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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Salah satu faktor yang penting dalam usaha

peternakan adalah pakan ternak, karena fungsinya dalam
memelihara tubuh, baik untuk kebutuhan hidup pokok,
reproduksi dan produksi. Keuntungan ekonomi dalam usaha
peternakan juga dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan
untuk menyediakan bahan pakan ternak. Biaya pakan dalam
bidang peternakan menempati sedikitnya 70 % dari biaya
produksi, sehingga keberlanjutan dan ketersediaan pakan akan
berdampak besar pada keberhasilan usaha peternakan.

Masalah utama dalam hal produktifitas peternakan
ruminansia di Indonesia adalah suplai hijauan pakan baik
kuantitatif maupun kualitatif. Umumnya masalah pengadaan
hijauan secara kontinyu terjadi saat musim kemarau. Sebagai
contoh di pulau Madura, saatmusim kemarau ketersediaan
pakan hijauan menurun sehingga peternak terpaksa harus
menggunakan limbah pertanian terutama jerami padi dan
jerami jagung dan dan limbah agro industri terutama dedak
padi dan dedak jagung. Umumnya kualitas dan kuantitas
limbah pertanian yang digunakan sebagai pakan pada musim
kemarau relatif rendah.

Mengacu pada kondisi di atas, telah banyak penelitian
dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis bahan pakan
yang tersedia secara lokal di Indonesia seperti yang telah
dilakukan dan dilaporkan oleh Mashudi, Kamaliyah, Hartutik
dan Kusmartono (2008) di Kabupaten Sumenep Madura.
Demikian juga telah dilakukan penelitian oleh Kamaliyah,
Kusmartono, Hartutik dan Mashudi (2010) untuk menyusun
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beberapa alternatif formulasi pakan lengkap (PL) berbasis
pakan lokal yang diharapkan dapat dimanfaatkan petani ternak
untuk menstabilkan pasokan pakan sehingga produktifitas
ternak yang dipelihara dapat meningkat.

Salah satu pakan lokal yang menjadi andalan sebagai
pakan ternak sapi Madura di kabupaten Sumenep khususnya di
Kecamatan Bluto dan Saronggi adalah daun Saga Pohon
(Adenanthera pavonina L.). Tanaman Saga Pohon
(Adenanthera pavonina L.) termasuk leguminosa pohon
dengan tinggi 6-15 m dapat bercabang banyak dan berdaun
lebat, bentuk polong panjang 15-20 cm, tumbuh dan berbunga
hampir sepanjang tahun (Orwa, Mutua, Kindt, Jamnadass dan
Simons, 2009). Pada sistem Agroforestri, tanaman ini
merupakan penghasil bahan organik dan dapat tumbuh dengan
cepat pada ketinggian 0-400 m dpl, curah hujan di atas 1000
mm/tahun, temperatur udara di atas 200C, dan tahan kering
(Wilkinson, Elevitch dan Thaman, 2000). Daunnya memiliki
kandungan protein kasar (PK) sebesar 21,13%, serat kasar
(SK) 20,19% (Anonymous, 1985).

Meskipun hijauan tanaman Saga pohon ini telah
digunakan sebagai komponen pakan sapi potong oleh peternak
di Madura namun tingkat penggunaannya yang optimum
dalam ransum belum pernah dievaluasi. Oleh karena itu
penelitian ini diusulkan untuk mengevaluasi pengaruh tingkat
penggunaan daun tanaman Saga pohon sebagai komponen
pakan lengkap dengan menggunakan metode produksi gas
secara invitro.
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1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana pengaruh tingkat penggunaan daun saga pohon
sebagai komponen pakan lengkap terhadap terhadap
produksi gas, kecernaan dan energi metabolis.

1.3 Tujuan Penelitian
Untuk mengevaluasi pengaruh tingkat penggunaan daun
saga pohon sebagai komponen pakan lengkap terhadap
terhadap produksi gas, kecernaan dan energi metabolis.

1.4 Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan informasi tentang pengaruh tingkat

penggunaan daun tanaman Saga pohon sebagai
komponen pakan lengkapterhadap produksi gas,
kecernaan dan energi metabolis.

b. Pada penerapannya, informasi tersebut dapat
digunakan sebagai bahan informasi bagi peternak
mengenai tingkat penggunaan daun tanaman Saga
pohon sebagai komponen pakan untuk mendapatkan
produktifitas yang lebih baik.

1.5 Kerangka Pikir
Produktivitas ternak ruminansia di Indonesia masih

rendah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya
adalah faktor pakan baik kuantitatif maupun kualitatif terlebih
saat musim kemarau. Sementara itu secara lokal Indonesia
kaya akan plasma nuftah berupa vegetasi lokal yang memiliki
potensi sebgai pakan ternak, demikian juga terdapat limbah
agroindustri yang melimpah yang belum banyak
dimanfaatkan. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian
eksploratif terhadap sumber daya pakan lokal yang spesifik
lokasi.
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Tanaman Saga Pohon merupakan salah satu sumber
pakan hijauan potensial di Madura yang tersedia dan belum
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pada sistem
Agroforestri, tanaman ini merupakan penghasil bahan organik
dan dapat tumbuh dengan cepat pada ketinggian 0-400 m dpl,
curah hujan di atas 1000 mm/tahun, temperatur udara di atas
200C, dan tahan kering (Wilkinson, Elevitch dan Thaman,
2000). Tanaman ini menghasilkan daun dan biji yang potensial
sekali sebagai bahan pakan sumber protein. Daunnya memiliki
kandungan  Protein Kasar (PK) sebesar 21,13%, Serat Kasar
(SK) 20,19%, mineral 8,22%, Total Digestible Nutrient (TDN)
71,08% dan kecernaan bahan kering (KCBK) in vitro sebesar
75,06% (Kamaliyah, 2011). Bijinya memiliki kandungan PK
48,20%, lemak kasar (LK) 22,60% dan karbohidrat 10,00%
(Anonymous, 1985).

Penggunaan daun tanaman saga pohon sebagai komponen
pakan khususnya pakan lengkap sapi potong belum banyak
dilaporkan sebelumnya, oleh karena itu perlu dilakukan
penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan
hijauan tanaman saga pohon yang berbeda berpengaruh
terhadap produksi gas, kecernaan, energi neto dan energi
metabolis.

1.6 Hipotesis
Tingkat penggunaan daun tanaman saga dalam pakan

lengkap berpengaruh terhadap produksi gas, kecernaan, energi
neto dan energi metabolis .
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pakan Lengkap
Sebagai hewan herbivora, ternak ruminansia seperti

sapi, kerbau dan kambing adalah pemakan hijauan baik berupa
rumput, daun leguminosa maupun limbah pertanian seperti
jerami padi. Untuk ternak ruminansia produktif seperti sapi
perah dan sapi potong kereman (penggemukan), seringkali
ketersediaan hijauan tersebut kurang memadai baik ditinjau
dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu di
negara tropis seperti Indonesia dimana kualitas hijauan sangat
rendah maka peternak sapi perah maupun sapi potong kereman
tidak pernah terlepas dari penggunaan konsentrat sebagai
pakan suplemen. Tujuan diberikannya pakan suplemen dalam
hal ini adalah untuk menutupi kekurangan gizi yang terdapat
pada hijauan. Namun demikian kenyataan di lapang
menunjukkan bahwa pemberian hijauan yang terpisah dengan
konsentrat sering menimbulkan masalah, diantaranya adalah
pH rumen turun akibat pasokan konsentrat yang berlebihan
dalam tempo yang singkat. Kondisi ini dapat menyebabkan
aktifitas mikroba rumen menurun dan pada akhirnya
menurunkan produktifitas ternak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, lahirlah ide
mencampurkan hijauan dengan konsentrat menjadi satu bentuk
pakan yang dikenal dengan pakan lengkap (PL) yang dapat
diberikan secara tunggal pada ternak. PL adalah suatu
campuran hijauan dengan konsentrat dengan rasio tertentu
dalam bentuk yang uniform dan kering. PL adalah pakan yang
imbang gizi, dibentuk atau dicampur dari hijauan dengan
konsentrat untuk diberikan sebagai satu-satunya pakan yang
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dapat menunjang hidup pokok, produksi dan reproduksi tanpa
tambahan lain kecuali air. PL mengandung energi, protein
mupun vitamin dan mineral yang memadai untuk produktifitas
ternak ruminansia. Menurut Reddy (1988), PL merupakan
kumpulan bahan-bahan pakan termasuk hijauan yang telah
dihitung bagiannya, diproses dan  dicampur menjadi satu
kesatuan (seragam), diberikan secara bebas  pada ternak untuk
memasok zat-zat makanan yang dibutuhkan ternak dengan
kelebihannya yaitu dapat menjamin pasokan zat-zat makanan
yang seimbang, mengkontrol rasio hijauan dan konsentrat,
membantu dalam penggunaan limbah pertanian, mengurangi
sisa pakan dan mengurangi biaya pakan. Khusus untuk PL
berbasis limbah pertanian, cara pemberiannya dapat menjamin
perbaikan rendahnya kualitas limbah pertanian. Di negara
tropis seperti di Indonesia, PL umumnya berbasis limbah
pertanian misalnya jerami padi, pucuk tebu, bagas tebu dan
sebagainya. Dalam hal ini cara pemberian PL merupakan
metode yang dapat memperbaiki rendahnya kualitas limbah
pertanian. Cara ini tidak hanya menjamin perbaikan nutrisi
dari limbah pertanian tetapi juga membantu dalam hal
formulasi pakan yang imbang gizi dengan biaya produksi yang
murah.

Menurut Orskov (1987), penerapan PL merupakan
upaya untuk menghindari adanya fluktuasi pH rumen sehingga
jenis mikroba rumen dapat dipertahankan. Namun demikian
pH rumen sangat tergantung pada imbangan antara hijauan
dan konsentrat dalam PL. Pemakaian hijauan yang tinggi
menyebabkan pH rumen mengarah ke netral, sedangkan bila
imbangan konsentrat lebih tinggi menyebabkan pH rumen
mengarah ke asam. Broster et al, (1981) mengungkapkan
bahwa PL merupakan jalan keluar apabila ingin menggunakan
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konsentrat yang tinggi sampai 90% dalam ransum, mengingat
PL dapat diberikan ke ternak secara ad libitum dan hal ini
sangat sesuai untuk ternak yang sedang tumbuh.

