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THE EFFECT OF TEAK LEAF (Tectona grandis, Linn) 
AS FIBRE SOURCE IN COMPLETE FEED GIVEN TO GOAT ON 

IN VIVO DIGESTIBILITY

ABSTRACT

This  research was conducted at  Unit  Pelaksana Teknis  Daerah (UPTD) 
Singosari  from September  to  November 2007 to  study the  effect  of  teak  leaf 
(Tectona grandis, Linn) as fibre source in complete feed given to goat on in vivo 
digestibility.

Twelve goats (12 months of age with the initial body weight between 20 – 
26 kg) were used in 3 x 4 Randomized Block Design. The treatments were R0 
(70% concentrate + 30% grass field), R1 (70% concentrate + 20% grass field + 
10% teak leaf), R2 (70% concentrate + 10% grass field +20% teak leaf), and R3 
(70%  concentrate  +  30%  teak  leaf).  The  data  were  subject  to  analysis  of 
covariance  which  initial  body weight  as  covariate and analysis  of  variance to 
know the effect of the treatments. The results showed that  initial body weights 
were not  significantly (P>0,05) influence dry matter intake with the average  of 
dry  matter (DM),   organic  matter  (OM) and  crude  protein  (CP) were  70,50 
g/kgBB0,75,  54,90 g/kgBB0,75, and  11,05 g/kgBB0,75 respectively. Treatments R0, 
R1, R2 and R3 were not significantly (P>0,05) influence dry matter digestibility 
with the average of  dry matter (DMD) and organic matter (OMD) were 55,73% 
and 54,97% respectively. However it were most significantly (P<0,01) influence 
crude protein digestibility with the average of  crude protein (CPD) were 74,93% 
respectively.

It was concluded that the teak leaf as fibre source in complete feed could 
be used until 30% in goat.  However the use of teak leaf more than 30%  could 
reduce digestibility of crude protein. 

Keywords : teak leaf, feed intake, in vivo digestibility



RINGKASAN

PENGARUH PENGGUNAAN DAUN JATI
(Tectona grandis, Linn) SEBAGAI SUBSTITUSI RUMPUT LAPANG 

DALAM PAKAN LENGKAP TERHADAP  NILAI
KECERNAAN IN VIVO PADA KAMBING

Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  September  sampai  dengan 
November  2007  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD)  Singosari  Malang 
untuk percobaan pakan secara in vivo yang dilanjutkan dengan analisis kandungan 
nutrient pakan dan feses di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 
Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang.

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat 
penggunaan daun jati  sebagai pengganti hijauan dalam pakan lengkap terhadap 
konsumsi pakan dan kecernaan in vivo pada kambing.

 Penelitian ini menggunakan metode Rancangan acak Kelompok (RAK) 
dengan 4 perlakuan pakan dan 3 ulangan berdasarkan BB (20 - 22 kg, 22 - 24 kg, 
24 – 26kg). Analisis data menggunakan analisis peragam dengan BB awal sebagai 
peragamnya dan analisis ragam kemudian jika ada perbedaan yang nyata maka 
akan dilanjutkan dengan uji  BNT. Materi  yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah 12 ekor kambing peranakan ettawa (PE) dengan umur 12 bulan dan bobot 
badan awal  berkisar  20  – 26  kg.  Imbangan  pakan perlakuan dalam penelitian 
adalah R0  = 70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (30% rumput lapang), R1 = 
70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (20% rumput lapang + 10% daun jati), R2 

= 70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (10% rumput lapang + 20% daun jati), 
dan R3 = 70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (30% daun jati). Variabel yang 
diukur  adalah  kandungan nutrien pakan (BK,  BO,  dan PK),  konsumsi  nutrien 
pakan  {konsumsi  bahan  kering  (KBK),  konsumsi  bahan  organik  (KBO),  dan 
Konsumsi protein kasar (KPK)}, serta kecernaan pakan {kecernaan bahan kering 
(KcBK), kecernaan bahan organik (KcBO), dan kecernaan protein kasar (KcPK)}.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bobot badan awal tidak memberikan 
pengaruh  yang  nyata  (P>0,05)  terhadap  konsumsi  dengan  rataan  KBK  70,50 
g/kgBB0,75,  KBO  54,90  g/kgBB0,75,  KPK  11,05  g/kgBB0,75,  dan  menunjukkan 
pengaruh  yang  tidak  nyata  (P>0,05)  terhadap  kecernaan  dengan  rataan  KcBK 
55,73%, KcBO 54,97%, tetapi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kecernaan protein kasar (KcPK) dengan rataan 74,93%.

Kesimpulan penelitian ini adalah penggunaan daun jati sebagai pengganti 
hijauan  tidak  optimal  digunakan  dengan pemberian  sebesar  30%,  karena  akan 
menurunkan  kecernaan  protein  kasar  (KcPK).  Hasil  tersebut  merupakan  hasil 
dengan menggunakan pakan lengkap sesuai formulasi yang telah diperhitungkan 
dalam  penelitian  ini.  Agar  hasil  yang  diperoleh  optimal  maka  disarankan 
penggunaan daun jati tidak lebih dari 30%.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daging  merupakan  salah  satu  bahan  pangan  sumber  protein.  Produksi 

daging nasional belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan konsumsi nasional, 

dengan  demikian  impor  daging   tetap  dilaksanakan.  Menurut  data  dari  Dinas 

Peternakan (2006) konsumsi daging di Jawa Timur pada tahun 2004-2005 adalah 

8,014 kg/kapita/tahun.  Proyeksi  konsumsi  daging dan impor daging akan terus 

meningkat,  sehingga perlu peningkatan populasi  dan efisiensi  produksi  daging. 

Usaha peternakan kambing merupakan salah satu alternatif   upaya peningkatan 

produksi daging. 

Faktor  yang  menjadi  kendala  pada  peternakan  kambing  adalah 

keterbatasan hijauan yang tidak dapat tersedia secara kontinyu sepanjang tahun 

khususnya  pada  musim  kemarau.  Penyediaan  pakan  ternak  yang  cukup,  baik 

kuantitas  maupun  kualitas  sangat  diperlukan  untuk  peningkatan  produktivitas 

ternak.  Produktivitas  ternak  ditentukan oleh  beberapa  faktor  antara  lain  faktor 

tatalaksana pemeliharaan,  aspek nutrien dan kesehatan ternak. Dari sisi  nutrien 

ternak membutuhkan pakan yang berkualitas  tinggi.  Hijauan merupakan pakan 

dasar  dari  ternak  ruminansia  yang  berfungsi  sebagai  sumber  serat,  namun 

demikian kualitas pakan hijauan di daerah tropis berbeda dengan daerah sub tropis 

(temperate),  karena  kualitas  hijauan  di  daerah  tropis  dibatasi  oleh  kandungan 

protein dan kecernaannya yang rendah.



