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ABSTRACT 

THE EFFECT OF RATION DIFFERING IN CRUDE PROTEIN 
CONTENT ON FEED INTAKE AND DIGESTIBILITY  

OF WEANED BALI CATTLE 
 

 This research was carried out at Beef Cattle Research Institute Grati from 
August until October 2006. Analysis of nutrient content of feed and feces were 
carried out at the Animal Nutrition Laboratory of Beef Cattle Research Institute 
Grati. 
 Objective of this research was to evaluate effects of ration differing in 
crude protein content on feed intake and degestibility of weaned Bali cattle. 
 Twenty animals of 7-9 months of age with initial body weight ranging 
from 53 to 114 kg were used in a 4x5 Randomized Block Design. They were 
given elephant grass (Pennisetum purpureum, Schumach and Thonn) and 
concentrate at 20 : 80 ration. The concentrate was arranged in different crude 
protein content as the following R1 = 9.5%; R2 = 13.0%; R3 = 16.5% and R4= 
20.0%. The data were subjected to analysis of covariance using initial body 
weight as covariane and analysis of variance to know the effect of the treatments. 
Daily feed intake, digestibility value and digestible nutrient intake of dry matter 
(DM), organic matter (OM) and crude protein (CP) were the main variables 
measured. 
 The results of this research showed that treatment had highly significant 
effect (P<0.01) on crude protein intake (CPI) with the highest value at R4 (20.35 
g/kg BB0.75/day) and had significant effect (P<0.05) on dry matter intake(DMI) 
with the highest value at R3 (91.89 g/kg BB0.75/day) but had not significant effect 
on organic matter intake (OMI) with average 80.65 g/kg BB0.75/day. The dietary 
treatment had highly significant effect (P<0.01) on crude protein digestibility 
(CPD) with the highest value at R4 (85.30%) but had not significant effects 
(P>0.05) on dry matter digestibility (DMD) and organic matter digestibility 
(OMD) with average (DMD 75.24% and OMD 77.16%). Dietary treatment R3 
gave highly value on digestible dry matter intake (DDMI) (70.02 g/kg BB0.75/day) 
and digestible organic matter intake (DOMI) (66.71 g/kg BB0.75/day). 
 It can be concluded that R3 ration was the best among the treatments 
growth of weaned Bali cattle. It is suggested to conduct the futher studies 
focussing on both nutritive value and economic benefit by implementing ratio 
containing 14-20% crude protein. 
 
 
Keywords: Crude protein, feed intake, digestibility, weaned Bali cattle 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN RANSUM DENGAN KADAR PROTEIN 
BERBEDA TERHADAP KONSUMSI DAN KECERNAAN  

SAPI BALI JANTAN LEPAS SAPIH 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan 
mulai bulan Agustus sampai Oktober 2006 untuk percobaan pakan secara in-vivo. 
Analisis kandungan nutrien pakan dan feses di Laboratorium Nutrisi dan makanan 
ternak di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar protein yang 
optimal dalam ransum yang menghasilkan konsumsi dan kecernaan terbaik pada 
sapi Bali jantan lepas sapih. 

Materi yang digunakan adalah 20 ekor sapi Bali jantan umur 7-9 bulan 
dengan BB antara 53-114 kg. Pakan yang digunakan adalah berbagai macam 
ransum dengan kadar protein berbeda yaitu: 9,5; 13; 16,5 dan 20% yang terdiri 
dari konsentrat dan rumput gajah (Pennisetum purpureum, Schumach and Thonn). 

Metode penelitian adalah percobaan in-vivo dengan metode koleksi total 
dalam Rancangan Acak Kelompok berdasarkan bobot badan (BB). Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan analisis peragam dengan BB awal sapi sebagai 
peragamnya. Variabel yang diukur adalah konsumsi dan kecernaan nutrien pakan 
yaitu bahan kering (BK), bahan organik (BO) dan protein kasar (PK) serta 
konsumsi nutrien tercerna yaitu bahan kering (KBKT),  bahan organik (KBOT) 
dan protein kasar (KPKT). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan perlakuan memberikan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap KBO dengan rataan 80,65 g/kg 
BB0,75/hari, menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap KBK dengan 
nilai tertinggi pada perlakuan R3 (91,89 g/kg BB0,75/hari) serta menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap KPK dengan nilai tertinggi pada 
perlakuan R4 (20,35 g/kg BB0,75/hari). Pada kecernaan nutrien pakan, pakan 
perlakuan tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap KcBK dan 
KcBO dengan rataan (KcBK 75,24% dan KcBO 77,16%) serta menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap KcPK dengan nilai tertinggi pada 
perlakuan R4 (85,30%). Pakan perlakuan R3 memberikan nilai KBKT (70,02 g/kg 
BB0,75/hari) dan KBOT (66,71 g/kg BB0,75/hari) tertinggi diantara pakan 
perlakuan. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa diantara 
pakan perlakuan yang digunakan selama penelitian, pakan perlakuan yang terbaik 
adalah R3 dan disarankan untuk mengkaji lebih mendalam tentang penggunaan 
ransum untuk sapi Bali jantan lepas sapih dengan kandungan PK antara 14-20% 
dari sisi nilai nutrisi dan nilai ekonomis. 

 
 
 
Kata kunci: kadar protein, konsumsi, kecernaan, lepas sapih 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap 

produksi ternak. Sehingga penanganan pakan perlu mendapat perhatian yang 

serius baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pakan yang mempunyai 

kualitas baik adalah pakan yang cukup mengandung nutrien yang dibutuhkan oleh 

ternak, mempunyai tingkat palatabilitas dan daya cerna yang tinggi. Menurut 

Soebarinoto (1988) penyediaan pakan merupakan unsur terpenting dan terbesar 

yaitu mencapai 60 – 70 % dari total biaya produksi usaha peternakan. Akan tetapi 

selain faktor penyediaan pakan yang baik, produktivitas ternak dipengaruhi 

beberapa faktor lain diantaranya tata laksana pemeliharaan, kesehatan ternak, dan 

sanitasi kandang.  

Sapi potong akan mampu berproduksi dengan optimal apabila pakan yang 

diberikan kualitasnya baik dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya 

baik untuk hidup pokok maupun untuk berproduksi. Pakan sapi potong terdiri dari 

hijauan dan konsentrat, hijauan merupakan sumber serat kasar juga mengandung 

protein, lemak, karbohidrat, vitamin dan air, sedangkan konsentrat berfungsi 

sebagai pakan penguat untuk menutupi kekurangan nutrien dari pakan hijauan.  

Sapi Bali memiliki peranan yang besar bagi masyarakat peternak secara 

umum, baik yang berada di pulau Bali maupun di luar pulau Bali, terutama untuk 

pengembangan peternakan sapi di Indonesia Wilayah Timur (Bamualim dan 

Wirdahayati, 2002).  
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Sapi Bali memiliki populasi dengan proporsi yang relatif besar terhadap 

populasi sapi potong yang ada di Indonesia. Pada tahun 2000 dan 2001, jumlah 

populasi sapi potong di Indonesia berturut-turut adalah 11 juta dan 11,20 juta 

dengan jumlah sapi Bali sebanyak 26,90 % untuk tahun 2000 dan 26,50 % untuk 

tahun 2001 (Talib, et al, 2002). 

Sapi bali mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh menyerupai banteng, tetapi 

ukuran tubuh lebih kecil akibat proses domestikasi. Dadanya dalam, badannya 

padat. Sapi betina dan jantan muda warna kulitnya coklat terang kemerahan. Baik 

jantan maupun betina di bagian keempat kakinya dari sendi kaki sampai kuku dan 

di bagian pantatnya berwarna putih. Kepala agak pendek, dahi datar. Tanduk pada 

jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sedangkan betina agak ke bagian 

dalam. Kakinya pendek sehingga menyerupai kaki kerbau. Tinggi sapi dewasa 

130 cm. Berat rata-rata, sapi jantan 450 kg, sedangkan betina 300 – 400 kg. Hasil 

karkas 57 % (Sugeng, 2003). Berdasarkan hasil penelitian Liwa (1987) dilaporkan 

bahwa rataan pertambahan bobot badan per hari anak sapi bali jantan umur 4 – 8 

bulan sebesar 0,23 ± 0,04 kg sedangkan betina sebesar 0,21 ± 0,03 kg. 