Konsep dan keuntungan dari penggunaan PL telah
banyak didiskusikan oleh beberapa peneliti. Metode ini
berguna bagi ternak agar mengkonsumsi hijauan dan
konsentrat dalam jumlah yang layak dan seimbang untuk
mengoptimalkan penampilan. PL dengan 65%  rumput kering
yang diberikan pada sapi potong persilangan dapat
memberikan pertambahan bobot badan (PBB) 500-600 g/hr.
Sedangkan PL dengan 35% atau 50%  jerami gandum
memberikan PBB 450 g/hr. Selanjutnya PL yang mengandung
jerami kapas teramoniasi memberikan PBB 790-970 g/hr
(Owen, 1978).

2.2  Hijauan Tanaman Saga Pohon
Saga Pohon ( Adenanthera pavonina ) adalah pohon

yang buahnya menyerupai petai dengan bijinya kecil berwarna
merah. Tumbuhan ini berasal dari Asia Selatan namun
sekarang telah tersebar. Daun Saga Pohon dapat dimakan, biji
Saga mengandung asam lemak sehingga dapat menjadi sumber
energi alternatif (Anonymous, 2011).

Tanaman Saga dapat dibudidayakan sebagai pakan.
Tanaman Saga Pohon memiliki daun majemuk dengan letak
berseling dengan tangkai daun berwarna coklat keunguan.
Tanaman Saga Pohon (Adenanthera pavonina L.) termasuk
leguminosa pohon dengan tinggi 6-15 m dapat bercabang
banyak dan berdaun lebat, bentuk polong panjang 15-20 cm,
tumbuh dan berbunga hampir sepanjang tahun (Orwa et al.,
2009).
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Tanaman saga merupakan penghasil bahan organik
dan dapat tumbuh dengan cepat pada ketinggian 0-400 m dpl,
curah hujan di atas 1000 mm/tahun, temperatur udara di atas
200C, dan tahan kering (Wilkinson et al., 2000). Tanaman ini
menghasilkan daun dan biji yang potensial sekali sebagai
bahan pakan sumber protein. Daunnya memiliki kandungan
Protein Kasar (PK) sebesar 21,13%, Serat Kasar (SK) 20,19%,
mineral 8,22%, Total Digestible Nutrient (TDN) 71,08% dan
kecernaan bahan kering (BK) in vitro sebesar 75,06%.
Kandungan Konden Tannin hijauan saga pohon dipengaruhi
oleh lokasi tumbuh pada musim kemarau, dengan nilai 5,49 %
sampai dengan 5,96 % (Kamaliyah, 2011).

2.3  Produksi Gas
Produksi gas adalah produk akhir hasil proses

fermentasi yang terjadi dalam rumen dan dapat
menggambarkan banyaknya bahan organik yang terfermentasi
(BOT), apabila bahan organik (BO) yang terfermentasi
digunakan untuk sintesis protein mikroba maka produksi gas
yang dihasilkan rendah (Blummel, Makkar and Becker, 1997).

Menke and Steingass (1979) menyatakan bahwa
jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasikan
secara in vitro dalam cairan rumen berhubungan erat dengan
kecernaan pakan, oleh karena itu perhitungan produksi gas
dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi pakan pada
ternak ruminansia. Menurut Sugoro dan Elananingtyas (2005)
gas yang dihasilkan merupakan fermentasi pakan oleh mikroba
di dalam rumen terutama bahan organik menjadi VFA yang
dilakukan oleh mikroba rumen. Produksi gas (Gb)
didefinisikan sebagai pertambahan volume gas total (Vt-Vo)
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dikurangi volume blangko (Bt-Bo) dan dikalikan faktor
koreksi (Makkar et al., 1997) dengan rumus sebagai berikut:
Gb = (Vt – Vo – Vblangko) FK
Ket : Gb = produksi gas
Vt-Vo = pertambahan volume gas total
Bt-Bo = volume blangko
FK = faktor koreksi

Jumlah gas yang sedikit menunjukkan bahwa BOT
digunakan untuk sintesis protein mikroba (Sugoro dkk., 2005).
Pencernaan pada ternak ruminansia tidak dapat terlepas dari
aktivitas fermentasi mikroba rumen secara anaerob.
Fermentasi mikroba dalam rumen menghasilkan gas dalam
jumlah yang besar (karbondioksida dan metan) yang harus
dibuang (Church, 1984). Mikroba rumen mendegradasi
karbohidrat dalam pakan menjadi bahan yang berguna seperti
VFA, protein mikroba dan vitamin B, dan beberapa bahan
yang tidak berguna seperti gas metan dan CO2. Jumlah dan
pola dari produk akhir fermentasi pakan oleh mikroba rumen
tergantung kepada jenis pakan yang dikonsumsi. Pakan yang
mengandung serat tinggi menghasilkan banyak VFA dan gas,
sedangkan pakan mengandung protein tinggi menghasilkan
banyak NH3.

Dua jenis pakan yaitu rumput dan tanaman
leguminosa memiliki struktur dan isi sel yang berbeda,
sehingga diduga akan menghasilkan jumlah dan pola produk
akhir fermentasi oleh mikroba rumen yang berbeda pula.
Produk akhir fermentasi dua jenis pakan yaitu rumput dan
leguminosa oleh mikroba rumen menunjukkan bahwa bahan
organik dari tanaman leguminosa lebih banyak yang
didegradasi dalam waktu yang sama dibandingkan dengan
rumput, jenis pakan ini juga menghasilkan lebih banyak gas.
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Kedua jenis pakan tidak mengubah pH di dalam rumen
(Widiawati dan Thalib, 2008).

2.4. Kecernaan BK dan BO dari Residu Produksi Gas In
Vitro Inkubasi 48 Jam

Mikroba rumen mempunyai peranan yang penting
dalam proses pencernaan pakan ternak ruminansia. Hal ini
disebabkan karena pakan yang masuk dalam rumen akan
didegradasi oleh mikroba menjadi produk metabolis yang
lebih sederhana untuk dimanfaatkan oleh mikroba itu maupun
ternak induk semang (Orskov and Ryle, 1990).

Persentase kecernaan bahan kering (BK) ransum
merupakan salah satu ukuran dalam menentukan kualitas dari
suatu bahan pakan. Kecernaan BK merupakan persentase BK
pakan yang dapat dicerna oleh ternak (Liman, 2006).

Proses pencernaan oleh mikroba terjadi pada suhu
rumen (39oC) dengan pH netral (6,9-7,0). pH yang netral
dijaga dengan adanya saliva yang mengandung fosfat dan
bikarbonat yang bersifat buffer (penyangga) (Suparjo, 2008).
Mikroba yang bersifat anaerob dalam proses fermentasi di
dalam rumen dapat mendegradasi bahan pakan yang masuk ke
dalam rumen menjadi komponen-komponen nutrien yang
dapat diserap dan dimanfaatkan oleh ternak.

Pencernaan fermentatif yang terjadi di dalam rumen
lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi dalam rumen yang
meliputi temperatur 38-39oC, pH 6,7-7,0 , berat jenis kurang
lebih 1,038, BK isi rumen 10-15% dan kemampuan
mempertahankan pH 6,7-7,0 (Soebarinoto, Chuzaemi, dan
Mashudi, 1991).

Estimasi jumlah BK dan BO yang difermentasi dalam
rumen dapat diketahui melalui residu BK dan BO dari
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produksi gas. Jumlah residu BK dan BO merupakan refleksi
dari pakan yang tidak tercerna di dalam rumen, dimana
semakin rendah jumlah residu BK dan BO berarti semakin
tinggi jumlah pakan yang didegradasi di dalam rumen
(Makkar et al, 1995). Kecernaan pakan merupakan indikasi
yang penting untuk diketahui karenan dapat digunakan sebagai
petunjuk tentang pemanfaatan pakan oleh ternak atau
menentukan jumlah nutrien dari bahan yang diserap oleh
saluran pencernaan (Anggorodi, 1979).

2.5. Energy Metabolis dan Energi Neto
Energi metabolis adalah energi yang terhimpun dalam

nutrien yang dapat dicerna dikurangi dengan energi dalam
urine (UE)  dan energi dalam bentuk gas. Disebut pula energi
tersedia atau availlable energy (Orskov and Ryle, 1990).

Energi yang hilang dalam feses, pembakaran gas-gas
dan di dalam urin yang dikurangkan dari jumlah seluruh energi
dalam makanan dan sisanya disebut energi metabolis. Secara
umum, energi yang hilang akibat pembakaran gas dan urine
kira-kira 8%, atau 3-5% dari energi bruto bahan pakan.
Hilangnya energi pada ternak ruminansia umumnya lebih
besar dibandingkan pada ternak non ruminan ( Morse, 1983 ).

Energi neto adalah energi yang digunakan untuk hidup
pokok dan untuk berproduksi. Nilai energi netto diperoleh
dengan mengurangi energi makanan atau ransum dengan
panas reaksi. Energi neto adalah bagian energi yang tinggal
dalam tubuh untuk tujuan yang bermanfaat seperti
pertumbuhan, produksi lemak tubuh, produksi susu, telur dan
pekerjaan otot. Bila digunakan untuk hidup pokok, energi
netto diubah menjadi energi mekanik yang digunakan untuk
melakukan aktifitas fisik, akan keluar dari tubuh ternak
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sebagai panas. Panas semacam ini diperlukan untuk
kehangatan tubuh dan digunakan sebagai pelengkap aksi
energi kimia yang sebenarnya digunakan untuk produksi.
Namun bila tidak digunakan akan terbuang dan dikeluarkan
dari tubuh ( Morse, 1983 ).