Beberapa  upaya  dilakukan  untuk  mendapatkan  berbagai  macam  bahan 

sumber pakan baru yang dapat digunakan sebagai  pakan alternatif  yang relatif 

murah,  mudah  didapat  dan  kandungan  nutriennya  yang  baik  dengan  tidak 

mengabaikan  lahan  untuk  kebutuhan  pertanian  pangan.  Salah  satunya  dengan 

jalan  memanfaatkan  limbah  kehutanan  yang  berupa  guguran  daun  jati. 

Keunggulan atau nilai strategis guguran daun jati adalah sebagai sumber hijauan 

yang murah dan melimpah di beberapa daerah yang dekat dengan hutan jati. 

Dari  hasil  analisis  proksimat  yang  dilakukan  di  Laboratorium  Jurusan 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

diketahui bahwa kandungan BK daun jati adalah 89,07%, PK 4,90%, SK 26,04%, 

LK 5,59%, dan abu 28,17%. Menurut Mahfudz (2003) diketahui kandungan jati 

terdiri dari Calcium (CaO) 31,3%, Phosphorus (P) 29,7%, dan Silika (SiO2) 25% 

dari abu. Dalam pemanfaatan bahan baku lokal ada beberapa kendala yang harus 

menjadi perhatian yaitu produksi bergantung pada musim dan tersebar di berbagai 

daerah,  biaya pengumpulan  tinggi,  peternak  mempunyai  keahlian  yang  kurang 

untuk memanfaatkan sebagai pakan ternak, palatabilitas rendah, mempunyai zat 

anti nutrisi, dan harga produk tidak mempunyai kepastian. 

Penggunaan  daun  jati  sebagai  bahan  pakan  pengganti  rumput  lapang 

memang tidak sebanding, hal ini dapat dilihat dari kandungan nutrisi antara kedua 

bahan pakan tersebut yang sangat berbeda jauh. Adanya perbedaan tersebut maka 

pemberian daun jati harus dikontrol dalam jumlah pemberiannya. Pemberian daun 

jati yang berlebihan dikhawatirkan dapat mempengaruhi konsumsi, kecernaan dan 

PBB ternak, sehingga dapat merugikan peternak. Untuk memperkecil resiko yang 

ditimbulkan, pemberian pakan sebaiknya disajikan dalam bentuk pakan lengkap 



untuk meningkatkan palatabilitas  pakan dan menurunkan seleksi  bagian-bagian 

pakan oleh ternak. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu penelitian tentang 

pengaruh penggunaan daun jati  sebagai  substitusi  rumput  lapang dalam pakan 

lengkap terhadap kecernaan in vivo.

1.2. Perumusan masalah

Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaruh  tingkat 

penggunaan  daun  jati  sebagai  substitusi  rumput  lapang  dalam  pakan  lengkap 

terhadap kecernaan in vivo.

1.3. Tujuan

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  tingkat 

penggunaan  daun  jati  sebagai  substitusi  rumput  lapang  dalam  pakan  lengkap 

terhadap kecernaan in vivo.

1.4. Manfaat

Manfaat  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  bahan 

informasi tentang penggunaan daun jati sebagai substitusi rumput lapang dalam 

pakan  lengkap.  Selanjutnya  hasil  serta  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  ini 

dapat dijadikan acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

1.5. Hipotesis

Hipotesis yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  makin  tinggi 

penggunaan  daun  jati  sebagai  substitusi  hijauan  dalam  pakan  lengkap  dapat 

mempertahankan kecernaan in vivo.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kambing

Pemeliharaan kambing telah dilakukan dari ribuan tahun yang lalu  (7,000 

-  6,000 SM.).  Kemungkinan besar kambing adalah ternak yang pertama sekali 

dijinakkan  dan  dipelihara  sebagai  penghasil  daging,  susu  dan  kulit.  Daging 

kambing  lebih  disukai  dibandingkan  daging  domba  dan  sapi,  hal  ini  karena 

kandungan  daging  tanpa  lemak  (lean)  dari  dagingnya  yang  relatif  tinggi 

dibandingkan  dengan  domba  atau  sapi,  tetapi  mungkin  juga  berkaitan  dengan 

keistimewaan-keistimewaan tertentu yang menyebabkan daging kambing sangat 

berbeda dengan daging domba (William and Payne, 1993). 

Menurut  Anonimus  (2006)  bahwa  dalam sistematika  klasifikasi  hewan, 

kambing mempunyai penggolongan sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Filum : Chordata

Kelas : Mammalia

Ordo : Artiodactyla

Famili : Bovidae

Subfamili : Caprinae

Genus : Capra

Species : Capra aegagrus

Subspecies : Capra aegagrus hircus



Kambing  mempunyai  kemampuan  yang  unik  untuk  beradaptasi  dan 

mempertahankan  dirinya  dalam  lingkungan  yang  keras.  Kambing  merupakan 

pemakan  yang  lahap,  tapi  meskipun  kambing  mau  memakan  berbagai  macam 

pakan kadang-kadang kambing menolak makanan apa saja  yang telah dikotori 

hewan lain (Devendra and Burns, 1994). Kambing lebih selektif dari pada sapi 

atau domba dalam memilih kualitas pakan (Payne and Wilson, 1999). Peternakan 

kambing yang ada sekarang dapat memproduksi  14.396.775 kg atau 4,8% dari 

produksi  daging  Jawa  Timur  tahun  2005  yaitu  301.506.349  kg  (Dispet  Jatim, 

2006). Lebih dari 95% peternakan kambing bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

daging, sementara sisanya adalah untuk penghasil susu (Anonimous,  2004).