Tubuh memerlukan protein untuk memperbaiki dan menggantikan sel 

tubuh yang rusak serta untuk produksi. Bila di dalam pakan tidak terdapat cukup 

protein, maka tubuh hewan tidak dapat membuat dan memelihara jaringan tubuh. 

Akibatnya pertumbuhan terganggu dan penimbunan daging turun. Hewan yang 

masih muda membutuhkan protein untuk pertumbuhan. Hewan dewasa 

membutuhkan protein untuk mengganti jaringan tubuh yang telah usang dan untuk 
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keperluan berproduksi. Sehingga hewan muda dan hewan yang sedang 

berproduksi membutuhkan protein yang lebih banyak (Sugeng, 2003). 

Evaluasi kualitas pakan perlu dilakukan untuk mengetahui lebih jelas daya 

guna nutrien pakan terutama protein selama dalam saluran pencernaan ternak 

ruminansia, karena untuk berproduksi tinggi diperlukan pasokan protein mikroba 

dan protein by-pass.  

Keragaman kapasitas produksi ternak yang disebabkan oleh pakan yang 

paling utama disebabkan oleh konsumsi, sedangkan konsumsi sangat dipengaruhi 

oleh gerak laju pakan dalam saluran pencernaan yang tidak lain sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kecernaan. Demikian pentingnya pengetahuan tentang 

kecernaan pakan, sehingga Tillman, Hartadi dan Reksohadiprodjo, 1998) 

menyatakan bahwa pengetahuan atau nilai analisis pakan adalah nomor dua dan 

nilai sebenarnya ditunjukkan berapa bagian nutrien tersebut dicerna dan diserap. 

 Kecernaan dipengaruhi oleh nutrien khususnya protein sebab protein akan 

mempengaruhi produktivitas ternak sehingga perbedaan kandungan protein akan 

mempengaruhi perbedaan produktivitas khususnya konsumsi dan kecernaan, oleh 

karena itu perlu adanya suatu kajian yang lebih tentang pemberian pakan ternak 

dengan kadar protein berbeda. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penggunaan ransum dengan kadar protein berbeda terhadap konsumsi dan 

kecernaan sapi Bali jantan lepas sapih. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsumsi dan kecernaan pada sapi Bali jantan lepas 

sapih yang diberi ransum dengan kadar protein berbeda. 

2. Untuk mengetahui kadar protein yang optimal yang memberikan respons 

konsumsi dan kecernaan terbaik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi peternak dalam 

penggunaan ransum dengan kadar protein berbeda terhadap konsumsi 

dan kecernaan sapi Bali jantan lepas sapi. 

2. Dengan mengetahui kadar protein yang optimal diharapkan sapi Bali 

dapat mencapai pertambahan bobot badan yang optimal. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin meningkatnya kadar protein 

dalam ransum maka semakin meningkat konsumsi dan kecernaan pada sapi Bali 

jantan lepas sapih. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Gambaran Umum Sapi Bali  

Sapi Bali berasal dari keturunan asli Banteng (Bos sondaicus) yang telah 

mengalami proses penjinakan (domestifikasi) selama berabad-abad lamanya 

berdasarkan kesamaan tipe dan tanda-tanda khas.(Bandini, 1999). Walaupun 

sejarah domestifikasinya tidak mempunyai nilai pragmantik, namun sapi Bali 

merupakan plasma nutfah bangsa sapi murni keturunan banteng (Bos sondaicus) 

yang mempunyai kelanggengan eksistensi (Gunawan, 1998). 

Sapi Bali memiliki populasi dengan proporsi yang relatif besar terhadap 

populasi sapi potong yang ada di Indonesia. Pada tahun 2000 dan 2001, jumlah 

populasi sapi potong di Indonesia berturut-turut adalah 11 juta dan 11,20 juta 

dengan jumlah sapi Bali sebanyak 26,90 % untuk tahun 2000 dan 26,50 % untuk 

tahun 2001 (Talib, et al, 2002). 

Sapi Bali merupakan jenis sapi yang banyak dikembangkan di Indonesia. 

Sapi Bali yang merupakan keturunan banteng, mempunyai warna dan bentuk 

tubuh yang sama dengan banteng liar. Pada sapi jantan maupun betina, warna kaki 

dari lutut ke bawah adalah putih, memiliki “telau” yakni bulu putih pada bagian 

pantat, dan terdapat garis (bulu) hitam disepanjang punggung. Sapi Bali tidak 

memiliki punuk, bentuk badan kompak dan dada dalam. Dibandingkan dengan 

bangsa sapi lainnya sapi Bali jantan lebih agresif penampilannya (Verkaar, et al, 

2003). 

  5



Sapi Bali merupakan salah satu jenis sapi potong favorit dikalangan 

peternak. Disukainya sapi Bali oleh peternak karena beberapa alasan yaitu 

meskipun perawakannya tergolong kecil tetapi sapi Bali mudah beranak dan 

selain itu sapi ini mudah beradaptasi dengan iklim panas di Indonesia (Suharno, 

1994). Selain di pulau Bali, sapi Bali telah menyebar luas terutama di wilayah 

Indoneisa Timur, seperti Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa 

Tenggara Timur, serta di beberapa daerah lainnya di pulau Bali (Talib, et al, 

2002). 

Sapi Bali memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bangsa 

sapi lainnya, diantaranya mempunyai daya adaptasi yang baik terhadap 

lingkungan, tingkat fertilitasnya tinggi rata-rata 83 %, artinya setiap perkawinan 

memberikan peluang kebuntingan 83 %. Siklus birahi sapi Bali sama dengan 

banteng liar, yakni rata-rata 21 hari dan lama birahi 18 – 48 jam. Waktu birahi 

yang relatif lama memberikan peluang terhadap tingginya fertilitas sapi Bali 

(Guntoro, 2006). 

Selain mempunyai keunggulan, sapi Bali juga mempunyai kekurangan 

yaitu jarak birahi kembali setelah melahirkan (estrus post partum) relatif lama 

sehingga mempengaruhi lamanya interval beranak mencapai sekitar 182 hari 

dengan mortalitas pedet 20 – 45 % (Wirdahayati, et al, 1998). Berdasarkan hasil 

laporan Handiwirawan dan Subandriyo (2004), di daerah Sulawesi Selatan, 

interval beranak pada sapi Bali rata-rata 338 hari. 

Sapi Bali dewasa tinggi badannya mencapai sekitar 1,2 m dengan berat 

antara 300 – 400 kg. Sapi Bali berkaki pendek tetapi badannya panjang dan 
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lingkar dadanya cukup besar. Sapi betina dan jantan yang masih muda warna 

kulitnya coklat terang kemerahan. Sapi jantan dewasa warnanya coklat gelap. 

Kulit pada bagian pantat dan keempaat kaki bagian bawah berwarna putih 

(Suharno, 1994). Hasil karkas 57 % (Sugeng, 2003). Berdasarkan hasil penelitian 

Liwa (1987) dilaporkan bahwa rataan pertambahan bobot badan per hari anak sapi 

bali jantan umur 4 – 8 bulan sebesar 0,23 ± 0,04 kg sedangkan betina sebesar 0,21 

± 0,03 kg. 

 

2.2 Pakan Sapi Potong 

2.2.1 Hijauan 

 Hijauan pakan ternak merupakan pakan kasar untuk ternak ruminansia 

yang diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, leguminosa dan limbah pertanian 

(Chuzaemi dan Hartutik, 1988). 

 Hijauan segar adalah semua bahan pakan yang diberikan kepada ternak 

dalam bentuk segar, baik yang dipotong terlebih dahulu (oleh manusia) maupun 

yang tidak (direnggut langsung oleh ternak). Hijauan segar umumnya terdiri atas 

daun-daunan yang berasal dari rumput-rumputan, tanaman biji-bijian/jenis 

kacang-kacangan. 

