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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to determine the effect of different levels of 

Ipomoea reptans onfeed intake and digestibility of etawa croosbreed goat. The materials 

used included 12 lactabing goat. The method of this research was an with Randomized Group 

Design using three treatments and four replication. Such treatments were T1 forage + 

concentrate as controls; T2 control + 15% dry water spinach (Ipomoea reptans); P3 control 

+ 20% dry water spinach (Ipomoea reptans);. Parameters observed were the DM intake, OM 

intake and CP intake as well as DM digestibility and OM digestibility. Data were analyzed 

with Analysis of Variance (ANOVA), if there were significant different between treatments 

would be continued by Duncan Test. The results showed that the highest DM intake, OM 

intake and CP intake was T3, followed by T2 and T1. The highest DM intake and OM intake 

digestibility was T3 followed by T2 and T3. The highest digested DM intake and digested OM 

intake was T3 followed by T2 and T1. Based on the results of this study it was concluded that 

giving 20% dry water spinach tend to increase DM intake, OM intake and CP intake as well 

as DM intake and OM intake as well as digested DM intake and .OM intake. 
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PENDAHULUAN 

Meningkatnya populasi penduduk 

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

susu sebagai sumber gizi, menyebabkan 

permintaan susu semakin meningkat. Susu 

sebagai salah satu produk peternakan, 

dibutuhkan oleh manusia diberbagai 

lapisan usia, karena susu memiliki 

kandungan nilai nutrisi yang tinggi. Selain 

itu susu sangat bermanfaat untuk 

memelihara kesehatan tubuh orang dewasa 

maupun usia lanjut.  

Namun demikian pemenuhan 

kebutuhan susu sampai sekarang belum 

bisa terpenuhi sehingga pemerintah 

melakukan impor. Sampai saat ini susu 

segar masih didominasi dari ternak sapi 

perah hal ini karena sapi perah bisa 

menghasilkan susu sampai 15 

litter/ekor/hari. Salah satu alternatif ternak 

penghasil susu adalah kambing perah 

khususnya dalam hal ini adalah kambing 

bangsa PE. Kambing PE adalah jenis 

kambing yang berasal dari persilangan 

kambing etawa (India) dengan kambing 

kacang. Penampilan peranakan lebih 

banyak pada kambing kacang, walaupun 

penampilan etawa juga terlihat. Kambing 

PE mempunyai manfaat cukup banyak 

salah satunya adalah dapat diambil daging 

dan susunya, dengan produksi susu dapat 

mencapai ±1 litter/ekor/hari. Susu 

kambing mempunyai sumber gizi yang 

baik untuk di konsumsi oleh tubuh serta 

berkhasiat untuk digunakan sebagai obat. 

Hal ini sama dengan pernyataan dari 

Kuswandi, (1993) bahwa perkembangan 

suatu komoditi ditentukan antara lain oleh 



peranan dan permintaan masyarakat akan 

komoditi tersebut.  

Seperti halnya sapi perah, 

produktifitas kambing perah di Indonesia 

juga masih rendah. Salah satu cara untuk 

meningkatkan produksi susu kambing 

adalah dengan pemberian pakan yang 

memiliki kualitas dan kuantitas yang baik, 

yaitu pakan yang cukup mengandung 

nutrien yang dibutuhkan oleh ternak dan 

ketersediaanya berkesinambungan. 

Sebagai ternak ruminansia, pakan kambing 

perah yang utama adalah terdiri dari 

hijauan sebagai sumber serat. Namun 

demikian seringkali kualitas hijauan untuk 

ternak kambing masih rendah sehingga 

dalam prakteknya peternak sering 

menambahkan konsentrat sebagai pakan 

padat gizi. 

Dewasa ini telah berkembang di 

masyarakat peternak kambing yaitu 

penggunaan kangkung kering atau sering 

disebut rendeng kangkung (Ipomoea 

reptans), untuk suplemen pakan ternak. 

Keunggulan  rendeng kangkung ini adalah 

palatabilitasnya yang sangat tinggi, 

disamping kandungan nutrisinya juga 

cukup tinggi. Kangkung yang tidak  

dikonsumsi manusia ini memiliki 

ketersediaan yang tidak tergantung musim. 

