kuat daripada mengikat polimer karbohidrat. Ikatan komplek CT: 

Protein adalah stabil dan tidak dapat larut pada pH diantara 3.5-7.0, akan tetapi 

ikatan tersebut  menjadi tidak stabil dan melepaskan protein pada pH dibawah 3 

dan diatas 8 (Jones dan Mangan,1977). Karena hal itu, CT pada rumput dan 

tumbuhan polong telah digunakan untuk menurunkan degradasi rumen pada 

protein yang tidak dapat larut.Ketika CT sedang tidak aktif dengan adanya 

Polyethylene Glycol (PEG),pengambilan nitrogen dan konsentrasi ammonia 

rumen pada domba yang diberi Lotus corniculatus Maitland lebih tinggi, akan 

tetapi jumlah dari asam amino essensial yang mengalir ke duodenum lebih rendah 

daripada yang diberi makanan yang sama tanpa penyuntikan PEG (Tabel 1). 

Ditambahkan bahwa penggunaan Lotus corniculatus yang mengandung 22g 

CT/kg BK) pada level pengambilan nitrogen yang sama (37,8 per hari ), total 

nitrogen yang mengalir ke dalam abomasum lebih tinggi pada domba yang diberi 
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makanan tanpa penyuntikan PEG (33,4 g per hari ) daripada ternak yang 

menerima infus PEG (29,8 g per hari). Ini menunjukkan bahwa degradasi protein 

yang lebih tinggi terjadi pada makanan yang diberi PEG karena tidak adanya CT. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Barry (1985), hasilnya bertentangan 

dengan hasil  yang disebutkan di atas. Dilaporkan bahwa kenaikan berat badan 

dan pertumbuhan bulu domba (wool) yang merumput pada Lotus pedunculatus 

(mengandung 76,4g CT/kg BK) tanpa penambahan PEG lebih rendah (166 dan 

9.5 g per hari ). Alasan utama dari perbedaan ini adalah CT yang tinggi telah 

menekan pengambilan makanan sama seperti produktifitas.  

Adanya CT pada beberapa jenis hijauan telah diamati dapat juga 

mencegah terjadinya kembung (bloat) pada ternak ruminansia. Oleh karena telah 

banyak dilaporkan bahwa bloat itu sangat terkait dengan  tingginya kandungan 

protein yang larut dalam air dalam pakan adanya gelembung padat yang 

berkembang ketika hijauan yang mengandung protein tinggi dikonsumsi, CT 

dalam leguminosa mampu untuk mengikat  protein untuk membentuk ikatan 

tannin:protein komplek yang dapat mencegah pembentukan busa didalam rumen. 

Tidak adanya kejadian kembung ketika ternak-ternak tersebut digembalakan pada 

padangan leguminosa seperti Lotus corniculatus yang mengandung CT. 

Pengaruh tanin sangat menguntungkan pada invivo dalam meningkatkan 

efisiensi sintesis protein mikroba di dalam rumen. Hal ini dipengaruhi oleh 

penggunaan tanin murni dan penggunaan polyethylene glycol (PEG) sebagai agen 

tanin komplek, dimana kehadirannya dapat mengurangi ketersediaan akan 

efisiensi sintesis protein mikroba (Makkar, 2003). Lebih lanjut dijelaskan bahwa, 
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dapat mengoptimalkan dalam mengurangi energi dalam memproduksi nutrien dari 

tanaman yang mengandung tanin tinggi dengan menggunakan PEG. PEG sangat 

berpotensi dalam meningkatkan efisiensi dari pakan tercerna dengan kandungan 

tanin tinggi, meningkatkan ketersediaan akan nutrien dari pakan, menurunkan 

yang teretensi untuk sintesis protein mikroba yang mungkin disebabkan adanya  

pelepasan energi. Pallmer and Mc Sweeney (2000) dalam Makkar (2003) 

melaporkan hasil penelitiannya dengan penggunaan PEG yang disuntikkan ke 

dalam abomasum menghasilkan produksi wol tinggi dan hal ini juga sama pada 

saat PEG ditambahkan dalam rumen dari ternak yang mengkonsumsi pakan 

kaliandra. 

PEG adalah polimer yang dapat mengikat tannin dengan tepat dan dapat 

mengurangi pembentukan ikatan protein-tannin. Penggunaan PEG yang optimal 

digunakan adalah 0,5 mg PEG/mg CT. Seperti yang dijelaskan Kusmartono 

(2002)untuk ternak rusa yang digembalakan di chicory, konsentrasi amonia rumen 

secara nyata lebih tinggi (P<0,05) pada ternak yang diberi PEG (320,1 g N/liter) 

daripada ternak yang tidak diberi  PEG (241,2 g N/liter). Adanya kecenderungan 

pH rumen yang lebih tinggi pada rusa-rusa yang diberi PEG mendukung adanya 

kenyataan konsentrasi amonia rumen yang secara konsisten lebih tinggi pada ternak 

tersebut. 

 PEG berikatan dengan tannin untuk membentuk sebuah ikatan lapisan 

endapan yang dapat menghalangi CT saat mengikat protein dalam rumen. PEG 

digunakan untuk menetralkan pengaruh yang merugikan dari CT, meningkatkan 

kecernaan, palatabilitas, dan konsumsi (Barryand Duncan. 1984; Titus, Provenza, 

Perevolotsky, and Rogosic, 2001).Penggunaan PEG dalam daun citrus dapat 
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menekan efek negatif dari tanin dalam kecernaan (Karabulut, Canbolatti, Ozkan, 

and Kamalak, 2007).Waghorn (1994) melaporkan bahwa, pengaruh CT dalam 

Lotus pedunculatus (5,5% CT dalam BK) dengan penggunaan PEG melalui infus 

didapatkan konsumsi N 47,5 vs 43,6 g/hr dibandingkan dengan tanpa PEG 

sehingga didapatkan N-NH3 yang diabsorbsi dalam rumen 14,8 vs 9,6 g/hr. 

2.6. Konsumsi dan Kecernaan Pakan 

Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak diekskresikan dalam 

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

yang baik adalah bahan pakan yang memiliki kecernaan tinggi, sehingga dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, dengan harapan kebutuhan nutrien ternak dapat 

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

1988).Kecernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat 

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

alat pencernaan (Church dan Pond, 1984). 

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

dan kecernaan murni (true digestibility), kecernaan semu adalah nutrien yang 

dicerna dan diserap dari saluran pencernaan yang diperoleh dari pengurangan 

nutrien  pakan yang dikonsumsi dengan nutrien yang keluar dari feses. Kecernaan 

murni adalah kecernaan dengan memperhitungkanMetabolic fecal nitrogen 

(MFN) yang terdiri dari mukosa, alat pencernaan yang telah aus, mikroba dan 

enzim-enzim pencernaan. Nilai sebenarnya dari bahan pakan ditunjukkan dari 

berapa nutrien itu dapat dicerna dan diserap. Potensi nutrien dalam bahan pakan 

tidak semua akan dapat dicerna, sebagian akan dikeluarkan dalam feses, oleh 
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karena itu analisis kandungan nutrien sebaiknya dilanjutkan dengan menentukan 

kecernaannya. (Tillman, dkk., 1998). 

Di lapangan diperkirakan akan menemui lebih dari 15 faktor yang dapat 

mempengaruhi kecernaan, diantaranya pengaruh tingkat pakan, komposisi kimia 

bahan pakan misalnya tingkat protein dalam pakan, pengaruh mineral, 

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

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

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

batas suhu dan kesalahan penelitian. 

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

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

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

pakan dalam saluran pencernaan, pakan yang dikonsumsi terlalu cepat melalui 

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

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

memudahkan dalam proses pencernaan; 4). Komposisi ransum. 

