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ABSTRACT 

The objective of this study was to compare the benefit of feeding Total Mixed Ration 
(TMR) vs traditional feeding system as commonly practiced by the dairy farmers. four 
feeding regimes were offered to 12 late lactating dairy cows that were allotted randomly in a 
Complete Randomized Block Design (CRBD). The experimental feed consisted of various 
ingredients from P0 to P3 were respectively as follows: P0: 27 kg forage, 9,9 tofu waste, 4,8 
tapioca waste and 6 kg Megalis; P1: 40 kg forage, 9,9 kg tofu waste, 4,8 kg tapioca waste and 
6 kg Megalis; P2: 40 kg forage, 5 kg Megalis and 5 kg Lactoplus S; P3: 40 kg forage and 10 
kg Lactoplus G. The results showed that only P1 resulted in increment on feed intake and 
digestibility when compared with P0. In contrast treatments P2 and P3 tended to decrease 
feed intake and digestibility. The reason underlying of superiority of P1 that other treatments 
maybe attributed to the inclusion of tofu waste and tapioca waste which provided fermentable 
N and readily available carbohydrate required by rumen microbes for efficient growth  and 
particle breakdown activities. In conclusion feeding TMR did not automatically increase feed 
intake and digestibility, but varying in feed ingredients that stimulate rumen microbes such as 
in P1 maybe more beneficial that simply changing from the traditional to TMR feeding 
system. 

Keywords: feed intake, dairy farmers, traditional feeding system 

 

PENDAHULUAN 
Seiring dengan bertambahnya 

populasi penduduk, tingkat pendapatan 
dan kesadaran gizi mengakibatkan 
kebutuhan akan komoditas hasil ternak 
khususnya susu sapi dari tahun ke tahun 
terus mengalami peningkatan. Data Badan 
Pusat Satistik (BPS) pada tahun 2015 
menunjukkan ketergantungan Indonesia 
akan susu impor sangat tinggi. Kebutuhan 
susu nasional yang 3,3 juta ton per tahun, 
dengan produksi susu segar dalam negeri 

800 ribu ton per tahun (25 persen) dan 
sisanya sebesar 2,5 juta ton (75 persen) 
masih harus diimpor. Konsumsi susu per 
kapita per tahun pada tahun 2015 sebesar 
11,09 liter per kapita. Walaupun 
perkembangan populasi sapi perah ada 
indikasi mengalami peningkatan namun 
produktivitas per individu ternak dalam 
menghasilkan susu masih rendah sehingga 
produksi susu secara total mengalami 
peningkatan namun produksi susu ini 
masih belum mencukupi kebutuhan. 
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Belum terpenuhinya permintaan susu 
memberi makna bahwa usaha peternakan 
sapi perah merupakan komoditi strategis 
yang memiliki prospek yang sangat baik. 

Usaha peternakan sapi perah di 
Indonesia didominasi oleh peternak sapi 
skala kecil atau peternakan rakyat. 
Peternak sapi perah skala kecil memiliki 
banyak kendala diantaranya adalah 
rendahnya tingkat pertambahan bobot 
badan, panjangnya jarak beranak, dan 
rendahnya produksi susu dengan rata-rata 
sekitar 8-10 liter/hari. Produksi susu yang 
rendah merupakan masalah yang serius 
dalam usaha peternakan sapi perah karena 
berhubungan dengan pendapatan yang 
akan diperoleh. Salah satu penyebab 
rendahnya produksi susu tersebut adalah 
pemberian pakan yang belum memenuhi 
kebutuhan nutrien. Pemberian pakan untuk 
memenuhi kebutuhan nutrien diperlukan 
biaya yang cukup tinggi (Sagala, 2011). 