Kambing banyak dipelihara karena mudah menyesuaikan diri dengan alam 

sekitar.  Keunggulan  ternak  domba  atau  kambing  antara  lain  :  a)  Mudah 

dikembangkan  dan  cocok  untuk  peternakan  rakyat  dipedesaan;  b)  Cepat 

berkembang biak (3x beranak dalam 2 thn, anak 2-3 ekor per kelahiran); c) Modal 

retatif kecil; d) Sumber produksi daging yang digemari komsumen; e) Kotorannya 

dapat dimanfaatkan sebagai pupuk; f) Kulitnya untuk bahan baku industri kulit 

dan  kerajinan;  g)  Diperlukan  untuk Qurban  pada  hari  raya  Idul  Adha  (Dirjen 

Peternakan, 1998)

 Aktivitas  beternak  kambing  bukan saja  sebagai  usaha  sampingan bagi 

pengusaha kecil tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan daging, sehingga dapat 

mengurangi import daging. Kambing terdiri dari banyak bangsa, ada dua bangsa 

kambing yang sudah tidak asing lagi bagi kita yaitu bangsa kambing lokal atau 

biasa  disebut  kambing  Kacang  dan  kambing  Jamnapari  atau  Etawa.  Kambing 

Kacang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut antara lain mempunyai tanduk yang 



melengkung ke belakang, leher yang pendek dan belakang yang tinggi sedikit dari 

bahunya,  telinga  yang  pendek dan tegak,  bulu  yang  tipis  dan  kasar,  berwarna 

hitam, kadangkala berbelang putih, kambing jantan mempunyai bulu panjang dan 

kasar  di  sekeliling  tengkuknya  serta  mempunyai  janggut.  Sedangkan  untuk 

kambing Etawa mempunyai cirri-ciri antara lain  telinganya panjang dan terkulai 

ke bawah, dahi dan hidungnya cembung, baik jantan maupun betina bertanduk 

pendek (Anonimus, 2005). 

Pada penelitian ini kambing yang digunakan adalah kambing Peranakan 

Etawa (PE).  PE merupakan hasil persilangan antara kambing Ettawa (asal India) 

dengan kambing Kacang, yang penampilannya mirip Ettawa tetapi  lebih kecil. 

Kambing  PE  tipe  dwiguna  yaitu  sebagai  penghasil  daging  dan  susu  (perah). 

Menurut  Anonimus  (1999)  ciri  khas  kambing  PE  antara  lain  bentuk  muka 

cembung  melengkung  dan  dagu  berjanggut,  terdapat  gelambir  di  bawah  leher 

yang tumbuh berawal dari sudut janggut, telinga panjang, lembek menggantung 

dan ujungnya agak berlipat, ujung tanduk agak melengkung, tubuh tinggi, pipih, 

bentuk garis punggung mengombak ke belakang, bulu tumbuh panjang di bagian 

leher, pundak, punggung dan paha, bulu paha panjang dan tebal. Kambing dan 

domba  pada  hakekatnya  merupakan  2  genus  dari  Capra yang  berdekatan. 

Meskipun demikian,  ada perbedaan yang mencolok yakni  domba dan kambing 

tidak  dapat  dikawin  silangkan.  Domba  mengeluarkan  kelenjar  di  celah-celah 

kukunya yang menghasilkan sekresi yang bersifat minyak serta memiliki bau yang 

khas. Kelenjar itu akan terus bereaksi apabila domba sedang berjalan. Kelenjar ini 

untuk memberi  petunjuk bagi  domba yang tersesat  dari  kawan-kawannya.  Ciri 

khas yang lain dari domba adalah tanduknya berpenampang segitiga yang tumbuh 



melilit  seperti  spiral  (Murtidjo,  1993).  Perbedaan anatomis  paling jelas antara 

kambing dan domba adalah bahwa kambing mempunyai rambut biasa bukannya 

wol. Kambing juga sedikit mempunyai perbedaan bentuk, yaitu badannya lebih 

bersudut-sudut dari pada domba dan kambing mempunyai ekor lebih pendek yang 

letaknya  lebih  tinggi.  Kebanyakan  kambing  mempunyai  janggut  dan  tanduk 

sedangkan beberapa bangsa domba tidak bertanduk serta mempunyai muka yang 

lurus (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988). 

2.2. Tanaman Jati (Tectona grandis, Linn.)

Jati  atau dengan nama latin  Tectona grandis,  Linn merupakan tanaman 

daerah  tropis  yang  sudah  dikenal  sejak  berabad-abad  lalu.  Jati  juga  memiliki 

banyak nama di beberapa daerah. Di Indonesia, umumnya dinamakan jati, kecuali 

di daerah Jawa Barat yang lebih dikenal dengan kijati. Dalam bahasa Inggris, jati 

terkenal dengan nama teak atau tek. Istilah ini berasal dari bahasa Malabar, India 

yaitu  kata  Tayk  atau  tayka.  Di Hindustan,  jati  dinamakan  Sngoen,  di  Thailand 

dikenal  sebagai  Mai sah,  sedangkan di Tamil  dinamakan  Tek maran.  Jati  juga 

terkenal dengan kualitas kayu yang sangat bagus dan kuat baik untuk konstruksi 

bangunan  maupun  untuk  pembuatan  meubel.  Secara  morfologis,  tanaman  jati 

memiliki tinggi yang dapat mencapai sekitar 30-45 meter. Dengan pemangkasan, 

batang  yang  bebas  cabang  dapat  mencapai  antara  15-20  cm.  Diameter  batang 

dapat  mencapai  220  cm.  Daun  berbentuk  opposite (bentuk  jantung  membulat 

dengan  ujung  meruncing),  berukuran  panjang  20-50  cm dan  lebar  15-40  cm, 

permukaannya  berbulu.  Daun  muda  (petiola)  berwarna  hijau  kecoklatan, 

sedangkan  daun  tua  berwarna  hijau  tua  keabu-abuan  (Sumarna,  2004).  Nama 



Tectona grandis diberikan oleh Lineaus fil.  Berdasarkan penelitian selanjutnya, 

jati  dimasukkan  ke  dalam  keluarga  Verbenaceae (Mahfudz,  2003).  Dalam 

sistematika klasifikasi tumbuhan, tanaman jati digolongan sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Angiospermae

Sub-kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Verbenales

Famili : Verbenaceae

Genus : Tectona

Spesies : Tectona grandis, Linn. 

Jati  termasuk  jenis  yang  menggugurkan  daunnya  bila  kekurangan  air. 

Tetapi  pada  daerah  yang  masih  memiliki  air  pada  musim kemarau,  jati  tetap 

berdaun dan tidak meranggaskan daunnya (Mahfudz, 2003). Ukuran besar daun 

jati bervariasi, daun jati muda memiliki panjang 80-100 cm dan lebar 60-70 cm. 

Semakin tua umur jati, ukurannya menjadi lebih kecil dengan panjang sekitar 20 

cm dan lebar  15 cm. Mahfudz (2003) menyatakan jati  termasuk  calcious  tree 

species, yaitu jenis tanaman yang memerlukan unsur kalsium dalam jumlah relatif 

besar untuk tumbuh dan berkembang. 

Menurut  Dephut  Jatim  (2002)  luas  kawasan  hutan  jati  di  Jawa  Timur 

sebesar  594.992 Ha.  Dari  data  tersebut  maka  guguran  daun  jati  yang  tersedia 

dalam jumlah yang melimpah pada beberapa daerah yang dekat dengan hutan jati 

untuk  digunakan  sebagai  pakan  ternak  pengganti  hijauan.  Bahan  pakan  yang 



berasal  dari  limbah  mempunyai  keistimewaan  masih  jarang  atau  tidak 

dimanfaatkan oleh manusia (Santoso, 1987).