Pengukuran kecernaan pakan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

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

menggunakan percobaan langsung pada ternak.Metode in vivo memiliki 

keuntungan bila dibandingkan dengan metode lainnya, karena metode in vivo 

lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang kecernaan bahan pakan, 

yaitu mempertimbangkan palatabilitas pakan. 
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2.7. Retensi Nitrogen 

 Retensi nitrogen merupakan pengurangan antara N dengan jumlah N feses 

dan N urin yang dikeluarkan.Percobaan pengukuran retensi N dapat dilakukan 

sebagai lanjutan kecernaan in vivo. Harris (1970) menyatakan bahwa dalam 

pengukuran retensi N sama dengan percobaan kecernaan in vivo ditambah dengan 

pengukuran urin, sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

menentukan retensi N, yaitu mengukur konsumsi, menampung dan menimbang 

feses serta urin yang dikeluarkan. Prawirokusumo (1993) melaporkan bahwa 

rumus pengukuran retensi N adalah konsumsi N dikurangi N feses dan N urin. 

 Menurut Maynard dan Looslie (1969), percobaan retensi N merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk menilai kualitas protein yang terkandung 

dalam bahan pakan dengan jalan mengukur N yang dikonsumsi dan N yang keluar 

melalui feses dan urin, sehingga dapat diketahui jumlah protein yang diserap oleh 

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

terdapat dalam pakan dan yang diekskresikan dalam keadaan terkendali dapat 

menghasilkan suatu pengukuran kuantitatif terhadap metabolisme protein yang 

dapat menunjukkan apakah ternak tersebut dalam keadaan bertambah atau 

berkurang kadar N (protein) dalam tubuhnya. 

 Protein yang masuk dalam rumen akan didegradasi menjadi peptida dan 

asam asmino dimana akan didegradasi lebih lanjut menjadi volatile fatty acid 

(VFA), NH3 dan CO2 (Preston dan Leng, 1987). NH3akan diabsorbsi melalui 

dinding rumen selanjutnya dibawa kehati yang akan diubah menjadi urea. Urea 

yang terbentuk sebagian masuk dalam rumen baik melalui saliva maupun diserap 
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oleh dinding rumen dan sebagian dikeluarkan melalui urin (Sutardi dan Arianto, 

1986). 

 Pada saat terjadi degradasi protein di dalam rumen maka ketersediaan N 

bagi mikroba sangat berperan dalam penyediaan protein di usus halus.N pakan 

yang lolos dari degradasi rumen langsung menuju usus yang biasa disebut 

undegradable nitrogen (UDN) dapat dimanfaatkan oleh ternak melalui aktivitas 

pencernaan enzimatis di dalam alat pencernaan pasca rumen (Bines and Balch, 

1973). 

 Retensi N dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila antara jumlah 

N yang dikonsumsi sama dengan jumlah N yang dikeluarkan lewat feses dan urin. 

Apabila jumlah N yang dikonsumsi lebih besar dari jumlah N yang dikeluarkan 

maka keseimbangan retensi dalam keadaan positif, sedangkan apabila jumlah N 

yang dikeluarkan lebih besar dari pada N yang dikonsumsi maka retensi N dalam 

keadaan negatif (Mc Donald, et al. 1988). Selanjutnya Prawirokusumo (1993) 

menyatakan bahwa N yang diekskresikan melalui feses tidak hanya berasal dari N 

pakan saja, tetapi juga berasal dari sisa-sisa enzim, mukoprotein, sel mukosa yang 

lepas, dan dari mikroflora. Diperkirakan pada ternak ruminansia jumlah N feses 

yang berasal dari  N pakan hanya sekitar 20-25%. 

 Komponen N yang diperoleh dari protein pakan dan NPN, serta yang 

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

komponen dasar untuk pasokan N mikroba (Ørskov, 1982). Pasokan N mikrobial 

sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan pada ternak, sebab di 

dalam pakan tersedia bakalan untuk proses pasokan mikrobial yaitu komponen N 

dan kerangka karbon atau komponen energi yang terdiri dari ATP yield dan Y 
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ATP. Komponen energi tersebut dihasilkan dari fermentasi pakan oleh mikroba 

rumen (Van Soest, 1994).Pada dasarnya pasokan N mempunyai potensi retensi 

lebih tinggi jika ditunjang dengan pasokan energi.Menurut Bines dan Balch 

(1973) bahwa retensi N dalam jaringan ditentukan oleh besarnya pasokan energi 

dan N dalam jaringan.Besarnya pasokan energi pada ternak ruminansia yang 

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

berasal dari sintesis protein mikroba rumen.Kedua komponen tersebut, baik VFA 

maupun N mikroba rumen merupakan hasil dari aktivitas mikroba rumen yang 

merupakan fungsi dari pasokan N dan konsumsi BO tercerna atau 

KBOT.Produksi N mikroba yang dihasilkan per kg KBOT adalah sebesar 30g/kg 

BBM dan KKBOT untuk kebutuhan hidup pokok sebesar 32 g/kg BBM/hari 

(ARC, 1984). 
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BAB III  

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan percobaan secara in vivo di 

Laboratorium Lapang Peternakan Sumber Sekar Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilakukan dari 

bulan Juni sampai September 2010. 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ternak 

Domba Ekor Gemuk sebanyak 18 ekor, jenis kelamin jantan yang sedang 

tumbuh dengan kisaran bobot badan 21,5-25 kg.  

2. PEG yang dibeli dari CV. Surya Patria Nusa - Surabaya  

3. Pakan 

− Hijauan :  

a. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) yang berumur ± 40 hari 

dipotong-potong dengan menggunakan chopper menjadi berukuran 

± 5 cm, yang didapatkan dari sekitar laboratorium Lapang 

Peternakan Sumber Sekar Kec.Dau Kab.Malang 

− Ekstrak daun ketela pohon (Manihot utilissima. Pohl) dan proses 

ekstraksinya dilakukan oleh Kusmartono (2010) dan menurut prinsip oleh 

Terril et. al. (1992) dapat dilihat pada lampiran 3. 
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− Konsentrat : Disusun sendiri dengan susunan komposisi bahan baku 

berupa (pollard, dedak padi, bungkil kelapa sawit, bungkil kapuk, molases, 

mineral, urea) 

Tabel 1. Komposisi penyusun konsentrat (% BK) 

Bahan baku     Persentase  BK BO PK 
Pollard (Triticum aestivum) 44 95.88 88,97 15 
Dedak padi (Oryza sativa) 23 89,32 85,88 7 
Bungkil kelapa sawit (Cocos 
nucifera) 22 93,85 86,73 16 
Bungkil kapuk (Ceiba petandra) 6 93,40 87,61 21,61 
Molases (Saccharum officinarum) 7 70,00 65,75 4 
Mineral 1,7 95,26  7,35 0 
Urea 0,3 100 86,89 287,5 

Total       100     
Sumber: Hasil analisis proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang (2010) 
 

4. Peralatan 

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kandang metabolis yang dilengkapi dengan tempat pakan dan 

minum serta tempat penampung feses dan urin. 

b. Timbangan ternak untuk mengukur bobot badan ternak. 

c. Timbangan untuk menimbang jumlah dan sampel pakan 

(pemberian dan sisa), feses dan urin. 

d. Peralatan dan analisis proksimat untuk menentukan kandungan 

nutrien pakan  berupa BK, PK, BO (Lampiran 1,2). 

e. Spuit untuk menyemprotkan PEG  

5. Bahan kimia 

Bahan kimia yang digunakan antara lain: 

a. Bahan kimia untuk pengawet feses berupa formaldehid 10%. 
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b. Bahan kimia untuk mengikat N dalam urin berupa H2SO4 10%. 

c. Bahan kimia untuk analisis BK, BO, PK (Lampiran 1, 2).  

d. Bahan kimia untuk ekstraksi daun ketela pohon (Lampiran 3). 

e. PEG (polyethylene glycol) 

3.3. Metode Penelitian 

1. Metode penelitian ini adalah percobaan in vivo sesuai dengan petunjuk Harris 

(1970): 

Percobaan kecernaan in vivo terdiri dari 3 tahap yaitu: adaptasi (±7 

hari), tahap pendahuluan (±14 hari), dan tahap koleksi data: (a) mengukur 

kecernaan BK, BO, PK (b) retensi N dan efisiensi sintesis protein mikroba  

(±7 hari). Penelitian menggunakan metode percobaan secara in vivo dalam 

Rancangan Acak Kelompok menggunakan 3 perlakuan ransum dan 6 

ulangan. Perlakuan tersebut adalah:  