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum, Schumach and Thonn) menurut 

Soetanto (1985) diklasifikasikan sebagai berikut : 

Sub Kingdom : Embryphyta 

Divisio : Spermatophyta 

Sub devisio : Angiospermae 
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Klas : Dicothyledoneae 

Sub klas : Achimyadeae 

Ordo : Rosales 

Famili : Graminae 

Sub famili : Panicoideae 

Genus : Pennisetum 

Species : Pennisetum purpureum, Schumach and Thonn 

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) adalah jenis rumput unggul yang 

banyak digunakan di Indonesia yang terdiri dari berbagai varietas yaitu cv.Afrika, 

cv.Uganda (Reksohadiprodjo, 1984) 

Rumput gajah berasal dari Afrika, kemudian menyebar dan diperkenalkan 

ke daerah-daerah tropika di dunia, dan tumbuh alami di seluruh Asia Tenggara 

yang bercurah hujan melebihi 1.000 mm dan tidak ada musim panas yang 

panjang. Dikembangkan terus menerus dengan berbagai silangan sehingga 

menghasilkan banyak kultivar, terutama di Amerika, Philipina dan India 

(Anonimus, 2005). 

Di Indonesia telah tersebar tiga varietas rumput gajah yaitu varietas afrika, 

hawai dan rumput raja. Rumput gajah varietas afrika mempunyai ciri-ciri 

berbunga, helai daun relatif kecil, agak tegak dan kasar, kualitasnya cepat 

menurun dengan bertambahnya umur. Rumput gajah varietas hawai mempunyai 

ciri-ciri tidak berbunga, helai daun agak terkulai, bagian bunga yang dekat buku 

batang banyak berbulu yang panjang dan permukaan daunnya lebih halus daripada 

rumput raja. Rumput raja mempunyai ciri-ciri tidak berbunga, helai daunnya agak 
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terkulai, bagian daun yang dekat buku batang tidak berbulu dan permukaan helai 

daun relatif kasar dibandingkan varietas hawai (Soebarinoto, 1988). 

Rumput gajah secara umum merupakan tanaman tahunan yang berdiri 

tegak, berakar dalam, dan tinggi dengan rimpang yang pendek. Tinggi batang 

dapat mencapai 2 – 4 meter (bahkan mencapai 6 – 7 meter), dengan diameter 

batang dapat mencapai lebih dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku. Tumbuh 

berbentuk rumpun dengan lebar rumpun hingga 1 meter. Pelepah daun gundul 

hingga berbulu pendek, helai daun bergaris dengan dasar yang lebar, ujungnya 

runcing (Anonimus, 2005). 

Rumput gajah ditanam pada lingkungan hawa panas yang lembab, tetapi 

tahan terhadap musim panas yang cukup tinggi dan dapat tumbuh dalam keadaan 

yang tidak seberapa dingin. Rumput ini juga dapat tumbuh dan beradaptasi pada 

berbagai macam tanah meskipun hasilnya akan berbeda. Akan tetapi rumput ini 

tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus menerus. Secara alamiah rumput ini 

dapat dijumpai terutama di sepanjang pinggiran hutan (Anonimus, 2005). 

Pada musim penghujan secara umum rumput gajah sudah dapat dipanen 

pada usia 40 – 45 hari, sedangkan pada musim kemarau berkisar 50 – 55 hari. 

Lebih dari waktu tersebut, kandungan nutrisi semakin turun dan batang semakin 

keras sehingga bahan yang terbuang (tidak dimakan oleh ternak) semakin banyak. 

Panen pertama setelah tanam dapat dilakukan setelah rumput berumur minimal 60 

hari. Apabila terlalu awal, tunas yang tumbuh kemudian tidak sebaik yang 

dipanen lebih dari 2 bulan. Masing-masing kultivar rumput gajah mempunyai 

produktivitas yang berbeda diantaranya kultivar king grass mempunyai 
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produktivitas yang tinggi yaitu mencapai 200 – 250 ton segar per hektar per tahun, 

kultivar Taiwan mencapai 300 ton segar per hektar per tahun dengan kondisi 

pemupukan dan pemeliharaan optimal, sedangkan kultivar Afrika produktivitas 

tidak terlalu tinggi sekitar 100 ton per hektar per tahun (Anonimus, 2005). 

Rumput gajah merupakan keluarga rumput-rumputam (graminae) yang 

telah dikenal manfaatnya sebagai pakan ternak pemamah biak (Ruminansia) yang 

alamiah di Asia Tenggara. Rumput ini biasanya dipanen dengan cara membabat 

seluruh pohonnya lalu diberikan langsung (cut and carry) sebagai pakan hijauan 

untuk kerbau dan sapi, atau dapat juga dijadikan persediaan pakan melalui proses 

pengawetan pakan hijauan dengan cara silase dan hay. Di Indonesia sendiri, 

rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama pakan ternak (Anonimus, 2005).  

Nilai nutrisi pakan rumput gajah dipengaruhi oleh perbandingan (rasio) 

jumlah daun terhadap batang dan umurnya. Kandungan nitrogen dari hasil panen 

yang diadakan secara teratur berkisar antara 2 – 4%  dalam protein kasar (PK) 

selalu diatas 7% untuk varietas Taiwan, semakin tua kandungan PK semakin 

menurun. Pada daun muda nilai total digestible nutrient (TDN) diperkirakan 

mencapai 70 %, tetapi angka ini menurun cukup drastis pada usia tua hingga 55 

%. Batang-batangnya kurang begitu disukai ternak (karena keras) kecuali yang 

masih muda dan mengandung cukup banyak air (Anonimus, 2005). 

Pada umumnya pakan hijauan diberikan dalam jumlah 10% dari bobot 

badan (Bambang, 2003). Menurut Kompiyang (1984), pakan hijauan sebaiknya 

diberikan sebanyak 70-80% dari seluruh ransum yang diberikan. 
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2.2.2 Konsentrat 

 Konsentrat merupakan bahan pakan ternak sumber energi yaitu bahan 

pakan yang digunakan ternak sebagai sumber utama energi atau tenaga. Makhluk 

hidup makan untuk memenuhi kebutuhan energi atau tenaga bagi kelangsungan 

hidupnya, oleh karena itu sebagian besar bahan pakan yang harus tersedia bagi 

ternak adalah bahan pakan sumber energi (Susanto, 1988). 

 Bahan pakan sumber energi, sebagian besar merupakan hasil pertanian 

baik berupa biji-bijian maupun limbah penggilingan hasil pertanian. 

a. Jagung (Zea mays, L) 

Tanaman jagung (Zea mays, L) merupakan tanaman annual yang berasal 

dari Amerika bagian selatan, spesies ini termasuk famili graminae dan tergolong 

tanaman C4. Secara rinci, tanaman jagung menurut Sudarnadi (1996) mempunyai 

sistematika klasifikasi sebagai berikut: 

Filum  : Spermatophyta 

Subfilum : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Subkelas : Commelinates 

Ordo  : Glumiflorae 

Famili  : Gramineae 

Subfamili : Maydeae 

Genus  : Zea 

Spesies : Zea mays, L. 
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Daya adaptasi tanaman jagung yang luas dapat dibudidayakan pada 

berbagai kondisi lingkungan. Produksi jagung untuk varietas Abimanyu sekitar 3 

ton ha-1 pipilan kering. Jagung dapat tumbuh di dataran rendah sampai dengan 

dataran tinggi dengan kisaran suhu 13 sampai 380C dan harus mendapat 

penyinaran matahari secara penuh. Berbagai varietas jagung dapat tumbuh pada 

kondisi tanah yang kurang subur serta toleran pada kekeringan dan pH rendah 

(Fisher, 1986). Tanaman jagung dapat tumbuh optimal pada keasaman tanah 5,5 

sampai 7,0 (Suprapto, 1985). Tanaman jagung umumnya ditanam oleh petani pada 

saat awal musim kemarau pada daerah tadah hujan dan lahan kering. 