Penggunaan energi neto sebagai dasar untuk sistem
evaluasi bahan pakan merupakan sesuatu yang kompleks,
karena EM yang tersedia dari bahan pakan yang digunakan
ternak untuk berbagaistatus fisiologis dari hewan tersebut
masing- masing efisiensinya berbeda (Anggorodi, 1979).
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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi

dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas
Brawijaya untuk pengukuran produksi gas dan kecernaan dari
residu dari produksi gas secara in vitro. Pelaksanaan penelitian
dimulai pada bulan September 2012 sampai Januari 2013.

3.2. Materi Penelitian
Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi :

1. Daun tanaman Saga pohon.
2. Bahan penyusun pakan lengkap yaitu : jerami padi, jerami

jagung, klobot jagung, dedak padi, empog jagung dan urea.
3. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis proksimat :

a. Analisis Bahan Kering (BK)
Kertas untuk menimbang sampel, aldisk, oven 105oC,
eksikator dan timbangan analitis.
b. Analisis Bahan Organik (BO) / Abu
Kertas untuk menimbang sampel, aldisk, tanur 600oC,
eksikator, dan timbangan analitis.
c. Analisis Protein Kasar (PK)
Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, labu
kjeldahl, alat destruksi, alat destilasi, alat titrasi, tabung
erlenmeyer, beaker glass, H2SO4 0,1N, NaOH 40%,
indicator mix, NaOH 0,1 N.

4. Cairan rumen dari 1 ekor sapi jantan berfistula rumen
5. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis produksi

gas secara in vitro (Makkar et al., 1995).( Lampiran 5)
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6. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk pengukuran
kecernaan dari residu produksi gas secara in vitro metode
Makkar et al, (1995). (Lampiran 6)

7. Larutan campuran buffer dan cairan rumen. Urutan
pembuatan larutan campuran buffer dan cairan rumen 1
liter adalah sebagai berikut :
- Aquades 376 ml
- Larutan buffer 251 ml yang diambil dari campuran NaH
CO3 35 g + NH4HCO3 4g yang dilarutkan dalam 1 liter
aquadest.
- Larutan makro mineral 125 ml yang diambil dari
campuran Na2HPO4.2H2O 5,7g + KH2PO4 6,2 g +
MgSO4.7H2O 0,6 g + NaCl 2,22 g yang dilarutkan dalam 1
liter aquadest.
- Larutan mikro mineral 0,08 ml yang diambil dari
campuran CaCl2.2H2O 13,29 g + MnCl2.4H2O 10 g +
COCl2.6H2O 1 g + FeCl2.6H2O 8 g yang dilarutkan dalam
aquadest sampai 100 ml.
- Larutan rezasurin 0,34 ml yang diambil dari campuran
rezasurin 0,1g yang dilarutkan dalam aquadest 100ml.
- Larutan reduktor 20,6 ml yang diambil dari campuran
Na2S 0,58 g + NaOH 1 N 3,7 ml + aquadest sampai 60 ml.
- Cairan rumen 227 ml

3.3 Metode Penelitian
3.3.1 Persiapan Sampel

Semua bahan pakan penyusun ransum khususnya daun
saga pohon dipotong – potong yang kemudian dioven dengan
suhu 60 0C selama 48 jam, kemudian bahan pakan digiling
dengan ukuran 1 mm dan diambil 500 mg untuk sampel yang
selanjutnya dilakukan analisis pengukuran produksi gasnya.
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3.3.2 Pengambilan Cairan Rumen
Cairan diambil dari sapi berfistula yang berada di

Laboratorium lapang sumber sekar, Fakultas Peternakan,
Universitas Brawijaya. Cairan rumen diambil dengan
menggunakan termos yang sebelumnya telah diisi air hangat
50-700 C sampai penuh, kemudian dibuang 1/3 bagian air
hangat dan ditambahkan air dingin sampai suhu air dalam
termos 39 0 C. Air dalam termos dibuang dan ganti dengan
cairan rumen yang diambil dari fistula rumen dan ditutup.
Cairan rumen diambil 2 jam sebelum ternak diberi pakan pada
pagi hari. Termos yang telah berisi cairan rumen di bawa ke
laboratorium untuk kepentingan analisis yaitu digunakan
sebagai sumber inokulum.
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3.3.3 Prosedur Penelitian

Dialiri CO2 buffer

Gambar 1.Prosedur Penelitian

Bahan Pakan

sumber serat
(jerami jagung,

jerami padi,
klobot jagung)

konsentrat
(dedak padi,

empog jagung)
daun saga pohon urea

P0 = Pakan Lengkap + 0 % daun saga

P1 = Pakan Lengkap + 10 % daun saga

P2 = Pakan Lengkap + 20 % daun saga

P3 = Pakan Lengkap + 30 % daun saga

Cairan Rumen

Produksi gas

Variabel

KCBK & KCBO - Produksi Gas
- Nilai rata-rata    potensi
produksi gas (b) dan laju
produksi gas per jam (c)

NE, ME
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3.3.4 Pengukuran Produksi Gas Secara In Vitro
Bahan pakan diukur produksi gasnya dengan

menggunakan cairan rumen sebagai sumber inokulum dengan
mengikuti metode dari Makkar et al. (1995). Volume gas
dicatat setelah inkubasi 2, 4, 6, 8, 12, 24, dan 48 jam.Prosedur
kerja dapat di lihat pada lampiran 2. Data produksi gas berasal
dari pengamatan pada setiap waktu inkubasi yang diulang 3
kali pengamatan, dimana setiap kali run dilakukan duplo.
Indikator utama yang  digunakan dalam memilih ransum
terbaik ini adalah produksi gas dan nilai kecernaan secara in
vitro yang paling tinggi diantara perlakuan yang diterapkan.

Penyusun bahan pakan lengkap terdiri dari jerami
padi, jerami jagung, klobot jagung, dedak padi dan empog
jagung. Formulasi perlakuan yang diberikan dalam penelitian
ini dijelaskan pada tabel 1 sebagai berikut :
Tabel 1. Formulasi Pakan Lengkap

Perlakuan

Sumber serat (%) Daun
Saga

Pohon

Konsentrat (%)
Jerami
padi

Jerami
jagung

Klobot
jagung

Dedak
padi

Empog
jagung

P0 20 10 30 0 24 16
P1 20 10 30 10 24 16
P2 20 10 30 20 24 16
P3 20 10 30 30 24 16

Sampel bahan pakan ditimbang dimasukan ke dalam
gelas syringe yang berskala 100 ml dan diinkubasi dengan 30
ml cairan rumen yang telah dicampur dengan buffer pada
tempratur 39o C dan secara reguler dialiri dengan CO2. Cairan
rumen diambil dari sapi yang berfistula pada rumennya.
Produksi gas dicatat pada interval waktu 1 jam pada tiga jam
pertama, kemudian setiap 3 jam sampai inkubasi 24 jam, dan
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setelah itu dihitung kembali pada inkubasi 48 jam. Setelah
selesai  masa inkubasi syringe direndam degan es batu untuk
menghentikan aktifitas fermentasi oleh mikroba rumen.

Kecernaan bahan kering (KcBK) dan Bahan Organik
(KcBO) dilakukan pada residu (padatan) inkubasi 48 jam. Laju
dan besarnya produksi gas ditentukan untuk masing-masing
pakan dengan menyesuaikan data produksi gas dengan rumus
non-linear Ørskov and Mc Donald (1979), yaitu Y= b (1-e-ct),
dimana Y adalah volume produksi gas pada waktu “t” (ml/500
mg BK), b adalah potensial produksi gas, dan c adalah laju
produksi gas (ml/jam).

3.4 Variabel Penelitian
Variabel yang diamati dalam peneltian ini adalah

sebagai berikut :

3.4.1  Nilai potensial produksi gas dan laju  produksi gas
Potensi produksi gas per ml, dapat di ketahui dengan

mengetahui nilai-nilai produksi gas yang diterjemahkan dalam
bentuk nilai-nilai parameter ( nilai a, b dan c) fermentasi
sesuai petunjuk Mertans (1977) yang dikutip oleh Makkar et
al., (1995), dengan mengunakan program Solver. Potensi dan
laju produksi gas dapat ditentukan dengan persamaan menurut
Mertans (1977) yang dikutip oleh Makkar et al, (1995),
sebagai berikut :

Y = b (1 – e-ct )

Keterangan :
Y = Produksi gas pada saat t (ml/500 mg BK);
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b = Potensi produksi gas (ml/500 mg BK) pada “ t” (time 0, 2,
4, 6, 8, 12, 24, 36, 48);

c = Laju produksi gas (ml/jam);
t = Waktu inkubasi (jam);

e = Eksponensia

3.4.2 KcBK (Kecernaan Bahan Kering) dan KcBO
(Kecernaan Bahan Organik) Residu Pakan (%)

KCBK dan KCBO diukur dari hasil residu uji
produksi gas selama inkubasi 48 jam,  dengan rumus sebagai
berikut :

KcBK = BK Sampel awal – (BKResidu – BKBlanko) x 100%
BK Sampel awal

KcBO = BO Sampel awal – (BOResidu – BOBlanko) x 100%
BO Sampel awal

3.4.3 Energi Metabolis dan Energi Neto
Prediksi energi ini dihitung berdasarkan banyaknya

gas yang diproduksi pada masa inkubasi 24 jam dengan data
analisis proksimat (dikembangkan oleh Menke and Steingass,
1988).
EM (MJ /Kg BK) = 1.06 + 0.157Gp + 0.084CP + 0.22CF-
0.081CA
Dimana :

EM = energi metabolis
Gp  adalah produksi gas  24 jam (ml/200 mg BK)
CF adalah serat kasar (% BK)
CP adalah protein kasar (% BK)
CA adalah abu (% BK)
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NE (Mcal/lb) = (2.2 + (0.0272*Gas) +(0.057*CP)
+(0.149*CF)) /14.64
Dimana: Gas adalah produksi gas selama 24 jam (ml/g BK)

CP adalah protein kasar (% BK)
CF adalah serat kasar (% BK)

