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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kandungan Nutrien Pakan 

Kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum 

dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. 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 2 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. 
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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.  

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 



25 
 

dengan kebutuhan PK sebesar 10,57% atau 158,50 g/ekor/hari 

(NRC,2001).  

Tabel 2 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.      

 

4.2.  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 3. 

Tabel 3.  Rataan  Konsumsi nutrien pakan perlakuan selama 

penelitian 

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 

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 
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perlakuan tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) 

terhadap konsumsi BK,  BO dan PK. 

Tabel 3 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. 

Ternak dengan perlakuan P2 yang diberi 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 
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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. 

 

4.3.  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 4. 

Tabel 4. 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 4 menunjukan bahwa semakin banyak proporsi 

pemberian kangkung kering kecernaan  BK dan BO 
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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).  

 

4.4.  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 5. 
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Tabel 5. 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 5 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). 
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 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. 