Menurut Badan Pusat Statistik (2003) pada tahun 2002, lahan yang 

ditanami jagung di Jawa Timur seluas 1.043.285 Ha dan secara nasional seluas 

3.121.056 Ha, sedangkan pada tahun 2003 lahan yang ditanami jagung di Jawa 

Timur diperkirakan seluas 1.130.787 Ha. Menurut Sudarnadi (1996), produksi 

bahan kering (BK) jerami jagung sebesar 6,0 ton/Ha/th sehingga produksi jerami 

jagung di Jawa Timur tahun 2003 sebesar 6.784.722 ton/Ha/th. 

Produksi jagung lokal sebesar 11 juta ton per tahun, tingkat penggunaan 

jagung dalam bidang peternakan (pakan) berkisar antara 45 - 55 %, sehingga 

diperhitungkan bahwa industri pakan ternak nasional setiap tahunnya 

membutuhkan sebanyak 3,5 juta ton jagung (Anonimus, 2001). 

Jagung sampai saat ini masih merupakan butir-butiran yang paling banyak 

digunakan sebagai bahan makanan sumber energi karena dari kelompok tanaman 

butir-butiran, jagung mempunyai nilai energi metabolis tertinggi (Susanto, 1988). 
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 Jagung merupakan bahan pakan sumber energi bagi ternak, pemakaian  

jagung mencapai 60 persen dari total biji-bijian yang digunakan sebagai bahan 

penyusun pakan ternak. Jagung sangat palatabel dan mempunyai kandungan 

energi yang tinggi. Namun jagung memiliki kelemahan yaitu rendah akan protein 

dan asam amino terutama lisin, triptophan, metionin, mineral dan vitamin kecuali 

vitamin A. Jagung defisiensi mineral esensial yaitu Ca dan vitamin yaitu B12 dan 

D (Parakkasi, 1990). 

 Kandungan nutrien jagung menurut Hartadi, dkk (1997) adalah 14% air, 

8,90% protein kasar (PK), 2,20% serat kasar (SK), 4% lemak kasar (LK) dan 

68,6% bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN). Selanjutnya Church dan Pond 

(1982) menyatakan bahwa kandungan energi metabolis (ME) dari jagung adalah 

3430 kkal/kg. 

 Jagung memiliki kadar kalsium (Ca) rendah yaitu 0,05% dan kadar posfor 

(P) tinggi yaitu 0,63%. Walaupun jagung mempunyai kadar Ca rendah, apabila 

digunakan bersama-sama dengan pakan hijauan yang cukup, kekurangan akan Ca 

tersebut pada ternak ruminansia dapat tertutupi. Komposisi kimia jagung 

dipengaruhi oleh varietas dan lingkungan dimana jagung ditanam dan penanganan 

pasca panen (Susanto, 1988). 

 Menurut Parakkasi (1999), kelemahan jagung bila digunakan secara 

berlebihan pada fase akhir pertumbuhan akan menimbulkan penimbunan asam 

lemak tidak jenuh yang mengakibatkan lemak tubuh menjadi lembek bila 

digunakan sebanyak 86,70% dari total ransum. 
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b. Bungkil Kedelai (Glycine max) 

 Tanaman kedelai (Glycine max) yang ada saat ini masih dianggap berasal 

dari kedelai liar yang tumbuh di dataran China, Machurina dan Korea (Aisyiah, 

1979). Menurut Rismunandar (1978), kedelai sudah mulai digunakan sebagai 

bahan makanan dan pupuk hijau  di Indonesia. 

Produksi kedelai nasional tahun 2000 hanya mampu menghasilkan 1,19 

juta ton dari areal pertanaman kedelai seluas 967.002 ha. Dari jumlah tersebut 

pemerintah masih harus mengimpor sebanyak 1,16 juta ton untuk memenuhi 

kebutuhan konsumsi kedelai yang mencapai lebih dari 2,24 juta setiap tahunnya 

(Anonimus, 2001).  

Bungkil kedelai sebagai hasil samping industri pembuatan minyak 

tanaman mempunyai kandungan protein yang tinggi. Bungkil kedelai merupakan 

bahan pakan sumber protein yang kualitasnya paling baik dibandingkan dengan 

bungkil-bungkil yang lain, karena pada bungkil kedelai terdapat kandungan 

protein yang berupa asam amino esensial cukup tinggi, kecuali metionin 

(McDonald, Edward and Greenhalgh 1988). Tingginya kandungan asam amino di 

dalam bungkil kedelai ini akan lebih sesuai bila bahan ini digunakan sebagai 

sumber by pass protein. Kandungan nutrisi bungkil kedelai dapat dilihat pada 

Tabel 1 dibawah ini. 
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Tabel 1. Kandungan nutrien bungkil kedelai 

Nutrien Persentase 
Bahan kering (BK) 
Abu 
Lemak kasar (LK) 
Serat kasar (SK) 
Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 
Protein kasar (PK) 
Total Digestible Nutrient (TDN) 

86,00 
9,30 
5,70 
6,20 
30,80 
48,00 
81,00 

Sumber: Hartadi, Reksohadiprodjo dan Tillman (1997). 

Kandungan lemak biji kedelai yaitu 18 persen, energi metabolis lemak ini 

lebih dari 4000 kalori per ton. Kalau dibanding dengan bungkil kedelai, maka 

“kedelai berlemak penuh” atau “full fat soybean” mengandung energi 50 persen 

lebih tinggi. Lemak kedelai sekitar 80 persen terdiri dari lemak tak jenuh (Jeunink 

dan Cheftel, 1979). Pada proses pemisahan lemak dengan eter, beberapa zat yang 

larut dalam pelarut tersebut dapat dipisahkan di antaranya: pigmen-pigmen, sterol, 

phospholipida, antioksidan dan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak. Zat-zat 

ini dapat dimanfaatkan ternak dengan baik (Tillman, dkk. 1998). 

Tingkat degradasi (protein) kedelai dalam rumen relatif tinggi dibanding 

dengan sumber protein berkualitas baik lainnya – dapat mencapai 75% (Maynard 

and Loosli, 1969). 

Pemberian bungkil kedelai pada anak sapi yang diberi pakan dasar jagung 

dan hay dapat menghasilkan biaya ransum lebih rendah dibanding dengan yang 

diberi bungkil biji kapas karena anak sapi yang diberi bungkil biji kedelai ternyata 

lebih cepat dapat dipotong sebab kandungan protein yang tinggi pada bungkil 

kedelai memacu pertumbuhan yang tinggi pada anak sapi (Kusnadi dan 

Prawiradiputra, 1985).  
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Gohl (1975) menyatakan bahwa sebagai bahan pakan ternak, biji kedelai 

memiliki keterbatasan karena adanya kandungan anti nutrisi meliputi: anti tripsin, 

hemaglutinin, glukosida dan isoflavon. Anti nutrisi tersebut di atas sifatnya tidak 

stabil dan akan berkurang aktivitasnya dengan adanya pemanasan pada biji 

kedelai mentah. Selanjutnya Cheeke (1985) menyatakan bahwa kandungan anti 

nutrisi biji kedelai meliputi: anti tripsin, lektin, goitrogen, saponin, phytat dan 

mycotoxin. 

Beberapa efek dari anti tripsin pada hewan seperti pedet dan babi meliputi 

pertumbuhan yang rendah, mengurangi konsumsi pakan dan menurunkan 

kecernaan protein. Cheeke (1985) menyatakan bahwa anti tripsin dapat dirusak 

dengan perlakuan pemanasan. Lebih dari 95 persen dari aktivitas anti tripsin dapat 

dirusak dengan perlakuan pemanasan pada suhu 100o C selama 15 menit.  

 

2.3 Konsumsi Pakan 

 Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk mengevaluasi nilai nutrisi 

bahan pakan. Keragaman kapasitas produksi ternak ynag disebabkan oleh pakan 

yang paling utama adalah konsumsi, sedangkan konsumsi sangat dipengaruhi oleh 

gerakan laju pakan dalam saluran pencernaan yang tidak lain sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kecernaan (Chuzaemi dan Hartutik, 1990). 