3.5 Analisis Statistik
Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah

Rancangan Acak Kelompok (RAK). Data yang diperoleh dari
hasil penelitian produksi gas in vitro ini dianalisa menurut
petunjuk Steel and Torrie (1980), apabila diantara perlakuan
menunjukkan perbedaan nyata atau sangat nyata, maka akan
dilanjutkan dengan Uji Duncen (Yitnosumarto, 1991).
Model analisis yang digunakan :

Yij = μ + τi + βj + εij

dimana : i = 1,2, ... p
j = 1,2, ... r
Keterangan :
Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok
ke-j
μ = nilai tengah umum
τi = pengaruh perlakuan ke-i
βj = pengaruh kelompok ke-j
εij = galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-
j
p = banyaknya perlakuan
r = banyaknya kelompok/ulangan
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan Nutrisi Bahan Pakan dan Pakan
Perlakuan

Hasil analisis kandungan nutrien berbagai jenis bahan
pakan penyusun pakan lengkap (PL) yang dianalisis di
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya serta kandungan PK
komposisi PL dengan penambahan Daun Saga disajikan pada
Tabel 2 dan 3 berikut ini.
Tabel 2. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun Pakan
Lengkap (%BK)

Bahan BK Abu PK SK LK BO

Jerami padi 91,16 15,99 4,15 27,82 1,17 84,01

Jerami jagung 91,65 8,72 5,55 26,76 1,06 91,28

Klobot jagung 93,4 2,59 3,65 37,16 0,68 97,41

Dedak padi 89,32 9,34 6,82 18,42 2,32 90,66

Empok jagung 85,85 3,56 11,4 16,42 6,6 95,11
Daun saga
pohon

86,38 9,23 20,33 20,18 0,82 91,57

*Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak
Fakultas Peternakan Universitas     Brawijaya (2013)
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Tabel 3. Kandungan Nutrien dari masing-masing perlakuan
(%BK)
Perlakuan BK abu PK SK LK BO

P0 90,59 6,93 8,19 24,14 1,90 92,13
P1 90,17 6,45 9,06 21,43 1,62 92,07
P2 89,75 6,62 10,43 20,98 1,52 92,02
P3 89,33 6,39 11,81 20,54 1,42 92,62

Kandungan bahan kering (BK) pakan antar perlakuan
berkisar antara 89,33 % - 90,59%. Tingginya kandungan BK
ini dikarenakan semua bahan pakan penyusun pakan sudah
dalam bentuk kering yang berarti kandungan airnya rendah
yaitu 10 % - 15 %. Pada kandungan BO pakan antar perlakuan
didapatkan P3 tertinggi yaitu 92,62 % dan terendah terdapat
pada P2 yaitu 92,07%. Kandungan protein kasar (PK) pakan
pada P0, P1, P2, dan P3 berturut-turut adalah 8,19 %, 9,06 %,
10,43 %, dan 11,81 %. Pada tabel 3 di atas menunjukkan
penambahan daun saga pohon pada setiap perlakuan dalam
penyusunan pakan, maka kandungan PK dalam pakan juga
mengalami peningkatan. Pada kandungan PK pakan antar
perlakuan didapatkan P3 tertinggi yaitu 11,81 %, hal tersebut
diakibatkan kandungan protein kasar daun saga yang tinggi.
Hal ini sesuai dengan pendapat Kamaliyah (2011), bahwa
tanaman saga pohon menghasilkan daun yang potensial sekali
sebagai bahan pakan sumber protein, dikarenakan daun saga
memiliki kandungan  Protein Kasar (PK) sebesar 21,13%.

Pada ternak ruminansia, pakan dengan kadar protein
yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen untuk
pertumbuhan mikroba dalam rumen. Pertumbuhan mikroba
rumen yang cepat akan meningkatkan degradasi pakan yang
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berserat kasar tinggi sehingga akan meningkatan efisiensi
pemanfaatan pakan nonkonvensional yang berpotensi tinggi
(serat kasar dan protein yang tinggi).

Pada penelitian ini pakan disusun dalam bentuk pakan
lengkap berbasis bahan-bahan pakan yang banyak tersedia
disekitar peternak (Sumenep) termasuk daun saga pohon yang
merupakan pakan andalan. Bahan-bahan pakan penyusun PL
ini sebenarnya memiliki kualitas yang rendah namun dengan
adanya tambahan daun Saga maka diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas ternak.

4.2 Produksi Gas In Vitro
Produksi gas merupakan hasil proses fermentasi yang

terjadi dalam rumen dan dapat menggambarkan banyaknya
bahan organik yang terfermentasi (BOT). Nilai produksi gas
dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi pakan pada
ternak ruminansia.Produksi gas secara tidak langsung juga
dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukurkecernaan
substrat bahan pakan, terutama fraksi karbohidratdan
merupakan faktor yang baik dalam memprediksi produksi
VFA (Liu et al., 2002). Pada Tabel 4 merupakan data produksi
gas pada jam inkubasi ke- 2, 4, 6, 12, 24, dan 48 jam pada
masing-masing perlakuan.
Tabel 4. Nilai Produksi Gas pada Inkubasi 2, 4, 6, 12, 24, dan
48 jam.

Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama  menunjukan berbeda
sangat nyata (P<0,01) pada jam 48 dan perlakuan berbeda nyata (P<0,05) pada jam ke
6, 8, 12 dan 24.

2 4 6 8 12 24 48
P0 3,46 + 0,38 6,61 + 0,58 10,38a+ 0,2 17,75a+0,58 33,10a+3,91 69,01a+ 8,71 93,39a+ 17,58
P1 3,39 + 0,37 6,87 + 0,41 11,15a+0,32 18,53a+0,78 34,81a+2,43 72,74a+8,07 102,09a + 12,41
P2 3,92 + 1,14 8,12 + 1,68 12,86a+1,53 21,14a+1,73 38,49a+1,68 77,08b+6,48 105,92b+ 12,9
P3 5,84 + 1,96 10,54+ 2,13 14,94b+ 2,3 23,33b+3,21 42,14b+1,50 80,98b+6,42 109,76c +14,33

Perlakuan Nilai Produksi Gas Jam ke-(ml/jam)
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Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil pengukuran
produksi gas antar perlakuan pada inkubasi jam 6 jam mulai
menunjukan perbedaan nyata (P<0,05) terhadap perlakuan,
dengan hasil tertinggi pada P3. Pada lama inkubasi ke- 48 jam
nilai produksi gas berbeda sangat nyata (P<0,01). Tabel 4 juga
menunjukkan semakin tinggi level daun saga semakin tinggi
nilai produksi gas.  Dari hasil pengamatan tersebut dapat
dikatakan P2 dan P3 memiliki sifat bahan pakan yang mudah
didegradasi. Tabel 4 menunjukkan bahwa  nilai produksi gas
tertinggi pada P3 (30 % daun saga ) sebesar 109,76 ml/mg BK
pada inkubasi 48 jam. Perlakuan P3 memiliki kandungan
bahan organik yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang
lain sehingga berpotensi dalam memproduksi gas yang lebih
tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
penambahan daun saga, ketersediaan bahan organik pakan
perlakuan masih cukup banyak untuk didegradasi oleh
mikroba rumen. Menke dan Steingass (1979) menyatakan
bahwa jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan pakan
diinkubasikan secara in vitro dengan cairan rumen memiliki
hubungan erat dengan kecernaan atau degradasi pakan di
dalam rumen. Jenis pakan yang berbeda akan menunjukkan
jumlah produksi gas yang berbeda pada selang waktu inkubasi
yang sama. Produksi gas dari masing-masing perlakuan
menunjukkan bahwa semakin tinggi waktu inkubasi maka
semakin tinggi nilai produksi gas. Hal ini menunjukkan bahwa
ketersediaan bahan organik tercerna pakan perlakuan masih
cukup banyak untuk didegradasi oleh mikroba rumen.

Perubahan laju produksi gas perlakuan pada penelitian
ini, dapat di lihat pada grafik nyata produksi gas pada gambar
2. Gambar 2 menunjukan semakin lama masa inkubasi
produksi gas semakin tingggi dan semakin besar pula
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degradasi pakan oleh mikroba. Menurut Kurniawati (2007),
terdapat korelasi positif antara volume produksi gas dan nilai
kecernaan bahan pakan serta pertumbuhan mikroba.

Gambar 2.Grafik laju produksi gas masing-masing pakan
perlakuan inkubasi 2-48 jam

4.3 NilaiParameter Fermentasi Produksi Gas di Rumen
(b), dan Nilai Laju Produksi Gas per Jam (c)

Laju potensi produksi gas per ml, dapat diketahui dengan
mengetahui nilai-nilai produksi gas yangdapat diterjemahkan
dalam bentuk nilai-nilai parameter fermentasi sesuai petunjuk
Mertans (1977) yang dikutip oleh Makkar et al., (1995)
dengan mengunakan program Solver. Nilai-nilai parameter
tersebut adalah a, b dan c. Nilai a yang  merupakan nilai
potensi produksi gas pada masa inkubasi 0 jam dalam laporan
penelitian ini tidak dibahas karena nilai produksi gas saat 0
jam secara biologi adalah 0 ml, walaupun secara perhitungan
nilai ini muncul (nilainya bisa negatif bisa positif).
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Nilai rata-rata potensi produksi gas diterjemahkan
sebagai  parameter bagian bahan organik (BO) yang potensial
terfermentasi di dalam rumen (b) dan laju produksi gas
diterjemahkan sebagai  laju fermentasinya  per jam (c) dari
pakan. Sehingga dalam penelitian ini parameter fermentasi
tersebut di hitung dengan rumus rumus Y = b (1 – e-ct ) dengan
program SPSS.  Hasil perhitungan nilai parameter fermentasi
produksi gas berupa b, dan c dari penelitian ini dapat dilihat
pada tabel 5.
Tabel 5. Nilai rata-rata potensi produksi gas (Nilai b) dan laju
produksi gas per jam (Nilai c)

Keterangan : a,b,c,d Superskrip yang berbeda pada kolom yang
sama  menunjukan berbeda sangat nyata (P<0,01) pada nilai b,
dan nilai c tidak berbeda nyata(P>0,05)

Pada tabel 5 menunjukkanpotensi produksi gas (b) dan
laju produksi gas (c)masing-masing pakan perlakuan sampai
masa inkubasi 48 jam. Nilai b, dari tabel 5 terlihat bahwa
perlakuan memberikan perbedaan sangat nyata (P<0,01). Pada
P0 ( tanpa penambahan daun saga) mempunyai nilai b yang
cenderung  paling rendah,selanjunya P2 (penambahan daun
saga 20 %) mempunyai nilai b paling tinggi dibanding yang
lain.Hal tersebut mengindikasikan bahwa P2 mempunyai
potensi BO mudah terdegradasi yang cukup tinggi di dalam

Perlakuan
Rata-rata potensi

produksi gas
(ml/500 mg BK)

Laju produksi gas
per jam (ml/jam)

P0 173,12a+98,18 0,0198+ 0,02
P1 384,24c+378,02 0,0228+0,03
P2 388,97d+375,02 0,0194+0,03
P3 261,41b+176,65 0,0120+0,01
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rumen untuk menyediakan energi berupa VFA, dibandingkan
P0. Tabel 5 menunjukkan nilai laju produksi gas (c), tidak
memberikan perbedaan nyata (P>0,05) pada perlakuan namun
ada kecenderungan laju produksi gas tertinggi pada perlakuan
P1.