2.3. Pakan Ternak Ruminansia

Pakan  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  pada  sebuah  usaha 

peternakan.  Untuk  mendapatkan  produksi  daging  yang  tinggi  pakan  yang 

diberikan harus dapat  memenuhi  kebutuhan ternak. Siregar (1995) menyatakan 

bahwa ransum merupakan satu atau berbagai jenis pakan yang diberikan kepada 

seekor ternak, selama sehari semalam dan ransum harus dapat memenuhi nutrien 

yang dibutuhkan oleh seekor ternak untuk berbagai  fungsi  tubuh seperti  hidup 

pokok,  produksi  maupun  reproduksi.  Lebih  lanjut  Siregar  (1995)  manyatakan 

bahwa memenuhi kebutuhan pokok ternak maka perlu diketahui jenis dan jumlah 

zat makanan yang diperlukan untuk hidup pokok maupun produksi yang meliputi 

: protein, energi, vitamin dan mineral.

Pakan  ternak  ruminansia  yang  ideal  ditinjau  dari  segi  biologis  dan 

ekonomis  terdiri  dari  sejumlah  hijauan  dan  konsentrat.  Bahan  pakan  kasar 

merupakan pakan utama untuk sapi potong sebagai salah satu ternak ruminansia. 

Bahan  pakan  kasar  dapat  berupa  rumput-rumputan,  leguminosa  dan  limbah 

pertanian. Bahan pakan kasar pada umumnya mengandung serat kasar yang tinggi 

sedangkan pakan penguat (pakan konsentrat) merupakan pakan pelengkap, sebab 

tidak  semua  zat  makanan  dapat  dipenuhi  dari  hijauan.  Salah  satu  cara  yang 

digunakan akan mencampur pakan sumber serat dengan konsentrat dalam bentuk 

ransum tunggal menjadi pakan lengkap (Blakely dan Bade, 1998).



Hijauan dan konsentrat dalam ransum kambing potong harus mempunyai 

perbandingan yang tepat. Kesalahan dalam menentukan perbandingan hijauan dan 

konsentrat  mengakibatkan  kerugian  dalam  produksinya.  Ørskov  (1998) 

menyatakan bahwa pemberian konsentrat yang berlebihan mempunyai efek yang 

merugikan  karena  sejumlah  besar  konsentrat  akan  berakibat  pada  peningkatan 

keasaman rumen sehingga akan mengganggu pencernaannya.

2.3.1. Hijauan

Perkembangan  pembangunan  sub-sektor  peternakan  tidak  terlepas  dari 

penyediaan  pakan hijauan  secara  kontinyu sepanjang  tahun,  baik  segi  kualitas 

maupun  kuantitas  guna  menunjang  produktivitas  ternak  yang  tinggi.  Makanan 

pokok ternak ruminansia  adaalah hijauan yang dapat  berupa rumput-rumputan, 

daun-daunan tanaman leguminosa, daun dari berbagai jenis pohon-pohonan atau 

tanaman semak serta limbah pertanian. Hijauan pakan ternak mempunyai peranan 

yang besar dalam produktivitas ternak ruminansia antara lain sebagai sumber zat-

zat  makanan  dan  juga  pengisi  perut  sehingga  ternak  sehingga  ternak  dapat 

berproduksi dengan baik (Subagiyo, 1988). Berikut ini sifat-sifat umum hijauan 

menurut Jurgen (1980) antara lain :

1. Bahan pakan yang rendah  energi dan mengandung lebih dari 18% serat 

kasar.

2. Padang  rumput,  hay,  silase  dan  biji-bijian  mungkin  sama  tapi  cara 

penanganan dapat mempengaruhi nilai nutrien pada ternak.

3. Mengandung  lebih  tinggi  serat  dari  pada  konsentrat  dan  biasanya 

mengandung energi lebih rendah serta kandungan protein yang tidak tetap.



4. Dibutuhkan dalam ransum ruminant untuk mengenyangkan (bulky).

5. Lebih  banyak  mengandung  kalsium  dan  elemen  mineral  dari  pada 

konsentrat.

6. Sumber vitamin terlarut yang lebih baik dari pada konsentrat.

7. Palatabel untuk ruminan.

Guguran daun jati adalah hasil samping yang diperoleh dari guguran daun 

dari tanaman jati. Pada musim kemarau guguran daun jati tersedia dalam jumlah 

yang  melimpah,  ini  dikarenakan tanaman jati  akan meranggas  (menggugurkan 

daunnya)  pada saat  kekurangan air  atau pada saat  musim kemarau.  Akibatnya 

banyak  yang  terbuang  sia-sia  padahal  sangat  bermanfaat  untuk  pakan  ternak 

karena pada musim kemarau tiba  rumput untuk pakan ternak sulit  didapatkan. 

Namun  sama  seperti  limbah  pertanian  lainnya,  guguran  daun  jati  mempunyai 

palatabilitas dan kecernaan yang rendah sehingga diperlukan suatu perlakuan baik 

secara fisik, kimia maupun biologi. 

2.3.2. Konsentrat

Konsentrat merupakan bahan pakan penguat yang berguna sebagai pakan 

pelengkap bagi ternak ruminansia, karena tidak semua zat makanan dipenuhi oleh 

hijauan (Chuzaemi dan Hartutik, 1988). Bahan pakan penyusun konsentrat dapat 

berupa sumber protein atau sumber energi dan umumnya terdiri dari biji-bijian 

dan hasil ikutan industri pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto, 1991).

Pemberian  pakan  konsentrat  sebaiknya  terdiri  dari  bermacam-macam 

campuran bahan pakan, karena dengan adanya variasi kandungan nutrisi tersebut 

diharapkan efisiensi pakan menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut akan 



saling  melengkapi  (Djannah,  1985).  Menurut  Blakely  dan  Bade  (1988) 

menyatakan bahwa pakan konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan 

pakan  yang  berkualitas  dan  palatabilitas  yang  tinggi  sehingga  dapat  berfungsi 

sebagai suplemen bagi hijauan dan ternak dapat mencapai produksi maksimum. 

Pemberian  konsentrat  dapat  dicampur  sekaligus  dengan hijauan  sebagai  pakan 

lengkap dan dapat digunakan sebagai pakan basal dalam pakan lengkap (Ørskov, 

1998). 