Usaha untuk meningkatkan 
produksi susu sapi perah adalah dengan 
pemberian pakan yang berkualitas baik 
dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi 
ternak. Masalah utama upaya peningkatan 
produksi susu sapi perah adalah 
penyediaan pakan yang belum sesuai 
dengan kebutuhan nutrisi ternak. Salah 
satu upaya untuk mengatasi masalah 
tersebut dengan menciptakan pakan yang 
dapat memenuhi kebutuhan sapi perah 
secara maksimal. TMR (Total Mixed 
Ration) merupakan salah satu strategi 
pemberian pakan ternak dalam bentuk 
campuran bahan pakan yang disesuaikan 
dengan kebutuhan nutrisi ternak untuk 
meningkatkan produktivitas ternak. 
Menurut Tafaj, Zebeli, Baes, Streingass 
and Drochner (2007), pakan komplit (total 
mixed ration) merupakan suatu strategi 
pemberian pakan yang telah lama 
diterapkan, khususnya pada industri sapi 

perah. Penggunaan total mixed ration pada 
sapi yang sedang laktasi memang sangat 
relevan untuk memudahkan pemenuhan 
kebutuhan nutrisi (terutama energi) yang 
sangat tinggi, dan pada saat yang sama 
mampu menyumbang kebutuhan serat 
(NDF) yang sangat penting bagi stabilisasi 
ekosistem rumen. Selain itu, total mixed 
ration juga lebih menjamin meratanya 
distribusi asupan harian ransum, agar 
fluktuasi kondisi ekosistem di dalam 
rumen diminimalisir. 

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan pakan 
TMR (Total Mixed Ration) yang berbeda 
komponen penyusunnya terhadap 
konsumsi dan kecernaan nutrien sapi perah 
Peranakan Frisian Holstein (PFH). 
Konsumsi dan kecernaan pakan 
merupakan parameter penting untuk 
mengetahui kualitas pakan yang diberikan 
selama penelitian. Salah satu metode yang 
digunakan untuk mengevaluasi kualitas 
pakan yaitu dengan cara mengukur 
konsumsi dan kecernaan pakan secara in-
vivo. Metode in-vivo memiliki keuntungan 
bila dibandingkan dengan metode yang 
lainnya, karena metode in-vivo lebih 
mencerminkan keadaan yang sebenarnya 
terhadap kecernaan bahan pakan dan 
mempertimbangkan palatabilitas pakan. 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 
bagi para peternak sapi perah sebagai 
informasi dalam upaya pemecahan 
masalah pemenuhan kebutuhan nutrisi 
dalam meningkatkan produktivitas ternak 
yang belum optimal. 

 
MATERI DAN METODE 

PENELITIAN 
1. Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada 
tanggal 23 November 2015 sampai 23 
Februari 2016 di Peternakan milik H. 
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Sudarto, Desa Wonokerto, Kecamatan 
Bantur, Kabupaten Malang untuk 
percobaan pakan secara in vivo, di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang dan Laboratorium PT. Cargill 
untuk analisis kandungan BK dan BO 
pakan dan feses. 
2. Materi Penelitian 

Ternak yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 12 ekor sapi perah 
betina Peranakan Friesian Holstein (PFH) 
sedang laktasi dengan bobot badan rata-
rata 400 kg dan sedang berproduksi pada 
laktasi 4 bulan, 8 bulan dan 10 bulan 
dengan rincian laktasi 4 bulan sebanyak 4 
ekor, laktasi 8 bulan 4 ekor dan 10 bulan 
sebanyak 4 ekor dan rata-rata periode 
laktasi 1-3 kali. Ternak tersebut dibagi 
secara acak dikelompokkan menjadi 4 
perlakuan dengan setiap perlakuan terdiri 3 
ekor sapi. 

Pakan yang diberikan terdiri dari 
rumput gajah, tebon jagung, ampas tahu, 
onggok dan 3 jenis konsentrat yaitu 
Megalis, Lactoplus S serta Lactoplus G. 
Pemberian pakan kontrol dilakukan 

dengan cara hijauan dan konsentrat 
diberikan secara berpisah sedangkan 
pemberian dengan pakan TMR (total 
mixed ration) hijauan dan konsentrat 
dicampur menjadi satu diberikan secara 
ad-libitum. Pakan TMR (total mixed 
ration) yang diberikan masih dalam bentuk 
segar. 
3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adala in 
vivo dengan menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) di kelompokan 
berdasarkan bulan dan periode laktasi, 
dengan 4 perlakuan pakan dimana disetiap 
perlakukan diulang sebanyak 3 ekor 
ternak. Adapun perlakuan pakan dalam 
bentuk basah adalah sebagai berikut: 
P0 (kontrol) = Hijauan (27 kg) + Ampas 

tahu (9,9 kg) + Onggok (4,8 kg) + 
Megalis (6 kg) 