Le Thi Men, et al (2010) menyatakan 

bahwa kandungan protein yang terdapat 

pada kangkung kering sangat ideal untuk 

digunakan sebagai bahan pakan, karena 

memiliki suatu kandungan asam amino 

lengkap. Menurut Canadianti (2013) 

kangkung kering memiliki kandungan 

protein kasar 11,13 % yang terdiri dari 

asam amino meliputi asam aspartat, 

treonin, metionin, isoleusin, leusin, tirosin 

serin, asam glutamat, prolin, glisin, alanin, 

sistein, valin, , lisin, histidin dan arginin. 

Kangkung juga mengandung mineral 

seperti Na, Ca, Mg, Zn, dan Fe. 

Berdasarkan hal tersebut perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh suplementasi kangkung kering 

pada ternak kambing perah PE terhadap 

tingkat konsumsi pakan,  kecernaan dan 

tingkat pemanfaatan bahan pakan.  

MATERI DAN METODE 

Tempat dan Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di 

“Agus” Farm, Kecamatan Bumiaji, Kota 

Batu untuk percobaan pakan secara in vivo 

dan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang untuk analisis 

kandungan pakan dan feses. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada bulan Mei - 

Juli 2015. 

 

Materi Penelitian 

Kambing yang digunakan sebanyak 

12 ekor laktasi pada bulan 3-4 dan paritas 

3-5. Kambing PE periode laktasi dengan 

komposisi seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi paritas dan bulan 

laktasi kambing PE 

Paritas  

Jumlah Kambing 

PE 
Total 

Bulan laktasi 

3 4 

3 4 2 6 

4 2 2 4 

5 1 1 2 

Total 7 5 12 

 

Tahap adaptasi dilaksanakan 

selama 1 minggu. Pada tahap ini pakan 

yang diberikan adalah hijauan dan 

konsentrat. Pada fase ini ternak dibebaskan 

untuk berada di kandang metabolis. 

Manfaat dari periode ini adalah 

membiasakan ternak untuk berada dalam 

kandang individu dan menghilangkan 

pengaruh pakan sebelumnya. Dalam tahap 

ini dilakukan pencatatan jumlah pakan 

hijauan dan konsentrat yang dikonsumsi 

dan pengukuran produksi susu. Tahap 

adaptasi dianggap selesai setelah konsumsi 

pakan kambing stabil. 

 

Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan secara in vivo dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK), dimana pengelompokannya  



didasarkan pada produksi susu awal, 

dengan 3 perlakuan pakan dimana setiap 

perlakuan menggunakan 4 ekor ternak 

sebagai ulangan. Pakan yang diberikan 

dengan proporsi antara rumput gajah : 

konsentrat 50 : 50 dalam BK. Pemberian 

level kangkung kering sebesar 15%, 20% 

dari kebutuhan BK kambing. Perlakuan 

disusun sebagai berikut : 

 

P1
   = Rumput gajah + Konsentrat 

P2  =  Rumput gajah + Konsentrat + 

kangkung kering (15% BK dari kebutuhan 

BK)  

P3  =  Rumput gajah + Konsentrat + 

kangkung kering (20% BK dari kebutuhan 

BK)  

 

Tabel 2. Bahan pakan penyusun konsentrat 

dengan proporsinya 

Bahan Pakan Proporsi (%) 

Pollard 7,27 

Bungkil Kopra 9,09 

Empok Jagung 9,09 

Dedak 9,09 

Mineral 0,72 

Tetes 1,09 

Susu PAP 18,80 

Ampas Tahu 45,45 

 

Variabel pengamatan 

  Variabel yang diamati dalam 

penelitian ini adalah : 

 Konsumsi Nutrien (BK,BO dan 

PK) 

 Kecernaan nutrient yang 

meliputi KcBK dan KcBO  

 

PEMBAHASAN 

 

Kandungan Nutrien Pakan 

Kandungan nutrien bahan pakan 

penyusun ransum dalam penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

 

 

 

 

Tabel 3. Analisis Proksimat Kandungan 

Bahan Pakan 

Bahan 

Pakan 

Kandungan Pakan  

BK 

(%) 

BO 

(%) 

PK 

(%) 

Rumput 

Gajah segar 

17,38 89,14 9,68 

Konsentrat  92,14  90,7 13,32  

Kangkung 

Kering 

89,68 93,54 10,84 

Keterangan : Hasil analisa kandungan nutrien 

bahan pakan yang digunakan 

dalam penelitian, yang dianalisa di 

Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

 *Berdasarkan 100% BK 

 

Pada Tabel 3 kandungan BK 

rumput gajah segar pada penelitian ini 

mempunyai nilai sebesar 17,38 % seiring 

dengan  penelitian Kuswandi (1993) pada  

rumput gajah sebesar 18,15 %.  