P0  = Rumput gajah (40%) + Konsentrat (60%) 

P1 =  Rumput gajah (40%) + Konsentrat(60%) + Ekstrak daun ketela 

pohon (3,5% BK konsentrat) 

P2  = P1 + PEG (Polyethylene glycol) (0,75 mg/mg CT) 

Masing-masing ternak ditempatkan di kandang metabolis sehingga 

memungkinkan untuk melakukan pengukuran konsumsi dan koleksi feses dan 

urin untuk masing-masing ternak. Pemberian CT di campur dalam konsentrat 

tergantung dari perlakuan. Adapun parameter yang akan diamati adalah: 

kecernaan BK, BO, PK dan retensi N. 
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I. Tahap pelaksanaan percobaan in vivo 

a. Periode adaptasi pakan 

Pada periode ini ternak diberi pakan yang dicobakan sedikit demi sedikit 

untuk menggantikan pakan awal sampai domba mengkonsumsi pakan 

perlakuan seluruhnya. Adaptasi pakan dilakukan dengan cara memberikan 

pakan hijauan dan pakan perlakuan serta air minum secara ad libitum. 

Manfaat dari periode ini adalah membiasakan ternak untuk berada dalam 

kandang metabolis dan membiasakan pada pakan yang dicobakan. Periode 

adaptasi dilakukan selama 7 hari, pada akhir periode adaptasi dilakukan 

penimbangan bobot badan ternak untuk mengelompokkan ternak pada 

periode berikutnya. 

b. Periode pendahuluan 

Pada periode ini ternak dikelompokkan berdasarkan bobot badan pada 

akhir periode adaptasi. Periode ini ternak diberi pakan perlakuan sampai 

konsumsinya konstan. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk menghilangkan 

pengaruh pakan sebelumnya dan membiasakan ternak memakan pakan 

perlakuan. Pada periode ini juga dilakukan pengukuran terhadap jumlah 

pakan yang diberikan dan sisa pakan. Periode pendahuluan berlangsung 

selama 14 hari dan pada akhir periode dilakukan penimbangan BB ternak 

untuk mengetahui pertambahan bobot badan (PBB) ternak dan untuk 

menentukan jumlah pakan yang diberikan. 

c. Periode koleksi data 

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

berlangsung selama 7 hari. Selama periode ini dilakukan pencatatan terhadap 
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jumlah pakan yang diberikan, sisa pakan, jumlah feses dan urin yang 

diekskresikan serta pengambilan sampel untuk masing-masing komponen 

tersebut pada setiap ternak. 

I. Koleksi sampel pakan pemberian dan sisa 

− Mengambil sampel pemberian sebanyak 5% dari berat total 

pemberian setiap hari saat diberikan pada ternak lalu 

dikeringkan dibawah sinar matahari. 

− Pada hari berikutnya apabila terdapat sisa pakan maka diambil 

sampel dan dikeringkan di bawah sinar matahari. 

− Pada akhir periode koleksi, sampel pakan pemberian dan sisa 

dikomposit dan diambil sampel untuk dimasukkan kedalam 

oven 600C selama 24 jam untuk penentuan BK udara, 

kemudian diambil sub sampel secara proporsional dan 

digiling, selanjutnya dianalisis kandungan BK, BO dan PK. 

II.  Koleksi sampel feses 

Koleksi feses dilakukan selama 24 jam selama 7 hari sebelum 

periode koleksi selesai dengan cara sebagai berikut : 

− Pengambilan sampel feses dilakukan dengan cara mengoleksi 

total feses yang diekskresikan setiap hari (24 jam) kemudian 

ditampung dalam bak penampung. 

− Untuk mencegah pembusukan feses dilakukan penyemprotan 

dengan formaldehid 10% setiap pagi, siang dan sore hari. 

− Pada akhir koleksi feses ditimbang untuk mengetahui berat 

totalnya. 
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− Feses diaduk sampai rata kemudian diambil sampel sebanyak 

5% dari berat total koleksi feses hari tersebut, selanjutnya 

dikeringkan dalam oven 600C selama 24 jam. 

− Sampel feses selama periode koleksi dikomposit per ekor per 

periode untuk dianalisis kandungan BK, BO dan Nitrogen. 

III.  Retensi N 

Pengambilan sampel urin dilakukan dengan cara mengoleksi total 

urin yang diekskresikan selama 24 jam dengan cara sebagai berikut: 

− Tempat penampungan urin sebelumnya diisi dengan asam sulfat (H2SO4) 

10% sebanyak 50 ml. 

− Pada setiap akhir koleksi selama 24 jam dilihat apakah pH urin dengan 

menggunakan pH meter dibawah 3 jika belum dibawah 3 maka ditambah 

H2SO4 10% sampai pH dibawah 3. 

− Menghitung volume total urin yang sudah diencernkan kemudian disaring 

untuk diambil sub sampel sebanyak 50 ml/ekor/hari total dari urin yang 

diekskresikan. 

− Sub sampel dimasukkan dalam botol dan diberi tabel nomor ternak 

perlakuan, dan tanggal pengamatan, selanjutnya sub sampel disimpan 

dalam refrigerator. 

− Pada akhir periode sub sampel dikomposit per ekor secra proporsional 

untuk dianalisis kandungan N. 

3.4. Variabel yang diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Kecernaan BK, BO dan PK (KcBK, KcBO, KcPK). 
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Adapun cara perhitungannya dapat dilakukan dengan cara : 

Konsumsi BK (kg) - Feses BK (kg) 
KcBK (%) =                                                      x 100% 
   Konsumsi BK (kg) 
 

Konsumsi BO (kg) - Feses BO (kg) 
KcBO (%) =                                                       x 100% 
   Konsumsi BO (kg) 
 

 
Konsumsi PK (kg) - Feses PK (kg) 

KcPK (%) =                                                       x 100% 
   Konsumsi PK (kg) 
 

       N intake - (N feses + N urin) 
2. Retensi Nitrogen (%)  =                                                        x 100% 

         (N intake – N feses) 
 

3.5. Analisis Statistik  

 Data hasil percobaan dianalisis dengan metode missing data disebabkan 

karena adanya data yang dihilangkan dikarenakan adanya ternak yang mengalami 

gangguan penglihatan dan selanjutnya menggunakan analisis ragam (anova) 

dengan  bobot badan awal ternak sebagai ragam dengan menggunakan RAK 

(rancangan acak kelompok) (Gaspersz, 1994) dengan model statistika: 

Y ij= µ + τi + βj + έij  

Keterangan : 

Y ij           = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
   µ =  Nilai tengah umum 
   τi =  Pengaruh pada perlakuan ke-i 
   βj =  Pengaruh pada kelompok  ke-j 
   έij =  Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
   
 Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata diantara 

perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak  Duncan untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh pada masing-masing perlakuan (Yitnosumarto, 1993). 
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3.6. Batasan istilah : 

Ekstrak : merupakan sediaan sari pekat yang diperoleh dari proses 

ekstraksi 

Ekstraksi : pemisahan satu atau beberapa bahan dari suatu padatan atau 

cairan dengan bantuan pelarut. Pemisahan terjadi atas dasar 

kemampuan larut yang berbeda dari komponen-komponen dalam 

campuran 

Tannin : senyawa polimer fenol yang mudah dibedakan dengan polimer 

lainnya yaitu mampu mengendapkan protein, mampu 

berkombinasi dengan polimer lain, seperti selulosa, hemiselulosa 

dan pektin untuk membentuk senyawa komplek yang stabil 

Ad libitum : pemberian pakan atau air minum tanpa dibatasi jumlah 

pemberiannya 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kandungan Nutrien Pakan 

Hasil analisis bahan kering (BK), bahan organik (BO) dan protein kasar 

(PK) dari konsentrat dan rumput gajah yang digunakan dalam penelitian disajikan 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan nutrien pakan selama penelitian (% BK) 
Pakan 
 

BK (%) 
 

BO 
 

PK                       CT  
 

Rumput gajah*  20,01 84,17 8,87                        - 
Konsentrat * 
Daun ketela pohon* 

92,11 
23,45 

85,12 
86,20 

13,85                      - 
23,07                    3,24 

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

 
Berdasarkan bahan pakan yang digunakan pada tabel 2. Diketahui bahwa 

sumber serat yang digunakan sesuai dengan yang disampaikan oleh Hartadi 

dkk.,(1990) bahwa rumput gajah mengandung  BK 21%; BO 85,90%; PK 8,30%, 

Hartutik (2005) menyatakan bahwa rumput gajah mengandung BK 25,62%; BO 

86,48% dan PK 10,12%. Secara umum apabila nilai tersebut dibandingkan dengan 

hasil analisis pada tabel diatas maka didapatkan kandungan nutrien dari rumput 

gajah yang digunakan cukup baik.  

