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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Kandungan Nutrien Bahan Pakan 

Kandungan nutrien bahan pakan berupa BK, BO dan 
PK dalam pakan yang digunakan dalam penelitian terlihat 
pada Tabel 6.  
Tabel 6. Kandungan nutrien bahan pakan 

Sumber : Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 
Malang (2011) 

 
Pada Tabel 6 diatas diketahui bahwa kandungan BK dan 

BO FML lebih tinggi dari rumput gajah, namun lebih rendah 
dari konsentrat yang digunakan dalam penelitian. Kandungan 
PK rumput gajah lebih tinggi dari pernyataan Yusuf (2010) 
bahwa rata-rata kandungan PK rumput gajah adalah 10,02%. 

Rumput gajah yang digunakan pada penelitian ini 
dipotong pada umur 4 minggu. Hal inilah yang menyebabkan 
kandunga PK lebih tinggi dari PK rumput gajah pada 
penelitian Yusuf (2010). Kandungan protein kasar rumput 

Bahan Pakan BK 
% 

BO PK 

   --------dalam % BK-------- 
Rumput Gajah 19,58 86,75 11,18 

Konsentrat  85,13 91,11 18,00 

FML 
Konsentrat+FML 0% 
Konsentrat+FML 2% 
Konsentrat+FML 4% 
Konsentrat+FML 6% 

35,35 
85,13 
84,14 
83,2 
82,2 

90,67 
91,11 
91,1 
91,11 
91,1 

67,25 
18 

19,6 
20 

20,4 
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gajah menurun seiring dengan meningkatnya umur 
pemotongan disebabkan oleh semakin tua tanaman proporsi 
daun semakin kecil, sehingga rasio daun dan batang semakin 
menurun (Minson, 1990).  

Kandungan PK konsentrat yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 18,00% sedangkan kandungan protein 
konsentrat pada penelitian Wardhani (2010) adalah 18,20%. 
Berdasarkan perbandingan dengan literatur maka kandungan 
PK konsentrat penelitian diperkirakan sudah mencukupi 
kebutuhan domba. 

Kandungan PK konsentrat semakin meningkat seiring 
penambahan FML. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan 
FML kedalam konsentrat dapat meningkatkan kandungan PK 
konsentrat. 
 
4.2 Konsumsi Nutrien 

Konsumsi nutrien meliputi konsumsi BK (KBK), BO 
(KBO), PK (KPK). Konsumsi nutrien harian pada penelitian 
ini terlihat pada Tabel 7. 
Tabel 7. Konsumsi harian BK (KBK), BO (KBO), PK (KPK) 
Perlakuan Konsumsi Total (g/kg BB0,75/hari) 

 BK BO PK 
P0 73,2 ±0,889 65,50±0,845 12,29±0,478 

P1 72,39 ±0,947 64,90±0,819 12,60±0,164 

P2 80,02 ±11,245 71,56±9,772 13,75±1,227 

P3 79,99±5,989 71,31±5,352 14,02±0,747 

 
Dari Tabel 7 diketahui bahwa konsumsi BK, BO dan 

PK berbeda tidak nyata (P>0,05). Hal ini kemungkinan karena 
konsumsi BK, BO yang bervariasi antar perlakuan dan kontrol 
meskipun konsumsi PK mempunyai kecenderungan 



23 
 

peningkatan antar perlakuan. Respon yang sangat bervariasi 
konsumsi BK perlakuan dengan kontrol bisa mengakibatkan 
analisis sidik ragam tidak memperlihatkan perbedaan yang 
nyata (Latifudin, 2002). 

Konsumsi BK dan BO tertinggi adalah pada  P2 , 
sedangakan konsumsi PK tertinggi adalah P3. konsumsi 
nutrien pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan 
peneitian lain. Pada penelitian Wardhani (2010) menunjukkan 
konsumsi BK sebesar 83,68 g, 82,35 g, dan 84,02 g, BO 
sebesar 75,17 g, 74,15 g  dan 75,44 g dengan PK sebesar 13,79 
g, 13,98 g, dan 14,41 g. Hal ini kemungkinan karena 
perbedaan konsentrat yang digunakan sehingga mempengaruhi 
kecernaan. Sesuai dengan pendapat Lubis (1992) 
menambahkan bahwa tingkat konsumsi pakan ternak selama 
proses penggemukan dipengaruhi oleh palatabilitas dan juga 
daya cerna. 
 
