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RINGKASAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Simpang Coklat No 16 Malang, mulai 

tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2012, yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh substitusi ampas tahu pada daun turi terhadap pertambahan 

bobot badan domba ekor gemuk betina post-weaning. Penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pemeliharaan domba ekor gemuk 

betina terutama pada post-weaning. 

 Pada post-weaning, domba ekor gemuk memerlukan pakan penguat selain 

pakan utama, yaitu hijauan guna menunjang pertumbuhannya. Dengan demikian 

pemberian ampas tahu sebagai pakan penguat diharapkan dapat meningkatkan 

pertumbuhan bobot badan. 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 9 ekor domba ekor gemuk 

(DEG) betina pada masa pertumbuhan periode lepas sapih, yaitu umur 9 – 10 

bulan dengan bobot rata-rata 21,8 kg (berkisar antara 19,8 kg sampai 23,5 kg) 

dengan koefisien keragaman 6,45 %. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan (experiment), 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 

kelompok, tiap perlakuan terdiri dari 3 ekor domba ekor gemuk, terbagi dalam 

Perlakuan 1 (P1): pemberian 100% pakan hijauan (turi)2.550 gr (sebagai kontrol); 

Perlakukan 2 (P2): pemberian 80% pakan hijauan (turi) 2.040 gr dan 20% ampas 

tahu 510 gr; Perlakuan 3 (P3): pemberian 60% pakan hijauan (turi) 1.530 gr dan 

40% ampas tahu 1.020 gr. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian ampas tahu 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata (p <0,05) terhadap pertambahan bobot 

badan domba ekor gemuk betina post-weaning. Nilai konsumsi BK, BO, dan PK 

tertinggi adalah pada P3 diikuti dengan perlakuan P2 dan P1. Demikian pula PBB 

tertinggi terjadi pada domba yang diberi perlakuan P3 sebesar 70,47 g/ekor/hari, 

P2 sebesar 68,06 g/ekor/hari dan P1 sebesar 62 g/ekor/hari.  

Dapat disimpulkan bahwa tingkat penambahan ampas tahu pada level  

20% - 40% terhadap pakan hijauan (turi) dapat digunakan sebagai salah satu 

alternatif pakan ternak rumiansia khususnya domba ekor gemuk betina post-

weaning.  

Disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan periode yang lebih 

lama untuk ternak yang sama atau dilakukan pada ternak ruminansia yang 

berbeda, sehingga dapat diketahui perbedaan hasilnya. 
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ABSTRACT 

 

 

This study was conducted at Simpang Coklat Street No 16 Malang, from 7 

May to 5 June 2012, which aims to determine the effect of feeding tofu to the 

body weight gain of females fat tailed sheep in post-weaning. This study is 

expected to be used as a reference in the fat tail sheep breeding, especially in post-

weaning. 

In its infancy, the fat tail sheep need feeding booster besides the main feed, 

the green feed to support growth. Thus giving tofu a booster feed is expected to 

increase the growth of body weight. 

The material used in this study are 9 females fat tailed sheep during the 

growth period of weaning off, on the aged 9-10 months with an average weight of 

21.8 kg (range from 19.8 kg to 23.5 kg) with a coefficient of variability of 6.45%. 

The method of experiment is used to analize, using a randomized block 

design (RAK) with 3 treatments and 3 groups, each treatment consisted of 3 fat 

tailed sheep, divided in Treatment 1 (P1): giving 100% green feed (turi) 2,550 gr 

(as a control); Treatment 2 (P2): giving 80% green feed (turi) 2,040 gr and 20% 

tofu 510 grams; Treatment 3 (P3): giving 60% green feed (turi) 1,530 gr and 40 % 

1,020 gr tofu. 

The results of the analysis showed that giving of a variety of tofu exert a 

significantly different (p < 0.05) on body weight gain of females fat tailed sheep 

females post-weaning. The consumption value of BK, BO, and PK is the highest 

followed by P3, followed P2 and P1. Similarly, the highest body weight sheep are 

fed treated P3 of 70.47 gr/sheep/day, P2 of 68.06 gr/sheep/day, and P1 by 62 

gr/sheep/day. 

It can be concluded that the addition of tofu at the level of 20% - 40% for 

green feed (turi) can be used as an alternative feed ruminants especially females 

fat tailed sheep post-weaning. 

It is recommended that further research with a longer period for the cattle 

of the same or do the different ruminants, so as to know the difference in 

outcomes. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Domba termasuk hewan ternak yang mudah beradaptasi dengan berbagai 

kondisi lingkungan. Hewan ini senang hidup berkelompok, sehingga tidak akan 

memisahkan diri dari kelompoknya saat digembalakan. Domba cepat berkembang 

biak, dalam dua tahun induk domba dapat melahirkan anak sebanyak tiga kali dan 

bisa melahirkan lebih dari dua ekor per kelahiran. Keuntungan usaha 

penggemukan domba berasal dari selisih berat badan pada awal program dan berat 

badan pada akhir program penggemukan. Selain itu, anakan domba menjadi  aset 

peternak sebagai penyedia daging, penyedia pupuk, dan sebagai hewan kontes 

(Ridwan, 2010). 

Usaha ternak domba di Indonesia mempunyai prospek yang baik, 

mengingat diperkirakan dalam setiap tahunnya diperlukan sekitar 2,5 juta ekor 

domba untuk kepentingan hewan kurban. Pada tahun 2008 diperkirakan populasi 

domba sekitar 9,5 juta ekor dan diperhitungkan mampu menyediakan domba 

untuk dipotong sekitar 3,6 juta ekor setahun.  Populasi domba pada 25 tahun 

mendatang dapat berkembang menjadi sekitar 19 juta ekor.  Populasi domba ini 

terkonsentrasi di di Jawa Barat berupa domba ekor tipis (DET) dan domba ekor 

gemuk (DEG) di Jawa Timur. Pembibitan domba yang terdapat di Jawa Barat 

berupa domba Garut, sedangkan perbibitan domba ekor gemuk banyak dilakukan 
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di daerah Situbondo, Jember dan Banyuwangi. Secara umum domba dipelihara 

oleh peternak sebagai penghasil daging (ternak potong).   

Industri peternakan domba di Indonesia masih membutuhkan adanya breed 

domba unggul dengan produktivitas yang baik. Saat ini telah tersedia berbagai 

alternatif penciptaan bibit unggul hasil seleksi SDGT maupun hasil persilangan 

dengan domba impor. Domba Garut merupakan salah satu jenis domba yang 

mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hasil persilangan berupa domba 

komposit Garut mempunyai daya tumbuh yang cukup baik. Sementara domba 

Sumatera telah terbukti mempunyai daya tahan terhadap parasit internal. Domba 

komposit Sumatera merupakan hasil persilangan antara DET dengan domba 

Barbados Black Belly dan domba Virgin Island White St.Croix telah menunjukan 

produktivitas yang lebih baik dibandingkan domba lokal. Namun demikian 

keberadaan domba-domba tersebut masih sangat terbatas, sehingga masih 

diperlukan upaya pengembangan bibit tersebut secara lebih intensif sehingga tidak 

perlu adanya upaya untuk mencoba persilangan-persilangan baru (Anonimus, 

2012d). 

Domba ekor gemuk (DEG) atau fat tailed sheep dikenal dari bentuk 

ekornya yang gemuk, sehingga digolongkan ke dalam domba ekor gemuk. DEG 

banyak terdapat di daerah Madura, Jawa Timur dan wilayah Indonesia Timur 

seperti di Lombok, Sumbawa, Kisar, dan Sawa.  Populasi ternak domba sebagian 

besar berada pada petani peternak di pedesaan yang merupakan tulang punggung 

produksi pangan hewani asal ternak. Populasi ternak domba  di Indonesai tidak 

menyebar secara merata di seluruh propinsi, umumnya umumnya terkonsentrasi di 
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pulau Jawa terutama di daerah Jawa Barat  yaitu sebanyak  5.524.209 ekor 

(52,75%), Jawa Tengah 2.661.731 (25,42%), Jawa Timur 740.667  (7,07%) dan 

Banten  637.072  (6,08%),  sedangkan di luar pulau Jawa populasi domba  adalah 

sebesar  908.312 (7,38%)  yang tersebar diberbagai pulau di Indonesia (Dirjen 

Peternakan, 2009). 

Domba ekor gemuk (DEG) dikenal sebagai domba tropis yang prolifik 

yaitu hewan yang memiliki kemampuan melahirkan lebih dari satu anak yang 

biasa disebut sebagai sifat peridi.  DEG dikenal  dari bentuk ekornya yang gemuk, 

berbulu putih dengan kualitas wol dan  kulit relatif baik, pada jantan maupun 

betina tidak bertanduk, telinga umumnya berukuran medium dengan posisi agak 

menggantung. Ciri spesifik yang dimiliki oleh DEG adalah bentuk ekor yang lebar 

dan panjang sehingga terlihat gemuk dan besar  yang  berfungsi sebagai tempat 

penimbunan lemak, sedangkan bagian ujung  ekor kecil  dan  tidak terdapat 

timbunan lemak. Panjang ekor mencapai 14 ruas tulang dan lemak terdapat di  

tengah dan bagian bawah ekor, sehingga ekor kelihatan lebar  (Bradford  dan  

Inounu, 1996). Keistimewaan yang terdapat pada DEG adalah kemampuan 

beradaptasi yang sangat baik terhadap lingkungan kering dan terhadap lingkungan 

panas.   

Domba ekor gemuk (DEG) merupakan ternak golongan ruminansia. 