 Pemberian pakan beberapa kali dalam sehari akan mencegah konsumsi 

yang berlebihan dan dapat meningkatkan produksi, karena pemberian pakan 

sedikit demi sedikit dan berulang-ulang akan meningkatkan efisiensi mikroba 

rumen mencerna pakan, sedangkan pemberian sekaligus dalam jumlah besar akan 
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menyebabkan kehilangan banyak nutrien karena pakan banyak yang lolos dari 

digesti rumen (Arora, 1989). Penambahan pakan dalam jumlah besar akan 

mempercepat arus aliran pakan dalam usus sehingga mengurangi daya cerna, 

karena pakan lebih cepat meninggalkan rumen sebelum proses pencernaannya 

selesai (Tillman, dkk, 1998). 

 Ternak yang dapat mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan 

energinya akan memberikan tingkat produksi yang optimal sebab kekurangan 

energi pada ternak akan mengurangi semua fungsi produksi (Tillman, dkk, 1998). 

 Menurut Church dan Pond (1982) besar kecilnya konsumsi tergantung 

pada bobot badan ternak, individu ternak, tipe dan tingkat produksi, palatabilitas 

dan faktor lingkungan, sedangkan menurut Weston (1982) konsumsi dipengaruhi 

oleh bangsa, genetik, umur dan frekuensi pemberian pakan.  

 

2.4 Kecernaan Pakan 

Dalam rangka meningkatkan produksi ternak khususnya ruminansia perlu 

pakan yang berkualitas baik dan dalam kuantitas yang memadai. Ternak akan 

mencapai tingkat penampilan yang tertinggi sesuai dengan potensi genetisnya bila 

memperoleh protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air yang tidak lain 

adalah diperoleh dari pakan yang dikonsumsi (Soebarinoto, dkk, 1990). 

Beberapa yang mempengaruhi tingkat konsumsi meliputi palatabilitas, 

daya cerna, waktu retensi, kadar PK, kadar BO, ukuran badan dan kondisi 

fisiologis ternak (Weston, 1982). 
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Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak diekskresikan dalam feses 

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

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

meningkatkan konsumsi pakan, dengan harapan kebutuhan nutrien ternak dapat 

terpenuhi, sehingga produksi ternak dapat optimal (Mc Donald et al., 1988). 

Kecernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat konsumsi 

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

pencernaan (Church and Pond, 1982). 

 Anggorodi (1994) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

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

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

pakan dalam pencernaan, pakan yang dikonsumsi terlalu cepat melalui alat 

pencernaan maka pakan tidak akan mendapatkan cukup waktu untuk dicerna; 3) 

Bentuk fisik pakan, semakin kecil atau semakin luas permukaan pakan akan 

memudahkan dalam proses pencernaan; 4) Komposisi ransum. 

Keragaman kapasitas produksi ternak yang disebabkan oleh pakan yang 

paling utama disebabkan oleh konsumsi, sedangkan konsumsi sangat dipengaruhi 

oleh gerak laju makanan dalam saluran pencernaan yang tidak lain sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kecernaan. Demikian pentingnya pengetahuan tentang 

kecernaan pakan, sehingga Tillman, dkk, 1998) menyatakan bahwa pengetahuan 

atau nilai analisis makanan adalah nomor dua dan nilai sebenarnya ditunjukkan 

berapa bagian nutrien itu dicerna dan diserap. 
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 Pengukuran kecernaan pakan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

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

menggunakan percobaan langsung pada ternak. Menurut Doyle, Devendra and 

Preace (1986), metode ini mempunyai beberapa kendala seperti kondisi ternak 

yang tidak selalu sama, membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. 

Selain itu mikororganisme dan enzim yang dihasilkan ternak merupakan hal 

sensitif yang dapat mempengaruhi laju dan besarnya pencernaan (Van Soest, 

1994). Metode in vivo memiliki keuntungan bila dibandingkan dengan metode 

lainnya, karena metode in vivo lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

tentang kecernaan bahan pakan, yaitu mempertimbangkan palatabilitas ternak. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati untuk 

percobaan in vivo mulai bulan Agustus sampai Oktober 2006, analisis kandungan 

nutrien pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi Loka Penelitian Sapi Potong 

Grati. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  : 

1. Sapi Bali lepas sapih sebanyak 20 ekor dengan bobot badan (BB) antara 

53 – 114 kg, umur 7 – 9 bulan dan berjenis kelamin jantan yang 

dikelompokkan menjadi 5 kelompok sesuai dengan kisaran berat badannya 

mulai tertinggi sampai terendah.. 

2. Pakan yang digunakan terdiri dari berbagai macam ransum dengan kadar 

protein berbeda yaitu : a) 9,5 % ; b) 13 % ; c) 16,5 % ; d) 20 % yang terdiri 

dari konsentrat dan rumput gajah (Pennisetum purpureum, Schumach and 

Thonn). Rumput gajah diberikan dalam bentuk potongan segar. Susunan 

dan kandungan nutrien pakan konsentrat disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Susunan dan kandungan nutrien pakan konsentrat 

Proporsi (% BK) Kandungan nutrien 
(%BK) 

Jenis pakan 

R1 R2 R3 R4

 
BK 

PK Abu 
Jagung giling 77 66,5 56 45 88,39 9,98 2,01 
B. Kedelai 0 10,5 21 32 90,41 50,17 6,55 
Premix 2 2 2 2 99,03 0,00 77,57 
Limestone  1 1 1 1 99,22 0,00 78,56 

 

3. Bahan-bahan dan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Peralatan kandang (untuk mengukur konsumsi pakan, kecernaan 

dengan menampung feses dan mengukur BB): terpal, gerobak 

dorong, sekop, sapu lidi, thermometer dan higrometer, timbangan 

pakan dan ternak, karung, timba plastik. 

b. Bahan kimia dan peralatan untuk analisis proksimat dan kecernaan 

in vivo (BK, BO dan PK), dapat di lihat pada Lampiran 1 sampai 5. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan penyajian pakan 

dengan kandungan protein berbeda dan 5 kelompok ternak berdasarkan BB 

sebagai ulangan. Adapun perlakuan yang digunakan adalah : 

R1 : R. Gajah 20% dan konsentrat 80% (jagung 77%; bungkil kedelai 0%;            
premix 2%; limestone 1% 

 
R2 : R. Gajah 20% dan konsentrat 80% (jagung 66,50%; bungkil kedelai 

10,50%; premix 2%; limestone 1% 
 
R3 : R. Gajah 20% dan konsentrat 80% (jagung 56%; bungkil kedelai 21%;            

premix 2%; limestone 1% 
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R4 : R. Gajah 20% dan konsentrat 80% (jagung 45%; bungkil kedelai 32%;            
premix 2%; limestone 1% 

 
Denah kandang yang menggambarkan secara umum tentang perlakuan dan 

kelompok ternak yang dilakukan selama penelitian disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Denah kandang 

K2 K3 K5 K1 K4

                    
19 16 4 3 11 6 5 2 7 18 15 14 12 1 20 10 13 8 17 9 
R R R R R R R R R R R R R R R R RR RR 4 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 4 2 1 3 2 4 3 13

   

   

  
B 

U 

T 

S 

Keterangan tabel: 

K1 – K5  = Kelompok ternak berdasarkan bobot badan 
No 1 – 20  = Nomor ternak 
R , R , R  dan R  = Perlakuan 1 2 3 4
 
 Pengukuran kecernaan secara in vivo dilakukan dengan menggunakan 

metode koleksi total yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap adaptasi, tahap 

pendahuluan, dan tahap koleksi data. 

1. Tahap adaptasi 

Pada tahap ini ternak diberikan pakan berbagai macam ransum, 

pemberiannya diberikan sedikit demi sedikit sampai ternak mau 

mengkonsumsinya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membiasakan 

ternak dengan pakan yang akan dicobakan. Tahap ini dilakukan selama 

dua minggu untuk mengamati konsumsi pakan dan BB ternak pada akhir 

tahap adaptasi untuk pengelompokan ternak pada tahap pendahuluan. 
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2. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini ternak dikelompokkan menjadi lima berdasarkan BB ternak 

dan diberikan pakan dengan pakan perlakuan (R , R1 2, R , dan R3 4) sesuai 

dengan hasil pengacakan. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk 

menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya dan membiasakan ternak 

dengan pakan perlakuan. Tahap pendahuluan dilakukan selama dua 

minggu dengan mengamati konsumsi pakan dan pada akhir tahap 

pendahuluan dilakukan penimbangan BB ternak untuk mengetahui PBB 

ternak dan BB pada awal tahap koleksi data. 