Dalam penelitian ini konsentrat memiliki kandungan protein kasar 13,85% 

hal ini sesuai dengan penjelasan Kearl (1982) bahwa kebutuhan protein kasar 

untuk ternak domba jantan dengan kisaran bobot badan 20-25 adalah 13%. 

Adapun hasil analisis kandungan nutrien konsentrat sesuai perlakuan terdapat 

pada Lampiran 4. 
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Dalam penelitian ini kandungan CT dalam ekstrak daun ketela pohon 

adalah 3,24 %  hal ini sesuai dengan pendapat Barry (1985) bahwa ternak 

ruminansia sangat responsif terhadap leguminosa yang mengandung tannin 

terutama dampak positifnya terlihat apabila kandungannya tidak melebihi 4% 

dalam ransum.Barry (1989) juga menyimpulkan bahwa kandungan CT 2 - 4% 

dalam daun tanaman adalah ideal untuk memproteksi protein pakan. 

4.2. Kecernaan Pakan 

Rataan konsumsi dan kecernaan BK, BO dan PK masing-masing perlakuan 

disajikan pada Tabel 3. Data yang disajikan pada Tabel 3. menunjukkan bahwa 

perlakuan tidak memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap paramater konsumsi 

BK, BO dan PK. Konsumsi BK, BO dan PK yang cenderung lebih tinggi terjadi 

pada domba-domba yang diberi tambahan ekstrak daun ketela pohon sebanyak 

3,5% dari BK dan PEG. 

Tabel 3. Nilai konsumsi dan kecernaan pakan perlakuan selama penelitian  
 
Perlakuan Konsumsi (g/kg BB0,75)   

 BK BO PK  

P0 62,06 ± 4,75 53,39± 5,23 6,85 ± 0,42  
P1 65,21 ± 1,68 54,82± 1,78 6,88 ± 0,12  
P2 67,90 ± 2,81 57,14 ± 2,42 7,05 ± 0,19  

Kecernaan (%)   
P0 53,44 ± 3,63 54,79 ± 3,78 85,19 ± 2,34  
P1 58,30 ± 3,19 58,22 ± 6,42 87,11 ± 2,49  
P2 58,41 ± 5,65 62,56 ± 3,61 89,93 ± 2,35   

 
Tabel 3. menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh (P>0,05) 

terhadap nilai kecernaan nutrien BK, BO dan PK.  Hal ini disebabkan ketika  saat 

koleksi total pada penelitian ini, terdapat domba yang  mengalami gangguan 

penglihatan sehingga menyebabkan nilai rataan kecernaan BK,BO, feses menjadi 
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sangat rendah. Sehingga  tehnik missing data digunakan dalam pengolahan data 

tersebut. 

 Namun dari P0,P1,P2 nilainya cenderung meningkat seperti hal ini 

kemungkinan disebabkan karena pemberian CT sebanyak 3,5% BK dalam ransum 

terdapat pada batas normal 2-4%, BK hal ini sesuai dengan pendapat Makkar 

(2003) meyatakan bahwa CT adalah senyawa polifenol yang memberikan rasa 

kurang disukai oleh ternak, sehingga bila jumlahnya dalam ransum terlalu tinggi 

(di atas 4%), yang akan terjadi adalah menurunnya konsumsi ternak didukung 

oleh Bary (1989) menyimpulkan bahwa kandungan CT 2 - 4% dalam daun 

tanaman adalah ideal untuk memproteksi protein pakan. Disarankan apabila hal 

ini terjadi, maka konsentrasi CT harus diturunkan untuk menjaga kestabilan 

pasokan nutrisi untuk proses produksi ternak. Namun bila kandungan CT dalam 

daun ketela pohon diatas 4% hal ini diduga akan menurunkan konsumsi ternak 

dikarenakan rasa sepat yang ditimbulkan pada CT tersebut, begitu juga bila CT 

didapatkan dari daun yang lebih tua yang memiliki rasa lebih sepat dari daun 

muda maka kemungkinan kandungan CT diatas dari 4% di indikasikan dengan 

semakin tinggi kandungan CT semakin sepat rasa daun tersebut (Barry, 1989).  

Nilai kecernaan BK, BO dan PK cenderung tinggi terjadi pada ternak-

ternak domba yang diberi tambahan ekstrak daun ketela pohon sebagai sumber 

CT. Tingginya nilai kecernaan ini memberikan indikasi bahwa adanya CT dalam 

ekstrak daun ketela pohon bekerja secara efektif mengikat protein dan menjadi 

tersedia di abomasum untuk dicerna oleh enzim pepsin dan di duodenum oleh 

enzim tripsin. Seperti yang dijelaskan oleh Anonimus (2005) Enzim tripsin 

dihasilkan oleh kelenjar kelenjar pankreas dan dialirkan ke dalam duodenum, cara 
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kerja enzim tripsin adalah ketika molekul asam amino yang lebih sederhana jka 

dibandingkan pepton. Molekul asam amino inilah yang diangkut darah dan 

dibawa ke seluruh sel yang membutuhkan. Selanjutnya sel akan merakit kembali 

asam amino – asam amino membentuk protein untuk berbagai kebutuhan sel. 

Begitu juga dengan enzim Pepsin adalah satu dari 3 protein pokok selain tripsin 

dan kimotripsin, atau enzim proteolitik, enzim-enzim dalam sistem pencernaan 

Selama proses dalam pencernaan, 3 enzim satu dengan yang lain yang mana di 

utamakan dalam memutuskan ikatan antara asam amino, bekerjasama untuk 

memecah protein pakan dalam komponen-komponen mereka seperti peptide dan 

asam amino, yang mana sudah siap untuk diserap usus. Pepsin paling efisien 

membelah ikatan-ikatan peptida antara hidrofobik dan utamanya asam amino 

aromatic seperti fenilalanin, triptofan dan tirosin 

Dalam P2 didapatkan kecernaan PK tidak memberikan pengaruh yang 

nyata yaitu 89,93 ± 2,35 nilai ini cenderung tinggi bila dibandingkan dengan 

perlakuan P0 dan P1. Hal ini disebabkan karena dalam perlakuan tersebut 

diberikan CT 3,5 % BK dan PEG 0,75 mg/ mg CT. Rasio PEG dan tannin pada 

studi ini berdasarkan rekomandasi dari (McNeill, D.M., Osborne, N., Komolomg, 

M.K. and Nankervis, D., 1998), 0,75 mg PEG/mg BK dari daun pallid (15% dari 

CT) secara efektif akan menonaktifkan tannin. Rasio PEG dengan tannin adalah 

1:2 dari dasar tannin, yang mana perbandingan 1: 2 ini untuk ternak domba 

(Silanikove, N., Nitsan, Z. and Perevolotsky, A., 1994) CT tersebut mengikat 

protein pakan yang dicerna didalam alat pencernaan ternak, seperti yang 

dikatakan oleh Jansman (1993) CT merupakan senyawa tanin yang mampu 

mengikat protein lebih kuat dari pada mengikat polimer karbohidrat. Namun PEG 
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mengikat tannin yang terikat dengan protein pakan tersebut dan mengurangi dari 

formasi kompleksitas dari protein-tannin, sehingga protein dapat lepas.  pengaruh 

PEG sendiri dipengaruhi oleh rasio PEG dan tannin pada pakan seperti yang 

tertera diatas. Rasio ini tidak hanya tergantung pada level tetapi juga pada aktifitas 

tannin. Adanya fenomena ini menunjukkan indikasi bahwa ada fakta perbaikan 

degradasi rumen dengan menggunakan PEG, seperti yang dilaporkan bahwa PEG 

meningkatkan konsentrasi ammonia dalam rumen domba ketika rumen di infus 

dengan PEG pada pakan Lotus Pendunculatus. 