Produktivitas DEG dapat ditingkatkan, salah satunya melalui peningkatan kualitas 

pakan menggunakan ampas tahu. Ampas tahu merupakan hasil ikutan proses 

pembuatan tahu, yang dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak ruminansia 

dan unggas. Bahan pakan ini mudah didapat dan memiliki nilai gizi cukup baik 
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dengan kandungan protein kasar 21%. Sebagai pakan tambahan, ampas tahu dapat 

berfungsi melengkapi protein dari hijauan (Anonimus, 2010d). Penelitian yang 

dilakukan oleh Duldjaman (2004) memberikan hasil, bahwa pemberian ampas 

tahu kepada domba sapihan yang pakan utamanya rumput, meningkatkan 

konsumsi bahan kering, protein, TDN, keefisienan penggunaan pakan dan 

pertambahan bobot hidup. Pertambahan bobot hidup yang tinggi dapat 

menghasilkan domba dengan kondisi tubuh yang baik. Penelitian Sragafa (2009) 

memberikan hasil yang sama, bahwa ampas tahu memiliki nilai nutrisi yang baik 

dan digolongkan ke dalam bahan pakan sebagai sumber protein. Ampas tahu 

apabila diolah dan diawetkan, baik secara kering maupun secara basah dapat 

dimanfaatkan dan disimpan dalam waktu yang cukup lama. Ampas tahu 

digunakan sebagai ransum memberikan pengaruh yang baik terhadap performans 

ternak ruminansia. Ampas tahu apabila diproteksi dengan tannin dalam rumen 

akan tanah terhadap degradasi, hal ini dicerminkan dengan menurunnya 

konsentrasi VFA NH3, bakteri, dan protozoa rumen. 

Pada penelitian ini dilakukan perlakukan pemberian pakan kepada domba 

ekor gemuk (DEG) berupa ampas tahu sebagai penguat dan turi sebagai pakan 

hijauan, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertambahan bobot badan pada 

post-weaning. Turi di pilih sebagai pakan hijauan karena daun dan bunganya kaya 

akan nutrisi, hingga sangat baik sebagai pakan ternak. Kandungan lengkap nutrisi 

daun turi adalah protein 30,1%, serat kasar 5,1%, karbohidrat 42,3%, dan abu 

10,4%. Sementara bunganya mengandung protein 14,5%, serat kasar 10,9%, 

karbohidrat 77,3%, dan abu 4,5% (Anonimus, 2011a). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Pada post-weaning, selain pakan utama yaitu hijauan yang berupa daun 

turi, domba ekor gemuk memerlukan pakan penguat guna menunjang 

pertumbuhannya. Ampas tahu sebagai pakan penguat diharapkan dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan. Adapun masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

“Apakah terdapat pengaruh susbtitusi ampas tahu pada daun turi terhadap 

pertambahan bobot badan domba ekor gemuk betina post-weaning ?”. 

 

1.3 Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi ampas tahu 

pada daun turi terhadap pertambahan bobot badan domba ekor gemuk betina post-

weaning. 

 

1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu acuan 

dalam pemeliharaan domba ekor gemuk, terutama pada post-weaning. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

“Susbtitusi ampas tahu pada daun turi akan memberikan pengaruh yang 

lebih baik terhadap pertambahan bobot badan domba ekor gemuk betina post-

weaning” 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jenis-Jenis Domba di Indonesia 

Domba merupakan ternak yang pertama kali didomestikasi, dimulai dari 

daerah Kaspia, Iran, India, Asia Barat, Asia Tenggara, dan Eropa sampai ke 

Afrika. Di Indonesia, domba terkelompok menjadi: (Anonimus, 2010c; Ridwan, 

2010; Anonimus, 2011b; Setiawan & MT Farm, 2011; Purbowati, 2011; 

Anonimus, 2012a) 

1. Domba Ekor Tipis (Javanese Thin Tailed Sheep) 

Domba ini merupakan domba yang banyak terdapat di Jawa Barat dan Jawa 

Tengah yang sering disebut dengan Domba Gembel yang merupakan domba 

asli Indonesia. Domba ini termasuk golongan domba kecil, dengan berat 

domba jantan mencapai 30-35 kg dan domba betina mencapai 15-20 kg. 

Warna bulu dominan putih dan biasanya memiliki bercak hitam di seputar 

mata, hidung dan beberapa bagian tubuh lainnya. Ekornya tidak menunjukkan 

adanya desposisi lemak. Domba jantan memiliki tanduk kedil dan melingkar, 

sedangkan yang betina biasanya tidak bertanduk. Telinga umumnya medium 

sampai kecil dan sebagian berposisi menggantung. Bulunya berupa wol yang 

kasar. Baik domba jantan maupun betina merupakan tipe domba penghasil 

daging atau sering disebut jenis domba potong atau domba pedaging. 

Keunggulan domba ekor tipis ini adalah bersifat prolific (dapat melahirkan 

anak kembar 2-5 ekor setiap kelahiran), mudah berkembang biak dan tidak 
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dipengaruhi musim kawin, serta mampu beradaptasi pada daerah tropis dan 

makanan yang buruk. 

 

Gambar 1. 

 

Domba Ekor Tipis (Javanese Thin Tailed Sheep) 

(Sumber: Anonimus, 2010c; Anonimus, 2011b) 

 

2. Domba Ekor Gemuk (Javanese Fat Tailed Sheep) 

Domba ini banyak terdapat di Jawa Timur dan Madura, serta pulau-pulau di 

Nusa Tenggara. Di Sulawesi Selatan dikenal sebagai domba Donggala, 

sedangkan di Jawa di kenal dengan nama domba Kibas. Tanda-tanda yang 

merupakan karakteristik khas domba ekor gemuk adalah ekor yang besar, 

lebar dan panjang. Bagian pangkal ekor membesar merupakan timbunan 

lemak, sedangkan bagian ujung ekor kecil tidak berlemak. Cadangan lemak di 

bagian ekor berfungsi sebagai sumber energi pada musim paceklik. Warna 

bulu putih, tidak bertanduk baik domba jantan maupun betina. Bulu wolnya 

kasar dan gembel. Dada terlihat serasi dan kuat seperti bentuk perahu, ke 

empat kakinya kalau jalan agak lamban karena menanggung berat badan dan 

ekornya yang gemuk. 
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Domba ini dikenal sebagai domba yang tahan terhadap panas dan kering. 

Domba ini diduga berasal dari Asia Barat Daya yang dibawa oleh pedagang 

bangsa Arab pada abad ke-18. Pada sekitar tahun 1731 sampai 1779 

pemerintah Hindia Belanda telah mengimpor domba Kirmani, yaitu domba 

ekor gemuk dari Persia. Apakah domba ekor gemuk merupakan keturunan 

dari domba-domba ini, belum diketahui. Bentuk tubuh domba ekor gemuk 

lebih besar dari pada domba ekor tipis. Domba ini merupakan domba tipe 

pedaging, berat jantan dewasa antara 40 – 60 kg, sedangkan berat badan 

betina dewasa 25 – 35 kg. Tinggi badan pada jantan dewasa antara 60 – 65 

cm, sedangkan pada betina dewasa 52 – 60 cm. 

Keunggulan domba ekor gemuk ini adalah tahan terhadap panas dan kering. 

  

Gambar 2. 

 

Domba Ekor Gemuk (Javanese Fat Tailed Sheep) 

(Sumber: Anonimus, 2010c; Anonimus, 2011b;  

Anonimus, 2012a) 

 

 

 

3. Domba Priangan (Domba Garut) 
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Domba Garut merupakan hasil persilangan segitiga antara domba lokal (asli 

Indonesia), Domba Cape/Capstaad (Domba Ekor Gemuk atau Kibas) dari 

Afrika Selatan dan Domba Merino dari Asia Kecil, yang dibentuk kira-kira 

pada pertengahan abad ke 19 (±1854), dirintis oleh Adipati Limbangan 

Garut. Sekitar 70 tahun kemudian yaitu tahun 1926 Domba Garut telah 

menunjukan suatu keseragaman, misalnya bentuk tanduk yang besar 

melingkar diturunkan dari Domba Merino.  

Pada awalnya domba priangan atau domba garut ini berkembang di Priangan 

(Jawa Barat), terutama di daerah Bandung, Garut, Sumedang, Ciamis, dan 

Tasikmalaya. Namun saat ini sudah berkembang di seluruh pulau Jawa 

khususnya dan Indonesia pada umumnya. Domba ini dipelihara selain sebagai 

domba potong atau domba pedaging, juga dipelihara sebagai domba aduan.  

Domba priangan bertubuh besar dan lebar, lehernya kuat, dan dahi konveks. 

Domba priangan jantan memiliki tanduk besar dan kuat, melengkung ke 

belakang berbentuk spiral, dan pangkal tanduk kanan dan kiri hampir 

menyatu. Sedangkan domba betina tidak memiliki tanduk, panjang telinga 

sedang, dan terletak di belakang tanduk. Domba jantan mempunyai berat 40-

80 kg, sedangkan betina 30-40 kg. Kadang-kadang dijumpai adanya domba 

tanpa daun telinga. Warna bulu terdiri dari hitam, putih dan coklat, atau 

campuran dari ketiganya. Domba ini sudah terkenal sebagai salah satu domba 

yang mempunyai angka reproduktivitas tinggi di dunia. 

Keunggulan domba priangan ini adalah kulitnya merupakan salah satu kulit 

dengan kualitas terbaik di dunia, selain itu dengan leher yang kokoh dan 
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tubuh yang besar, kuat, domba ini sesuai untuk domba aduan. Keunggulan 

lainnya adalah penghasil daging yang sangat baik dan mudah dipelihara. 

  

Gambar 3. 

 

Domba Priangan (Domba Garut) 

(Sumber: Anonimus, 2010c; Anonimus, 2011b; 

Anonimus, 2012a) 

 

 

2.2 Pakan  

Pakan merupakan salah satu faktor yang strategis, karena memberikan 

kontribusi 70% dari total biaya produksi. Pakan yang diberikan kepada ternak 

harus mampu memenuhi kebutuhan ternak secara kuantitatif, kualitatif dan 

seimbang diantara zat gizi yang dikandungnya. Tujuan pemberian pakan bukan 

agar ternak kenyang, tetapi yang lebih penting adalah efisiensi penggunaan pakan 

sesuai dengan tujuan usaha. Pakan yang diberikan merupakan ransum yang 

disusun dari berbagai jenis bahan pakan, dan mengandung zat gizi ang memenuhi 

syarat kebutuhan. 
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Beberapa pengertian yang perlu diketahui dalam aspek pakan adalah: 

(Anonimus, 2010a) 

1. Bahan pakan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ternak, baik 

berupa bahan organik maupun bahan anorganik, baik yang seluruhnya atau 

sebagian daripadanya dapat dicerna atau diserap tetapi tidak mengganggu 

kesehatan ternak yang mengkonsumsinya. 