2.4. Pakan Lengkap

Pakan  yang  diberikan  pada  ternak  diperlukan  untuk  berbagai  fungsi 

biologis seperti hidup pokok, produksi dan reproduksi, sehingga secara kualitas 

maupun kualitas pakan yang diberikan harus memenuhi kebutuhan nutrient pakan 

yang diperlukan oleh ternak. Salah satu cara pemberian pakan pada ternak adalah 

dengan  cara  memberikan  bahan  pakan  sumber  serat  dan  konsentrat  secara 

bersamaan yang lebih dikenal dengan pakan lengkap. Pakan lengkap (complete 

feed) adalah penyajian pakan dengan sistem pencampuran komponen-komponen 

bahan pakan (hijauan dan konsentrat) secara bersama-sama untuk meningkatkan 

palatabilitas  pakan  dan  menurunkan  seleksi  bagian-bagian  pakan  oleh  ternak 

(Owen,  1979).   Dilihat  dari  nilai  nutrisinya  pakan  lengkap  mempunyai 

keuntungan  antara  lain  dapat  menjamin  pasokan zat  makanan  yang  seimbang, 

mengontrol  rasio  hijauan  dan  konsentrat,  membantu  dalam  memperbaiki 

penggunaan  limbah  pertanian,  mengurangi  sisa  hasil  pakan  dan  biaya  serta 

mengurangi  seleksi  pakan oleh  ternak (Reddy,  1988).  Disamping mengandung 

nutrisi  yang  seimbang,  keunggulan  pakan  lengkapdibanding  bahan  pakan  lain 



adalah harganya yang lebih murah. Hal ini dimungkinkan karena  complete feed 

dibuat  dari  bahan baku limbah pertanian  dan agroindustri  ditambah  perlakuan 

suplementasi bahan-bahan bernilai nutrisi tinggi. Pakan yang rendah nilai gizinya, 

bila dicampur pakan lain yang nilai gizinya tinggi maka campuran pakan itu akan 

dicerna lebih baik (Devendra dan Burns, 1970).

Pakan  lengkap  selain  mempunyai  keuntungan  juga  memiliki  faktor 

pembatas  dalam  mengembangkan  teknologi  yaitu:  meningkatnya  harga  mesin 

prosessing, kurangnya tenaga managerial dan tenaga ahli yang mampu mengolah 

limbah  industri  dan  limbah  pertanian,  sulit  diadaptasikan  pada  ternak  yang 

dipelihara  dengan cara  penggembalaan,  kurang ekonomis  untuk jumlah  ternak 

yang dipelihara sedikit.

2.5. Konsumsi pakan

Konsumsi  pakan  merupakan  jumlah  pakan  yang  dapat  dimakan  oleh 

ternak per satuan bobot badan dalam waktu 24 jam (Parakkasi,  1999). Tingkat 

konsumsi  pakan  seekor  ternak  bergantung  pada  bobot  badan  ternak,  individu 

ternak,  tipe  dan level  produksi,  palatabilitas  dan  faktor  lingkungan.  Konsumsi 

pakan  juga  dipengaruhi  oleh  degradasi  bahan  pakan  yang  berserat  tinggi, 

pengangkutan  digesta  dan  laju  keluarnya  bahan  pakan  dari  rumen.  Konsumsi 

pakan yang  dikontrol  secara fisiologis,  apabila  kandungan energi  dalam bahan 

pakan tinggi, ternak ruminansia akan berhenti makan bila kebutuhan energi telah 

terpenuhi  walau  kapasitas  rumen  masih  mampu  menampung  lebih  banyak 

(Church  dan  Pond,  1984)  dan  secara  kimiawi  dikontrol  oleh  hasil-hasil 

metabolisme yang diabsorbsi oleh ternak (Soebarinoto, Chuzaemi dan Mashudi, 



1991). Church (1998) dalam Anonimous (2007) juga melaporkan bahwa  faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pakan antara lain adalah: 

1. Palatabilitas 

Selera makan terhadap suatu bahan pakan sangat mempengaruhi 

jumlah konsumsi bahan kering. Makin tinggi palatabilitas konsumsi akan 

meningkat, demikian pula sebaliknya. 

2. Rasa 

Walaupun  tidak  semua  hewan  memiliki  keempat  jenis  indera 

perasa  (manis,  pahit,  asam  dan  asin)  secara  sempurna,  namun  hewan 

mampu  merasakan  beberapa  partikel  larut  yang  masuk  ke  mulut 

disebabkan adanya  alat perasa yang ada di lidah, langit-langit,  pharing 

dan rongga mulut lainnya. Adapun  jumlah indera rasa untuk setiap spesies 

berbeda-beda, seperti pada ayam 24, anjing 1700, manusia 9000,babi dan 

kambing  15000  dan  sapi  25000  buah.  Dilaporkan  pula  bahwa  domba 

hanya sedikit menyukai rasa manis, sedangkan sapi lebih suka manis dan 

sedikit asam, kambing cenderung menyukai semua rasa. 

3. Bau 

Bau  dihasilkan  oleh  senyawa  yang  mudah  menguap.  Hewan 

kurang  terpengaruh  oleh  adanya   efek  bau  pakan  terhadap  jumlah 

konsumsinya.  Bau  pakan  yang  paling  disukai  domba  adalah  bau  asam 

butirat.



2.6. Kecernaan pakan

Kecernaan  adalah  bagian  dari  nutrien  yang  tidak  diekskresikan  dalam 

feses yang yang diasumsikan sebagai nutrien yang diserap tubuh ternak. Bahan 

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

dapat meningkatkan produksi konsumsi pakan, dengan harapan kebutuhan nutrien 

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

1988). Kecernaan ada dua macam, yaitu kecernaan semu (apparent digestibility) 

dan  kecernaan  nyata  (true  digestibility).  Kecernaan  semu adalah  nutrien  yang 

dicerna  dan  diserap  dari  saluran  pencernaan  yang  diperoleh  dari  pengurangan 

nutrien  pakan  yang  dikonsumsi  dengan  nutrien  yang  keluar  melalui  feses. 

Kecernaan nyata adalah kecernaan dengan memperhitungkan sisa-sisa makanan 

yang  terlebih  dahulu,  mukosa,  alat  pencernaan  yang  telah  aus,  mikroba  dan 

enzim-enzim pencernaan. 

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 saluran pencernaan,  pakan yang dikonsumsi  terlalu  cepat  melalui 

alat pencernaan sehingga tidak akan mendapatkan cukup waktu untuk dicerna; 3) 

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

mempermudah dalam proses pencernaan; 4). Komposisi ransum.

Pengukuran kecernaan pakan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu 

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

denganmenggunakan  percobaan  langsung  pada  ternak.  Menurut  Doyle,  et  al. 