4.3. Retensi N 

Rataan konsumsi N, N feses, N urin dan retensi N pada domba jantan lepas 

sapih sesuai dengan perlakuan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. Dari hasil 

yang diperoleh menunjukkan ekstrak daun ketela pohon tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap retensi N (P>0,05). Namun yang memiliki nilai cenderung tinggi 

adalah pada P2 yaitu 11,54 ± 0,65 di ikuti dengan P1 dan P0. Tingginya nilai retensi 

N ini sejalan dengan tingginya nilai konsumsi N yang juga didukung dengan 

tingginya nilai KPK pada masing-masing perlakuan. 

Tabel 4. N urin dan retensi N pada domba jantan lepas sapih, nilai rataan konsumsi 
N, N feses  dalam penelitian  

Parameter yang diukur Perlakuan 
      P0 P1 P2 
konsumsi N 
(g/hari) 13,47 ± 0,29 13,13 ± 0,45 13,67 ± 0,20 
ekskresi N di feses (g/hari) 9,29a ± 0,01 8,84a  ± 0,01 6,23a ± 0,01 
ekskresi N di urin (g/hari) 0,90 ± 0,22 0,44 ± 0,18 0,84 ±  0,65 
retensi N (g/hari) 10,75 ± 0,41 10,80 ± 0,63 11,54 ± 0,65 

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

         *Antariksa (2010) 

Seperti yang sudah dijelaskan oleh Antariksa (2010) nilai KPK tertinggi 

terdapat pada P2 yaitu 13,67 ± 0,20. Nilai retensi N tertinggi juga terdapat pada 
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perlakuan P2 yaitu sebesar  11,54 ± 0,65 g/ hari, karena pada perlakuan tersebut 

diberikan ekstrak daun ketela pohon dan PEG dalam ransum. Seperti yang dijelaskan 

sebelumnya ketika nilai KPK tinggi maka nilai retensi N juga akan tinggi. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa ekstrak daun ketela pohon yang ditambahkan dalam 

pakan konsentrat telah berfungsi dalam melindungi protein dari proses degradasi 

oleh mikroba rumen, sehingga protein yang siap diserap di duodenum menjadi 

lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan adanya penambahan 

PEG. Namun energi dalam bentuk ATP juga dibutuhkan oleh mikroba rumen 

digunakan untuk membentuk protein mikroba dengan menggunakan N-protein 

yang tersedia terutama dalam bentuk N-protein hasil degradasi protein pakan, 

sehingga ketersediaan karbohidrat sebagai penyedia energi dalam pakan juga 

harus cukup seperti yang dijelaskan oleh Anonimus (2005) Pada fermentasi 

karbohidrat atau bahan organik (BO) pakan akan dilepaskan energi dalam bentuk 

ATP dan ATP ini oleh mikroba rumen digunakan untuk membentuk protein 

mikroba dengan menggunakan N-protein yang tersedia terutama dalam bentuk N-

protein hasil degradasi protein pakan (rumen degradable protein/RDP) dan atau 

dari urea saliva di dalam rumen. Sebagai kerangka karbonnya berupa asam alfa 

keto hasil fermentasi karbohidrat, sementara kerangka karbon bercabang adalah 

hasil degradasi protein pakan. Energi yang cukup dibutuhkan untuk penggunaan 

efisiensi nitrogen. Energi ini biasanya dari gula dan  pati  yang di tambah dengan 

beberapa serat. RUP  85% diserap, karena ini mengapa RUP lebih penting untuk 

penggunaan protein yang efisien. Profil asam amino RUP juga  penting. Jadi , 

keseimbangan yang tepat antara RDP, RUP dan energi yang tersedia di butuhkan 

untuk penggunaan nitrogen dengan efisien. 
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Retensi N yang dihasilkan selama penelitian mempunyai nilai positif, hal ini 

sesuai dengan pendapat Mc Donald et. al., (1988) yaitu retensi N dalam keadaan 

positif akan terjadi bila jumlah N yang dikonsumsi lebih besar dari pada N yang 

dikeluarkan, nilai positif ini memberikan indikasi adanya retensi N dalam jaringan 

dan tingkat pemberian pakan tidak kurang dari kebutuhan hidup pokok.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pemberian CT  dari ekstrak daun ketela pohon tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P>0,05) terhadap kecernaan dan retensi N. Namun memiliki 

nilai yang cenderung meningkat dari P0, P1, P2.  

2. Pemberian CT dalam pakan dapat menurunkan degradasi protein dalam 

alat pencernaan ternak ruminansia namun tidak signifikan. 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian maka bila ingin menggunakan CT dari daun 

ketela pohon disarankan untuk menggunakan daun ketela pohon sebagai CT ± 500 

g yang setara dengan 3,5 % BK dalam pakan, namun pemberian daun ketela 

pohon ini kurang ekonomis dari segi komersial dalam masyarakat peternak 

komersial. 
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Lampiran 1. Perhitungan Jumlah Konsumsi BK, BO dan PK 

 Konsumsi pakan dihitung berdasarkan jumlah pakan pemberian (hijauan dan 

konsentrat) dikurangi jumlah pakan yang tersisa (hijauan dan konsentrat) selama 

24 jam. Konsumsi BK, BO dan PK dihiutng dengan rumus sebagai berikut: 

Konsumsi BK =  (∑ Pemberian Segar (kg) X % BK  Pemberian) – (∑ Sisa (kg) X 

% BK Sisa) 

Konsumsi BO = (∑ Pemberian (kg) X % BK Pemberian X % BO Pemberian) – 

(∑ Sisa (kg) X % BK Sisa X % BO Sisa) 

Konsumsi PK = (∑ Pemberian (kg) X % BK Pemberian X % PK Pemberian) – (∑ 

Sisa (kg) X % BK Sisa X % PK Sisa) 
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Lampiran 2. Prosedur analisis proksimat 

A.Penetapan Kadar Bahan Kering (BK) Udara (AOAC, 1980) 

 

Alat-alat : 

1. Kotak kertas 

2. Kantong plastik 

3. Oven 60-70ºC 

4. Timbangan analitis 

 

Cara Kerja : 

1. Ambil sampel sebanyak 200 gram (A gram) 

2. Kemudian dijemur dibawah sinar matahari, lalu timbang (B gram) 

3. Kotak kertas ditimbang beratnya, masukkan sampel ke dalam kotak kertas dan 
timbang (C gram) 

4. Kemudian masukkan ke dalam oven dengan suhu 60-70ºC selama ± 1 jam 

5. Setelah itu dikeluarkan dan diangin-anginkan di dalam ruangan selama ± 1 jam 
dan ditimbang (D gram) 

Perhitungan : 

 

Kadar BK Udara =  D × A   ×  100%   

                      C × B 

Keterangan : 
A  = berat segar sampel 
B  = berat sampel setelah kering matahari 
C  = berat kertas plus sampel setelah dioven 
BK = bahan kering 
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B.Penetapan Kadar Bahan Kering (BK) Oven (AOAC, 1980) 
 

Alat-alat : 

1. Cawan porselen 

2. Oven 105ºC 

3. Eksikator  

4. Penjepit 

5. Timbangan analitis 

 

Cara Kerja : 

1. Cawan porselen dimasukkan dalam oven 105ºC selama 1 jam. 

2. Cawan porselen diambil dan dimasukkan dalam eksikator (gunakan tang 
penjepit) selama 1 jam. 

3. Timbang cawan porselen tersebut dengan teliti (A gram). 

4. Masukkan 3-5 gram dalam cawan porselen dan ditimbang kembali (B gram). 
Kemudian masukkan cawan porselen yang berisi sampel tersebut kedalam 
oven 105ºC selama 4 jam. 