2. Zat gizi atau zat pakan adalah bagian dari bahan pakan yang dapat dicerna 

atau diserap dan digunakan oleh tubuh untuk kepentingan-kepentingan 

tubuh, yang terdiri dari air, abu/mineral, karbohidrat, protein, lemak dan 

vitamin. 

3. Ransum merupakan bahan pakan atau campuran dari 2 atau lebih bahan 

pakan yang disusun agar memenuhi kebutuhan ternak yagn 

mengkonsumsinya selama 24 jam. 

Dikenal penggolongan bahan pakan yaitu: (Anonimus, 2010a) 

1. Berdasarkan asal, dibedakan menjadi bahan pakan nabati (berasal dari 

tanaman, yaitu rumput, daun-daunan, biji-bijian, umbi-umbian, bungkil-

bungkilan, dan lain-lain) dan bahan pakan hewani (berasal dari hewan, 

yaitu tepung ikan, tepung kerang, tepung darah, tepung tulang, dan lain-

lain). 

2. Berdasarkan sifat, dibedakan menjadi pakan hijauan atau pakan kasar 

(pakan yang banyak mengandung serat kasar dan rendah kandungan 

energinya, yaitu hijauan, jerami padi, jerami jagung, jerami kacang, pucuk 

tebu, dan lain-lain) dan pakan konsentrat yang berupa konsentrat sumber 



25 
 

 
 

energi (umbi-umbian, yaitu ketela pohon, ketela rambat, kentang ; biji-

bijian, yaitu jagung, sorghum/cantel, kedele, kacang; hasil industri 

pertanian, yaitu bekatul, polard, tetes minyak, lemak hewan, dan lain-lain) 

konsentrat sumber protein (pakan asal hewani, yaitu tepung ikan, tepung 

darah, susu skim, tepung daging ; kacang-kacangan, yaitu kedele, kacang 

tanah, lamtoro, turi, gamal; bungkil-bungkilan, yaitu kelapa, kelapa sawit, 

kedele. kacang, kapok, wijen, koro, dan lain-lain). 

3. Berdasarkan sumber zat gizi, dibedakan menjadi sumber protein, sumber 

energi, sumber mineral (tepung tulang, tepung kerang, kapur, garam, dan 

lain-lain). 

Pakan merupakan nutrisi yang dibutuhkan domba untuk tumbuh 

kembangnya. Secara umum nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan domba adalah: (Setiawan & MT Farm, 2011) 

1. Karbohidrat, dibutuhkan ternak sebagai sumber energi. Energi pada bahan 

pakan ternak diperlukan untuk pertumbuhan dan produksi daging. Pada 

ternak perah, energi juga diperlukan untuk menghasilkan susu, bergerak, 

tumbuh menjadi besar dan dewasa. Hal ini akan berpengaruh pada 

kuantitas dan kualitas daging dan susu yang dihasilkan. Kekurangan 

karbohidrat akan menyebabkan ternak menjadi kurus, sehingga produksi 

daging dan susunya menjadi rendah. Karbohidrat dapat diperoleh dari 

bahan pakan berupa biji-bijian, umbi, dan hijauan. 

2. Protein, dibutuhkan untuk pertumbuhan ternak. Ternak membutuhkan 

protein minimum 8% dari bobot tubuhnya. Sementara itu agar ternak bisa 
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memproduksi susu dalam jumlah yang banyak dan berkualitas dibutuhkan 

minimum protein sebanyak 11% dari bobot tubuhnya. Bahan pakan yang 

dapat dijadikan sumber protein dapat berupa biji-bijian (bungkil kedelai, 

biji kapas, ampas tahu atau ampas kecap) dan bagian tubuh hewan yang 

telah dihaluskan (tepung ikan dan tepung darah). 

3. Air, merupakan unsur utama tidak hanya bagi ternak, tetapi juga bagi 

semua makhluk hidup. Kandungan air pada ternak dapat mencapai 70% 

dari bobot badannya. Air bermanfaat dalam proses pencernaan dan 

penyerapan unsur hara, peradaran darah dan pengaturan suhu tubuh 

terutama saat suhu lingkungan tinggi. Kebutuhan air meningkat saat ternak 

dalam keadaan hamil dan terutama saat menyusui. Umumnya ternak 

domba membutuhkan 1,5 – 2,5 liter air per hari.  

4. Mineral, penting bagi pertumbuhan ternak, yaitu mineral makro dan 

mineral mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan oleh ternak 

dalam jumlah yang banyak, berupa kalsium (Ca), fosfor (P), kalium (K), 

natrium (Na), klor (Cl), sulfur (S), dan magnesium (Mg). Sedangkan 

nineral mikro adalah mineral yang dibuthkan ternak dalam jumlah sedikit, 

berupa yodium (I), tembaga (Cu), kobalt (Co), selenium (Se), flor (F), besi 

(Fe), mangan (Mn), molybdenum (Mo), nikel (Ni), dan seng (Zn). Mineral 

banyak terkandung di dalam pakan hijauan. 

5. Vitamin, berperan untuk membantu meningkatkan ketahanan tubuh hewan 

terhadap serangan penyakit. Walaupun dibutuhkan dalam jumlah yang 

cukup sedikit, vitamin sangat berperan dalam proses metabolisme ternak. 
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Umumnya kebutuhan vitamin telah cukup tersedia jika pakan yang 

diberikan cukup bervariasi, sehingga tidak membutuhkan tambahan 

vitamin atau food suplemen. Beberapa vitamin yang dibutuhkan bagi 

pertumbuhan ternak adalah vitamin A, B (B3, B12, B kompleks), C, D, E, 

dan K. 

Pemberian pakan kepada ternak bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup pokok dan produksi /reproduksinya. Jika dilakukan analisis kimiawi, pakan 

terdiri dari air dan bahan kering. Bahan kering terdiri dari bahan anorganik 

(abu/mineral) dan bahan organik (karbohidrat, protein, lemak dan vitamin). Bahan 

kering diperlukan ternak untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu: (Anonimus, 

2010a) 

1. Menyediakan energi untuk melangsungkan berbagai proses dalam tubuh. 

2. Menyediakan bahan-bahan untuk membangun dan memperbaharui 

jaringan tubuh yang aus atau terpakai. 

3. Mengatur kelestarian proses-proses dalam tubuh dan kondisi lingkungan 

dalam tubuh. Berkaitan dengan hal tersebut maka pakan yang diberikan 

kepada ternak domba sekurang-kurangnya harus dapat memenuhi 

kebutuhan bahan keringnya. Sedangkan untuk kebutuhan air dapat 

diberikan melalui air minum dan harus tersedia cukup. Apabila kebutuhan 

bahan kering tidak terpenuhi, maka pertumbuhan ternak akan terhambat 

karena tidak mampu menghasilkan energi yang cukup, dan tidak cukup 

tersedia zat pembangunan sesuai kebutuhan, akibatnya keadaan 

lingkungan dalam tubuhnya tergganggu.  



28 
 

 
 

Kebutuhan bahan kering dapat dinyatakan dalam bobot (kg bahan kering), 

atau dalam persentase terhadap bobot badan yang diukur dari kilogram bahan 

kering pakan terhadap kilogram bobot badan (% terhadap bobot badan). Bila 

dinyatakan dalam persentase, maka dibutuhkan bahan kering 2-4% dari bobot 

badannya. Apabila dinyatakan dalam bobot bahan kering (kg), maka perlu 

diperhatikan berdasarkan pada Tabel kebutuhan dengan melihat bobot badan 

ternak, dan status fisiologis ternak yang bersangkutan. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Zat Gizi pada Domba 

 

BB 

(kg) 

PBBH 

(g) 

BK 

(kg) 

DE 

(Mkal) 

TP 

(g) 

TDN 

(g)* 

TDN (%) ** 

Ransum 

PK (%) ** 

Ransum 

18 0 0.56 1.65 71.2 374.2 66.8 12.7 

 50 0.73 2.14 100.2 485.4 66.5 13.7 

 100 0.90 2.62 129.2 594.2 66.0 14.4 

20 0 0.62 1.81 77.8 410.5 66.2 12.5 
 50 0.78 2.30 106.8 521.7 66.9 13.7 

 100 0.95 2.78 135.8 630.5 66.4 14.3 

Sumber: Anonimus, 2010a 

 

Keterangan:  

BB  :  Bobot Badan. 

PBBH :  Pertambahan Bobot Badan Harian. 

BK  :  Bahan Kering. 

DE  :  Digestible Energy. 

TP  :  Total Protein. 

TDN *  :  Total Digestible Nutrients atau jumlah zat pakan dapat dicerna    

                  dihitung berdasarkan kebutuhan DE. 

PK **  :  dihitung berdasarkan bobot/bobot bahan kering dalam ransum. 

 

Berdasarkan pada Tabel 1, dapat dihitung bahwa kebutuhan bahan kering 

rata-rata pada domba adalah 3.1% dari bobot badannya. Hasil perhitungan TDN 

(g) dilakukan memalui pendekatan DE, diman DE (Mkal/kg) = TDN (%) x 

0.04409 (Hartadi, dkk. dalam Anonimus. 2010a) hasil perhitungan dari Tabel 1 

diperoleh bahwa kebutuhan TDN pada domba berkisar antara 12.5-14.4% dari 
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ransumnya. Nampak bahwa semakin tinggi bobot badan, dan semakin tinggi 

pertambahan bobot badan ternak kebutuhan protein semakin meningkat, maka 

kebutuhan kandungan protein dalam ransum juga meningkat. 