3. Tahap koleksi data  

Pada tahap ini ternak diberi pakan sesuai perlakuan masing-masing (R1, 

R , R , dan R2 3 4). Selama tahap ini dilakukan pencatatan terhadap jumlah 

pakan yang diberikan, sisa pakan, dan jumlah feses untuk mengetahui 

kecernaan pakan serta pengambilan sampel untuk masing-masing 

komponen tersebut pada setiap ternak. Penimbangan BB sapi dilakukan 

pada awal dan akhir periode ini sebelum sapi diberikan pakan pada pagi 

hari dengan tujuan untuk mengetahui PBB ternak.   

a. Koleksi sampel pakan pemberian 

Pakan hijauan yang diberikan diambil sampel sebanyak 600 

g setiap hari, kemudian dipotong-potong lalu ditimbang dan setelah 

itu sampel dimasukkan dalam kantong kertas, diberi label dan 

tanggal pengambilan sampel. Setelah itu sampel dimasukkan dalam 

oven 600C selama 24 jam kemudian ditimbang untuk mengetahui 
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BK udara, selanjutnya digiling dengan grinder untuk dianalisis 

kandungan BK, BO dan PK. 

b. Koleksi sisa pakan 

Sisa pakan setiap ternak dari pengamatan 24 jam diambil 

sampelnya sebanyak 10 %, dikeringkan panas matahari kemudian 

ditimbang. Sampel dimasukkan dalam kantong kertas, diberi label, 

dan tanggal pengambilan sampel. Pada akhir koleksi dikomposit 

tiap perlakuan tiap ternak secara proporsional lalu diambil sub 

sampel dan dimasukkan dalam oven 600C selama 24 jam lalu 

ditimbang, selanjutnya di giling  untuk dianalisis kandungan BK, 

BO, dan PK. 

  Konsumsi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Konsumsi BK = (% BK Pemb x ∑ Pemb) – (% BK sisa x ∑ sisa) 

Konsumsi BO = (% BO Pemb x ∑ Pemb x % BK Pemb) – (% BO 

sisa x  ∑ sisa x % BK sisa) 

Konsumsi PK = (% PK Pemb x ∑ Pemb x % BK Pemb) – (% PK 

sisa x   ∑ sisa x % BK sisa) 

c. Koleksi feses 

Penampungan feses dilakukan selama 3 minggu pada 

minggu ke-2, minggu ke-6, dan minggu ke-10 pada tahap koleksi 

Koleksi feses dilakukan selama 24 jam selama 7 hari dan periode 

koleksi dilakukan dengan cara sebagai berikut: 
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1. Setiap feses yang jatuh diambil dan dimasukkan dalam ember 

tanpa dilakukan penyemprotan formalin. 

2. Penimbangan berat total dilakukan setiap akhir koleksi harian 

selama 24 jam. 

3. Setelah feses ditimbang berat total, feses diaduk rata yang 

kemudian diambil sampel sebanyak 10 % dari berat total. Lalu 

sampel dimasukkan dalam freezer. 

4. Sampel feses selama periode koleksi dikomposit per ekor yang 

sebelumnya dilakukan thawing setelah dimasukkan dalam 

freezer, lalu diaduk rata dan diambil sub sampel, kemudian 

dikeringkan matahari dan setelah itu dimasukkan oven 600C, 

digiling untuk dianalisis kandungan BK, BO dan PK. 

Pengukuran kecernaan dengan menggunakan perhitungan sebagai 

berikut:  

0
0100

)kg(Konsumsi
)kg(Feses)kg(Konsumsi
×

−   Kecernaan (%) = 

Pengukuran konsumsi nutrien tercerna meliputi konsumsi BK 

tercerna (KBKT), konsumsi BO (KBOT), dan konsumsi PK (KPKT). 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut: 

Konsumsi BK Tercerna = Konsumsi BK x Kecernaan BK  

Konsumsi BO Tercerna = Konsumsi BO x Kecernaan BO  

Konsumsi PK Tercerna = Konsumsi PK x Kecernaan PK  
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3.4 Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

a. Kandungan nutrien pakan pemberian, pakan sisa, dan feses yang dilakukan 

dengan analisis proksimat. 

b. Konsumsi nutrien pakan yang meliputi konsumsi BK (KBK), konsumsi 

BO (KBO) dan konsumsi PK (KPK). 

c. Kecernaan nutrien pakan yang meliputi kecernaan BK (KcBK), kecernaan 

BO (KcBO) dan kecernaan PK (KcPK). 

d. Konsumsi nutrien tercerna yang meliputi konsumsi BK tercerna (KBKT), 

konsumsi BO tercerna (KBOT), dan konsumsi PK tercerna (KPKT). 

 

3.5 Analisis Data 

 Data yang didapat dari penelitian dianalisis berdasarkan analisis peragam 

(ANKOVA) dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK). Model analisa yang 

digunakan menurut Gaspersz (1991) adalah: 

Yij = µ + τ  + K1 j + β(X - X…)ij  + εij 

i = 1,…,4 
j = 1,…,5 

Keterangan: 

Y : Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i yang diambil dari kelompok ke-j ij 
µ : Nilai tengah umum 
τ : Pengaruh perlakuan ke-i 1 
K : Pengaruh kelompok ke-j j 
β : Koefisien regresi yang menunjukkan ketergantungan Yij pada X ij
X : Peubah pengiring bebas dari perlakuan ke-i pada kelompok ke-j yang      

berkaitan dengan Y
ij 

ij 
X : Nilai rata-rata peubah bebas 
εij : Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
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 Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) dilakukukan apabila peragam nyata atau 

sangat nyata, tapi bila peragam tidak nyata dilanjutkan dengan analisis ragam 

kemudian apabila diantara perlakuan berbeda nyata atau sangat nyata dilanjutkan 

dengan BNT. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan 

 Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu 

hijauan berupa rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan konsentrat, dengan 

imbangan BK hijauan dan konsentrat 20% : 80%. Kandungan pakan yang 

digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrien pakan  

Kandungan nutrien (% BK) Jenis pakan BK 
BO PK LK Abu 

1. Rumput gajah 22,19 88,29 6,92 2,50 11,71 
87,80 94,91 8,92 4,18 5,09 
87,69 94,53 16,27 3,46 5,47 
88,63 93,87 23,98 3,59 6,13 

2. Konsentrat 1 
3. Konsentrat 2 
4. Konsentrat 3 
5. Konsentrat 4 88,43 93,24 25,74 4,01 6,76 

Keterangan:  
Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Di 

Loka Penelitian Sapi Potong Grati (2006) 
  
 Hasil analisis proksimat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan 

nutrien rumput gajah yang digunakan memiliki kandungan BK dan LK yang 

relatif sama apabila dibandingkan dengan pendapat Hartadi, dkk (1997) yang 

menyatakan bahwa rumput gajah dengan umur pemotongan yang sama yaitu 60 

hari mempunyai kandungan BK 21% dan LK 2,4%. Akan tetapi kandungan PK 

rumput gajah yang digunakan lebih rendah dari pada kandungan PK yang 

dilaporkan oleh Hartadi, dkk (1997) yaitu 8,3%. Salah satu faktor yang 

menyebabkan perbedaan kandungan PK hijauan adalah pemupukan. Melihat 

pendapat Crowder dan Chheda (1982) yang dikutip oleh Subagyo dan 
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Kusmartono (1988) yang menyatakan bahwa pemupukan dapat berpengaruh 

terhadap kandungan zat pakan hijauan tergantung pada keadaan apakah 

pertumbuhan hijauan tersebut memang terhambat oleh kurangnya unsur hara yang 

sesuai dengan jenis pupuk yang dipakai. Subagyo (1988) berpendapat bahwa 

kandungan PK rumput-rumputan tropika cenderung lebih rendah dari pada rumput 

temperate yaitu berkisar antara 5-10% dan jika tanaman semakin tua maka 

kandungan PK sering kali dijumpai lebih kecil dari 5%. Rumput gajah yang 

digunakan dalam penelitian ini dapat dimasukkan dalam katagori hijauan yang 

berkualitas sedang sebab memiliki kandungan PK 6,92% dari BK. 