Nilai potensi produksi gas (b) yang rendah pada P0
mengindikasikan rendahnya kandungan protein kasar (PK)
pada perlakuan tersebut. Rendahnya kandungan protein yang
merupakan komponen pada bahan pakan akan mengakibatkan
sulitnya mikroorganisme (bakteri) mendegradasi bahan pakan
didalam rumen(Sandi dkk., 2013). Nilai potensi produksi gas
(b) yang tinggi pada penambahan daun saga pohon (P1, P2 dan
P3) mengindikasikan tingginya kandungan protein kasar (PK)
pada perlakuan tersebut. Daun saga pohon dilaporkan
Kamaliyah dkk. (2010), memiliki kandungan protein sebesar
21,13 %.

Nilai potensi produksi gas pada setiap masa inkubasi
cenderung naik sampai level Saga 20% selanjutnya pada level
30% mengalami penurunan.  Hal ini bisa terjadi karena
suplemen Saga pohon disamping mengandung PK cukup
tinggi namun juga mengandung konden tanin yang cukup
untuk menghambat proses fermentasi protein dalam rumen.
Sehingga semakin tinggi level Saga produksi gas sampai level
tertentu akan semakin menurunkan fermentasi.

Dari Tabel 5 terlihat bahwa berbagai level
penambahan penambahan daun saga yang merupakan sumber
protein nilai b menunjjukkan adanya perbedaan yang nyata.
Semakin tinggi level Saga nilai b dan c semakin menurun. Hal
ini terjadi karena Saga disamping memiliki kandungan  protein
yang tinggi juga kandungan KT yang cukup tinggi yang dapat
menghambat fermentasi protein di dalam rumen. Berdasarkan
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hasil produksi gas, dapat dikatakan bahwa perlakuan terbaik
adalah PL dengan level Saga 20% (ditinjau dari by pass
protein).

4.4 Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Bahan Organik
(KcBO) Residu secara In-Vitro

Mengetahui kecernaan dari pakan merupakan upaya
untuk mengetahui adanya peningkatan produksi dan
reproduksi ternak, sehingga proses asupan gizi pada ternak
dapat berjalan dengan efisien dan optimal. Kecernaan secara in
vitro diketahui dengan cara menghitung residu pasca proses
inkubasi produksi gas selama 48 jam. Tinggi rendahnya
kualitas bahan pakan atau pakan dapat ditunjukkan dengan
kecernaan dari bahan pakan atau pakan tersebut, sehingga
dapat diprediksi semakin tinggi kecernaan suatu jenis pakan,
semakin tinggi kualitas pakan tersebut (Garsetiasih, 2007).
Nilai kecernaan masing-masing pakan dengan penambahan
daun saga pohon yang berbeda secara in vitro dapat dilihat
pada Tabel.6
Tabel 6. Rataan nilai kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan
bahan organik (KcBO) residu secara in vitro pada masing-masing
perlakuan.

Perlakuan KcBK (%) KcBO (%)
P0 56,01a+7,14 65,13+6,09
P1 59,54a+6,40 65,39+5,24
P2 60,89b+ 0,97 67,67+1,00
P3 64,17b+0,33 67,77+1,85

Keterangan : a,b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukan berbeda nyata (P<0,05)
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Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kecernaan bahan kering
(KcBK), akan tetapi tidak berpengaruh nyata terhadap
kecernaan bahan organik (KcBO).

Kecernaan paling tinggi terdapat pada P3 (30 % daun
saga) untuk KcBK, dengan nilai KcBK adalah 64,17 %. Hal
ini disebabkan level daun saga perlakuan P3 paling tinggi
sehingga perlakuan P3memiliki kandungan protein yang
tinggi. Sutardi (1980) menyatakan bahwa kecernaan bahan
kering juga dapat dipengaruhi oleh kandungan protein pakan,
karena setiap sumber protein memiliki kelarutan dan
ketahanan degradasi yang berbeda-beda. Kecernaan bahan
organik merupakan faktor penting yang dapat menentukan
nilai pakan.

Hasil analisis nilai KCBO tidak berbeda nyata. Nilai
KCBO berturut-turut untuk P0, P1, P2, dan P3 yaitu 65,13%,
65,39 %, 67,67 % dan 67,77%. Kecernaan paling tinggi
terdapat pada P3 (30 % daun saga) untuk KcBO, dengan nilai
KcBO adalah 67,77 %.

KcBK dan KcBO residu In-Vitro pada perlakuan P3
menunjukan bahwa daun saga pohon dapat menjadi
suplementasi protein pada pakan lengkap, karena mempunyai
kandungan protein dan kecernaan potein yang tinggi.
Kecernaan tinggi pada suplementasi daun saga pohon sesuai
dengan Kamaliyah(2011) kecernaan daun saga pohon setelah
di inkubasi selama 72 jam sangat tinggi yaitu (75,06 %).
Kecernaan yang tinggi mengindikasikan bahwa perlakuan P3
memiliki proses fermentasi yang efisien hal tersebut dijelaskan
Astawa et al., (2011), daya cerna yang tinggi pada pakan juga
akan meningkatkan metabolisme didalam rumen, sehingga
proses fermentasi didalam rumen akan lebih efisien. Keadaan
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tersebut meningkatkan produksi VFA di dalam rumen dan
dapat menyediakan lebih banyak ketersedian nutrisi untuk
ternak dan biomassa mikrobia.

Perlakuan P0 (tanpa penambahan daun saga) memiliki
nilai KcBK dan KcBO yang relatif rendah karena kandungan
protein yang rendah. Menurut McDonald et al., (2002),
menyatakan bahwa kecernaan pakan dipengaruhi oleh
komposisi kimia pakan terutama protein, dan fraksi pakan
berserat. Pakan dengan kualitas yang baik diprediksi juga
memiliki nilai nutrisi yang baik pula dengan syarat pakan
tersebut palatble. Salah satu faktor penentu kualitas pakan
adalah kecernaan pakan tersebut, Semakin baik kualitas pakan
yang digunakan, maka absorbsi zat nutrisi pakan juga cepat
sehingga mampu meningkatkan produksi ternak (Yakin dan
Sariri, 2012).

4.5 Energi Metabolis dan Net Energy

Energi dalam pakan yang umumnya bersumber dari
karbohidrat dan lemak dimanfaatkan oleh ternak untuk
memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi. Energi yang
terdapat dalam pakan tidak semuanya dimanfaatkan oleh
ternak untuk memenuhi kebutuhan aktivitas hidupnya. Energi
metabolis adalah perbedaan antara kandungan energi bruto
pakan atau ransum dengan energi bruto yang dikeluarkan
melalui ekskreta (Ensmiger, 1987). Nilai energi metabolis dan
net energy masing-masing pakan dengan penambahan daun
saga pohon yang berbedadapat dilihat pada Tabel 7.
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Tabel 7. Rataan nilai energi metabolis (EM) dan energi neto
(EN) masing-masing perlakuan.

Perlakuan EM (MJ/kgDM) NE (MJ/kgDM)

P0 5,92+1,17 4,21+0,52
P1 5,95+0,96 4,22+0,64
P2 6,22+ 1,02 4,35+0,56
P3 6,37+1,09 4,44+0,59

Dari hasil analisis statistik menunjukkan bahwa
perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap energi metabolis
(EM) dan energi neto (EN).  Pengaruh yang tidak nyata
menunjukkan bahwa perlakuan tidak dapat meningkatkan atau
menurunkan nilai ME dan EN.

Nilai EN P3 adalah sebesar 4,44 MJ/kgBK. Nilai
tersebut lebih tinggi daripada nilai EN berdasarkan NRC
(1994) untuk sapi potong dengan PBB 0,5kg/hari yang hanya
sebesar 4,34 MJ/kgBK. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan
kualitas bahan baku yang dijadikan standar oleh NRC dengan
bahan baku ransum penelitian yang menggunakan
penambahan daun saga pohon. Pada perlakuan P1,P2,P3 nilai
energi metabolis tercukupi, karena kandungan nutrisi dalam
perlakuan P1,P2,P3 mendekati standar nilai energi metabolis
dalam NRC (1994) yaitu 5,94 MJ/kgBK.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Penambahan daun saga pohon dalam ransum pakan
lengkap menghasilkan perlakuan terbaik pada P2 (20%)
memiliki nilai laju potensial produksi gas (nilai b = 388,97 ml
dan nilai c = 0,019 ml/jam), nilai kecernaan bahan kering dan
bahan organik (KcBK = 57,31 % dan KcBO = 55,91 %), nilai
EM 6,22 Mj/kgBKserta nilai EN 4,35 Mj/kgDM.