Pemeliharaan secara tradisional dengan mengandalkan rumput lapangan 

saja, kebutuhan zat gizinya tidak dapat terpenuhi karena hijauan rumput lapangan 

dan sejenisnya hanya mengandung TDN 52-58% dan protein kasar 6-9%. Zat gizi 

ini hanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, dengan 

pertambahan bobot badan yang relatif rendah. 2-10 gr/ekor/hari, dan angka 

konversi pakan yang tinggi. Angka konversi pakan mencerminkan jumlah bahan 

kering pakan (kg) yang diperlukan untuk meningkatkan pertambahan bobot badan 

dalam unit yang sama (kg). Oleh karena itu apabila angka konversi pakannya 

tinggi berarti diperlukan jumlah pakan lebih banyak untuk setiap kenaikan 

pertambahan bobot badan. 

Penambahan rumput setaria dan dedak padi pada domba yang diberi 

rumput lapangan terbukti dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 17-39 

gr/ekor/hari (Sunarso dkk. dalam Anonimus, 2010a). Hal ini menunjukkan bahwa 

akibat keterbatasan zat gizi pada rumput lapangan maka setiap upaya 

menambahkan bahan pakan yang dapat meningkatkan energi/TDN (misalnya 

dedak, ketela, tetes, bungkil, dan lain-lain) maupun yang dapat meningkatkan 

protein (misalnya daun kacang-kacangan, ampas tahu, biji kacang-kacangan, 

bungkil-bungkilan, dan lain-lain) ataupun meningkatkan energi dan protein akan 

dapat meningkatkan peertambahan bobot domba. 
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Pertambahan rumput gajah saja menghasilkan angka konversi pakan yang 

tinggi (23,2) sedangkan bila ditambah daun lamtoro dapat memperbaiki angka 

konversi pakan menjadi 1,8-15,7. Hasil penelitian Sunarso dalam Anonimus 

(2010a), menunjukkan bahwa pemberian hijauan rumput setaria yang ditambah 

pakan konsentrat menghasilkan pertambahan bobot badan rata-rata 522,2 

gr/ekor/hari dengan angka konversi pakan 11,8. Jika diperhatikan Tabel 1, 

menunjukkan bahwa makin tinggi bobot badan, dan makin tinggi pertambahan 

bobot badannya, maka hasil perhitungan angka konversinya makin baik (9-9,5). 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa penambhan biaya pakan konsentrat 

terbukti dapat memperbaiki performans dan efisiensi pakannya, yang dicerminkan 

dari angka konversi pakan yang menurun. Peningkatan pertambahan bobot badan 

berdampak pada nilai jual yang semakin tinggi, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan pendapatan peternak. 

Pemberian pakan domba yang baik dianjurkan dalam dua bentuk yaitu 

pakan kasar (hijauan dan daun-daunan) yang berperan untuk memenuhi kebutuhan 

serat, dan pakan konsentrat (sumber energi, sumber protein) untuk melengkapi 

kebutuhan gizinya. Namun, karena bahan pakan konsentrat harganya relatif lebih 

mahal dibandingkan dengan hijauan, maka disarankan agar menggunakan sumber 

daya lokal, misalnya seperti ketela pohon, dedak, ampas tahu, kacang-kacangan, 

dan lain-lain yang mudah didapat dan harganya relatif lebih murah. Untuk 

memperoleh efisiensi yang baik, pemberian konsentrat dianjurkan 2.5 % dari 

bobot badannya (Dirdjpratono, dkk. dalam Anonimus, 2010a).  
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Meskipun ternak domba dikenal sebagai ternak yang mempunyai efisiensi 

yang baik dalam penggunaan air (recycling saliva) namun perlu diperhatikan 

bahwa air minum harus selalu tersedai cukup. Kebutuhan air minum untuk ternak 

domba berkisar antara 1,5-2,5 gr/ekor/hari atau sebaiknya disediakan tanpa 

dibatasi. Hal ini untuk menjamin agar proses metabolisme dalam tubuh tidak akan 

terhambat sebagai akibat dari kekurangan air minum. Penempatan air minum 

sebaiknya terpisah dari pakan, agar tidak tercampur sehingga dapat 

menghindarkan kerusakan pada bahan pakan atau ransum yang diberikan. 

Komposisi bahan pakan hijauan segar yang diberikan sebaiknya terdiri 

dari 50% hijauan rumput dibanding 50% legum dan limbah pertanian. Jumlah 

pemberian pakan hijauan 10% dari bobot badan, dan waktu pemberian 2 kali 

sehari. Hijauan diberikan 2-3 jam setelah pemberian pakan konsentrat. Jumlah 

pemberian konsentrat sebanyak 500 gr/ekor/hari atau setara dengan 2.5% dari 

bobot badan, diberikan dalam bentuk kering. Waktu penggemukan selama 3 bulan 

dengan rata-rata pertambahan bobot badan di Kabupaten Semarang 37,0-98,0 

gr/ekor/hari atau rata-rata 78,8 gr/ekor/hari, sedangkan di Kabupaten Magelang 

menghasilkan pertambahan bobot badan 53,1-114,9 gr/ekor/hari atau dengan rata-

rata 91,5 gr/ekor/hari. 

 

2.3 Rumput Lapang 

Rumput lapang adalah jenis rumput yang mudah di dapat karena mudah 

tumbuh di lahan kosong (Purbowati, 2011). Rumput lainnya yang dapat 
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digunakan sebagai pakan ternak adalah rumput gajah yang merupakan jenis 

hijauan yang banyak dibudidayakan peternak. 

Rumput merupakan hijauan yang dapat diberikan dalam bentuk segar atau 

sudah layu. Hijauan yang berbentuk segar umumnya lebih disukai ternak 

dibandingkan dengan hijauan yang telah layu atau kering (Setiawan & MT Farm, 

2011). Untuk efisiensi pakan, rumput yang diberikan kepada ternak hendaknya di 

cincang terlebih dahulu dengan panjang sekitar 5 – 10 cm agar lebih mudah 

dimakan dan dicerna oleh ternak karena bentuknya lebih kecil. Hijauan lainnya 

juga dicincang dan dicampur menjadi satu dengan rumput, sehingga ternak tidak 

memilih-milih bagian hijauan yang disukai dan tidak ada bagian yang tersisa atau 

terbuang. 

Rumput dengan kualitas baik memiliki kandungan protein 12% dari bobot 

badan ternak (Setiawan & MT Farm, 2011). 

 

2.4 Ampas Tahu 

Ampas tahu merupakan hasil sampingan dalam proses pembuatan tahu 

yang berbentuk padat dan diperoleh dari bubur kedelai yang diperas (Witjaksono, 

2005). Sedangkan menurut Wiriano dalam Witjaksono (2005), ampas tahu 

merupakan bahan sisa dalam bentuk padatan pasta dari bubur kedelai yang diperas 

untuk diambil susunya dalam proses pembuatan tahu. 

Ampas tahu adalah salah satu bahan yang dapat digunakan sebagai bahan 

penyusun ransum. Sampai saat ini ampas tahu cukup mudah didapat dengan harga 

murah, bahkan bisa didapat dengan cara cuma-cuma. 
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Ditinjau  dari  komposisi  kimianya  ampas  tahu  dapat  digunakan sebagai 

sumber protein. Mengingat kandungan protein dan lemak pada ampas tahu yang 

cukup tinggi. Tetapi kandungan tersebut berbeda tiap tempat dan cara 

pemprosesannya.  Terdapat laporan bahwa kandungan ampas tahu yaitu protein 

8,66%; lemak 3,79%; air 51,63% dan abu 1,21%, maka sangat memungkinkan 

ampas tahu dapat diolah menjadi bahan makanan ternak (Dinas Peternakan 

Provinsi jawa Timur dalam Gustina, 2012). 

Ampas tahu belum banyak dimanfaatkan. Sebaian besar orang 

menganggap ampas tahu sebagai limbah yang tidak berguna, oleh sebab itu ampas 

tahu kurang mempunyai nilai ekonomis. Jika kita mengkaji lebih lanjut, 

sesungguhnya ampas tahu tadi masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

yang banyak kandungan proteinnya. Saat ini belum banyak peternak yang 

memanfaatkan ampas tahu tadi sebagai pakan tambahan bagi ternaknya selain 

konsentrat. Ampas tahu bermanfaat untuk mempercepat proses pertumbuhan 

ternak. Jika dikalkulasi dari segi ekonomi, peternak akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih tinggi (Anonimus, 2010b). 

Ampas tahu dapat dijadikan pakan bagi berbagai jenis ternak diantaranya 

untuk sapi, babi, kambing, kelinci, bebek, dan bandeng (Purbosrianto, 2009; 

Anonimus, 2010b). 

 

Ampas tahu yang merupakan limbah industri tahu memiliki kelebihan, 

yaitu kandungan protein yang cukup tinggi (Masturi et al. dalam Gustina, 2012). 

Namun ampas tahu memiliki kelemahan sebagai bahan pakan yaitu kandungan 
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serat kasar dan air yang tinggi. Kandungan serat kasar yang tinggi menyulitkan 

bahan pakan tersebut untuk dicerna itik dan kandungan air yang tinggi dapat 

menyebabkan daya simpannya menjadi lebih pendek. Salah satu cara untuk 

mengurangi kandungan serat kasar tersebut adalah diproses dengan fermentasi 

(Gustina, 2012). 