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



selalu sama, membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang lama. Selain itu 

mikroorganisme dan enzim yang dihasilkan  ternak merupakan  hal  sesitif  yang 

dapat mempengaruhi laju dan besarnya pencernaan (Van Soest, 1994). Metode in  

vivo memiliki  keuntungan  bila  dibandingkan  dengan  metode  lainnya,  karena 

metode  ini  lebih  mencerminkan  keadaan  yang  sebenarnya  tentang  kecernaan 

bahan pakan, yaitu mempertimbangkan palatabilitas ternak.



BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD) 

Dinas  Peternakan  Propinsi Jawa Timur  di  Singosari  Kabupaten  Malang  pada 

bulan  September  sampai  November  2007.  Analisis  kandungan  nutrien  bahan 

pakan  dan  feses  dilaksanakan  di  Laboratorium  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Ternak

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing PE sebanyak 12 

ekor dengan umur sekitar 12 bulan dan BB awal berkisar 20 – 26 kg yang 

ditempatkan  pada  kandang  individu  yang  dimodifikasi  menjadi  kandang 

metabolis.

2.   Bahan Pakan

      a.   Hijauan yang digunakan adalah rumput lapang

      b.   Konsentrat terdiri dari  pollard, bekatul, dan bungkil kalapa. 

      c.   Daun jati kering.

3.   Peralatan

      Peralatan yang digunakan adalah :

a. Kandang individu yang dimodifikasi menjadi kandang metabolis.



b. Timbangan  ternak  digital  yang  digunakan  untuk  menimbang  ternak 

kambing.

c. Timbangan  O’hauss  kapasitas  2,5  kg  dengan  ketelitian  0,01  kg  untuk 

menimbang sampel pakan (pemberian dan sisa) dan feses.

d. Peralatan analisis proksimat untuk menentukan kandungan nutrien dalam 

pakan  (pakan  pemberian  maupun  pakan  sisa)  dan  feses  yaitu  BK,  BO 

dan PK.

e. Seperangkat  alat  untuk  pembuatan  pakan  lengkap  (plastik,  timbangan, 

baskom, pengaduk dan chopper, mesin pengering berupa oven 60 oC untuk 

mengeringkan semua bahan pakan yang digunakan dalam penelitian).

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan feeding trial 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4  perlakuan 

dan 3 ulangan berdasarkan BB (20 - <22 kg, 22 - <24 kg, 24 – 26kg). Penelitian 

dilaksanakan merupakan percobaan pengkuran Konsumsi pakan dan Kecernaan in  

vivo. Pakan perlakuan disusun dalam 100% BK dengan perbandingan 30% BK 

hijauan dan 70% BK konsentrat. Berikut masing-masing pakan perlakuan :

R0 = 70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (30% rumput lapang)

R1 = 70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (20% rumput lapang+10% daun jati)

R2 = 70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (10% rumput lapang+20% daun jati)

R3 = 70% BK konsentrat + 30% BK hijauan (30% daun jati)



3.3.1. Pengukuran Konsumsi Pakan 

Pengukuran konsumsi pakan dilakukan dengan cara penimbangan jumlah 

pakan yang diberikan dan sisa pakan. Pengambilan sampel pakan pemberian dan 

sisa setiap periode penelitian dilakukan setiap hari pada saat koleksi data. Pada 

akhir penelitian sampel pakan pemberian setiap hari selama 30 hari dikomposit 

untuk dianalisis  BK, BO dan PK, sedangkan sampel sisa pakan setiap periode 

dikomposit per ekor selama 30 hari untuk dianalisis BK, BO dan PK. Adapun cara 

perhitungannya sebagai berikut :

Konsumsi BK = (%BK pakan pemberian x jumlah pakan pemberian) – 

(%BK pakan sisa x jumlah pakan sisa) 

Konsumsi  BO =  (%BK pakan pemberian  x  %BO pemberian  x  jumlah 

pakan pemberian)  –  (%BK pakan sisa x  %BO pakan 

sisa x jumlah pakan sisa)

Konsumsi  PK =  (%BK pakan  pemberian  x  %PK pemberian  x  jumlah 

pakan pemberian)  –  (%BK pakan sisa  x  %PK pakan 

sisa x jumlah pakan sisa)

3.3.2. Pengukuran Kecernaan in vivo

Pengukuran kecernaan secara in vivo dilakukan dengan menggunakan 

metode koleksi total yang terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap adaptasi

Pada tahap ini ternak diberi pakan konsentrat dan daun jati secara sedikit demi 

sedikit, hal ini bertujuan untuk membiasakan ternak berada di dalam kandang 



dan  pakan  yang  dicobakan.  Tahap  ini  dilakukan  selama  2 minggu  untuk 

mengamati konsumsi pakan dan BB ternak.

b.  Tahap pendahuluan

Pada tahap ini ternak telah dikelompokkan menjadi  3  kelompok berdasarkan 

BB ternak dan diberikan dengan pakan perlakuan (R0, R1, R2 dan R3) sesuai 

dengan hasil pengacakan. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh 

pakan sebelumnya dan membiasakan ternak memakan pakan perlakuan. Hal 

ini dilakukan selama 2 minggu dengan mengamati konsumsi pakan dan pada 

akhir tahap ini dilakukan penimbangan untuk mengetahui PBB ternak.

c.  Tahap koleksi data

Selama  tahap  ini  dilakukan  penimbangan  dan  pengambilan  sampel  pakan 

pemberian, pakan sisa dan feses pada masing-masing ternak secara sampling. 

Tahap koleksi dilakukan selama  4 minggu dan bertujuan untuk mengetahui 

konsumsi nutrient pakan, kecernaan nutrient pakan, konsumsi nutrient tercerna 

pakan, serta PBB ternak.

Pengukuran  kecernaan nutrien pakan meliputi  kecernaan BK 

(KcBK),  kecernaan  BO  (KcBO),  dan  kecernaan  PK  (KcPK).  Pengukuran 

kecernaan dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

%100
)(

)()((%) x
grKonsumsiBK

grFesesgrKonsumsiBKKcBK −=

%100
)(

)()((%) x
grKonsumsiBO

grFesesgrKonsumsiBOKcBO −=

%100
)(

)()((%) x
grKonsumsiPK

grFesesgrKonsumsiPKKcPK −=



3.4. Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah:

a. Kandungan Nutrien pakan BK, BO, dan PK

b. Konsumsi BK, BO, dan PK

c. Kecernaan BK, BO, dan PK

3.5.Analisis Statistik

Data  yang  diperoleh dari  penelitian  ini  dianalisis  dengan menggunakan 

analisis  peragam  dengan  bobot  badan  awal  sebagai  peragamnya  dan  untuk 

mengetahui  perbedaan  perlakuannya  diteruskan  dengan  analisis  ragam  yaitu 

Rancangna  Acak  Kelompok  (RAK)  dengan  4  perlakuan  dan  3  ulangan 

berdasarkan  bobot badan. Apabila diantara perlakukan menunjukkan perbedaan 

nyata  atau sangat  nyata  maka akan dilakukan dengan uji  BNT (Yitnosumarto, 

1991).