5.2 Saran
Disarankan dilakukan penelitian dengan menggunakan

metode in vivo, agardiketahui tingkat konsumsi dan
palatabilitas ternak terhadap ransum pakan lengkap dengan
penambahan daun saga pohon.



33

DAFTAR PUSTAKA

Anggorodi, R. 1979. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT.
Gramedia. Jakarta.

Anonimus, 2011a. Adenanthera pavonina.
www.tropilab.com/adenan_pav.html

Anonimus, 2011b.  Segawe Sabrang (Adenanthera pavonina
Linn.).www.tnalaspurwo.org/media/pdf/kea_adena
nthera_pavonina_linn.pdf

Astawa, P. A., Partama, I.B.G.,  Suyadnya .P,.  and Sutarpa.
I.N.S,. 2011. Effect Of Vitamin - Mineral
Supplementation In Commercial Feed On The
Digestibility Coefficient And Rumen Fermentation
Of Bali Cattle.J.Indonesian Trop.Anim.Agric. 36
(1).

Blummel, M., H.P.S. Makkar and K. Becker. 1997. In Vitro
Gas Production: A Technique Revisited. J. Anim.
Phys and Nutr. 77, 24-34.

Blummel, M,. Steingas, H,. And Becker, K.1997. The
Relationship Between In Vitro Gas Poduction In
Vitro. Biomassa Yield and Incorperation and it is
implication fo the pediction of voluntay feed intake
of Roughages. J.Nutrition. 77.91-921.

Chalupa, W. 1975. Rumen By-Pass and Protection of Proteins
and Amino Acids. J.Dairy Sci. 58:198



34

Conway, E.J. 1950.Microdiffusion Analysis and Volumetric
Error. 3rd Edition. Crostay Loskwood and Sows.
Ltd. London

Church, D.C.1984. Livestock Feed and Feeding.3th Edition.
Prentice Hall. Englewood Cliffs. New Jersey.

Ensminger, W.D, Rosowsky, A., Raso,V., Levin, D.C., Glode,
M., Come, S., Steele, G., and Frei, E.1987.A
clinical-pharmacological evaluation of hepatic
arterial infusions of 5-Fluoro-2-deoxyuridine and
5-Fluouracil

Garsetiasih, R. 2007. Daya Cerna Jagung dan Rumput sebagai
Pakan Rusa (Cervus Timorensis). Buletin Plasma
Nutfah Vol.13 No.2 Th.2007.

Kamaliyah, S.N., Kusmartono, Hartutik dan Mashudi.2010.
the effect of utilization of local feedstuff as
complete feed ingredients on feed intake, daily
weight gain and feed efficiency of madura cattle.
In: Suyadi, Marjuki, Ciptadi G., and Widodo, E.
(ed.).  Proc. International Seminar on Prospects and
Challenges of Animal Production in Developing
Countries in the 21st Century (1st APIS 2010).

Kamaliyah S.N. 2011. Potensi Nutrisi daun Saga Pohon.
Laporan Penelitian. Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya. Malang.

Liman. 2006. Manipulasi Bioproses Dalam Rumen dan
Pascarumen Untuk Meningkatkan Kecernaan Zat-



35

Zat Makanan dan Penampilan Ternak Kambing.
Lampung University Library.
http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-
res-2006liman173&nod e=19&start=105
diaksesTanggal 17 Januari 2015

Liu, Jx., Susenbeth, S., Sudekum, K.H. 2002. In vitro gas
production measurements to evaluate interactions
between untreated and chemically treated rice
straws, grass hay, and mulberry leaves. J Anim Sci
2002, 80:517-524

Makkar, H.P.S. and Becker K.. 1997. Nutritional value and
antinutritional component of whole and ethanol
extracted Moringa oleifera leaves. Anim. Feed Sci.
Technol. 63: 211 – 228.

Makkar, H.P.S., M. Blummel., and K. Becker. 1995.
Formation of Complexes Between Polyvinyl
Pylory Dones on Pholyethilene Glycoles and Tanin
and Their Implication in Gas Production and True
Digestibility. In Vitro
Technques.J.Nut.Brit.73:893-913.

Mashudi, Kamaliyah, SN, Hartutik, Kusmartono.
2008.Pemberdayaan Peternakan Sapi Madura
Rakyat Melalui Penggunaan Teknologi Pakan
Lengkap Berbasis Bahan Pakan Lokal Di
Kabupaten Sumenep Madura



36

McDonald P., R.A. Edward., and J.F.D. Greenhalgh. 2002.
Animal Nutrition 6th Edition. Longman Scientifiec
and Technical. New York

Menke, H. K. and H. Steingass. 1979. Estimation of The
Energetic Feed Value Obtained From Chemical
Analysis and In Vitro Gas Production Using
Rumen Fluid. J. Anim. Res. and Dev. ISSN 0340-
3165

Mertens, D. R. 1977. Dietary fiber components: Relationship
to rate and extent of ruminal digestion. Fed. Proc.
36:187.

Morse. 1983. The Effect of Level Intake on Metabolizable
Energy Values Measured With Adult Roogter.
Poultry Sci. 64: 127-138.

National Research Council (NRC). 1994. Nutrient
Requirement of Dairy Cattle. Sixth revised Ed. :
National Academy Press, Washington DC.

Orskov, E.R., Hovell and Mould, F., 1987. The Use of The
Nylon Bag Technique fpr The Evaluation of
Feedstuffs. J. Trop.Anim. Production 195-213

Orskov and M. Ryle. 1990. Energy Nutrition in Ruminants.
Elsevier Applied Sci. London.

Orwa C, Mutua A, Kindt R, Jamnadass R., Simons. A. 2009.
Agroforestry Database : a tree reference and
selection guide.



37

Owen, J.B. 1978.  Complete diet feeding of dairy cows in
“Recent Advances” in  Animal Nutrition  1978.
Buterworths. London

Reddy, M.R. 1988. Complete Rations Based on Fibrous
Agricultural Residues for Ruminants. In: Non-
Conventional Feed Resources and Fibrous
Agricultural Residues- Strategies for Expanded
Utilisation (Ed. C.Devendra). IDRC abd ICAR.
Hisar (p. 94-112).

Sandi, Y.O., Rahayu, S dan Suryapratama, W., 2013. Upaya
Peningkatan Kualitas Kulit Singkong Melalui
Fermentasi Menggunakan Leuconostoc
Mesenteroides Pengaruhnya Terhadap Kecernaan
Bahan Kering Dan Bahan Organik Secara IN
VITRO. Jurnal Ilmiah Peternakan 1(1):99-108

Soebarinoto, S. Chuzaemi, dan Mashudi. 1991. Ilmu Gizi
Ruminansia. Fakultas Peternakan. Universitas
Brawijaya. Malang.

Soehadji, 1992. Kebijakan Pengembangan Ternak Potong di
Indonesia – Tinjauan Khusus Sapi Madura.
Makalah yang disampaikan dalam Pertemuan
Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengembangan Sapi
Madura, pada tanggal 11-12 Oktober 1992 di
Sumenep.

Sugoro, L. S., L. G. Obel dan N. L. Elananingtyas. 2005.
Pengaruh Probiotik Khamir terhadap Fermentasi



38

Cairan Rumen Secara In Vitro.
http://peternakan.litbang.deptan.go.id/
publikasi/semnas/pro05-65.pdf diakses tanggal 16
Januari 2015.

Suparjo. 2008. Evaluasi Pakan Secara In Vitro.
http://Jajo66.wordpress.com diakses tanggal 17
Januari 2015.

Sutardi, T. 1980. Ketahanan protein makanan terhadap
degradasi oleh mikroba rumen dan manfaatnya
bagi produktivitas ternak. Buletin Makanan Ternak.
5 : 1 - 21.

Widiawati, Y. dan A. Thalib. 2008. Comparasion of
Fermentation Kinetics (In Vitro) of Grass and
Shurb Legume Leaves: The Pattern of Gas
Production, Organic Matter Degradation, pH and
NH3 Production.
http://balitnak.litbang.deptan.go.id/
index.php?option=comcontent&task=view&id=72
&Itemid=56 diakses tanggal 16 Januari 2010

Wilkinson, K.M., Craig R.Elevitch and Randolph R.Thomson.
2000. Choosing timber species for Pacific Island
Agroforestry. In : Agroforestry Guides for Pacific
Islands Forestry.net.

Yakin, E.A. Sariri, A.K. 2012. Penggantian Sebagaian Hijauan
Dengan Silase Isi Rumen Sapi Terhadap Kecernaan
dan Feed Cost Per Gain Sapi Potong. Proseding
Seminar Nasional “Pengembangan Agribisnis



39

Peternakan Menuju Swasembada Protein Hewani”
Universitas Jendral Soedirman. ISBN:978-979-
9204-82-0.

Yitnosumarto, S. 1991. Percobaan Perancangan (Analisis dan
Interpretasinya). Gramedia Pustaka Utama. Jakarta



40

LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan kadar bahan kering udara
(Chuzaemi, Hartutik dan Susanto, 1983)

Cara kerja penetapan bahan kering udara:

1. Kertas ditimbang (A g) dan ditambah sampel sebanyak
150-200 g, kemudian kertas + sampel ditimbang (B g).

2. Kertas dan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu
60-70oC sampai diperoleh berat konstan.

3. Sampel dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan selama
2-3 jam kemudian ditimbang (C g).

Perhitungan:

Kadar BK udara = C-A   x 100%

C-B
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Lampiran 2. Penetapan kadar bahan kering oven
(Chuzaemi dkk, 1983)

Cara kerja penetapan kadar kering oven:

1. Cawan porselin dimasukkan ke dalam oven 105oC selama 1
jam

2. Cawan diambil dan dimasukkan dalam eksikator
(menggunakan tang penjepit).

3. Cawan ditimbang dengan teliti, missal beratnya A g.

4. Sampel dimasukkan dalam cawan kira-kira 5 g, dan
ditimbang kembali. Misal beratnya B g. kemudian cawan yang
berisi sampel tersebut dimasukkan ke dalam oven 105oC
selama 4 jam.