Ditinjau dari komposisi kimianya ampas tahu dapat digunakan sebagai 

sumber protein. Ampas tahu lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan kacang 

kedelai. Prabowo dkk. dalam Gustina (2012) menyatakan bahwa protein ampas 

tahu mempunyai nilai biologis lebih tinggi daripada protein biji kedelai dalam 

keadaan mentah, karena bahan ini berasal dari kedelai yang telah dimasak. Ampas 

tahu juga mengandung unsur-unsur mineral mikro maupun makro yaitu untuk 

mikro; Fe 200-500 ppm, Mn 30-100 ppm, Cu 5-15 ppm, Co kurang dari 1 ppm, 

Zn lebih dari 50 ppm (Gustina, 2012). Selain itu ampas tahu dalam keadaan segar 

berkadar air sekitar 84,5% dari bobotnya. Kadar air yang tinggi dapat 

menyebabkan umur simpannya pendek. Ampas tahu basah tidak tahan disimpan 

dan akan cepat menjadi asam dan busuk selama 2-3 hari, sehingga ternak tidak 

menyukai lagi. Ampas tahu kering mengandung air sekitar 10,0 - 15,5% sehingga 

umur simpannya lebih lama dibandingkan dengan ampas tahu segar (Widjatmoko 

dalam Gustina, 2012). Berikut ini ditunjukkan komposisi nutrisi/kimia dari ampas 

tahu basah dan kering. 
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Tabel 2.Komposisi Nutrisi/Kimia Ampas Tahu Basah dan Kering 

 

Nutrisi 
Ampas Tahu 

Basah (%) Kering (%) 

Bahan Kering 14,69 88,35 

Protein Kasar 2,91 23,29 

Serat Kasar 3,76 19,44 

Lemak kasar 1,39 9,96 

Abu 0,58 4,58 

BETN 6,05 30,48 

Sumber: Gustina (2012). 

   

Sebagai akibat proses pembuatan tahu, sebagian protein terbawa atau 

menjadi produk tahu, sisanya terbagi menjadi dua, yaitu terbawa dalam limbah 

padat, yang disebut ampas tahu dan limbah cair. Kandungan gizi dalam kedelai, 

tahu dan ampas tahu masing-masing dapat dilihat dalam Tabel berikut ini. 

Tabel 3. Kandungan Unsur Gizi dan Kalori dalam Kedelai, Tahu dan Ampas 

Tahu 

 

No. Unsur Gizi 
Kadar/100 g bahan 

Kedelai Tahu Ampas Tahu 

1. Energi (kal) 382 79 393 

2. Air (g) 20 84,4 4,9 

3. Protein (g) 30,2 7,8 17,4 

4. Lemak (g) 15,6 4,6 5,9 
5. Karbohidrat (g) 30,1 1,6 67,5 

6. Mineral (g) 4,1 1,2 4,3 

7. Kalsium (g) 196 124 19 

8. Fosfor (g) 506 63 29 

9. Zat Besi (mg) 6,9 0,8 4 

10. Vitamin A (mg) 29 0 0 

11. Vitamin B (mg) 0,93 0,06 0,2 

Sumber: Gustina (2012). 

 

 

2.5 Turi (Sesbania grandiflora) 

Turi (Sesbania grandiflora) berasal dari kawasan Asia Tenggara, namun 

sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia, merupakan salah satu dari 52 spesies 

genus sesbania, yang habitat aslinya tersebar dari benua Amerika, Afrika, dan 
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Asia tropis. Turi merupakan perdu yang batangnya mampu tumbuh sampai 15 m. 

Daun turi berbentuk majemuk sepanjang 10 cm. Dalam satu tangkai, 

terdapat  sekitar 16 daun, berukuran lebar 1 cm, panjang 2 cm. Warna daun hijau 

tua. Daun turi mudah sekali hancur sebagai pupuk hijau. Bunga turi berbentuk 

seperti kepala/paruh burung ketika kuncup dan berbentuk kupu-kupu setelah 

mekar. Variasi warna putih, kekuningan, pink, sampai merah. 

Ada dua jenis turi yang dibedakan menurut warna bunganya, yaitu turi 

berbunga warna putih, disebut sebagai turi putih dan turi berbunga merah violet 

disebut turi merah. Daun bunga menjulur dari kelopak bunga yang berwarna hijau 

muda, mengantung pada tangkai yang kecil pipih lengkok-lengkok. Buahnya 

termasuk buah berbiji polong, biji terdapat dipolong berjumlah banyak. 

Mempunyai akarnya berbintil merupakan sumber nitrogen berasal dari bakteri 

yang berkembang biak dibintil akarnya, berguna untuk menyuburkan tanah. 

Hampir seluruh bagian tumbuhan ini bermanfaat bagi manusia, bunganya banyak 

mengandung vitamin dapat dijadikan sayur pecel mempunyai rasa enak. Selain itu 

daun muda dan polong muda dapat juga dipakai sebagai sayur, sedang bijinya 

dapat dipakai sebagai tempe, dan kecambah yang banyak mengandung protein 

dan. Kayu dapat dipakai sebagai kayu bakar akarnya dipakai sebagai obat. 
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Gambar 4. 

 

Pohon Turi Putih dan Turi Merah 

(Sumber: Anonimus, 2010e; Anonimus, 2012b) 

 

 

Manfaat turi lainnya (Anonimus, 2008b), bahwa bunga turi untuk 

memperlancar ASI karena mengandung kalsium, zat besi, zat gula, vitamnin A 

dan dapat dimakan sebagai sayur. Bunga turi merah lebih banyak digunakan untuk 

pengobatan karena kadar taninnya lebih tinggi, serta mengandung itamin A, B, 

dan C. Daun turi selain dapat digunakan sebagai pupuk hijau, juga memiliki 

kemampuan mencairkan gumpalan darah, menghilangkan sakit, sebagai pencahar 

ringan dan peluruh kencing (diuretik). Buah polong muda mengandung protein 

tinggi, dan dapat di konsumsi. Kulit batang dapat dipakai pelapis untuk 

menguatkan jala seperti kulit pokon salam, selain itu juga kulit batang dapat 

digunakan untuk mengurangi rasa sakit (analgetik), penurun panas (antipiretik), 

astringen, perangsang muntah, dan tonik. Sedangkan kulit akar digunakan untuk 

obat batuk. 
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Adapun kandungan kimia turi, bahwa kulit batang mengandung tanin, 

egatin, zantoagetin, basorin, resin, calsium oksalat, sulfur, peroksidase, zat warna;  

daun mengandung saponin, tanin, glikoside, peroksidase, vitamin A dan B; bunga 

mengandung kalsium, zat besi, zat gula, vitamin A dan B. 

Selain dipanen bunganya sebagai sayuran, budidaya turi terutama justru 

untuk mengatasi lahan kritis. Sebab turi adalah salah satu tanaman penghijauan 

yang handal, dan mampu menyuburkan lahan-lahan kritis di kawasan kering. 

Daun turi juga biasa dipanen untuk dijadikan pakan ternak. Baik diberikan segar, 

maupun dibuat pelet. Hingga di kawasan kering seperti NTT, turi punya beberapa 

manfaat sekaligus. Sebagai tanaman penghijauan, penghasil sayuran, pakan 

ternak, dan kayu bakar. Pada pangkal batang turi, juga sering diketemukan ulat 

(larva) penggerek batang yang rasanya sangat lezat (Anonimus, 2011a). 

Daun dan bunga turi kaya akan nutrisi, hingga sangat baik sebagai pakan 

ternak. Kandungan lengkap nutrisi daun turi adalah protein 30.1%, serat kasar 

5,1%, karbohidrat 42,3%, dan abu 10,4%. Sementara bunganya mengandung 

protein 14,5%, serat kasar 10,9%, karbohidrat 77,3%, dan abu 4,5%. Hingga daun 

turi memang sangat cocok sebagai pakan ternak ruminansia maupun unggas. Baik 

diberikan segar, maupun setelah dikeringkan dan dibuat pelet. Kandungan protein 

bunga turi lebih rendah, namun karbohidratnya lebih tinggi, dibanding daunnya. 

Hingga bunga turi cukup memberi energi apabila dikonsumsi sebagai sayuran 

(Anonimus, 2011a). 

Turi merupakan golongan leguminosa yang disukai ternak dan buangannya 

disukai penduduk. Turi tahan terhadap pemotongan berulang-ulang. Produksinya 
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dapat mencapai 20 ton bahan kering/ha/tahun. Turi mengandung protein tinggi, 

yaitu 36% dan mengandung energi lebih tinggi dibanding kaliandra, lamtoro, dan 

gamal. Turi mengandung racun saponin yang sangat tinggi, sehingga membaha-

yakan ternak, terutama pada ternak golongan ayam. Turi dapat diberikan pada 

golongan sapi dan domba sebagai pengganti sebagian rumput. Pemberian sampai 

dengan 2 kg di campur jerami dapat menghasilkan berat badan sama dengan 

pemberian ransum yang sempurna (Anonimus, 2011c). 

 

2.6 Kandang 

Dalam penggemukkan domba, kandang mutlak diperlukan dan harus 

memenuhi persyaratan. Kandang yang baik akan memudahkan pengawasan ternak 

yang dipelihara, sehingga kontrol terhadap kesehatan ternak dapat dilaksanakan 

dengan baik yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi maupun 

produktivitas ternak. 

Adapun tujuan pembuatan kandang adalah: (Anonimus, 2010a) 

1. Melindungi ternak dari gangguan cuaca, gangguan hewan lain. 

2. Sebagai tempat melakukan kegiatan makan, minum, istirahat, dan lain-

lain. 

3. Memudahkan pengawasan serta pengontrolan terhadap ternak yang 

dipelihara. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan mengingat pentingnya fungsi 

kandang: (Anonimus, 2010a) 
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1. Letak kandang harus tepisah dari rumah, terhindar dari lalu lintas/ 

kegaduhan. 

2. Perlu dirawat dan dibersihkan agar tidak cepat rusak dan ternak menjadi 

sehat. 

3. Ukuran kandang sesuai dengan kebutuhan. 

4. Lingkungan kandang tidak lembab, tidak tergenang air dan cukup sinar 

matahari pagi. 

5. Terhindar dari angin langsung terutama pada waktu malam hari. 

Bentuk kandang yang sesuai untuk usaha penggemukkan domba adalah: 

(Anonimus, 2010a) 

1. Bentuk kandang panggung yang diberi sekat-sekat secara individu. 

2.  Ukuran kandang 0.4 m x 1.20 m setiap ekor domba. 

3. Dilengkapi tempat pakan hijauan yang diletakkan di luar kandang tetapi 

masih di bawah atap kandang. 