5. Cawan porselen diambil, dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam, kemudian 
ditimbang beratnya dengan teliti (C gram).  

Perhitungan : 

Kadar BK Oven =  C - A    ×  100%   

                      B - A 

Keterangan : 

A  = berat cawan porselen 
B  = berat cawan porselen plus sampel 
C  = berat cawan porselen plus sampel setelah dioven 
BK = bahan kering  
 
 
Perhitungan kadar BK sebenarnya =  BK oven   ×  BK udara 
             100 
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C.Penetapan Kadar Bahan Organik (BO) (AOAC, 1980) 

 

Alat-alat : 

1. Cawan porselen  

2. Tanur 550-600ºC 

3. Eksikator  

4. Penjepit 

5. Timbangan analitis 

 

 

Cara Kerja : 

1. Ambil cawan porselen dan masukkan ke dalam tanur (600ºC) selama 1 jam. 

2. Cawan porselen diambil dengan menggunakan tang penjepit, dimasukkan 
dalam eksikator kemudian diamkan selama 1 jam. 

3. Cawan porselen ditimbang (A gram). Sampel diambil 3-5 gram masukkan 
dalam cawan porselen dan ditimbang kembali (B gram). 

4. Cawan porselen yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur 600ºC sampai 
warna berubah menjadi putih atau berubah menjadi abu-abu (kira-kira selama 4 
jam). 

5. Cawan porselen diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator, diamkan selama 
1 jam kemudian ditimbang dengan teliti (C gram). 

Perhitungan : 
 
Kadar Abu (%)  =  C - A    ×  100% 
          B - A 
 
Kadar BO (%)    = 100%  -  Kadar Abu (%) 
 
Keterangan : 
A  = berat cawan porselen 
B  = berat cawan porselen plus sampel 
C  = berat cawan porselen plus sampel setelah dioven 
BO = bahan organik 
 



49 
 

D.Penetapan Kadar Protein Kasar (PK) (AOAC, 1980) 

 

Alat-alat : 

1. Timbangan analitis 

2. Labu didih Kjeldahl (50 ml) 

3. Gelas ukur 5 ml atau dispenser 

4. Erlenmeyer (300 ml) 

5. Beaker glas (300 ml) 

6. Alat untuk destilasi  

7. Pipet volume 25 ml atau dispenser 

8. Buret 50 ml 

 

Bahan kimia : 

1. H2SO4 pekat (95-97%) 

2. Katalisator  

3. Aquadest 

4. NaOH 40% 

5. H2SO4 0,1 N 

6. Indikator (2 gram methyl red + methyl blue per liter etanol 96%) 

7. NaOH 0,1 N 

8. Batu didih 

 

Cara kerja : 

Destruksi 

1. Ditimbang kertas minyak (A gram). Ambil sampel kira-kira 0,3 gram untuk 
bahan yang mengandung protein rendah atau 0,2 gram untuk bahan yang 
mengandung protein tinggi, tuangkan dalam kertas minyak dan timbang 
kembali (B gram).  
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2. Sampel dimasukkan ke dalam labu kjeldahl kemudian ditambahkan 1,4 gram 
katalisator dan 5 ml H2SO4 pekat (didalam lemari asam) dengan menggunakan 
dispenser. 

3. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan menjadi dingin. 

4. Didinginkan lalu ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok dan 
masukkan larutan ke dalam erlenmeyer 300 ml. 

 

Destilasi 

1. Ambil beaker glass 300 ml, isi dengan H2SO4 0,1 n sebanyak 25 ml dengan 
menggunakan dispenser. Tambahkan 3 tetes indicator mix, warna menjadi 
ungu. Kemudian letakkan beaker glass dibawah ujung alat destilasi (ujung alat 
destilasi harus masuk kedalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang 
hilang). 

2. Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40% dalam erlenmeyer hasil 
destruksi, kemudian dengan cepat (agar NH3 tidak ada yang hilang) pasang 
dalam alat destilasi. 

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

 

Titrasi 

1. Beaker glass yang berisi hasil sulingan dititrasi dengan NaOH 0,1 n sampai 
warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah NaOH untuk titrasi C ml. 

2. Dibuat blanko dengan cara yang sama tetapi tidak memakai sampel (misal 
untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1 n). 

Perhitungan : 

Kadar PK = (D – C)  ×  n NaOH  ×  0,014  ×  6,25     x  100% 
       B – A 

Keterangan : 

A = berat kertas minyak 

B = berat kertas minyak plus sampel 
C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel 
D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko 
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E. Penetapan Kadar N urin 

Alat-alat : 

9. Timbangan analitis 

10. Labu didih Kjeldahl (50 ml) 

11. Gelas ukur 5 ml atau dispenser 

12. Erlenmeyer (300 ml) 

13. Beaker glas (300 ml) 

14. Alat untuk destilasi  

15. Pipet volume 25 ml atau dispenser 

16. Buret 50 ml 

 

Bahan kimia : 

9. H2SO4 pekat (95-97%) 

10. Katalisator  

11. Aquadest 

12. NaOH 40% 

13. H2SO4 0,1 N 

14. Indikator (2 gram methyl red + methyl blue per liter etanol 96%) 

15. NaOH 0,1 N 

16. Batu didih 

 

Cara kerja : 

Destruksi 

5. Ditimbang kertas minyak (A gram). Ambil sampel kira-kira 0,3 gram untuk 
bahan yang mengandung protein rendah atau 0,2 gram untuk bahan yang 
mengandung protein tinggi, tuangkan dalam kertas minyak dan timbang 
kembali (B gram).  
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6. Sampel dimasukkan ke dalam labu kjeldahl kemudian ditambahkan 1,4 gram 
katalisator dan 5 ml H2SO4 pekat (didalam lemari asam) dengan menggunakan 
dispenser. 

7. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan menjadi dingin. 

8. Didinginkan lalu ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok dan 
masukkan larutan ke dalam erlenmeyer 300 ml. 

 

Destilasi 

4. Ambil beaker glass 300 ml, isi dengan H2SO4 0,1 n sebanyak 25 ml dengan 
menggunakan dispenser. Tambahkan 3 tetes indicator mix, warna menjadi 
ungu. Kemudian letakkan beaker glass dibawah ujung alat destilasi (ujung alat 
destilasi harus masuk kedalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang 
hilang). 

5. Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40% dalam erlenmeyer hasil 
destruksi, kemudian dengan cepat (agar NH3 tidak ada yang hilang) pasang 
dalam alat destilasi. 

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

 

Titrasi 

3. Beaker glass yang berisi hasil sulingan dititrasi dengan NaOH 0,1 n sampai 
warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah NaOH untuk titrasi C ml. 

4. Dibuat blanko dengan cara yang sama tetapi tidak memakai sampel (misal 
untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1 n). 