P1= Hijauan (40 kg) + Ampas tahu (9,9 kg) 
+ Onggok (4,8 kg) + Megalis (6 kg) 

P2= Hijauan (40 kg) + Lactoplus S (5 kg) + 
Megalis (5 kg) 

P3= Hijauan (40 kg) + Lactoplus G (10 kg) 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kandungan  Nutrien Pakan  
Hasil analisis kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum dalam penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:  
Tabel 1. Kandungan nutrien pakan pada saat penelitian 
Bahan Pakan BK (%) BO** PK** LK** NDF** ADF** TDN** Ca** P** 
Ampas Tahu 13,11a 94,83a 21,50b 6,88b 41,04b 28,25b 76,35b 0,88b 0,39b 
Onggok 16,77b 92,55a 3,40b 0,80b 13,28b 2,58b 88,10b 0,10b 0,09b 
Rumput Gajah 20,01a 85,99a 11,20b 2,33b 56,00b 33,60b 53,22b 0,31b 0,32b 
Tebon Jagung 20,01a 92,78a 5,01b 0,56b 76,90b 45,56b 44,96b 0,29b 0,09b 
Lactoplus G 88,05a 91,14a 18,46b 5,83b 35,81b 16,77b 85,12b 1,12b 0,68b 
Lactoplus S 88,23a 90,54a 16,00b 5,60b 34,56b 16,02b 85,03b 1,03b 0,53b 
Megalis 91,45a 96,40a 18,00b 6,00b 38,00b 17,00b 86,00b 1,10b 0,50b 
**berdasarkan dari 100% BK 
Sumber: a Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya, dan bHasil Analisis Laboratorium Cargill 
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Konsentrat yang digunakan dalam 
penelitian ini tersusun dari berbagai jenis 
bahan pakan yaitu ampas tahu, onggok, 
dan konsentrat komersial (Megalis, 
Lactoplus S, Lactoplus G). Masing-masing 
konsentrat komersial memiliki kandungan 
nutrisi berbeda. Konsentrat komersial 
Megalis memiliki kandungan nutrien BK 
91,45%, PK 18,00% dan TDN 86,00%. 
Pada konsentrat komersial Lactoplus S 
memiliki kandungan nutrien BK 88,23%, 
PK 16,0% dan TDN 85,03%. Sedangkan 
pada konsentrat komersial Lactoplus G 
kandungan nutrien yang dimiliki antara 
lain BK 88,05%, PK 18,46% dan TDN 
85,12%. Menurut Siregar (1996), 
menyatakan pemberian pakan konsentrat 

yang baik adalah dengan kandungan 
protein kasar minimal 18% dan Total 
Digestible Nutrient (TDN) atau bahan 
makanan yang dapat dicerna tidak kurang 
dari 75%. Fungsi utama konsentrat adalah 
untuk mencukupi kebutuhan protein, 
karbohidrat, lemak dan mineral yang tidak 
dapat dipenuhi oleh hijauan. 

Diketahui bahwa salah satu usaha 
untuk meningkatkan produksi suatu ternak 
adalah dengan cara penambahan 
konsentrat dalam pakan ternak. Untuk 
mengetahui kandungan nutrien pakan 
perlakuan yang digunakan selama 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 
 
 

Tabel 2. Kandungan nutrien pakan perlakuan yang digunakan selama penelitian  

Perlakuan BK** BO** PK** LK** NDF** ADF** TDN** Ca** P** 
P0 (kontrol) 27,96 88,47 13,33 3,87 48,60 26,62 69,82 0,68 0,34 
P1 26,09 87,97 12,43 3,46 51,68 28,85 66,25 0,62 0,32 
P2 33,99 86,49 12,82 3,75 50,51 27,39 68,36 0,70 0,37 
P3 33,63 87,02 13,53 3,74 50,40 27,63 67,96 0,73 0,46 