Kandungan BO rumput gajah pada 

penelitian ini sebesar 89,14%. Pada 

penelitian yang dilakukan Yulistiana 

(2012) kandungan BO pada rumput gajah 

yaitu 80,15% . Berdasarkan data tersebut 

dapat diketahui bahwa kandungan rumput 

gajah pada penelitian ini memiliki nilai BO 

cukup tinggi dibandingkan dengan 

penelitian terdahulu. Perbedaan komposisi 

kimia bahan pakan disebabkan oleh 

berbagai faktor, antara lain spesies 

tanaman, umur, dan tempat tanaman 

tersebut ditanam (Ngadiyono, Hartadi, dan 

Winugroho, 2001). 

Pemotongan rumput gajah pada 

penelitian ini yaitu umur  sekitar 50 hari. 

Pada penelitian yang dilakukan Andrianton 

(2010) Pemotongan rumput yang terbaik 

gajah pada umur 4 minggu dengan 

menghasilkan komposisi kadar air sebesar 

(82,79%) dan PK (8,86%). Kandungan PK 

rumput Gajah pada penelitian ini memliki 

nilai cukup tinggi yaitu 9,68%, seiring 

yang dilaporkan oleh Yuliansyah (2007) 

sebesar 10,5%. Pada penelitian 

Romardiana (2007), kandungan PK 

hijauan rumput gajah memiliki nilai 



rendah yaitu sebesar 6,9%. Sedangkan 

menurut Darojah (2012), kandungan PK 

hijauan rumput gajah dapat mencapai 

11,2%. Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa kandungan rumput gajah 

pada penelitian ini memiliki nilai PK 

cukup tinggi dibandingkan penelitian 

terdahulu.  

Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi pakan 

salah satunya adalah dengan pemberian 

konsentrat. Konsentrat yang digunakan 

dalam penelitian ini tersusun berbagai 

jenis bahan pakan yaitu pollard, kopra, 

dedak jagung, empok, tetes dan mineral. 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh protein 

dalam pakan dan membuat ternak suka 

pada pakan tersebut. Purbowati et al. 

(2007) menyatakan pemeberian konsentrat 

selain dapat mengkontrol konsusmsi pakan 

juga untuk memperbaiki palatabilitas 

pakan. Seperti terlihat pada Tabel 2, 

kandungan nutrien khususnya PK 

konsentrat yaitu sebesar 13,32%. 

Kandungan PK ini sudah dihitung 

berdasarkan pada kebutuhan protein ternak 

kambing perah laktasi dengan asumsi 

produksi susu 0,80 kg/ekor/hari dengan 

kebutuhan PK sebesar 10,57% atau 158,50 

g/ekor/hari (NRC,2001).  
Dari Tabel 3 juga bahwa kangkung 

kering memiliki PK yang cukup tinggi 

(10,84%) sehingga memiliki potensi untuk 

dapat digunakan sebagai pakan ternak. 

Kandungan PK Rumput Gajah, konsentrat 

dan kangkung kering yang digunakan 

dalam penelitian ini telah memadai untuk 

memasok nitrogen dalam pemenuhan 

kebutuhan pertumbuhan mikroba rumen 

dan sekaligus untuk produksi susu ternak.      

 

Konsumsi Nutrien  

 Konsumsi merupakan aspek 

penting untuk mengevaluasi nilai nutrisi 

bahan pakan yang diteliti. Menurut 

Parakkasi (1999) Konsumsi adalah faktor 

esensial yang merupakan dasar dalam 

menentukan produksi ternak. Rataan 

konsumsi BK, BO dan PK masing-masing 

perlakuan selama penelitian dapat dilihat 

Tabel 4. 

Tabel 4.  Rataan  Konsumsi nutrien pakan 

perlakuan selama penelitian 

Keterangan : Superskrip pada kolom yang 

sama menunjukkan tidak 

adanya   perbedaan nyata 

(P>0,05) 

Berdasarkan hasil analisis peragam, 

produksi susu awal tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

konsumsi BK, BO dan PK, dan  hasil 

analisis ragam perlakuan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata 

(P>0,05) terhadap konsumsi BK,  BO dan 

PK. 