4.3 Pertambahan Bobot Badan 

Rata-rata pertambahan bobot badan harian dalam 
penelitian berbeda tidak nyata (P>0,05) antar perlakuan (Tabel 
8). Hal ini terjadi kemungkinan karena konsumsi BK dan BO 
dan PK antar perlakuan berbeda tidak nyata sehingga 
pertambahan bobot badan harian tidak menunjukkan 
perbedaan yang nyata. Sesuai dengan pendapat Tillman dkk 
(1991) pertumbuhan ternak dipengaruhi juga oleh ransum                             
yang  dikonsumsi dan nutrien yang terdapat dalam ransum, 
bila konsumsi dan kandungan nutrien yang sama maka  
pertumbuhan organ  serta jaringan tubuh kemungkinan sama. 
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Tabel 8. Rata-rata pertambahan bobot badan harian antar 
perlakuan  

Perlakuan Rata-rata ± SD (g/hari) 

P0 90,48±8,25 
P1 95,24±21,81 
P3 
P2 

114,29±28,57 
138,09±8,25 

 
Dari Tabel 8 diketahui bahwa P2 mempunyai 

pertambahan bobot badan harian paling tinggi dibanding 
perlakuan lainnya. Hal ini disebabkan karena P2 konsumsi BK 
dan BO yang lebih tinggi dibanding perlakuan lain (Tabel 7). 
Konsumsi BK dan BO yang tinggi akan mengakibatkan 
pertambahan bobot badan semakin cepat. Semakin tinggi 
konsumsi pakan maka akan mempercepat laju pertumbuhan 
dan pertambahan bobot badan harian (Rianto dkk, 2004). 

Pertambahan bobot badan harian dalam penelitian ini 
ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian lain. 
Pada penelitian Rianto dkk (2006) pertambahan bobot badan 
harian adalah 26,49–44,46 g/hari, Rianto dkk (2004) yaitu 
31,52–83,15 g/hari dan Latifudin (2002) yaitu 64,64–92,86 
g/hari. Hal ini mugkin disebabkan karena perbedaan 
kandungan protein dalam pakan yang digunakan.  

Pada penelitian ini menggunaan konsentrat dengan 
kandungan protein 18%-20,4% (Tabel 7), sedangkan pada 
penelitian Latifudin (2002) menggunakan pakan konsentrat 
dengan kandungan protein 6,55%, Rianto dkk (2004) 11,76%-
4,99% dan Rianto dkk (2006) menggunakan dedak padi 
dengan kandungan protein 8,11%-12,56%. Sesuai dengan 
pendapat Soebarinoto dkk (1991) bahwa apabila protein yang 



25 
 

dihasilkan melebihi kebutuhan hidup ternak, maka ternak akan 
menggunakan kelebihan nutrien pakan tersebut untuk 
pertumbuhan dan produksi (PBB). 

 
4.4 Persentase Karkas 

Penyembelihan dilakukan secara halal dan 
menggunakan pisau tajam. Setelah dilakukan penyembelihan 
dilakukan pengulitan, pemotongan kepala, kaki (karpus dan 
tarsus) ke bawah dan pengeluaran isi perut kemudian 
ditimbang untuk mendapatkan bobot karkas dan persentase 
karkas. Karkas domba hasil penelitian dapat dilihat pada  
Gambar 2. 

 
Gambar 2. Karkas domba hasil penelitian 

 
Persentase karkas pada penelitian ini berbeda tidak 

nyata (P>0,05) antar perlakuan dan juga antar kelompok. Hal 
ini kemungkinan karena konsumsi BK, BO dan pertambahan 
bobot badan harian  tidak mengalami perbedaan. Sesuai 
dengan pernyataan  Abubakar dan Notoamidjojo (1997)  yang 
menyatakan bahwa bobot potong dipengaruhi oleh konsumsi 
pakan. Konsumsi pakan yang sama antar perlakuan akan 
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mengakibatkan nutrien yang dikonsumsi sama sehingga 
memberikan pengaruh tidak nyata terhadap bobot potong.  

Rata-rata bobot potong, berat karkas dan peresentase 
karkas domba pada penelitian ini terlihat pada Tabel 9. 
Tabel 9. Rata-rata bobot potong, berat karkas dan peresentase 

karkas hasil penyembelihan antar perlakuan. 
Perlakuan Bobot 

Potong (Kg) 
Berat 

Karkas      
(Kg) 

Rata-rata 
persentase karkas 

± SD (%) 
P0 22,66 10,33 45,62± 2,2 
P3 25 12 47,92 ± 4,3 
P1 24,33 12 49,28± 3,1 
P2 26 13 50,09 ± 1,9 
 

Dari Tabel 9 terlihat bahwa rata-rata persentase karkas 
paling tinggi adalah P2. Hal ini kemungkinan disebabkan 
karena konsumsi BK dan BO yang lebih tinggi mengakibatkan 
peningkatan pertambahan bobot badan harian sehingga 
persentase karkas yang diperoleh akan semakin tinggi. 
Abubakar dan Notoamidjojo (1997)  menyatakanbahwa 
semakin tinggi konsumsi ransum maka zat makanan yang 
masuk kedalam tubuh akan semakin tinggi, sehingga 
pertumbuhan ternak semakin baik,  dan akhirnya 
meningkatkan bobot potong yang dihasilkan. Jumlah karkas 
akan meningkat bila pertambahan bobot badan harian juga 
meningkat (Judge dkk, 1989). 