Perhitungan : 

Kadar PK = (D – C)  ×  n NaOH  ×  0,014  ×  6,25     x  100% 
       B – A 

Keterangan : 

A = berat kertas minyak 
B = berat kertas minyak plus sampel 
C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel 
D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko 
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Lampiran 3. Ekstraksi daun ketela pohon (Terrill et. al, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di giling dengan es kering 

Daun ketela pohon segar 0.5 g 

Ekstrak CT 

Freeze drying 

diethyl ether dihilangkan dengan evaporasi 

Diekstraksi dengan diethyl ether sebanyak 3 kali 

Gabungan supernatant di evaporasi 

Supernatant dipisah dan ekstraksi di ulangi sebanyak 2 kali 

Di sentrifugasi 3000 rpm, temperatur 40 C, 10 menit 

Bagian supernatant di pisah dan diekstraksi diulang lagi sebanyak 2 kali 

Ditambah 20 ml aceton  (70 % ; v/v) yang mengandung 0,1 g/100 ml asam askorbat 
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Lampiran 4. Konsumsi BK per Bobot Badan Metabolis 

 

Perlakuan Kelompok BB Metabolis  (kg) 

Konsumsi BK/BB 
Metabolis  (g/kg 

BB Met) 
rata-rata 

kelompok 
rata-rata 

perlakuan stdev 
P0 K1 11,34762918 68,84561268 68,84561 62,06275 4,749359 

11,67977309 - 
K2 11,76231592 62,54082997 59,92255 

11,84466612 57,30427463 
K3 12,33484354 57,79359891 60,81151 

12,41590517 63,82941794 
P1 K1 11,26408806 - 64,32577 65,2145 1,676412 

11,76231592 64,32576758 
K2 11,92682591 63,43850459 65,65071 

12,17218441 67,86292188 
K3 12,41590517 65,59892243 65,22266 

12,73841013 64,84639695 
P2 K1 11,92682591 70,18883369 69,48142 67,90033 2,811445 

12,17218441 68,77401553 
K2 12,00879747 68,7262819 69,70973 

12,00879747 70,69317326 
K3 12,25360394 63,4980536 64,50983 

12,41590517 65,52160226 
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Lampiran 5. Konsumsi PK per Bobot Badan Metabolis 

 

Perlakuan Kelompok 
BB Metabolis  

(kg) 

konsumsi 
PK/BB 

Metabolis  
(g/kg BB Met) rata-rata rata-rata standar deviasi 

P0 K1 11,34762918 7,54078219 7,540782 6,850734 0,416035 
11,67977309 - 

K2 11,76231592 6,88639895 6,742153 
11,84466612 6,597906537 

K3 12,33484354 6,474342359 6,614291 
12,41590517 6,754239733 

P1 K1 11,26408806 - 6,962914 6,880315 0,120347 
11,76231592 6,962914494 

K2 11,92682591 6,866873102 6,945132 
12,17218441 7,02339014 

K3 12,41590517 6,837197841 6,774198 
12,73841013 6,711198581 

P2 K1 11,92682591 7,220697332 7,147922 7,045225 0,186703 
12,17218441 7,075147489 

K2 12,00879747 7,219707072 7,171409 
12,00879747 7,123111222 

K3 12,25360394 6,790655254 6,816343 
    12,41590517 6,842030352     
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Lampiran 6. Konsumsi BO per Bobot Badan Metabolis 

 

Perlakuan Kelompok BB Metabolis  (kg) 
KonsumsiBO/BB 

Metabolis  (g/kg BB Met) rata-rata rata-rata 
standar 
deviasi 

P0 K1 11.34762918 61.73448119 61.73448 53.38532 5.234681 
11.67977309 

K2 11.76231592 53.1349442 50.95693 
11.84466612 48.77891823 

K3 12.33484354 49.13722644 51.63913 
12.41590517 54.14103853 

P1 K1 11.26408806 54.68311 55.35187 1.365192 
11.76231592 54.6831087 

K2 11.92682591 53.92884956 55.73124 
12.17218441 57.53363375 

K3 12.41590517 55.63750614 55.30688 
12.73841013 54.97624843 

P2 K1 11.92682591 52.17192165 55.21385 56.31292 2.966814 
12.17218441 58.255772 

K2 12.00879747 59.87110716 59.04796 
12.00879747 58.22481409 

K3 12.25360394 53.83477408 54.67694 
12.41590517 55.51910962 
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Lampiran 7. Kecernaan BK 

 

Perlakuan Kelompok Kecernaan BK (%) Rata-rata 
Rataan 

(%) 
standar 
deviasi 

P0 K1 50,65422537 53,44266 53,44266 3,634864 
- 

K2 48,90698105 61,85258 
55,46946879 

K3 54,30770931 61,83791 
57,87492131 

P1 K1 - 58,30176 58,30176 3,186863 
62,87823344 

K2 55,8317757 58,30176 
54,91418048 

K3 59,743293 58,30176 
58,14132492 

P2 K1 64,49297003 58,40774 58,40774 5,647958 
59,21218927 

K2 60,35526657 56,68533 
63,29120826 

K3 51,38803208 51,54742 
51,70680139 
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Lampiran 8. Kecernaan PK 

 

Perlakuan Kelompok 
Kecernaan PK 

(%) Rata-rata 
Rataan 

(%) 
standar 
deviasi 

P0 K1 83,29976238 83,299762 85,18965 2,339344 
- 

K2 87,43197866 87,645836 
87,85969276 

K3 82,78578351 83,678403 
84,57102245 

P1 K1 - 83,313905 86,72871 2,578385 
83,31390547 

K2 87,44355078 86,406578 
85,36960529 

K3 87,28595204 88,758239 
90,2305252 

P2 K1 93,61430756 93,866306 89,93447 2,347968 
93,86630582 

K2 88,700519 88,54904 
88,39756145 

K3 90,36241842 89,353992 
88,34556501 
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Lampiran 9. Kecernaan BO 

 

Perlakuan Kelompok 
Kecernaan BO 

(%) Rata-rata 
Rataan 

(%) 
standar 
deviasi 

P0 K1 50,58185089 50,581851 54,7877 3,779944 

K2 51,10051493 53,999123 
56,89773043 

K3 56,14729513 57,67921 
59,21112464 

P1 K1 51,056535 56,78871 6,007328 
51,05653533 

K2 61,64326351 63,179979 
64,71669463 

K3 52,93143299 53,263521 
53,59560814 

P2 K1 65,40094542 64,463147 62,55526 3,608018 
64,46314693 

K2 67,64168867 63,172161 
58,70263357 

K3 62,16371589 60,984412 
59,80510778 

 

 



 

 

60 
 

Lampiran 10. Retensi N 

 

Perlakuan Kelompok Urin PK(%) PK (%) N (gr) Rata-rata 
rata-
rata Stdev 

Konsumsi 
PK (gr) 

Konsumsi  
N (gr) 

Retensi 
N Rata-rata Rata-rata Stdev 

P0 

K1 524 0,3537 8,927388 0,564668 0,564668 0,90 0,22 86,11 13,6768 10,35134 10,35134 10,75398 0,411835 
604 0,5843 3,529172 - 86,7 13,1024 

K2 1094 0,4636 5,071784 0,811485 0,864191 84,95 13,5824 11,04414 10,9015 
1054 0,5437 5,730598 0,916896 85,53 13,6768 10,75885 

K3 1630 0,426 6,9438 1,111008 1,091064 83,2 13,1024 10,34611 10,80779 
1747 0,3832 6,694504 1,071121 86,11 13,6768 11,26947 

P1 

K1 647 0,3053 1,975291 - 0,490603 0,44 0,18 85,56 13,6896 11,98002 11,24515 10,79946 0,628811 
546 0,7614 4,157244 0,665159 83,85 13,416 10,51029 

K2 377 0,766 2,88782 0,462051 0,335426 79,85 12,776 10,11453 10,44514 
263 0,4962 1,305006 0,208801 78,14 12,5024 10,77574 

K3 680 0,6477 4,40436 0,704698 0,556376 81 12,96 10,62655 10,70809 
557 0,6243 3,477351 0,556376 83,85 13,416 10,78963 

P2 

K1 1650 0,2951 4,86915 0,779064 0,852202 0,84 0,21 85,48 13,7776 12,11871 11,68618 11,53685 0,648877 
1541 0,3753 5,783373 0,92534 85,48 13,7776 11,25366 

K2 1153 0,2526 2,912478 0,465996 0,646548 81,89 13,872 12,55518 11,93327 
1014 0,5098 5,169372 0,8271 85,48 13,6848 11,31137 

K3 1684 0,339 6,72576 1,076122 1,027384 81,89 13,312 10,95289 10,99109 
1517 0,4032 6,116544 0,978647 84,89 13,592 11,0293 
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Lampiran 11. Analisis Konsumsi BK per Bobot Badan Metabolis 

 
Perlakuan kelompok Total Rataan 

 1 2 3 

P0 
68,85 62,54 57,79 

376,72 
62,78667 

66,41 57,3 63,83   
Total 135,26 119,84 121,62   

    