4. Dilengkapi ember untuk tempat pakan konsentrat dan tempat minum. 

5. Lantai kandang diberi celah, jarak celah 2-3 cm dimaksudkan agar air 

kencing maupun kotoran ternak, sisa-sisa pakan dapat langsung jatuh ke 

bawah kandang. 

6. Di bawah kandang diberi kolong yang berfungsi untuk menampung 

kotoran maupun air kencing serta sisa-sisa pakan. 

Umumnya kandang domba didesain sebagai kandang koloni, bukan 

kandang individual. Hal  ini didasarkan pada sifat domba yang senang hidup 

berkelompok. Namun, berdasarkan tipe alasnya kandang domba dibagi menjadi 

http://www.kambingakikah.com/jenis-jenis-kandang-domba/
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dua tipe yaitu kandang lemprak dan kandang panggung (Ridwan, 2010; Setiawan 

& MT Farm, 2011; Purbowati, 2011) 

1. Kandang Lemprak, dicirikan dengan lantai yang menggunakan tanah 

sebagai alasnya. Kandang jenis ini hanya beralaskan kotoran dan sisa-sisa 

hijauan pakan. Selain itu, kandang juga tidak dilengkapi dengan tempat 

pakan. Kandang hanya dilengkapi keranjang rumput yang diletakkan 

diatas alas. Pakan sengaja diberikan berlebihan agar menghasilkan kotoran 

yang banyak. Kotoran akan dibongkar setelah sekitar 1 – 6 bulan. 

Lantai kandang lemprak yang terbuat dari tanah tidak dianjurkan karena 

tidak memenuhi syarat kesehatan. Kotoran domba maupun air minum 

yang tumpah dapat membuat lantai tanah menjadi basah dan becek. 

Karena itu, alas yang disarankan untuk kandang lemprak adalah alas yang 

terbuat dari bahan semen. Agar lantai tidak licin, tekstur semen dibuat 

agak kasar dengan cara tidak diberi semen penghalus atau memberi corak 

semen dengan batang lidi. Lantai juga perlu dibuat miring ke satu arah 

untuk memudahkan pembuangan kotoran dan mencegah genangan air. 

Dalam beternak domba secara intensif, kandang ini jarang digunakan 

karena pembersihannya lebih merepotkan. Kandang lemprak biasanya 

digunakan para peternak domba pada skala kecil dengan jumlah domba 

yang tidak terlalu banyak. 

2. Kandang Panggung, dicirikan dengan adanya tiang penyangga kandang 

sehingga lantai kandang terletak diatas tanah (sekitar 0,5 – 1 m) dan 

berbentuk seperti panggung. Bahan lantai biasanya terbuat dari bilah 

http://www.minumankesehatan.com/
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bambu, kayu, atau papan. Tipe kandang ini memiliki kolong yang 

bermanfaat sebagai penampung kotoran. Lantai kolong biasanya diberi 

semen dan dibuat miring ke arah selokan agar lebih memudahkan pekerja 

ketika membersihkan kotoran. 

Meskipun pembuatan kandang panggung lebih mahal, tetapi kebersihan 

lantai kandang ini lebih terjamin. Hal ini disebabkan, lantai kayu atau bilah 

bambu dipasang dengan sedikit celah, sehingga memudahkan kotoran 

terjatuh ke bawah kandangg. Selain itu, domba terhindar dari serangan 

penyakit dan parasit karena kandang lebih mudah dibersihkan. Oleh 

karena itu, kandang panggung banyak digunakan pada 

peternakan domba dengan pola intensif. 
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BAB  III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Waktu dan Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Simpang Coklat No 16 Malang, mulai 

tanggal 7 Mei 2012 sampai tanggal 5 Juni 2012. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 ekor domba ekor 

gemuk (DEG) betina lepas sapih berumur 9 – 10 bulan dengan bobot badan rata-

rata 21,8 kg (berkisar antara 19,8 kg sampai 23,5 kg) dengan koefisien keragaman 

6,45%. 

Pakan yang diberikan, terdiri dari: 

a. Hijauan yang digunakan adalah turi (Sesbania grandiflora) sebanyak 510 

gr/ekor/hari sampai dengan 850 gr/ekor/hari. 

b. Ampas tahu diberikan dalam bentuk segar (basah) sebanyak 170 gr/ekor/hari 

sampai dengan 340 gr/ekor/hari. 

c. Pemberian air minum secara ad-libitum. 

Kandang yang digunakan adalah kandang panggung dengan ketinggian 

dari permukaan tanah 1 m. Bahan kandang terbuat dari kayu dan atap kandang 

dari seng. Kandang di sekat menjadi 3 kandang koloni dengan ukuran masing-

masing kandang memiliki panjang 2,4 m, lebar 3 m untuk 3 ekor. Perlengkapan 

kandang, meliputi: 
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a. Tempat pakan, berupa baskom plastik untuk pakan ampas tahu dan untuk 

tempat pakan hijauan (turi), berupa bahan kayu yang menjadi satu dengan 

kandang. 

b. Tempat minum, berupa timba plastik berkapasitas 5 liter. 

Peralatan yang digunakan antara lain: 

a. Thermometer untuk mengukur suhu kandang. 

b. Thermometer basah kering untuk mengukur kelembaban kandang. 

c. Timbangan. 

Timbangan dipergunakan untuk menimbang pakan hijauan (turi), ampas tahu, 

sampel, dan bobot badan domba ekor gemuk. Timbangan dibedakan menjadi: 

1) Timbangan yang digunakan untuk menimbang pakan hijauan (turi) dan 

bobot domba ekor gemuk adalah timbangan gantung KONDO SPRING 

DIAL HOIST SCALE kapasitas 100 kg dengan ketelitian 0,5 kg. 

2) Timbangan yang digunakan untuk menimbang pakan ampas tahu adalah 

timbangan plastik LION STAR KITCHEN SCALE kapasitas 5 kg dengan 

ketelitian 10 gram. 

3) Timbangan yang digunakan untuk menimbang sampel kering adalah 

timbangan gantung EUS kapasitas 500 gram dengan ketelitian 10 gram. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan (experiment) 

dengan rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
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(RAK) dengan 3 perlakuan dan 3 kelompok, dimana tiap perlakuan terdiri dari 3 

ekor domba ekor gemuk, dengan pembagian perlakukan sebagai berikut: 

1. Perlakuan I :  Pemberian 100% pakan hijauan (turi) sebanyak 2.550 

gram (sebagai kontrol). 

2. Perlakuan II :  Pemberian 80% pakan hijauan (turi) sebanyak 2.040 gram 

dan 20% ampas tahu sebanyak 510 gram. 

3. Perlakuan III :  Pemberian 60% pakan hijauan (turi) sebanyak 1.530 gram 

dan 40% ampas tahu sebanyak 1.020 gram. 

Pemberian pakan ampas tahu dilakukan pada pagi hari, sedangkan 

pemberian pakan hijauan (turi) dilakukan pada sore hari. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, sebagai berikut: 

1. Tahap Adaptasi 

Tahap adaptasi dilakukan sebagai berikut: 

a. Penelitian diawali dengan mempersiapkan kandang. Kandang di bagi 

menjadi 3 kandang kelompok, dimana masing-masing kandang 

kelompok berisi 3 ekor domba ekor gemuk dengan bobot badan rata-

rata yang hampir sama. 

b. Pada tahap ini ternak (domba ekor gemuk) diberi pakan hijauan yang 

sama, yaitu turi. Pemberian pakan dilakukan 2 kali dalam sehari. 

Tujuan dari periode ini adalah untuk mengetahui jumlah pakan yang di 

konsumsi dalam sehari secara konstan. Pada periode ini diperoleh 

konsumsi pakan yang konstan sebesar 5,78 kg dalam sehari untuk 

setiap kandang kelompok. 
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c. Selanjutnyan ternak (domba ekor gemuk) diberi pakan sesuai dengan 

perlakuan pada masing-masing kelompok, dengan tujuan 

membiasakan ternak terhadap pakan perlakuan. Tahap ini berakhir 

pada saat didapatkan konsumsi pakan yang konstan, kemudian 

dilakukan penimbangan bobot badan ternak untuk mengetahui bobot 

awal sebelum dilakukan pencatatan data percobaan. 

2. Tahap Penelitian 

Pada tahap ini ternak (domba ekor gemuk) di beri pakan sesuai dengan 

tahap pendahuluan, yaitu sebanyak 5,78 kg/hari tiap kolono di tambah 

10%. Penambahan ini dilakukan agar dapat mengetahui konsumsi pakan. 

Konsumsi pakan di catat dan di hitung setiap hari berdasarkan jumlah 

pemberian pakan dikurangi sisa pakan dalam satuan gram. Penimbangan 

bobot badan dilakukan seminggu sekali untuk mengetahu pertambahan 

bobot badan dengan cara mengurangi bobot badan minggu tersebut dengan 

bobot badan pada minggu sebelumnya. 

a. Analisis bahan pakan 

Pakan yang diberikan di ambil sampelnya sebanyak ± 200 gram untuk 

pakan hijauan (turi) dan ± 50 gram untuk pakan ampas tahu. Kemudian 

sampel dikeringkan di bawah terik matahari. Setelah sampel kering 

dimasukkan pada wadah yang sudah diberi label sesuai dengan 

perlakuan masing-masing. Pada akhir koleksi seluruh sampel dari 

masing-masing perlakukan di komposit lalu di ambil sub sampel, 
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untuk dianalisis proksimat yang meliputi kandungan bahan kering 

(BK), abu (BO), dan protein kasar (PK). 

b. Analisis sisa pakan 

Sisa pakan hijauan (turi) di ambil sampel sebanyak ± 200 gram dan 

sisa pakan ampas tahu sebanyak ± 50 gram. Kemudian sampel 

dikeringkan di bawah terik matahari. Setelah sampel kering 

dimasukkan pada wadah yang sudah diberi label sesuai dengan 

perlakuan masing-masing. Pada akhir koleksi seluruh sampel dari 

masing-masing perlakukan di komposit lalu di ambil sub sampel, 

untuk dianalisis proksimat yang meliputi kandungan bahan kering 

(BK), abu (BO), dan protein kasar (PK). 