5. Cawan diambil, dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam,
kemudian ditimbang beratnya dengan teliti, misal C g. Pada
waktu mengambil cawan, digunakan tang penjepit.

Perhitungan:

Kadar BK = C – A   x 100%

B – A

Keterangan:
A = berat cawan porselin

B = berat cawan porselin + sampel

C = berat cawan porselin + sampel setelah oven 105oC

BK= Bahan Kering
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Lampiran 3. Penetapan kadar bahan organik (Chuzaemi
dkk, 1983)

Cara kerja penetapan kadar bahan organik

1. Cawan porselin yang berisi sampel dari hasil pengukuran
BK (C g) dimasukkan ke dalam tanur 600oC sampai warna
berubah menjadi putih atau berubah menjadi abu-abu. Tidak
boleh terdapat warna hitam (kira-kira selama 4 jam).

2. Cawan porselin yang berisi abu diambil, dimasukkan ke
dalam eksikator, diamkan selama 1 jam kemudian ditimbang
dengan teliti (beratnya D g).

Perhitungan:

Kadar abu = D – A   x 100%

C – A

%BO (%BK) = 100%- % Abu (%BK)

Keterangan:

A = berat cawan porselin

C = berat cawan porselin + sampel

D = berat cawan porselin + sampel setelah ditanur

BK= Bahan Kering
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Lampiran 4. Penetapan kadar protein kasar (Chuzaemi
dkk, 1983)

Cara kerja penetapan protein kasar:

1. Destruksi

a. Ditimbang kertas minyak, misal berat A g. Diambil sampel
kira-kira 0,3 g untuk bahan yang mengandung protein rendah
atau 0,2 g bahan yang mengandung protein tinggi, tuangkan
dalam kertas minyak dan ditimbang kembali, misal beratnya B
g. Sampel dimasukkan (tidak dengan kertas minyak) ke dalam
labu Kjeldahl.

b. Ditambahkan 1,4 g katalisator dan batu didih. Kemudian
ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat (di dalam lemari asam) dengan
menggunakan dispenser.

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

d. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok dan
dimasukkan larutan ke dalam Erlenmeyer 300 ml.

2. Destilasi

a. Diambil beaker glass 300 ml, diisi dengan H2SO4 0,1 N
sebanyak 25 ml dengan menggunakan dispenser, ditambahkan
3 tetes indicator mix, warna menjadi ungu, kemudian beaker
glass diletakkan dibawah ujung alat destilasi (ujung alat
destilasi harus masuk ke dalam cairan penampung agar tidak
ada NH3 yang hilang).
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b. Untuk destilasi, ditambahkan 20 ml NaOH 40% dalam
erlenmeyer hasil destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak
ada NH3 yang hilang) dipasang alat destilasi.

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

3. Titrasi

a. Beaker glass yang berisi hasil destilasi dititrasi dengan
NaOH 0,1 N sampai warna berubah menjadi hijau jernih.
Misal NaOH untuk titrasi C ml.

b. Dibuat blanko, caranya sama tetapi memakai sampel
(misalnya untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1 ml).

Perhitungan:

Kadar PK =  (D – C) x N NaOH x 0,014 x 6,25    x 100%

B – A

Keterangan :

A = berat kertas minyak

B = berat kertas minyak + sampel

C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel

D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko

N = Normalitas

6,25 = kandungan N dalam protein 16 %
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Lampiran 5. Prosedur pengukuran produksi gas in vitro
(Makkar et al, 1995)

Alat-alat:

Timbangan, syringe dengan kalibrasi 100 ml, selang plastik
(panjang 4-5 cm) yang ditutup dengan klip, tabung erlenmeyer
2500 ml, inkubator, termos, kain saring, tabung CO2,
thermometer, stirrer, timbangan analitik.

Prosedur kerja:

a. Sampel digiling dengan ukuran 1 mm dan ditimbang
sebanyak 500 mg BK, dimasukkan dalam dasar dari syringe
dan diusahakan tidak mengotori sisi kiri dan kanan syringe
agar pada saat inkubasi piston tidak macet dan sebelum
dimasukkan piston syringe diolesi dengan vaselin.

b. Ujung syringe disambung dengan selang plastik dengan
panjang 5 cm dan ditutup dengan klip.

c. Setelah dikeluarkan dari termos dan disaring, cairan rumen
dicampur dengan larutan buffer (perbandingan volume 1:2)

Urutan pembuatan larutan campuran buffer dan cairan rumen
1 liter adalah sebagai berikut :

- Aquades 376 ml

- Larutan buffer 251 ml yang diambil dari campuran NaH CO3
35 g + NH4HCO3 4g yang dilarutkan dalam 1 liter aquadest.
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- Larutan makro mineral 125 ml yang diambil dari campuran
Na2HPO4.2H2O 5,7g + KH2PO4 6,2 g + MgSO4.7H2O 0,6 g +
NaCl 2,22 g yang dilarutkan dalam 1 liter aquadest.

- Larutan mikro mineral 0,08 ml yang diambil dari campuran
CaCl2.2H2O 13,29 g + MnCl2.4H2O 10 g + COCl2.6H2O 1 g +
FeCl2.6H2O 8 g yang dilarutkan dalam aquadest sampai 100
ml.

- Larutan rezasurin 0,34 ml yang diambil dari campuran
rezasurin 0,1g yang dilarutkan dalam aquadest 100ml.

- Larutan reduktor 20,6 ml yang diambil dari campuran Na2S
0,58 g + NaOH 1 N 3,7 ml + aquadest sampai 60 ml.

- Cairan rumen 227 ml

d. Setiap liter campuran buffer dan cairan rumen tersebut
dimasukkan dalam labu, dicampur dan dipanaskan pada suhu
39oC dalam waterbath. Gas CO2 dialirkan, sementara itu
larutan

reduktor ditambahkan. Larutan yang berwarna kebiru-biruan
akan berubah menjadi agak merah kemudian menjadi tidak
berwarna.

e. Cairan rumen dimasukkan ke dalam labu apabila reduktor
sudah berubah menjadi tidak berwarna. Penambahan CO2

diteruskan setelah cairan rumen dimasukkan dalam labu,
kemudian

f. dituangkan ke dalam erlenmeyer dicampurkan dan
dipanaskan pada suhu 39oC dalam waterbath.
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g. Campuran larutan buffer dan cairan rumen sebanyak 50 ml
dimasukkan dalam setiap syringe yang berisi sampel dengan
menggunakan dispenser. Diusahakan pada saat memasukkan
larutan tidak ada gelembung-gelembung udara di dalam
syringe.

h. Klip pada setiap selang yang telah terpasang pada syringe
dan dicatat volumenya (Vo), kemudian syringe ditempatkan
pada waterbath pada suhu 39oC. Pembuatan blangko untuk
koreksi dengan cara sama seperti diatas hanya saja tanpa
ditambahkan sampel didalamnya

i. Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 8, 16, 24, 36 dan
48 jam

j. Volume gas bersih pada setiap periode inkubasi dihitung
dengan menggunakan rumus:

Produksi gas bersih (ml/500mg) =

{(Vt-Vo) – V blangko} x V sampel standar x berat sampel.

Keterangan :

Vt-Vo = pertambahan volume gas total

V bangko = volume blangko
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Lampiran 6. Prosedur pengukuran kecernaan dari residu
produksi gas in vitro inkubasi 48 jam (Makkar et al, 1995)

a. Syringe yang berisi sampel (residu produksi gas in vitro)
yang diinkubasi selama 48 jam direndam dalam air es selama
15 menit atau sampai siap disentrifus.

b. Kemudian sampel (residu produksi gas in vitro) dimasukkan
ke dalam tabung khusus untuk disentrifus pada kecepatan
2500 rpm selama 10 menit.

c. Sampel disaring dengan kertas Whatman 41 bebas abu
dengan diameter 0,11 mm, ditunggu sampai supernatan benar-
benar terpisah.

d. Sampel + kertas saring di oven 110oC selama 4 jam dan
ditimbang (apparent digestible).

e. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tanur 500oC selama 4 jam
kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam eksikator dan
ditimbang.

f. Kecernaan BK dan BO residu produksi gas in vitro (inkubasi
96 jam) dihitung dengan cara sebagai berikut :

KcBK =  BK sampel – (BK residu – BK blanko)  x 100 %

BK sampel

KcBO =  BO sampel – (BO residu – BO blanko)  x 100 %

BO sampel

Keterangan :
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KcBK : koefisien cerna bahan kering

BK sampel : berat sampel pada awal x % BK

BK residu : bahan kering residu dari produksi gas

BK blanko : bahan kering blanko dari produksi gas

KcBO : koefisien cerna bahan organik

BO sampel : berat sampel pada awal x % BO

BO residu :bahan organik residu dari produksi gas

BO blanko :bahan organik blanko dari produksi gas
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Lampiran 7. Analisis Statistik Produksi Gas

jam ke 2

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total rata2
Standart
Deviasi

PO 3,90 3,31 3,18 10,39 3,46 0,38
P1 3,81 3,24 3,12 10,17 3,39 0,37
P2 5,10 3,82 2,83 11,75 3,92 1,14
P3 6,17 3,74 7,62 17,53 5,84 1,96
total 18,98 14,11 16,75 49,84

FK 207,00
JK total 22,76
JK
perlakuan 11,91
JK run 2,97
JK galat 7,87

analisis ragam
SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 11,91 3,970889 2,01763 6,59 16,69
run 2 2,97 1,485808 0,754947 6,94 18

galat 4 7,87 1,968096
total 9

SE 0,809958
JND 5% 3,93 4,01 4,02

jnt 5% 3,183135 3,247932 3,256031
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PO 3,46 P1 3,39 a
P1 3,39 P0 3,46 a 0,07
P2 3,92 P2 3,92 a 0,53 0,46
P3 5,84 P3 5,84 a 2,45 2,38 1,92