Pada penelitian ini bobot potong tidak berpengaruh 
terhadap persentase karkas. Persentase karkas pada penelitian 
ini adalah berkisar 45,62±2,2%-50,09±1,9% lebih tinggi 
dibandingkan dengan penelitian Rianto dkk (2004) 43,85 
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sampai 49,8%, Rianto dkk (2006) 31,6% sampai 37,10%, 
Adiwinarti  dkk (1999) 41,11 sampai 44,00%.  

Perbedaan  persentase karkas  ini  kemungkinan 
disebabkan oleh perbedaan kondisi tubuh  ternak  pada  saat  
dipotong. Hal ini sesuai dengan pendapat Judge  dkk  (1989) 
yang menyatakan bahwa perbedaan kondisi  tubuh antara lain 
dipengaruhi oleh laju pertumbuhan. Pada penelitian ini laju 
pertumbuhan adalah 90,48±8,25-138,09±8,25g/hari. 
Sedangkan laju pertumbuhan pada penelitian Rianto dkk 
(2006) adalah antara  24,49 g/hari dan  44,46 g/hari dan Rianto  
dkk (2004) 31,52 g/hari dan 83,l5 g/hari. 

 
4.5 Persentase Lemak Abdominal 

Proses pengambilan lemak abdominal pada penelitian 
ini dilakukan setelah semua isi perut dikeluarkan dan 
dipisahkan bagian lemak dari organ viseral pada rongga perut 
domba. Lemak abdominal hasil penelitian ini dapat dilihat 
pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Lemak abdominal hasil penelitian 

 Rata-rata persentase lemak abdominal tidak berbeda 
nyata (P >0,05) antar perlakuan. Hal ini kemungkinan karena 
konsumsi BK dan BO yang merupakan nutrien utama 
penyusun perlemakan menunjukkan perbedaan yang tidak 
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nyata antar perlakuan sehingga konsumsi nutrien tersebut 
sama secara statistik meskipun memiliki kecenderungan 
peningkatan.  

Rata-rata persentase lemak abdominal hasil penelitian 
ini dapat dilihat pada Tabel 10. 
Tabel 10. Rata-rata persentase lemak abdominal hasil 

penelitian antar perlakuan. 

Perlakuan Rata-rata ± SD 

P1 4,83± 0,29 

P2 5,43 ± 1,21 

P0 5,66± 0,88 

P3 6,06 ± 0,73 
 

Dari Tabel 10 terlihat bahwa P1 mempunyai persentase 
lemak abdominal terendah dibanding perlakuan yang lain. Hal 
ini kemungkinan disebabkan karena konsumsi BK dan BO 
lebih rendah yang kemungkinan mengakibatkan pembentukan 
lemak yang lebih tinggi pada area lain. Pembentukan lemak 
tubuh tidak hanya pada bagian abdominal tetapi pada bagian 
karkas lain dan dibawah kulit. Hal ini tidak sesuai dengan 
pendapat Kubena dkk (1974) yang menyatakan bahwa 
pembentukan lemak tubuh terjadi  karena adanya kelebihan 
energi yang dikonsumsi.  Energi yang digunakan tubuh 
umumnya berasal dari karbohidrat dan cadangan lemak yang 
disimpan di sekeliling jeroan dan di bawah kulit.   