Tabel 4 menunjukan bahwa 

semakin banyak proporsi pemberian 

kangkung kering konsumsi BK,  BO dan 

PK cenderung meningkat dimana 

perlakuan P3 adalah tertinggi. Selanjutnya 

perlakuan pemberian kangkung kering (P2 

dan P3) cenderung memiliki konsumsi 

BK, BO dan PK lebih tinggi dibading 

ternak yang tidak memperoleh kangkung 

kering (P1). Hal ini mungkin disebabkan 

kangkung kering yang diberi peternak 

memiliki palatabilitas yang tinggi dari 

pada ternak yang tidak diberi kangkung 

kering diikuti dengan banyaknya 

kandungan protein didalam pakan. Hasil 

penelitian ini searah dengan Devandra and 

Burns (1994) yang melaporkan bahwa 

konsumsi BK dan PK pada kambing 

meningkat secara linear dengan semakin 

meningkatnya pemberian suplemen 

kangkung pada pakan basal daun ketela 

pohon. 

Perlakuan Konsumsi Nutrien (g/kg 

BB0,75/hari) 

BK BO PK 

P1 51,15± 

5,14a 

48,08 ± 

4,66a 

7,54 ± 

0,63a 

P2 56,90± 

12,37a 

53,45 ± 

11,13a 

7,63 ± 

1,11a 

P3 63,22± 

2,06a 

59,36 ± 

1,83a 

7,74 ± 

0,40a 



Ternak dengan perlakuan P2 yang 

menerima kangkung kering sebanyak 15% 

menunjukan konsumsi BK sebesar 56,90 

g/kg BB0.75/hari dan BO sebesar 53,45 

g/kg BB0.75/hari, sedangkan P3 diberi 20% 

kangkung kering  menunjukan nilai 

konsumsi BK sebesar 63,22 g/kg 

BB0.75/hari dan BO sebesar 59,36 g/kg 

BB0.75/hari. Dibandingkan dengan 

perlakuan P1 menunjukan konsumsi BK 

sebesar 51,15g/kg BB0.75/hari dan BO 

sebesar 48,08g/kg BB0.75/hari. Hal tersebut 

dapat diketahui kangkung kering yang 

memiliki kandungan PK sebesar 10,84% 

dapat meningkatkan palatabilitas ternak.  

  Berdasarkan hasil perhitungan 

antara konsumsi BK dengan %BB 

menunjukan P3 lebih tinggi sebesar 2,34% 

dari pada P1 sebesar 1,91% dan P2 sebesar 

2,10%. Kecukupan kebutuhan pakan pada 

penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Parakkasi (1995) menyatakan bahwa 

kambing lokal dari tipe pedaging maupun 

perah di daerah tropis yang diberi pakan 

secukupnya atau sebanyaknya 

menunjukkan konsumsi bahan kering 1-

2% dari bobot badan/hari. 

 

Kecernaan Nutrien  

Kecernaan merupakan bagian dari 

nutrien yang tidak diekskresikan dalam 

feses dan diasumsikan sebagai nutrien 

yang diserap oleh tubuh ternak. Hasil 

kecernaan pakan dalam penelitian ini  

dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan kecernaan nutrien masing 

– masing perlakuan 

Perlakuan Kecernaan Pakan 

BK (%)  BO (%) 

P1 65,67 ± 1,59a 70,07 ± 1,15a 

P2 67,21 ± 2,20a 71,38 ±1,89a 

P3 68,19 ± 2,10a 71,96 ±1,72a 

 Keterangan : Superskrip yang berbeda 

pada kolom yang sama 

menunjukkan tidak berbeda 

nyata (P>0,05)  

 

Berdasarkan hasil analisis peragam, 

produksi susu awal tidak memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

kecernaan BK dan  BO dan  hasil analisis 

ragam perlakuan juga  tidak memberikan 

pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

kecernaan BK dan   BO. 