**berdasarkan dari 100% BK 
Sumber: data yang diolah   

Tujuan pembuatan pakan TMR 
(total mixed ration) yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mengetahui respon 
ternak terhadap pakan konsentrat 
komersial (Lactoplus S dan Lactoplus G) 
yang diproduksi oleh PT. Cargill yang 
diterapkan pada P2 dan P3 sedangkan 
pakan TMR (total mixed ration) pada P1 
mengikuti pakan kebiasaan peternak. 
Tabel 2 menunjukkan bahwa kandungan 
pakan kontrol maupun pakan TMR (total 
mixed ration) memiliki kandungan PK dan 
TDN ransum nilai yang hampir sama. Hal 
ini menunjukan bahwa kualitas ransum 
antar perlakuan tidak jauh berbeda. P0 
mempunyai PK dan TDN sebesar 13,33% 
dan 69,82%; P1 mempunyai PK dan TDN 
sebesar 12,43% dan 66,25%; P2 

mempunyai PK dan TDN sebesar 12,82% 
dan 68,36%; P3 mempunyai PK dan TDN 
sebesar 13,53% dan 67,96%.  

Kandungan bahan kering tertinggi 
terdapat pada perlakuan P2 dan P3 yakni 
sebesar 33,99% dan 33,63% . Hal ini 
disebabkan karena pakan TMR (total 
mixed ration) pada P2 dan P3 tersusun dari 
hijauan dan konsentrat komersial tanpa 
campuran bahan pakan yang lain. Menurut 
Permanasari (2014), pemberian pakan 
lebih efisien jika diberikan dalam bentuk 
Total Mixed Ration (TMR), yaitu 
campuran pakan yang mengandung semua 
nutrien yang dibutuhkan oleh ternak dan 
diberikan sebagai satu-satunya pakan tanpa 
tambahan lain. Total Mixed Ration 
memiliki keunggulan yaitu dapat disimpan 



5 
 

dalam jangka waktu yang cukup lama 
sehingga peternak dapat menekan biaya 
tenaga kerja. 

Dalam penelitian ini hasil rata-rata 
produksi susu yang tidak mengalami 
penurunan secara signifikan adalah pada 
P3. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 
pakan TMR (total mixed ration) yakni 
memberikan pakan dengan cara penyajian 
hijauan dan konsentrat secara bersamaan 
dapat menjaga nilai kesimbangan nutrien 
yang dibutuhkan oleh ternak. Menurut 

Toharmat (2008), produksi dan kualitas 
susu dapat diperbaiki dan dipertahankan 
melalui memaksimumkan konsumsi 
pakan, pemberian pakan sesuai dengan 
kebutuhan ternak, pemberian energi  dalam  
pakan (karbohidrat dan lemak, protein, 
serat, mineral dan vitamin) dan memonitor 
komposisi pakan melalui analisis hijauan 
dan konsentrat secara rutin. Berikut adalah 
grafik produksi susu mingguan selama 
penelitian: 

 

 
Gambar 1. Rataan produksi susu mingguan selama tahap koleksi data 

 
2. Konsumsi Nutrien Pakan 

Konsumsi nutrien pakan merupakan nilai nutrisi suatu pakan yang dikonsumsi oleh 
ternak. Salah satu faktor penting  yang secara langsung mempengaruhi produktivitas ternak 
adalah banyaknya jumlah pakan yang dikonsumsi oleh seekor ternak. Rataan konsumsi BK 
(KBK) dan konsumsi BO (KBO) masing -masing perlakuan disajikan dalam Tabel 3. 
Tabel 3. Rataan konsumsi BK dan BO pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan Bobot Badan 
Sapi (kg) 

Konsumsi Nutrien (g/kg BB0,75/hari) 

BK BO 
P0 (kontrol) 399 149,3 ± 7,3b 132,3 ± 6,4b 
P1 419 166,1 ± 14,1b 143,1 ± 7,9b 
P2 425 148,9 ± 9,3a 128,0 ± 7,1a 
P3 457 134,6 ± 8,7a 116,9 ± 7,6a 

Keterangan: a-b Superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang nyata (P<0,05) 