Persentase lemak abdominal pada penelitian ini masih 
lebih tinggi dibanding penelitian Herman (2005) dengan rata-
rata persentase lemak abdominal berkisar 1,83±0,43-
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2,20±0,80%. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya 
perbedaan kandungan nutrien dalam pakan yang diberikan.  
Apabila terdapat  kelebihan energi setelah kebutuhan hidup 
pokok terpenuhi maka kelebihan energi tersebut digunakan 
untuk pertumbuhan dan pembentukan lemak tubuh 
(Anggorodi, 1994) 
 
4.5 Persentase Lemak Ginjal 

Terdapat sedikit modifikasi tentang bagian karkas, 
kadang-kadang dengan atau tanpa ginjal, lemak ginjal 
(Hasnudi, 2004). Lemak ginjal didapatkan dari lemak yang 
menyeolimuti bagian ginjal dan juga saluran ginjal. Proses 
pemisahan lemak ginjal dengan saluran dan ginjal seperti 
terlihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Proses pemisahan lemak dengan ginjal 

 
Rata-rata persentase lemak ginjal antar perlakuan dan 

kelompok tidak berbeda nyata (P>0,05). Hal ini terjadi karena 
konsumsi BK dan BO yang merupakan nutrien utama 
penyusun perlemakan menunjukkan perbedaan yang tidak 
nyata antar perlakuan sehingga konsumsi nutrien tersebut 
sama secara statistik meskipun memiliki kecenderungan 



30 
 

peningkatan. Rata-rata persentase lemak ginjal antar perlakuan 
dapat dilihat pada Tabel 11. 
Tabel 11. Rata-rata persentase lemak ginjal antar perlakuan  

Perlakuan Rata-rata ± SD 

P2 0,86 ± 0,14 

P3 0,89± 0,27 

P0 1,19 ± 0,87 

P1 1,32 ±0,81 
 

Dari Tabel 11 diketahui P2 memliki rata-rata persentase 
lemak ginjal lebih baik karena lebih rendah dibanding 
perlakuan lain. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 
konsumsi BK dan BO lebih tinggi sehingga kemungkinan 
mengakibatkan pembentukan lemak pada ginjal menurun. 
Selain itu mungkin konsumsi PK pada P2  lebih optimal 
dibanding perlakuan lain. Protein yang tinggi belum tentu bisa 
menurunkan kadar lemak ginjal karena protein yang diserap 
akan dimanfaatkan untuk metabolisme dan sisanya akan 
dibuang melalui urin. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat 
Hasibuan (1996) yang menyatakan bahwa peningkatan protein 
ransum maka jumlah lemak akan menurun. Pembentukan 
lemak tubuh umumnya disimpan di sekeliling jeroan dan di 
bawah kulit (Kubena dkk, 1974). 

 
4.6  Analisa Ekonomi 

Perbaikan kualitas pakan diharapkan bisa menurunkan 
biaya produksi. Selain itu  peningkatan biaya pakan 
diharapkan juga bisa meningkankan keuntungan karena pakan 
yang berkualitas diharapkan meningkatkan produksi. 
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Penambahan FML dalam ransum yang bisa meningkatkan 
kualitas pakan diharapkan bisa mendatangkan keuntungan. 
Biaya penggunaan FML dalam penelitian ini terlihat pada 
Tabel 12. 
Tabel 12. Biaya  penggunaan FML selama penelitian 

Perlakuan Penggunaan 
FML/hari 

(ml) 

Harga FML/Liter 
(Rp) 

Biaya 
penggunaan 
FML/hari 

P0 0 600 0 
P1 42,85 600 25,71 
P2 91,42 600 54,85 
P3 135,7 600 81,42 

 
Dari Tabel 12 terlihat bahwa biaya penggunaan FML 

tertinggi adalah P3. Semakin Tingginya biaya pakan ini 
disebabkan karena mahalnya harga konsentrat yang 
digunakan. Meskipun mengahasilkan pertambahan bobot 
badan harian yang cukup tinggi, namun keuntungan yang 
didapat sangat minim dikarenakan tingginya biaya pakan yang 
digunakan. Hasil perhitungan dari keuntungan penggunaan 
FML terlihat pada Tabel 13. 
Tabel 13. Perhitungan keuntungan penambahan FML dalam 

pakan 
Perlakuan Rata-

rata 
PBBH 

(g) 

Harga 
PBBH Rp 
20.000/kg 

Biaya 
penggunaan 
FML/hari  

Keuntungan 
(Rp) 

P0 90,48 1809,6 0 1809,6 
P1 95,24 1904,8 25,71 1879,09 
P2 138,09 2761,8 54,85 2706,95 
P3 114,29 2285,8 81,42 2204,38 
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Dari Tabel 13 terlihat bahwa penggunaan FML yang 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pakan ternyata 
memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan 
dengan tanpa penggunan FML. Hal ini kemungkinan karena 
harga FML masih sangat murah dan juga penggunaannya 
relatif sedikit. Selain itu juga penggunaan FML memberikan 
pertambahan bobot badan harian yang lebih tinggi 
sehinggabisa meningkatkan keuntungan. Penambahan 4% 
FML memberikan keuntungan tertinggi dibanding pemberian 
dengan level yang lain.  
  