Tabel 5 menunjukan bahwa 

semakin banyak proporsi pemberian 

kangkung kering kecernaan  BK dan BO 

cenderung meningkat dimana perlakuan P3 

adalah tertinggi. Selanjutnya perlakuan 

pemberian kangkung kering (P2 dan P3) 

cenderung memiliki kecernaan  BK dan 

BO lebih tinggi dibading ternak yang tidak 

memperoleh kangkung kering (P1). Hal ini 

seiring dengan hasil tingkat konsumsinya 

dimana perlakuan kangkung kering lebih 

tinggi dibanding kontrol. Rataan kecernaan 

BK hasil penelitian ini lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan penelitian Cakra, 

Duarsa dan Putra (2014) yang melaporkan  

bahwa kecernaan BK pada kambing PE 

sebesar 54,25%. Penelitian yang dilakukan 

Maryani (2008) yang menggunakan jerami 

jagung dan konsentrat dengan 

perbandingan konsentrat 40% dan jerami 

60% mempunyai nilai kecernaan BK 

sebesar 74,37% dan kecernaan BO 

74,89%. Dibandingkan dengan hasil 

penelitian tersebut kecernaan yang didapat 

dalam penelitian ini lebih  rendah. 

Menurut Anggorodi (1994) faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecernaan adalah 

suhu, laju pakan dalam pencernaan, bentuk 

fisik pakan serta komposisi ransum. 

Kecernaan BK pada ternak ruminansia 

sangat ditentukan oleh aktifitas mikroba 

rumen (Kuswandi, 1993). Kondisi yang 

dapat meningkatkan populasi dari aktifitas 

mikroba rumen akan meningkatkan 

kecernaan BK.  

 

Konsumsi Nutrien Tercerna 

 Konsumsi dengan kecernaan dapat 

diekspresikan dalam bentuk konsumsi 

nutrien tercerna. Konsumsi nutrien 

tercerna merupakan hasil perkalian antara 

konsumsi nutrien pakan dan kecernaan 

nutrien pakan. Hasil konsumsi tersebut 

tercerna pada masing-masing perlakuan 

dapat dilihat pada Tabel 6. 



 

Tabel 6. Konsumsi nutrien tercerna 

masing-masing perlakuan 

Perlakuan Konsumsi Nutrien Tercerna 

(g/kg BB0,75/hari) 

BK        BO  

P1 33,53 ± 4,06a 35,77 ± 4,15a 

P2 37,52 ± 9,08a 39,81 ± 9,33a 

P3 43,10 ± 1,43a 45,48 ± 1,29a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda 

pada kolom yang sama menunjukkan tidak 

berbeda nyata (P>0,05) 

 

 Pada Tabel 6 hasil analisis peragam 

menunjukkan bahwa pemberian kangkung 

kering tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap nilai konsumsi tercerna BK. 

Rataan konsumsi tercerna BK pada P3 

cenderung tinggi 43,10 g/kg BB0,75/hari 

diikuti dengan P2 37,52 g/kg BB0,75/hari, 

P1 33,53 g/kg BB0,75/hari. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa pemberian 

kangkung tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) terhadap nilai tercerna BO. 

Rataan kecernaan BO pada P3 cenderung 

tinggi 45,48 g/kg BB0,75/hari, diikuti 

dengan P2 39,81 g/kg BB0,75/hari, P1 

35,57 g/kg BB0,75/hari. Apabila ransum 

pakan yang diberikan lebih tinggi nilai 

gizinya itu artinya koefisien cerna zat 

makanan lebih baik (Bestari, Thalib, 

Hamid dan Suherman, 1998). 

 Hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa konsumsi pakan yang tinggi selalu 

mempunyai nilai kecernaan yang tinggi. 

Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 

konsumsi BK dan BO pada perlakuan P3 

yang di beri kangkung kering 20% dan 

nilai kecernaan tertinggi pada  perlakuan 

P3. Penelitian ini nilai kecernaan pakan 

seiring dengan nilai konsumsi. Hal ini 

sama dengan Churd and Pond, (1998) 

bahwa kecernaan ransum mempengaruhi 

konsumsi ransum, dikarenakan kecernaan 

ransum yang meningkat juga akan 

meningkatkan konsumsi ransum, ini 

dipengaruhi dari faktor pakan yang 

diberikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian level kangkung 

kering pada kambing PE 

cenderung meningkatkan 

konsumsi dan kecernaan. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, 

untuk meningkatkan nilai konsumsi 

dan kecernaan kambing PE disarankan 

menggunakan kangkung kering sebesar 

20% yang cenderung meningkatkan 

nilai konsumsi dan kecernaan. Namun 

untuk di aplikasikan ke peternak ini 

belum bisa, dikarenakan harga 

kangkung yang mahal. 
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