 Berdasarkan hasil analisis kandungan nutrien rumput gajah dan konsentrat 

yang digunakan selama penelitian, dapat diketahui kandungan PK keempat pakan 

perlakuan yaitu sebagai berikut R1= 8,52%, R2= 14,40%, R3= 20,57% dan R4= 

21,98%. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kandungan PK keempat pakan 

perlakuan yang direncanakan sebelum penelitian yaitu R1= 9,5%, R2= 13%, R3= 

16,5%, dan R4= 20%. 

 

4.2 Konsumsi Nutrien Pakan 

 Dalam rangka meningkatkan produksi ternak khususnya ruminansia perlu 

pakan yang berkualitas baik dan dalam kuantitas yang memadai. Ternak akan 

mencapai tingkat penampilan yang tertinggi sesuai dengan potensi genetisnya bila 

memperoleh protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral dan air yang tidak lain 

adalah diperoleh dari pakan yang dikonsumsi (Soebarinoto, dkk, 1990) 
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 Rataan konsumsi BK (KBK), konsumsi BO (KBO) dan konsumsi PK 

(KPK) pakan perlakuan selama penelitian disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Konsumsi nutrien pakan 

Konsumsi (g/kg BB0,75/hari) Perlakuan 
BK±SD BO±SD PK±SD 

R1
R2
R3
R4

82,33±5,65a

83,69±8,57a

91,89±5,27b

86,70±7,77ab

77,42±5,20a

78,54±7,82a

85,57±4,92a

81,05±7,13a

7,06±0,58a

12,62±1,40b

19,87±1,07c

20,35±1,66c

Keterangan: a-a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap KBO 

 
 a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap KBK 
 
 a-b-c Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap KPK 
  

Hasil analisis peragam menunjukkan bahwa BB awal ternak tidak 

memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai KBK, KBO dan KPK, 

sedangkan analisis ragam menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai KPK dan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada nilai KBK tetapi tidak 

berpengaruh (P>0,05) pada nilai KBO. Penggunaan pakan R3 memberikan 

pengaruh terhadap KBK paling tinggi dengan nilai KBK sebesar 91,89 g/kg 

BB0,75/hari dan tidak berbeda dengan penggunaan R4 yang mempunyai nilai KBK 

86,70 g/kg BB0,75/hari. Hal ini disebabkan karena pakan R3 dan R4 memiliki 

kandungan PK yang lebih tinggi dibanding pakan lainnya. Tingginya kandungan 

protein ini disebabkan karena persentase bungkil kedelai yang tinggi pada kedua 

pakan perlakuan tersebut. Bungkil kedelai memiliki nilai RDP yang cukup tinggi 

yaitu 75% (Parakkasi, 1990), hal ini mengindikasikan bahwa hanya 25% dari 
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kandungan protein bungkil kedelai yang langsung diserap usus halus dan 

dimanfaatkan oleh induk semang sedangkan 75% nya akan terdegradasi dalam 

rumen menjadi NH3, dimana NH3 merupakan sumber N yang digunakan untuk 

pertumbuhan dan sintesis protein mikroba. Preston and Lerg (1987) menyatakan 

bahwa konsentrasi protein kasar pakan yang tinggi mendukung pertumbuhan dan 

aktifitas mikroba di dalam rumen. Dalam kondisi pertumbuhan mikroba yang 

optimal maka akan diikuti dengan proses kecernaan yang tinggi, sehingga rate of 

passage meningkat. Weston (1982) dalam teori intakenya menyimpulkan bahwa 

semakin cepat laju keluarnya (rate of passage) pakan dari rumen, maka akan 

diikuti dengan peningkatan nilai konsumsi. Pada nilai KBK keempat pakan 

perlakuan, imbangan antara KBK hijauan dan konsentrat adalah sebagai berikut 

R1= 13,72% : 86,28%; R2= 12,73 % : 87,27%; R3= 13,35% : 86,65% dan R4= 

10,72% : 89,28%. Imbangan ini berbeda bila dibandingkan dengan imbangan 

hijauan dan konsentrat yang direncanakan sebelum penelitian yaitu 20% : 80%. 

Rendahnya nilai persentase hijauan dikarenakan hijauan yang diberikan tidak 

semuanya dimakan ternak dan pemberian hijauan tidak dilakukan secara ad-

libitum sehingga ternak mengkonsumsi hijauan tidak memenuhi proporsi yang 

direncanakan. 

KBK keempat pakan perlakuan berdasarkan BB adalah R1 2,61% BB, R2 

2,62% BB, R3 2,89% BB dan R4 2,73% BB (Lampiran 14). KBK pada keempat 

pakan perlakuan sudah memenuhi standar konsumsi pakan sebagaimana pendapat 

Cullison (1979) yang menyatakan KBK pakan sapi berkisar antara 2-3% BB. 
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Pakan perlakuan selama penelitian memberikan perbedaan tidak nyata 

(P>0.05) terhadap nilai KBO. Hal ini sesuai jika melihat nilai KcBO pakan 

perlakuan yang juga tidak ada perbedaan. Keragaman kapasitas produksi ternak 

yang disebabkan oleh pakan yang paling utama disebabkan oleh konsumsi, 

sedangkan konsumsi sangat dipengaruhi oleh gerak laju pakan dalam saluran 

pencernaan yang tidak lain sangat dipengaruhi oleh tingkat kecernaan. 

Analisis ragam KPK menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

antar perlakuan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa nilai KPK meningkat 

seiring dengan peningkatan konsentrasi PK ransum. Pada penelitian ini nilai KPK 

pakan perlakuan R4 (20,35 g/kg BB0,75/hari) adalah yang tertinggi akan tetapi 

tidak berbeda dengan pakan perlakuan R3 (19,87 g/kg BB0,75/hari diikuti R2 dan 

R1 berturut-turut sebesar 12,62 g/kg BB0,75/hari dan 7,06 g/kg BB0,75/hari. Hal ini 

disebabkan karena perlakuan R4 dan R3 memiliki kandungan protein yang hampir 

sama, yang dapat dilihat dari kandungan konsentratnya yang berturut-turut 

25,74% dan 23,98%. Menurut pendapat Barnejee (1982) bahwa kadar dan kualitas 

protein pakan dapat mempengaruhi laju degradasi dan laju keluarnya pakan dan 

pada akhirnya akan mempengaruhi konsumsi pakan. 

Antara perlakuan R1 dan R2, apabila membandingkan nilai konsumsi 

nutriennya khususnya nilai KPK, pakan perlakuan R2 menunjukkan nilai yang 

lebih tinggi dari pada R1. Hal ini disebabkan karena proporsi bungkil kedelai 

sebagai pemasok protein terbanyak dalam ransum R2, yaitu 10,50% sedangkan 

pada R1 0%, sehingga kandungan protein R2 lebih tinggi dari pada R1, dan 

menyebabkan nilai KPK pada perlakuan R2 lebih tinggi dari pada R1. Hal ini 
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sesuai dengan pendapat Weston (1982) yang menyatakan bahwa beberapa yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi meliputi palatabilitas, daya cerna dan kadar PK 

pakan. 