Model analisis yang digunakan:

 Yij = ijj εβτµ +++ i  , dimana : i = 1, 2, ... p

           J = 1, 2, ... p

Keterangan : Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j
    µ = nilai tengah umum
     iτ    = pengaruh perlakuan ke-i
     jβ = pengaruh kelompok ke-j
      ijε = galat percobaan pada perlakuan ke-I kelompok ke-j
       p = banyaknya perlakuan
       r = banyaknya kelompok/ulangan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kandungan Nutrien Pakan

Pakan yang  diuji  dalam penelitian  ini  adalah limbah kehutanan  berupa 

guguran daun jati (Tectona grandis, Linn) yang digunakan untuk mensubstitusi 

rumput lapang. Kandungan nutrien dari bahan-bahan penyusun pakan perlakuan 

dan daun jati yang digunakan dalam penelitian yang dianalisis di Laboratorium 

Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  Jurusan  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya Malang disajikan dalam tabel 1 berikut ini : 

Tabel 1. Kandungan nutrien bahan pakan yang digunakan dalam penelitian yang 
dianalisis  di  Laboratorium  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Bahan Pakan Kandungan Nutrien (%BK)
BK BO PK SK LK

Pollard
Bekatul
Bungkil kelapa
Mineral
Rumput lapang  kering
Daun jati kering

89,30
92,50
92,05
100,00
88,56
89,07

96,58
82,74
93,60

-
84,32
71,83

15,98
6,04
21,09

-
10,04
4,90

7,51
9,57
10,20

-
23,47
26,04

4,91
12,24
12,10

-
1,98
5,59

Dari  tabel 1 diketahui bahwa kandungan protein (PK) daun jati (4,90%) 

lebih  rendah  dari  pada  kandungan  (PK)  rumput  lapang  (10,04%).  Sedangkan 

kandungan serat kasar (SK) daun jati (26,04%) lebih tinggi dari pada kandungan 

SK rumput lapang (23,47%). Dalam penelitian ini digunakan daun jati yang telah 

gugur, seperti diketahui bahwa daun yang telah gugur adalah daun yang telah tua 

dan  telah  mengalami  lignifikasi  sehingga  kandungan  lignin  meningkat  dan 

menurunkan kecernaan. Ini sesuai dengan Davies (1982) yang menyatakan bahwa 



lignin  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  umur  tanaman.  Selanjutnya 

kandungan  bahan  kering  (BK)  dan  bahan  organik  (BO)  dan  daun  jati  tidak 

berbeda jauh dibandingkan dengan BK, BO dan SK rumput lapang.

  Kandungan nutrien pakan perlakuan yang digunakan selama penelitian 

disajikan pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Kandungan nutrien pakan perlakuan yang digunakan selama penelitian

Perlakuan Kandungan nutrien (%BK)
BK BO PK SK LK Abu

R0 88.84 78.19 13,98 14.46 6.12 10.65
R1 89.09 78.84 13.84 17.02 6.84 10.26
R2 89.32 78.73 13.95 20.57 7.20 10.59
R3 88.41 77.12 13.70 21.05 7.16 11.29

Dari hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa kandungan BK dan BO 

pakan perlakuan tidak ada perbedaan yang berarti. Perbedaan yang hanya berkisar 

antara 1% - 2% diakibatkan karena bahan pakan perlakuan yang diberikan sudah 

dalam bentuk kering sehingga kandungan airnya rendah.  

Seperti terlihat pada tabel 2 bahwa semakin tinggi penggunaan daun jati 

sebagai  substitusi  rumput  lapang kandungan  SK  semakin  meningkat.  Hal  ini 

disebabkan karena kandungan SK dari daun jati lebih tinggi (26,04%) dibanding 

kandungan SK rumput lapang (23,47%). 

Kandungan  protein kasar (PK) pada pakan perlakuan secara perhitungan 

telah disusun  iso protein yaitu sebesar 13%, namun demikian dari hasil analisis 

laboratorium  kandungan  PK  pakan  perlakuan  mengalami  perbedaan  namun 

perbedaan itu tidak berarti. Pada penelitian ini tidak dilakukan penambahan urea 

dalam pakan perlakuan, hal ini desebabkan kekhawatiran pihak UPTD Singosari 



sebagai  pemilik  ternak takut  akan terjadinya  endapan residu  urea pada  daging 

yang dapat menurunkan kualitas daging dan kesehatan konsumen. 

4.2. Konsumsi Pakan

Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk mengevaluasi nilai nutrisi 

bahan  pakan.  Rata-rata  konsumsi  pakan  masing-masing  perlakuan  selama 

penelitian disajikan pada tabel 3 di bawah ini. 

Tabel 3. Rata-rata konsumsi nutrien pakan perlakuan terkoreksi selama penelitian

Perlakuan Konsumsi (g/KgBB0,75/hari)
BK BO PK

R0 61,62 + 16.33 a 47,64 + 13.02 a 10,84 + 0.51 a

R1 71,62 + 10,74 a 56,30 + 8,54 a 10,99 + 1.12 a

R2 68,21 + 18.13 a 53,53 + 14.47 a 11,17 + 1.20 a

R3 80,53 + 6.82 a 62,07 + 5.27 a 11,20 + 0.88 a

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

Dari  hasil  analisis  peragam  diketahui  bahwa  bobot  badan  awal 

ternak  tidak  berpengaruh  nyata  (P>0,05)  terhadap  konsumsi  pakan  dan  untuk 

mengetahui perbedaan perlakuannya dilanjutkan dengan analisis ragam. Dari hasil 

analisis  ragam  diketahui  bahwa  pakan  perlakuan  tidak  berpengaruh  nyata 

(P>0,05)  terhadap  konsumsi  pakan.  Pakan  perlakuan  yang  diseragamkan 

kandungan proteinnya atau  iso protein akan mengakibatkan proporsi konsentrat 

sumber  protein  (pollard dan  bungkil  kelapa)  meningkat  seiring  dengan 

meningkatnya proporsi daun jati pada pakan perlakuan. Pada pakan perlakuan R3 

proporsi pollard dan bungkil kelapa paling banyak (dapat dilihat pada lampiran 2) 