Hasil penelitian yang disajikan pada 
Tabel 3 menunjukkan bahwa diantara 
keempat perlakuan, P1 yang memiliki rataan 
konsumsi BK dan BO yang paling tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan yang 
lainnya. P1 memiliki rataan labih tinggi 

daripada P0, yaitu 166,1 ± 14,1 untuk 
konsumsi BK dan 143,1 ± 7,9 untuk 
konsumsi BO. Hal ini dikarenakan pakan 
pemberian pada P1 lebih banyak 
dibandingkan dengan P0 ataupun perlakuan 
lainnya, yakni 60,7 kg dalam bentuk basah 
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dan diberikan secara ad-libitum. Sehingga 
ternak akan lebih banyak mengkonsumsi 
pakan dan meningkatkan nilai konsumsi 
pakan.  

Tabel 3 menunjukkan bahwa hanya 
pakan TMR berupa hijauan, ampas tahu, 
onggok dan Megalis (P1) yang mampu 
meningkatkan nilai konsumsi BK dan BO 
jika dibandingkan dengan pakan kontrol 
(P0). Sebaliknya pakan TMR yang berupa 
hijaun dan konsentrat komersial (P2 dan P3) 
cenderung akan menurunkan nilai konsumsi 
BK dan BO (P<0,05). Hal ini dikarenakan 
pengaruh komposisi bahan pakan yang 
tersusun di dalam pakan TMR (total mixed 
ration) pada perlakuan P1 memiliki ragam 
bahan pakan yang lebih banyak 
dibandingkan dengan pakan TMR (total 
mixed ration) pada P2 dan P3. Pada Tabel 3 
menunjukkan bahwa semakin beragam 
komposisi di dalam pakan TMR (total mixed 
ration) maka akan memberikan nilai 
konsumsi pakan yang semakin tinggi. Hal ini 
sejalan dengan pengaruh “complementary 
effect” atau saling melengkapinya defisiensi 
zat gizi pada pakan.  

Menurut Puspitasari dkk (2015), 
menyatakan bahwa tingkat konsumsi ternak 
sangat dipengaruhi oleh palatabilitas dan 
keseimbangan makro serta mikro nutrien 
dalam ransum. Pemberian ransum dengan 

palatabilitas tinggi dan mempunyai 
kandungan nutrien seimbang akan 
meningkatkan jumlah konsumsi ransum 
ternak serta mengoptimalkan bioproses 
dalam rumen melalui peningkatan aktivitas 
mikroba rumen dalam mendegradasi pakan. 
Pada saat konsumsi bahan kering ransum 
mencapai kapasitas maksimum daya 
tampung rumen, maka pasokan nutrien 
kepada ternak masih dapat ditingkatkan 
dengan  mengoptimumkan proses fermentasi 
di rumen.  

Pada Gambar 1 mengenai grafik 
rataan produksi susu diketahui bahwa pada 
P3 tidak mengalami penurunan produksi 
susu secara signifikan dibandingkan dengan 
perlakuan pakan yang lain. Hasil penelitian 
pada P3 menunjukkan bahwa dengan tingkat 
konsumsi yang rendah tetap dapat 
mempertahankan produkstivitasnya. Hal ini 
dikarenakan adanya faktor variasi individu 
dan kualitas genetik pada ternak itu sendiri. 
Menurut Nisma, Tri, dan Soelih (2012), 
tingkat konsumsi dapat dipengruhi oleh 
ternak itu sendiri (bobot badan, jenis 
kelamin, faktor genetik dan tipe bangsa sapi), 
makanan yang diberikan dan faktor 
lingkungan (temperature, kelembapan dan 
sinar matahari). Berikut ini adalah grafik 
hubungan THI (Temperature Humidity 
Indeks) dan konsumsi BK selama penelitian..  

 

Gambar 2. Grafik hubungan THI (Temperature Humidity Index) dan konsumsi BK selama 
penelitian 
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Pada Gambar 2 menunjukkan 
bahwa pada minggu ke-4 konsumsi BK 
mengalami peningkatan sejalan dengan 
menurunnya nilai THI pada lingkungan. 
Berdasarkan hasil pengamatan, ternak 
akan mengalami stress ringan pada pagi 
hari  dan stress sedang pada siang hari. Hal 
tersebut tentunya akan mempengaruhi 
tingkat konsumsi pada ternak. Menurut 
Tjatur dan Nur (2011) menyatakan bahwa, 
rendahnya tingkat konsumsi pakan ternak 
dapat disebabkan pengaruh cekaman panas 
yang diderita ternak sehingga untuk 
mengatasi beban panas dan 
mempertahankan suhu tubuhnya maka  
secara fisiologis ternak atau sapi PFH yang 
mengalami cekaman panas akan 

menurunkan konsumsi pakan dan 
meningkatkan konsumsi minum.  