Jam ke
4

perlakuan RUN 1
RUN

2 RUN 3 total
rata-
rata

standart
Deviasi

PO 6,61 7,18 6,03 19,82 6,61 0,58
P1 7,33 6,76 6,53 20,62 6,87 0,41
P2 9,60 8,46 6,30 24,36 8,12 1,68
P3 10,86 8,26 12,49 31,61 10,54 2,13
total 34,40 30,66 31,35 96,41

FK 774,57

JK total 44,69
JK
perlakuan 28,97

JK run 1,98

JK galat 13,74

analisis ragam

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 28,97 9,655164 2,810475 6,59 16,69

run 2 1,98 0,990258 0,288249 6,94 18

galat 4 13,74 3,435421

total 9
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SE 1,070112

JND 5% 3,93 4,01 4,02

JNT 5 % 4,205541 4,29115 4,301851

PO 6,61 PO 6,61 a
P1 6,87 P1 6,87 a 0,26
P2 8,12 P2 8,12 a 1,51 1,25
P3 10,54 P3 10,54 a 3,93 3,67

jam ke 6

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 total rata2
Standart
Deviasi

PO 10,52 10,47 10,16 31,15 10,38 0,20
P1 11,44 10,81 11,20 33,45 11,15 0,32
P2 14,40 12,83 11,34 38,57 12,86 1,53
P3 15,27 12,50 17,06 44,83 14,94 2,30
total 51,63 46,61 49,76 148,00

FK 1825,33
JK total 52,38
JK
perlakuan 36,87
JK run 3,22
JK galat 12,30

analisis ragam
SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 36,87 12,28876 3,996446 6,59 16,69
run 2 3,22 1,609158 0,523317 6,94 18

galat 4 12,30 3,074921
total 9
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SE 1,01241
JND 5% 3,93 4,01 4,02
jnt 5% 3,978771 4,059763 4,069887

PO 10,38 PO 10,38 a
P1 11,15 P1 11,15 a 0,77
P2 12,86 P2 12,86 a 2,48 1,71
P3 14,94 P3 14,94 b 4,56 3,79 2,08
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jam ke 8

Perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 total
rata-
rata

standart
Deviasi

PO 18,05 17,08 18,11 53,24 17,75 0,58

P1 19,37 17,84 18,38 55,59 18,53 0,78

P2 23,10 20,47 19,84 63,41 21,14 1,73

P3 24,37 19,72 25,89 69,98 23,33 3,21

total 84,89 75,11 82,22 242,22

FK 4889,21
JK total 86,90
JK
perlakuan 58,38
JK run 12,78

JK galat 15,74

analisis ragam
SK db JK KT F hitung F 0,05

perlakuan 3 58,38 19,46023 4,944495 6,59

run 2 12,78 6,388725 1,62326 6,94

galat 4 15,74 3,935738

total 9

SE 1,145387
JND
5% 3,93 4,01 4,02
JNT 5
% 4,501373 4,593004 4,604458
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PO 21,51 P0 17,75 a
P1 17,70 P1 18,53 a 0,78
P2 21,14 P2 21,14 a 3,39 2,61
P3 23,33 P3 23,33 b 5,58 4,80 2,19

Jam ke
12

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 total rata2
Standart
Deviasi

PO 37,44 32,01 29,84 99,29 33,10 3,91
P1 36,69 35,68 32,07 104,44 34,81 2,43
P2 40,21 36,85 38,42 115,48 38,49 1,68
P3 41,67 40,94 43,82 126,43 42,14 1,50
total 156,01 145,48 144,15 445,64

FK 16549,58
JK total 198,47
JK
perlakuan 145,88
JK run 21,11
JK galat 31,48

analisis ragam
SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01
perlakuan 3 145,88 48,62673 6,179306 6,59 16,69
run 2 21,11 10,55456 1,341234 6,94 18
galat 4 31,48 7,869288
total 9
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SE 1,619597
JND 5% 3,93 4,01 4,02
jnt 5% 6,365018 6,494586 6,510782

PO 34,14 P0 33,10 a

P1 30,67 P1 34,81 a 1,71

P2 36,49 P2 38,49 a 5,39 3,68

P3 38,43 P3 42,14 b 9,04 7,33 3,65

Jam ke 24

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 total rata-rata
standart
Deviasi

PO 74,99 59,02 73,02 207,03 69,01 8,71

P1 80,43 64,33 73,45 218,21 72,74 8,07

P2 80,72 69,60 80,92 231,24 77,08 6,48

P3 82,73 73,86 86,34 242,93 80,98 6,42

total 318,87 266,81 313,73 899,41

FK 67411,53

JK total 691,56
JK
perlakuan 243,12

JK run 411,51

JK galat 36,93

analisis ragam

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 243,12 81,04005 8,778058 6,59 16,69

run 2 411,51 205,7562 22,28701 6,94 18

galat 4 36,93 9,232117

total 9
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PO 72,61 PO 69,01 a

P1 72,74 P1 72,74 a 3,73
P2 77,08 P2 77,08 b 8,07 4,34
P3 79,52 P3 82,73 b 13,72 9,99 5,65

Jam ke 48

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 total rata2 Standart Deviasi

PO 101,14 73,27 105,77 280,18 93,39 17,58

P1 105,37 88,37 112,53 306,27 102,09 12,41

P2 108,32 91,99 117,45 317,76 105,92 12,90

P3 109,72 95,45 124,10 329,27 109,76 14,33

total 424,55 349,08 459,85 1233,48

FK 126789,41

JK total 2110,65
JK
perlakuan 441,36

JK run 1600,98

JK galat 68,31

SE 1,754244

JND 5% 3,93 4,01 4,02

JNT 5 % 6,894179 7,034519 7,052061
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analisis ragam

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 441,36 147,1187 8,615135 6,59 16,69

run 2 1600,98 800,4918 46,87607 6,94 18

galat 4 68,31 17,07677

total 9

SE 2,3858451

JND 5% 3,93 4,01 4,02

jnt 5% 9,3763713 9,567239 9,591097

PO 95,13 P0 93,39 a

P1 102,90 P1 102,09 a 8,70

P2 105,92 P2 105,92 b 12,53 3,83

P3 102,53 P3 109,76 b 16,37 7,67 3,84
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Lampiran 8. Analisis Statistik KCBK dan KCBO

KCBK

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total rata2
Standart
Deviasi

PO 59,95 47,77 60,30 168,02 56,01 7,14

P1 63,38 52,15 63,09 178,62 59,54 6,40

P2 61,07 59,84 61,75 182,66 60,89 0,97

P3 64,21 63,83 64,48 192,52 64,17 0,33

total 248,61 223,59 249,62 721,82

FK 43418,68

JK total 288,68
JK
perlakuan 102,81

JK run 108,72

JK galat 77,16

analisis ragam

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 260,07 86,68864 13,51744 6,59 16,69

run 2 41,65649 20,82824 3,247768 6,94 18

galat 4 25,65238 6,413095

total 9

SE 1,462087

JND 5% 3,93 4,01 4,02

jnt 5% 5,746002 5,862969 5,87759
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PO 56,01 PO 56,01 a

P1 59,54 P1 59,54 a 3,53
P2 60,89 P2 60,89 a 4,88 1,35
P3 64,17 P3 64,17 b 8,16 4,63 3,28

KCBO
perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total rata-rata standart Deviasi

PO 69,23 58,13 68,04 195,40 65,13 6,09

P1 66,73 59,61 69,83 196,17 65,39 5,24

P2 66,51 68,23 68,27 203,01 67,67 1,00

P3 66,29 69,84 67,18 203,31 67,77 1,85

total 268,76 255,81 273,32 797,89

FK 53052,37

JK total 156,28
JK
perlakuan 18,24

JK run 41,26

JK galat 96,78

analisis ragam

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 18,24 6,081342 0,251346 6,59 16,69

run 2 41,26 20,62901 0,852612 6,94 18

galat 4 96,78 24,19506

total 9
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SE 2,839898

JND 5% 3,93 4,01 4,02

JNT 5 % 11,1608 11,38799 11,41639

PO 65,13 PO 65,13 a

P1 65,39 P1 65,39 a 0,26

P2 67,67 P2 67,67 a 2,54 2,28

P3 67,77 P3 67,77 a 2,64 2,38 0,10
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Lampiran 9. Analisis Statistik ME dan NE

ME

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total rata2 Standart Deviasi

PO 6,49 4,58 6,70 17,77 5,92 1,17

P1 6,71 4,88 6,27 17,86 5,95 0,96

P2 6,80 5,04 6,82 18,66 6,22 1,02

P3 6,73 5,15 7,24 19,12 6,37 1,09

total 26,73 19,65 27,03 73,41

FK 449,09

JK total 9,44
JK
perlakuan 0,42

JK run 8,72

JK galat 0,29

analisis
ragam

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 0,42 0,140608 1,913039 2,59 3,89

run 2 8,72 4,3617 59,34286 3,63 6,23

galat 4 0,29 0,0735

total 9

SE 0,156525

JND 5% 3,93 4,01 4,02

jnt 5% 0,615142 0,627664 0,62923
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PO 5,92 P0 5,92 a

P1 5,95 P1 5,95 a

P2 6,22 P2 6,22 a

P3 6,37 P3 6,37 a

NE

perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 total rata-rata standart Deviasi

PO 4,53 3,48 4,64 12,65 4,22 0,64

P1 4,62 3,63 4,38 12,63 4,21 0,52

P2 4,67 3,71 4,68 13,06 4,35 0,56

P3 4,63 3,77 4,91 13,31 4,44 0,59

total 18,45 14,59 18,61 51,65

FK 222,31

JK total 2,79
JK
perlakuan 0,11

JK run 2,59

JK galat 0,09

analisis
ragam

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01

perlakuan 3 0,11 0,036497 1,626919 2,59 3,89

run 2 2,59 1,295233 57,737 3,63 6,23

galat 4 0,09 0,022433

total 9
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SE 0,086474

JND 5% 3,93 4,01 4,02

JNT 5 % 0,339843 0,346761 0,347626

PO 4,22 P1 4,21 a

P1 4,21 P0 4,22 a

P2 4,35 P2 4,35 a

P3 4,44 P3 4,44 a