 

3.4 Analisis Data 

Data konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan, kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis ragam menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK), untuk mengetahui adanya pengaruh yang nyata atau sangat nyata dari 

perlakukan yang di teliti. Rancangan Acak Kelompok (RAK) adalah suatu 

rancangan acak yang dilakukan dengan mengelompokkan satuan percobaan ke 

dalam grup-grup yang homogen yang dinamakan kelompok dan kemudian 

menentukan perlakuan secara acak di dalam masing-masing kelompok (Setiawan, 

2009). 
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3.5 Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Rata-rata konsumsi BK, BO, dan PK selama penelitian yang di ukur 

dengan cara menghitung selisih antara jumlah pemberian pakan dengan 

sisa pakan. 

2. Pertambahan bobot badan di hitung setiap minggu sekali dan kumulatif 

selama penelitian dengan cara menghitung selisih antara bobot badan awal 

minggu dengan bobot badan pada akhir minggu. Bobot badan dapat 

diketahui dengan cara menimbang setiap ekor ternak (domba ekor gemuk) 

tersebut. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Batasan istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah: 

1. Pertambahan bobot badan ternak, yaitu selisih antara bobot badan ternak 

yang terakhir dengan bobot badan ternak yang sebelumnya. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pertambahan Bobot Badan 

Hasil perhitungan analisis ragam bobot badan awal domba ekor gemuk  

betina pada post-weaning selama penelitian (Lampiran 3) menunjukkan bahwa 

bobot badan awal domba ekor gemuk betina pada post-weaning memberikan 

perbedaan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan bobot badan selama 

penelitian. 

Hasil analisis ragam berupa data rataan pertambahan bobot badan domba 

ekor gemuk betina selama penelitian ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini. 

Tabel 4. Data Rataan Pertambahan Bobot Badan Domba Ekor Gemuk 

Betina Selama Penelitian 

 

Perlakuan Rataan (gr/hari) 

P1 62,0
a 

P2 68,1
b
  

P3 70,5
c 

Keterangan: 
a-b-c 

superskrip yang menunjukkan pertambahan bobot badan yang 

berbeda. 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pemberian ampas tahu memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata (p < 0,05) terhadap pertambahan bobot badan domba ekor 

gemuk betina pada post-weaning. Jumlah pertambahan bobot badan selama 

penelitian pada P1 sebesar 186 gr/koloni dengan kisaran 61,2 sampai 62,5 

gr/ekor/hari, P2 sebesar 204,3 gr/koloni dengan kisaran 66,7 sampai 69,2 

gr/ekor/hari dan P3 sebesar 211,5 gr/koloni dengan kisaran 70 sampai 71,2 

gr/ekor/hari (Lampiran 6). Menurut Cahyono dalam Witjaksono (2005) 
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pertambahan bobot badan domba ekor gemuk dengan pemberian pakan penguat 

sebesar 260 - 440 gram untuk bobot badan antara 10 - 20 kg dapat dicapai berkisar 

50 - 150 gram/hari. 

 

4.2 Pakan 

Pakan yang digunakan adalah hijauan yang terdiri dari rumput lapangan 

dan jenis leguminosa berupa daun turi (sesbania grandiflora) dan pakan penguat 

berupa ampas tahu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Setiawan & MT Farm 

(2011), bahwa pakan utama ternak domba ekor gemuk adalah hijauan berupa 

daun-daunan seperti daun turi, lamtoro, daun nangka, gamal dan rumput serta 

hijauan yang diawetkan, dan konsentrat. Sedangkan ampas tahu yang merupakan 

makanan penguat, memiliki kelebihan, yaitu kandungan protein yang cukup tinggi 

(Masturi et al. dalam Gustina, 2012). Kandungan ampas tahu yaitu protein 8,66%; 

lemak 3,79%; air 51,63% dan abu 1,21%, maka sangat memungkinkan ampas 

tahu dapat diolah menjadi bahan makanan ternak (Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

Timur dalam Gustina, 2012).  

Pemberian pakan dilakukan dua kali dalam sehari yaitu pagi dan sore. 

Pemberian pakan hijauan untuk kelompok domba ekor gemuk betina dilakukan 

dengan tiga perlakukan. Perlakuan I atau P 1 berupa 100% pakan hijauan, sebagai 

kontrol dilakukan pada pagi dan sore. Sedangkan pemberian pakan pada 

perlakuan II atau P 2 berupa 80% hijauan dan 20% ampas tahu dan perlakuan III 

atau P 3 berupa 60% hijauan dan 40% ampas tahu, dimana pakan hijauan 

dilakukan pada sore hari dan pemberian pakan ampas tahu dilakukan pada pagi 



51 
 

 
 

hari. Dalam sehari, hijauan dapat diberikan sebanyak 3 – 5 kali pemberian, 

sedangkan pakan tambahan bisa 2 – 3 kali pemberian. 

Hasil analisa proksimat bahan pakan yang digunakan selama percobaan 

yang terdiri dari bahan kering (BK), bahan organik (BO), dan protein kasar (PK) 

dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.  

Tabel 5. Hasil Analisa Proksimat Bahan Pakan yang Digunakan Selama 

Percobaan (%) 
 

Bahan Pakan BK* BO* PK* 

Ampas Tahu Pemberian 19,51 82,49 16,46 

Ampas Tahu Sisa 18,59 77,69 14,77 

Rumput Lapangan 26,00 80,52 8,20 

Turi Pemberian 32,08 72,73 22,66 

Turi Sisa 44,08 79,78 21,94 

Keterangan: *Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, 2012. 

 

Tabel 5. menunjukkan bahwa pada pakan ampas tahu pemberian 

didapatkan kandungan BK sebesar 19,51%,  BO sebesar 82,49% dan PK sebesar 

16,46%. Menurut Mulyono dan Sarwono dalam Witjaksono (2005) kandungan 

BK ampas tahu basah adalah 16,0% dan Yudhawati dalam Witjaksono (2005) 

menyatakan kandungan PK ampas tahu adalah 21, 26%. Berdasarkan hasil yang 

didapat bahwa BK ampas tahu yang digunakan lebih tinggi dan PK ampas tahu 

yang digunakan lebih rendah daripada literatur. Hal ini dapat terjadi karena 

terdapat perbedaan proses pembuatan, cara penyimpanan dan kualitas ampas tahu 

dimana hal ini menunjukkan bahwa ampas tahu yang digunakan memiliki kualitas 

yang kurang baik. 

Pada sampel pakan pemberian turi didapatkan kandungan BK sebesar 

32,08%, BO sebesar 72,73% dan PK sebesar 22,66%. Menurut Nhan dalam 
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Witjaksono (2005) turi memiliki kandungan BK sebesar 45,6%, BO sebesar 78% 

dan PK lebih dari 20%. Kandungan PK pada turi rata-rata 23,6% dimana 

kandungan PK terendah terdapat pada ranting, sedangkan kandungan PK tertinggi 

terdapat pada daunnya (Barrio dalam Wijaksono, 2005), sehingga kandungan 

bahan pakan turi yang digunakan sudah sesuai dengan kandungan yang terdapat 

pada literatur. 

 

4.3 Konsumsi Pakan 

Data konsumsi zat nutrisi yang terdiri dari BK, BO, dan PK ternak selama 

penelitian disajikan pada Tabel 6 berikut ini. 

Tabel 6. Konsumsi Zat Nutrisi Domba Ekor Gemuk Betina Selama 

Penelitian 

Perlakuan 
Konsumsi Zat Nutrisi (g/ekor/hari) 

BK
 

BO
 

PK
 

P 1
 

656,7
c 

480,0
c 

153,3
c 

P 2
 

603,3
b 

450,0
b 

130,0
b 

P 3
 

556,7
a 

423,3
a 

113,3
a 

 Keterangan: 
a-b-c 

superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan nyata (p < 0,05) 

 

 

Hasil analisis statistik untuk konsumsi zat nutrisi pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa perlakuan berbeda nyata (p < 0,05). Adapun kebutuhan BK 

domba pada P1 sebesar 656,67 g/ekor/hari, P2 sebesar 603,33 g/ekor/hari dan P3 

sebesar 556,67 g/ekor/hari, sedangkan kebutuhan PK domba pada P1 sebesar 

153,33 g/ekor/hari, P2 sebesar 130 g/ekor/hari dan P3 sebesar 113,33 g/ekor/hari. 

Sementara itu konsumsi BO domba pada P1 sebesar 480 g/ekor/hari, P2 sebesar 

450 g/ekor/hari dan P3 sebesar 423,33 g/ekor/hari. Hal ini menunjukkan 
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kebutuhan BK dan PK telah terpenuhi. Purbowati (2011), menyatakan bahwa 

ternak domba yang diberi pakan dengan kandungan protein dan energi yang 

melebihi kebutuhan hidup pokok, maka akan digunakan untuk pertambahan bobot 

badan, produksi, dan reproduksi. 

 Pada P1 didapatkan konsumsi BK, BO, dan PK yang lebih tinggi daripada 

P2 dan P3, tetapi pertambahan bobot badan P1 lebih rendah daripada P2 dan P3. 

Hal ini disebabkan ransum pada P1 suplemen yang diberikan berupa 100% 

hijauan (turi) sedangkan pada P2 dan P3 suplemen terdiri atas turi dan konsentrat 

(ampas tahu). Fakta ini menunjukkan bahwa gabungan suplemen dalam bentuk 

daun turi dan ampas tahu mempunyai efek asosiatif yang lebih baik dibandingkan 

dengan pemberian suplemen hanya berupa daun turi. 