P1 
66,86 63,44 65,6 

392,94 
65,49 

64,33 67,86 64,85   
Total 131,19 131,3 130,45   

    

P2 
70,19 68,73 63,5 

407,4 
67,9 

68,77 70,69 65,52   
Total 138,96 139,42 129,02   
Total 405,41 390,56 381,09 1177,06   

 
FK= 76970,56909 
JK TOTAL= 237,5987111 
JK PERLAKUAN= 78,52457778 
JK KELOMPOK= 50,09254444 
JK GALAT = 55,81608889 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 
1% 

F tabel 
5% 

Kelompok 2 50,09254444 25,04627 1,794914 18 6,94 
Perlakuan 2 78,52457778 39,26229 2,81369 18 6,94 
Galat percobaan 4 55,81608889 13,95402 
Total 17 237,5987111 13,97639       

 

kesimpulan: F hitung < F tabel : tidak berbeda nyata : perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada Konsumsi BK 
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Lampiran 12. Analisis Konsumsi PK per Bobot Badan Metabolis 
 
Perlakuan         Kelompok                            Total Rataan 

 1 2 3 

P0 
7,54 6,89 6,47 

41,28 
6,88 

7,03 6,6 6,75   
Total 14,57 13,49 13,22   

    

P1 
7,09 6,87 6,84 

41,49 
6,915 

6,96 7,02 6,71   
Total 14,05 13,89 13,55   

    

P2 
7,22 7,22 6,79 

42,27 
7,045 

7,08 7,12 6,84   
Total 14,3 14,34 13,63   
  42,92 41,72 40,4 125,04   

 
FK= 868,6112 
JK TOTAL= 1,0808 
JK PERLAKUAN= 0,0907 
JK KELOMPOK= 0,5296 
JK GALAT = 0,205 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 

1% 
F tabel 

5% 
Kelompok 2 0,4809 0,24045 3,85491 18 6,94 
Perlakuan 2 0,0907 0,04535 0,727054 18 6,94 
Galat 4 0,2495 0,062375 
Total 17 1,0808 0,063576       

 
kesimpulan: F hitung < F tabel  : tidak berbeda nyata : perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada Konsumsi PK 
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Lampiran13. Analisis Konsumsi BO per Bobot Badan Metabolis 

 
Perlakuan kelompok Total Rataan 

 1 2 3 

P0 
61,73 53,13 49,14 

322,63 
53,77167 

55,7 48,79 54,14 
Total 117,43 101,92 103,28 

  

P1 
56,86 59,87 53,83 

342,56 
57,09333 

58,26 58,22 55,52 
115,12 118,09 109,35 

Total   

P2 
52,17 53,93 55,64 

328,93 
54,82167 

54,68 57,53 54,98 
Total 106,85 111,46 110,62 
  339,4 331,47 323,25 994,12   

 
FK= 54904,14 
JK TOTAL= 187,859 
JK PERLAKUAN= 34,59288 
JK KELOMPOK= 21,73754 
JK GALAT = 77,81316 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 
1% 

F tabel 
5% 

Kelompok 2 21,73754 10,86877 0,558711 18 6,94 
Perlakuan 2 34,59288 17,29644 0,889127 18 6,94 
Galat  4 77,81316 19,45329 
Total 17 187,859 11,05053       

 
kesimpulan: F hitung < F tabel : tidak berbeda nyata : perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada Konsumsi BO 
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Lampiran 14. Analisis Kecernaan BK  
 
Perlakuan kelompok   Rataan 

 1 2 3 

P0 
50,65 48,91 54,31 

325,59 
54,265 

58,38 55,47 57,87 
Total 109,03 104,38 112,18 

  

P1 
56,74 55,83 59,74 

285,63 
58,085 

62,88 54,91 58,41 
Total 56,74 110,74 118,15 

  

P2 
64,49 60,36 51,39 

350,45 
58,40833 

59,21 63,29 51,71 
Total 123,7 123,65 103,1 
  289,47 338,77 333,43 961,67   

 
FK= 51378,29 
JK TOTAL= 6543,123 
JK PERLAKUAN= 356,4696 
JK KELOMPOK= 243,9715 
JK GALAT = 1036,22 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 

1% 
F tabel 

5% 
Kelompok 2 243,9715 121,9858 0,470888 18 6,94 
Perlakuan 2 356,4696 178,2348 0,68802 18 6,94 
Galat  4 1036,22 259,0549 

Total 17 6543,123 384,8896       

 
kesimpulan: F hitung < F tabel : tidak berbeda nyata : perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada kecernaan BK 
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Lampiran 15. Analisis Kecernaan PK 
 
Perlakuan kelompok   Rataan 

 1 2 3 

P0 
83,3 87,43 82,79 

513,7 
85,61667 

87,75 87,86 84,57   
Total 171,05 175,29 167,36   

    

P1 
88,14 87,44 87,29 

521,78 
86,96333 

83,31 85,37 90,23   
Total 171,45 172,81 177,52   

    

P2 
93,61 88,7 90,36 

543,29 
90,54833 

93,87 88,4 88,35   
Total 187,48 177,1 178,71   
  529,98 525,2 523,59 1578,77   

 
FK= 138473 
JK TOTAL= 166,8807 
JK PERLAKUAN= 77,97414 
JK KELOMPOK= 3,681811 
JK GALAT = 53,41929 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 

1% 
F tabel 

5% 
Kelompok 2 3,681811 1,840906 0,137846 18 6,94 
Perlakuan 2 77,97414 38,98707 2,919325 18 6,94 
Galat percobaan 4 53,41929 13,35482 
Galat contoh 9 31,80545 3,533939 
Total 17 166,8807 9,816511       

kesimpulan: F hitung < F tabel : tidak berbeda nyata  : perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada kecernaan PK 
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Lampiran 16. Analisis Kecernaan BO 
 
Perlakuan kelompok Total Rataan 

 1 2 3 

P0 
50,58 51,1 56,15 

332,55 
55,425 

58,61 56,9 59,21   
Total 109,19 108 115,36   

    

P1 
56,73 61,64 52,93 

369,55 
56,78 

51,06 64,72 53,6   
Total 121,18 126,34 122,03   

    

P2 
65,4 67,64 62,16 

340,68 
63,03667 

64,45 58,7 59,87   
Total 107,79 126,36 106,53   
  281,43 360,7 343,92 986,05   

 
 
FK= 54016,37 
JK TOTAL= 7872,802 
JK PERLAKUAN= 614,3511 
JK KELOMPOK= 581,6834 
JK GALAT = 964,953 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 

1% 
F tabel 

5% 
Kelompok 2 581,6834 290,8417 1,20562 18 6,94 
Perlakuan 2 614,3511 307,1756 1,273329 18 6,94 
Galat  4 964,953 241,2383 
Total 17 7872,802 463,106       

 
kesimpulan: F hitung < F tabel : tidak berbeda nyata  : perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada kecernaan BO 
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Lampiran 17. Analisis Retensi N 

 
Perlakuan kelompok Total  rataan 

 1 2 3 

P0 
10,75 10,35 11,04 

65,21 
10,86833 

11,04 10,76 11,27   
Total 21,79 21,11 22,31   

    

P1 
10,82 10,11 10,63 

63,64 
10,60667 

10,51 10,78 10,79   
Total 21,33 20,89 21,42   

    

P2 
12,12 10,95 11,03 

69,22 
11,53667 

12,56 11,31 11,25   
Total 24,68 22,26 22,28   
  67,8 64,26 66,01 198,07   

 
FK= 2179,54 
JK TOTAL= 5,762428 
JK PERLAKUAN= 2,760078 
JK KELOMPOK= 1,044344 
JK GALAT = 1,334356 
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SK db JK KT F hit 
F tabel 

1% 
F tabel 

5% 
Kelompok 2 1,044344 0,522172 1,565317 18 6,94 
Perlakuan 2 2,760078 1,380039 4,136945 18 6,94 
Galat percobaan 4 1,334356 0,333589 

Total 17 5,762428 0,338966       
 
kesimpulan: F hitung < F tabel : tidak berbeda nyata  : perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata pada retensi N 

 
 