Selama penelitian diperoleh THI 
tertingi sering berlangsung pada siang hari, 
yaitu berkisar antara 85 pada titik terendah 
dan 87 pada titik tertinggi. Pada pagi hari 
THI cenderung stabil yaitu 75 dan pada 
malam hari THI berkisar antara 67 pada 
titik terndah dan 80 pada titik tertinggi. 
Pernyataan Wierama (1990) yang dikutip 
oleh Tjatur dan Nur (2011), bahwa sapi 
perah PFH akan nyaman pada nilai THI di 
bawah 72, maka ternak akan mengalami 
stress ringan (72 ≤ THI ≤ 79), stres sedang 
(80 ≤ THI ≤ 89) dan stres berat (90 ≤ THI 
≤ 97).  

 
3. Kecernaan dan Konsumsi Nutrien Tercerna 

Kecernaan pakan merupakan bagian nutrien yang diserap oleh tubuh ternak dari 
nutrien yang tidak diekskresikan dalam bentuk feses. Konsumsi nutrien tercerna ditentukan 
oleh dua faktor, yaitu konsumsi dan kecernaan nutrien. Hasil kecernaan nutien pakan dalam 
penelitian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut. 
Tabel 4. Rataan kecernaan pakan pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan Bobot Badan 
Sapi (kg) 

Kecernaan Nutrien (%) 

BK BO 
P0 (kontrol) 399 62,7 ± 1,7a 64,3 ± 1,9a 
P1 419 68,9 ± 10,3a 69,8 ± 9,9a 
P2 425 62,5 ± 3,5a 62,9 ± 3,4a 
P3 457 64,5 ± 8,8a 63,9 ± 9,1a 

Keterangan : a Superskip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak ada 
perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap kecernaan BK dan BO 

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil 
tingkat kecernaan pakan BK dan BO 
tertinggi terdapat pada P1. Nilai kecernaan 
BK yang dimiliki yaitu 68,9 ± 10,3 dan 
kecernaan BO 69,8 ± 9,9. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa penggunaan pakan 
TMR (total mixed ration) dengan 
menggunakan pakan hijauan, ampas tahu, 
onggok dan Megalis lebih tinggi daripada 
pakan TMR (total mixed ration) yang 
menggunakan hijauan dan Lactoplus S 

dengan tambahan Megalis (P2) maupun 
pakan TMR (total mixed ration) dengan 
hijaun dan Lactoplus G (P3).  

Hasil analisa statistik tidak 
menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P>0,05) terhadap kecernaan BK dan BO. 
Hal ini berarti pemberian pakan TMR 
(total mixed ration) memperlihatkan 
respon yang sama dengan pemberian 
pakan kontrol. Menurut Suardin, Sadiah 
dan Aka  (2014) bahwa faktor yang 
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mempengaruhi terhadap kecernaan ditinjau 
dari segi pakan kecernaan dipengaruhi 
oleh perlakuan terhadap pakan 
(pengolahan, penyimpanan dan cara 
pemberian) jenis, jumlah dan komposisi 
pakan yang diberikan pada ternak. Hal ini 
juga diperkuat oleh Nasriya dkk (2016) 

bahwa faktor yang mempengaruhi nilai 
kecernaan bahan kering ransum adalah 
tingkat proporsi bahan pakan dalam 
ransum. Berikut adalah rasio bahan pakan 
dalam ransum bahan kering pada setiap 
perlakuan: 