padahal seperti kita ketahui bahwa pollard dan bungkil kelapa mempunyai TDN 

cukup tinggi (74,83% dan 73,40% menurut Wahyono dan Hardianto,  2004), hal 



ini mungkin yang menyebabkan konsumsi pada pakan R3 tinggi. Kemungkinan 

lain pakan perlakuan R3 dengan perbandingan 70% konsentrat dan 30% daun jati 

merupakan pakan yang  mempunyai  palatabilitas  tinggi  dan  mudah dikonsumsi 

oleh  ternak  karena  daun  jati  yang  digunakan  telah  digiling  halus  sehingga 

teksturnya  hampir  sama  dengan  konsentrat.  Tetapi  dari  hasil  analisis  tersebut 

menunjukkan  bahwa  pakan  perlakuan  tidak  memberikan  pengaruh  yang  nyata 

sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  nilai  KBK,  KBO  dan  KPK  adalah  sama, 

walaupun  pada  tabel  3  di  atas  tertulis  bahwa perlakuan  R3 paling  tinggi  bila 

dibandingkan dengan R0, R1, dan R2. 

Pemberian pakan pada saat penelitian dilakukan dua kali,  hal ini sesuai 

dengan Arora (1989) dalam Tajudin (2007) bahwa pemberian pakan beberapa kali 

dalam  sehari  akan  meningkatkan  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  pakan  sekaligus  dalam jumlah  besar  akan menyebabkan 

kehilangan banyak nutrien karena pakan banyak yang lolos dari digesti rumen.

4.3 Kecernaan Pakan

Kecernaan pakan adalah bagian nutrien yang tidak diekskresikan dalam 

feses  yang  diasumsikan  sebagai  nutrien  yang  diserap  tubuh ternak.  Dari  hasil 

analisis peragam menunjukkan bahwa bobot badan awal ternak tidak berpengaruh 

nyata (P>0,05) terhadap kecernaan baik KcBK, KcBO maupun KcPK, sehingga 

untuk  mengetahui  perbedaannya  dilanjutkan  dengan  analisis  ragam.  Dari  hasil 

analisis ragam dapat diketahui bahwa KcBK dan KcBO pakan perlakuan tidak 



berpengaruh  nyata  (P>0,05)  sedangkan  KcPK  pakan  perlakuan  menunjukkan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Rataan kecernaan pakan perlakuan dapat 

dilihat pada tabel 4 yang disajikan dibawah ini.

Tabel 4. Rata-rata kecernaan pakan perlakuan terkoreksi selama penelitian

Perlakuan Kecernaan (%)
BK BO PK

R0 64,08 + 9,44 a 61,71 + 9,19 a 84,11 + 5.76 c

R1 56.11 + 3.12 a 56,04 + 2.65 a 76,44 + 3,24 b

R2 51.99 + 4.59 a 53,05 + 3,81 a 77,80 + 3,31 b

R3 50.75 + 2.35 a 49,07 + 3,10 a 61,37 + 2.57 a

Keterangan :  a-c Superskrip yang  berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).

Dari tabel 4 terlihat bahwa KcBK dan KcBO tidak berbeda nyata sehingga 

dapat dikatakan sama, sedangkan untuk KcPK nilai tertinggi terjadi pada pakan 

perlakuan R2, walaupun dalam tabel 4 di atas tertulis bahwa R0 yang paling tinggi 

tetapi  R0  merupakan  pakan  kontrol  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. 

Tingginya  nilai  KcPK  tidak  dipengaruhi  oleh  nilai  konsumsinya  dimana  nilai 

KPK tertinggi terjadi pada pakan perlakuan R3 tetapi sekali lagi walaupun ada 

perbedaan, nilai KPK tetap sama (tidak berbeda nyata, P>0,05). Ini tidak sesuai 

dengan  pernyataan  Soebarinoto,  Chuzaemi,  dan  Mashudi  (1991)  dimana 

peningkatan  konsumsi  sejalan  dengan peningkatan  kecernaan.  Namun menurut 

Devendra dan Burns (1994) penambahan konsentrat protein tinggi pada hijauan 

yang mengandung protein rendah lebih banyak berpengaruh pada konsumsi pakan 

dari pada daya cerna. 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa pakan yang disusun iso protein akan 

mengakibatkan  proporsi  konsentrat  sumber  protein  meningkat  seiring  dengan 

meningkatnya  proporsi  daun  jati  dan  merujuk  pada  pernyataan  Devendra  dan 



Burn  (1994),  hal  ini  akan  mengakibatkan  perubahan  komposisi  bahan  pakan 

penyusun pakan perlakuan sehingga akan membawa konsekuensi kualitas pakan 

yang berbeda. Dengan kata lain jika konsumsi pakan tersebut tinggi tidak serta 

merta  kecernaannya  juga  tinggi,  karena  komposisi  pakan  akan  mempengaruhi 

sifat  kimiawi pakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Soebarinoto dkk (1991) 

bahwa  menurunnya  kecernaan  pakan  tergantung  pada  sifat  fisis  dan  kimiawi 

pakan.

Selain  komposisi  pakan  yang  berbeda,  penggunaan  konsentrat  protein 

tinggi  sebagai  satu-satunya  sumber  protein  dalam  pakan  juga  mempengaruhi 

konsumsi dan kecernaan. Jika sumber protein dalam pakan merupakan sumber N 

dan tidak mengandung senyawa kimia yang lain seperti urea mungkin tidak akan 

terlalu  mempengaruhi  konsumsi  dan kecernaan.  Anonimus  (2007)  menyatakan 

kualitas protein tidak menjadi unsur mutlak dalam ransum ruminansia, sehingga 

pemberian  garam  ammonium  atau  urea  sudah  mencukupi  kebutuhan  ternak 

ruminansia akan protein.

 



  BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  semakin  tinggi 

substitusi daun jati sampai level 30% dapat menurunkan kecernaan terutama pada 

kecernaan PK. Konsumsi pakan tertinggi pada pakan perlakuan R3 dan kecernaan 

tertinggi terjadi pada pakan perlakuan R1 dengan rataan 55,73% untuk  KcBK, 

54,97% untuk KcBO dan 74,93% untuk  KcPK. Hasil tersebut merupakan hasil 

dengan  menggunakan  pakan  lengkap  sesuai  dengan  formulasi  yang  telah 

diperhitungkan dalam penelitian ini. 

5.2. Saran

Penggunaan daun jati sebagai substitusi hijauan masih perlu diuji kembali. 

Perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan anti nutrisi daun jati. 

Penggunaan  daun  jati  sebaiknya  tidak  lebih  dari  30%  dalam  pakan  dan 

penyajiannya disarankan dalam bentuk pakan lengkap.
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