 

4.3 Kecernaan Nutrien Pakan 

 Kecernaan pakan merupakan indikator yang penting untuk diketahui sebab 

nilai kecernaan dapat digunakan sebagai petunjuk tentang pemanfaatan pakan oleh 

ternak atau menentukan jumlah nutrien dari bahan pakan yang akan diserap oleh 

saluran pencernaan (Anggorodi, 1979). Nilai rataan kecernaan BK (KcBK), 

kecernaan BO (KcBO) dan kecernaan PK (KcPK) pakan perlakuan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kecernaan nutrien pakan 

Kecernaan (%) Perlakuan 
BK±SD BO±SD PK±SD 

R1
R2
R3
R4

73,71±4,79a

72,67±4,28a

76,26±2,04a

78,30±2,58a

75,55±4,60a

75,16±3,66a

77,97±2,09a

79,94±2,40a

60,25±10,26a

71,00±8,58a

84,37±2,81b

85,30±2,91b

Keterangan: a-a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap KcBK dan KcBO 

 
 a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap KcPK 
 

 Berdasarkan hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pakan 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai KcBK dan KcBO. Pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa rata-rata KcBK dan KcBO antar perlakuan relatif sama. Hal 
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ini diduga disebabkan kandungan BK dan BO pakan konsentrat yang diberikan 

juga relatif sama (lihat Tabel 4) sehingga tidak ada perbedaan pada kecernaannya. 

 Namun demikian, analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pakan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap nilai KcPK (P<0,01). Dari 

Tabel 6 dapat dilihat bahwa pakan perlakuan R4 memiliki KcPK tertinggi yaitu 

85,30% dan tidak berbeda dengan KcPK pakan perlakuan R3 yaitu 84,37%. Hal 

ini diduga dikarenakan pakan konsentrat yang diberikan pada ternak memiliki 

kandungan PK tertinggi (R4 25,74%, R3 23,98%) sehingga KcPK dapat meningkat 

dibanding dengan pakan perlakuan R1 dan R2. Hal ini didukung pendapat Tillman, 

dkk (1998) bahwa kandungan protein yang tinggi akan meningkatkan aktivitas 

mikroba sehingga kemampuan mencerna pakan juga meningkat. Kecernaan suatu 

pakan atau ransum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kandungan PK, 

perlakuan terhadap bahan pakan dan jumlah pakan yang diberikan ke ternak. 

Pendapat tersebut juga didukung oleh Subagyo (1988) yang menyatakan bahwa 

kandungan PK ransum mempunyai pengaruh yang sangat nyata terhadap daya 

cerna. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan adanya peningkatan 

PK ransum maka akan diikuti dengan peningkatan nilai KcPK hingga kadar PK 

ransum 13%, namun di atas kadar PK tersebut maka peningkatan KcPK tidak 

signifikan. Grafik hubungan antara konsumsi PK dan kecernaan PK tiap pakan 

perlakuan dapat dilihat pada grafik 1. 
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Grafik 1. Hubungan antara konsumsi PK dan kecernaan PK 
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 Dari grafik 1 diatas dapat disimpulkan bahwa pakan perlakuan R2 

memiliki hubungan yang lebih erat antara konsumsi dan kecernaan PKnya 

dibanding pakan perlakuan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisien determinasi (R2) yang tertinggi yaitu sebesar 68,7%. Rendahnya nilai 

koefisien determinasi (R2) pada perlakuan R1, R3, dan R4 memberikan indikasi 

adanya variasi yang lebih besar diantara ulangan. Namun demikian secara umum 

dapat digambarkan bahwa nilai rataan koefisien determinasi adalah sebesar 

66,22%. 

Keterkaitan antara konsumsi dengan kecernaan dapat diekspresikan dalam 

bentuk konsumsi nutrien tercerna. Konsumsi nutrien tercerna merupakan hasil 

perkalian antara konsumsi nutrien pakan dan kecernaan nutrien pakan. Dari data 

konsumsi nutrien pakan pada Tabel 5 dan data kecernaan nutrien pakan pada 

Tabel 6 dapat diketahui bahwa nilai konsumsi BK tercerna (KBKT) (g/kg 
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BB0,75/hari) pakan perlakuan R1 sampai R4 berturut-turut 60,73; 67,04; 70,02 dan 

68,05. Nilai konsumsi BO tercerna (KBOT) (g/kg BB0,75/hari) berturut-turut 

adalah 58,61; 58,69; 66,71 dan 64,90. Serta nilai konsumsi PK tercerna (KPKT) 

(g/kg BB0,75/hari) berturut-turut adalah 4,28; 9,04; 16,77; 17,36. Pakan perlakuan 

R3 mempunyai nilai KBKT (70,02 g/kg BB0,75/hari) dan KBOT (66,71 g/kg 

BB0,75/hari) tertinggi diantara pakan perlakuan, sebab pakan R3 mempunyai nilai 

KBK dan KBO serta KcBK dan KcBO yang relatif lebih tinggi dari pada pakan 

perlakuan lainnya. Hal ini berarti banyak nutrien pakan yang diserap oleh tubuh 

ternak atau tidak diekskresikan dalam feses sehingga diharapkan kebutuhan 

nutrien ternak dapat terpenuhi dan akhirnya produki ternak dapat optimal. 

Semakin tinggi nilai KBOT menyebabkan PBB semakin meningkat. Hal ini 

ditunjukkan dengan PBB pada saat penelitian dimana PBB ternak yang diberi 

pakan perlakuan R3 tertinggi yaitu 0,60 kg/hari diikuti perlakuan R4, R2 dan R1 

berturut-turut 0,54 kg/hari; 0,51 kg/hari dan 0,31 kg/hari (Affandi, 2007). Grafik 

hubungan antara KBOT dan kecernaan PK tiap pakan perlakuan dapat dilihat pada 

grafik 2.  

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Hubungan antara KBOT dan kecernaan PK 
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Dari grafik 2 diatas dapat disimpulkan bahwa pakan perlakuan R1 dan R2 

memiliki hubungan yang lebih erat antara KBOT dan kecernaan PKnya dibanding 

pakan perlakuan R3 dan R4. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien determinasi 

(R2) yang tertinggi pada R1 dan R2 berturut-turut 77,95% dan 77,33%. Tingginya 

nilai koefisien determinasi (R2) pada kedua pakan perlakuan tersebut 

mengindikasikan adanya ketersediaan energi yang lebih baik, sehingga diharapkan 

pemanfaatan amonia untuk sintesis protein mikroba di dalam rumen menjadi lebih 

efisien. 

Dari hasil nilai KBOT pakan perlakuan maka akan didapatkan nilai Total 

Digestible Nutrient (TDN) untuk R1, R2, R3 dan R4 sebesar 79,33%; 78,92%; 

81,87% dan 83,94%. Berdasarkan standar National Research Council (1996) yang 

menyatakan setiap 100 g TDN akan menghasilkan 13 g Microbial Crude Protein 

(MCP) maka R1, R2, R3 dan R4 akan menghasilkan MCP berturut-turut 188,52 g; 

193,70 g; 231,59 g dan 233,30 g (Lampiran 13). Produksi MCP yang tinggi pada 

 37



R3 dan R4 mengindikasikan bahwa pakan perlakuan tersebut dapat memberikan 

keseimbangan amonia dan energi yang lebih baik di dalam rumen untuk sintesis 

protein mikroba. Dengan keseimbangan amonia dan energi yang lebih baik maka 

pemanfaatan amonia dalam rumen untuk sintesis protein mikroba menjadi lebih 

efisien. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan ransum dengan adanya peningkatan kandungan protein kasar 

memberikan peningkatan KBK yaitu tertinggi pada R3 (91,89 g/kg 

BB0,75/hari) dan R4 (86,70 g/kg BB0,75/hari), nilai KPK tertinggi pada R4 

(20,35 g/kg BB0,75/hari) dan R3  (19,87 g/kg BB0,75/hari). 

2. Peningkatan protein dalam ransum juga memberikan peningkatan terhadap 

nilai KcPK yaitu yang tertinggi pada R4 (85,30%) dan R3 (84,37%). 

3. Diantara ransum yang digunakan, R3 memiliki nilai KBKT tertinggi yaitu 

70,02 g/kg BB0,75/hari dan KBOT 66,71 g/kg BB0,75/hari sehingga 

memberikan respon PBB terbaik yaitu 0,60 g/hari. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat disarankan untuk mengkaji lebih 

lanjut tentang pengaruh penggunaan ransum terhadap produktivitas sapi Bali 

jantan lepas sapih dengan kandungan PK antara 14 – 20% dari sisi nilai nutrisi 

dan nilai ekonomis. 
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