Tabel 5. Rasio bahan pakan dalam ransum bahan kering pada setiap perlakuan 

Pakan Pemberian bahan kering (%) 
P0 P1 P2 P3 

Hijauan 42,58 52,35 47,50 46,76 
Konsentrat 57,42 47,65 52,50 53,24 

 
Pemanfaatan tentang fungsi 

pemberian pakan sapi perah yang baik 
adalah pakan yang mengandung rasio 
antara hijauan dan konsentrat sebanyak 
60:40%. Pada Tabel 5 menunjukkan 
bahwa pada P1 memiliki rasio hijauan 
lebih banyak 52,35% daripada pakan 
konsentrat yang hanya 47,65%. Dengan 
perbandingan tersebut maka hijauan yang 
merupakan sumber karbohidrat yang 
mudah tercerna akan lebih cepat 
meningkatkan sintesa mikroba rumen 
sehingga akan meningkatkan kecernaan 
bahan kering dan bahan organik. Makin 
tinggi  perkembangan mikroba maka 
aktivitas mikroba dalam mencerna pakan 
juga semakin tinggi. Menurut Church and 
Pond (1984) bahwa peningkatan kecernaan 

disebabkan karena meningkatnya populasi 
bakteri pada rumen. Semakin banyak 
bahan pakan yang dapat dicerna, semakin 
cepat pula laju aliran pakan dari rumen ke 
saluran pencernaan berikutnya sehingga 
ruang dalam rumen untuk penambahan 
konsumsi pakan cenderung meningkat.   

Hubungan antara konsumsi dengan 
kecernaan dapat dilihat dalam bentuk 
konsumsi nutrien tercerna. Konsumsi 
nutrien tercerna merupakan hasil perkalian 
antara konsumsi nutrien pakan dengan 
kecernaan nutrien pakan. Data rataan 
konsumsi bahan kering tercerna (KBKT) 
dan konsumsi bahan organik tercerna 
(KBOT) pada masing- masing perlakuan 
disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan konsumsi nutrien tercerna pada masing- masing perlakuan 

Perlakuan Bobot Badan 
Sapi (kg) 

Konsumsi Nutrien Tercerna  (g/kg BB0,75/hari) 

BK BO 
P0 (kontrol) 399 95,9 ± 3,4b 132,3 ± 6,4b 
P1 419 116,1 ± 19,9b 143,1 ± 7,9b 
P2 425 93,6 ± 6,5a 128,0 ± 7,1a 
P3 457 86,5 ± 17,2a 116,9 ± 7,6a 

Keterangan: a-b Superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan ada perbedaan 
yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi nutrien tercerna BK dan BO. 

Hasil penelitian pada tabel 6 
menunjukkan bahwa diantara keempat 

perlakuan, P1 yang memiliki rataan 
konsumsi nutrien pakan tercerna BK dan 
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BO tertinggi dibandingkan dengan 
perlakuan yang lainnya. P1 mempunyai 
rataan konsumsi nutrien pakan tercerna 
BK dan BO, yaitu 116,1 ± 19,9 dan 143,1 
± 7,9. Hal ini menunjukkan bahwa pada 
perlakuan pakan TMR (total mixed ration) 
dengan menggunakan pakan konsentrat 
ampas tahu dan onggok lebih baik 
dibandingkan dengan pakan TMR (total 
mixed ration) yang hanya menggunakan 
konsentrat komersial. 

Menurut Laryska dan Tri (2013), 
menjelaskan bahwa pemberian ampas tahu 
memiliki  nilai nutrisi yang baik dan 
digolongkan ke dalam bahan pakan  
sebagai pelengkap protein dari hijauan. 
Sedangkan onggok merupakan bahan 
sumber energi yang mempunyai kadar 
protein kasar rendah, tetapi kaya akan 
karbohidrat yang mudah dicerna (BETN) 
(Ali, 2006). Menurut Tarmudji (2004), 
karbohirat yang terdapat dalam onggok 
mudah difermentasi dalam rumen dan 
menjadi sumber nutrisi bagi pertumbuhan 
mikroba rumen. Peningkatan nilai 
konsumsi nutrien BK dan BO pada 
perlakuan P1 dikarenakan adanya onggok 
sebagai sumber energi. Sumber energi ini 
tergolong energi mudah tercerna  readily 
available carbohydrate  (RAC)  yang 
dibutuhkan sebagai kerangkan karbon 
untuk pertumbuhan mikroba yang 
maksimal, semakin banyak RAC tersedia 
dalam pakan didukung dengan tersedianya 
NH3 dari hasil fermentasi sebagai N maka 
laju pertumbuhan mikroba akan 
meningkat. 