 

4.4 Pengaruh Susbtitusi Ampas Tahu Pada Daun Turi Terhadap 

Pertambahan Bobot Badan Domba Ekor Gemuk Betina Post-Weaning 

Pemberian ampas tahu (P2 dan P3) memberikan efek asosiatif yang lebih 

tinggi dengan perlakuan P1 yang tidak diberi pakan ampas tahu. Nilai 

pertambahan bobot badan domba ekor gemuk betina pada post-weaning selama 

penelitian yaitu pada P1 dicapai sebesar 62 g/ekor/hari, P2 sebesar 68,06 

g/ekor/hari dan P3 sebesar 70,47 g/ekor/hari. Meskipun dari konsumsi BK, BO, 

dan PK pada P2 dan P3, bahwa penambahan ampas tahu memiliki kecenderungan 

yang lebih rendah daripada P1, namun memberikan tingkat pertambahan bobot 

badan yang lebih baik daripada P1. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari sisi 

implementasi, bahwa suplemen dalam bentuk daun leguminosa mempunyai 
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keterbatasan dalam hal menerima zat nutrisi tercerna. Tilman, dkk dalam 

Witjaksono (2005) menyatakan bahwa pemberian suplemen dalam bentuk daun 

paling optimal sebesar 60% dari total BK. 

Nilai manfaat ransum berupa ampas tahu yang digunakan pada penelitian 

ini adalah sebagai salah satu limbah industri, ampas tahu sangat terjangkau 

dengan harga yang rekatif murah serta ketersediaannya banyak, sehingga dari sisi 

penerapannya ampas tahu dapat diterapkan pada peternakan skala kecil. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian secara statistik menggunakan analisis ragam, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemberian ampas tahu memberikan pengaruh yang berbeda nyata (p < 

0,05) terhadap pertambahan bobot badan domba ekor gemuk betina pada 

post-weaning. Nilai konsumsi BK, BO, dan PK tertinggi adalah pada P3 

diikuti dengan P2 dan P1. Demikian pula pertambahan bobot badan (PBB) 

tertinggi terjadi pada domba yang diberi perlakukan P3 sebesar 70,47 

g/ekor/hari, P2 sebesar 68,06 g/ekor/hari, dan P1 sebesar 62 g/ekor/hari. 

2. Tingkat penambahan ampas tahu pada level 20% - 40% terhadap pakan 

hijauan (turi) dapat digunakan sebagai salah satu alternatif pakan ternak 

ruminansia khususnya domba ekor gemuk betina post-weaning. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan periode yang 

lebih lama untuk ternak yang sama. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pada ternak ruminansia 

yang berbeda, sehingga dapat diketahui perbedaan hasilnya. 
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Lampiran 1.  

 

Tabel Bobot Badan Awal, Pertambahan Bobot Badan, dan  

Bobot Badan Akhir (Kg) 

Domba Ekor Gemuk Betina 

 

Domba Ekor 

Gemuk  

pada P1 

Bobot Badan 

Awal 

Pertambahan 

Bobot Badan 

Bobot Badan 

Akhir 

1 19,8 1,84 21,64 

2 20,5 1,87 22,37 

3 21,2 1,88 23,08 

 

 

 

Domba Ekor 

Gemuk  

pada P2 

Bobot Badan 

Awal 

Pertambahan 

Bobot Badan 

Bobot Badan 

Akhir 

1 19,8 2,08 21,88 

2 20,5 2,05 22,55 

3 21,2 2,0 23,2 

 

 

 

Domba Ekor 

Gemuk  

pada P3 

Bobot Badan 

Awal 

Pertambahan 

Bobot Badan 

Bobot Badan 

Akhir 

1 19,8 2,11 21,91 

2 20,5 2,1 22,6 

3 21,2 2,14 23,34 
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Lampiran 2.  

 

Koefisien Keragaman Bobot Badan Awal Domba Ekor Gemuk Betina  

yang Digunakan dalam Penelitian (kg/ekor) 

 

 

No 
Bobot Badan (kg) 

(X) 
X

2
 

1 19,8 392,04 

2 20,5 420,25 

3 21,2 449,44 

4 22,6 510,76 

5 20,4 416,16 

6 23,4 547,56 

7 23,1 533,61 

8 23,5 552,25 

9 21,7 470,89 

Total 196,2 4.292,96 

 

 

 ̅  
     

 
      

 

   √
 ∑  

   ∑    

      
 

 

   √
                   

  
 

 

Sd= 1,41 

 

   
  

 ̅
        

 

   
    

     
              

 

 

Koefisien keragaman atau KK sebesar 6,45% tersebut menunjukkan bahwa 

besarnya keragaman bobot badan awal domba ekor gemuk betina yang digunakan 

sebesar 6,45%.  
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Lampiran 3.  

 

Perhitungan Analisis Ragam Konsumsi BK 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
Jumlah 

Kuadrat 1 2 3 

1 610 690 670 1.970 656,67 1.297.100 

2 580 690 540 1.810 603,33 1.104.100 

3 500 600 570 1.670 556,67 934.900 

Total 1.690 1.980 1.780 5.450   3.336.100 

 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Excel for Windows, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

 

FK  :  3.300.278 

JKTotal :      35.822,22 

JKperlakuan :      15.022,22 

JKkel  :      14.688,89 

JKgalat :        6.111,111 

 

 

Analisis Ragam 

 

Analisis 

Ragam 
db JK KT Fhitung Ftabel 

Standar  variasi      

Perlakuan 2 15.022,22 7.511,11 1,229091 4,066 

Ulangan 2 14.688,89 7.344,445 4,807273  

Galat 4 6.111,111 1.527,778    

Total 8        

 

 

Untuk perlakukan menunjukkan Fhitung < Ftabel, yang berarti tidak ada pengaruh 

nyata. Sedangkan untuk ulangan Fhitung > Ftabel, yang berarti ada pengaruh nyata, 

bahwa konsumsi BK memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

pertambahan bobot badan selama penelitian.  
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Lampiran 4. 

 

Perhitungan Analisis Ragam Konsumsi BO 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
Jumlah 

Kuadrat 1 2 3 

1 530 460 450 1.440 480,00 695.000 

2 390 490 470 1.350 450,00 613.100 

3 390 480 400 1.270 423,33 542.500 

Total 1.310 1.430 1.320 4.060  1.850.600 

 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Excel for Windows, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

 

FK  :  1.831.511 

JKTotal :      19.088,89 

JKperlakuan :        4.822,222 

JKkel  :        2.955,556 

JKgalat :       11.311,11 

 

 

Analisis Ragam 

 

Analisis 

Ragam 
db JK KT Fhitung Ftabel 

Standar  variasi      

Perlakuan 2 4.822,222 2.411,111 0,213163 4,066 

Ulangan 2 2.955,556 1.477,778 0,522593  

Galat 4 11.311,11 2.827,778   

Total 8        

 

 

Untuk perlakukan menunjukkan Fhitung < Ftabel, yang berarti tidak ada pengaruh 

nyata. Sedangkan untuk ulangan Fhitung > Ftabel, yang berarti ada pengaruh nyata, 

bahwa konsumsi BO memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

pertambahan bobot badan selama penelitian.  
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Lampiran 5. 

 

Perhitungan Analisis Ragam Konsumsi PK 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
Jumlah 

Kuadrat 1 2 3 

1 120 180 160 460 153,33 72.400 

2 100 150 140 390 130,00 52.100 

3 100 150 90 340 113,33 40.600 

Total 320 480 390 1.190  165.100 

 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Excel for Windows, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

 

FK  :  157.344,4 

JKTotal :      7.755,556 

JKperlakuan :      2.422,222 

JKkel  :      4.288,889 

JKgalat :      1.044,444 

 

 

Analisis Ragam 

 

Analisis 

Ragam 
db JK KT Fhitung Ftabel 

Standar  variasi      

Perlakuan 2 2.422,222 1.211,111 1,159574 4,066 

Ulangan 2 4.288,889 2.144,444 8,212766  

Galat 4 1.044,444 261,1111   

Total 8        

 

 

Untuk perlakukan menunjukkan Fhitung < Ftabel, yang berarti tidak ada pengaruh 

nyata. Sedangkan untuk ulangan Fhitung > Ftabel, yang berarti ada pengaruh nyata, 

bahwa konsumsi PK memberikan perbedaan pengaruh yang nyata terhadap 

pertambahan bobot badan selama penelitian.  
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Lampiran 6.  

 

Perhitungan Analisis Ragam Konsumsi Pertambahan Bobot Badan 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
Jumlah 

Kuadrat 1 2 3 

1 61,2 62,3 62,5 186 62,00 11.532,98 

2 69,2 68,3 66,7 204,17 68,06 13.897,97 

3 70,2 70,0 71,2 211,4 70,47 14.897,48 

Total 200,6 200,6 200,37 601,57  40.328,43 

 

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan Excel for Windows, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

 

 

FK  :  40.209,16 

JKTotal :       119,2728 

JKperlakuan :       114,1677 

JKkel  :           0,012099 

JKgalat :           5,093086 

 

 

Analisis Ragam 

 

Analisis 

Ragam 
db JK KT Fhitung Ftabel 

Standar  variasi      

Perlakuan 2 114,1677 57,08383 11,208101 4,066 

Ulangan 2 0,012099 0,006049 0,0047511  

Galat 4 5,093086 1,273272   

Total 8        

 

 

Untuk perlakukan menunjukkan Fhitung > Ftabel, yang berarti ada pengaruh nyata, 

bahwa perlakukan pertambahan bobot badan memberikan perbedaan pengaruh 

yang nyata selama penelitian. Sedangkan untuk ulangan Fhitung < Ftabel, yang berarti 

tidak ada pengaruh nyata. 
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Gambar 5. Kandang Tempat Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Ketika Makan Daun Turi 
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Gambar 7. Pemberian Ampas Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ketika Makan Ampas Tahu   
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Gambar 9. Penimbangan DEG 

 

 

 

 

 

 

 