Analisis keragaman menunjukkan 
bahwa pengaruh perlakuan terhadap 
konsumsi nutrien tercerna menghasilkan 
pengaruh yang berbeda nyata (P<0,05). 
Hal ini berarti nilai konsumsi nutrien 
tercerna memperlihatkan respon yang 
sama dengan dengan nilai konsumsi bahan 

pakan. Oleh karena itu, tingkat konsumsi 
nutrien tercerna yang tinggi harus sejalan 
dengan tingkat konsumsinya. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa untuk memenuhi 
energi dan meningkatkan produktivitas 
ternak akan mengkonsumsi lebih banyak. 
Hal ini sesuai dengan pendapat Newton 
dan Orr (1981) bahwa untuk memenuhi 
kebutuhan akan energi maka ternak 
berusaha untuk mengkonsumsi lebih 
banyak ransum. 
4.        Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini 
terdapat keterbatasan, yaitu antara lain 
sulitnya memperoleh jumlah sampel ternak 
yang memadai untuk analisis ragam RAK 
sehingga hasil penelitian ini masih belum 
bisa mewakili pengaruh perlakuan pakan. 
Hal ini disebabkan penelitian dilaksanakan 
dipeternakan rakyat dimana jumlah sapi 
yang tersedia masih terbatas. Apabila ingin 
menggunakan anilisis ragam RAK dengan 
4 perlakuan dan 3 ulangan disetiap stadia 
laktasi, maka sekurang-kurangnya ternak 
yang dibutuhkan berjumlah 48 ekor. 

Penelitian ini dilaksanakan atas 
dasar kerjasama antara peternak dengan 
PT. Cargill mengenai uji coba pakan 
konsentrat komersial yang diproduksi 
sebagai pakan dasar pembuatan pakan 
TMR (total mixed ration), sehingga 
keterbatasan sampel yang dialami peneliti 
tidak bisa diatasi. Peneliti menyadari 
bahwa masih banyak kekurangan dan 
beberapa hal yang harus dipaksakan. Oleh 
sebab itu, apabila ada permasalahan 
keterbatasan jumlah sampel ternak pada 
penelitian yang sama peneliti menyarankan 
untuk menggunakan analisis Rancangan 
Bujur Sangkar Latin (RBSL), dimana 
banyaknya perlakuan sama dengan jumlah 
ulangan. Hal ini akan lebih memudahkan 
untuk memperoleh hasil yang signifikan 
dan lebih baik. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 
1. Pemberian pakan TMR (Total Mixed 

Ration) yang memiliki komposisi 
bahan pakan beragam dapat 
memberikan hasil yang tinggi 
terhadap konsumsi dan kecernaan 
pakan.  

2. Perlakuan pakan TMR (Total Mixed 
Ration) terbaik adalah P1 dengan 
campuran hijauan 40 kg, ampas tahu 
9,9 kg, onggok 4,8 kg dan konsentrat 
Megalis 6 kg. P1 memiliki rataan 
konsumsi BK 166,1±14,1 g/kg 
BB0,75/hari, konsumsi BO 143,1±7,9 
g/kg BB0,75/hari, kecernaan BK 
68,9±10,3%, dan kecernaan BO 
69,8±9,9%. Hal ini sejalan dengan 
pengaruh “complementary effect” 
atau saling melengkapinya defisiensi 
zat gizi pada pakan yang terdiri dari 
banyak ragam bahan pakan. 

2. Saran 
TMR (Total Mixed Ration) dengan 

hijauan 40 kg, ampas tahu 9,9 kg, onggok 
4,8 kg dan konsentrat Megalis 6 kg dapat 
diterapkan di lapangan agar meningkatkan 
konsumsi dan kecernaan pada sapi perah 
PFH. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih 
lanjut dengan menggunakan sapi perah 
yang memiliki bulan laktasi yang masih 
awal dan seragam sehingga pengaruh 
pakan perlakuan bisa terlihat. 
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