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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrisi Pakan  

Pakan yang diberikan pada ternak dalam 

penelitian ini adalah daun jagung kering (Zea mays) dan 

pakan tambahan. Hasil Analisis kandungan nutrisi pakan 

dari masing - masing pakan yang digunakan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tebel 3. Kandungan nutrisi pakan yang digunakan 

selama penelitian berdasarkan hasil analisis   

proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 
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Berdasarkan hasil analisis proksimat pada Tabel 

3. menunjukkan bahwa daun jagung kering memiliki 

kandungan BK, BO dan PK berturut - turut sebesar 

86,8%, 87,8%BK dan 9,5%BK. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Hasan dan Amril (1991) yaitu daun 

jagung kering memiliki nilai nutrisi dengan kandungan 

bahan kering 87,9%, bahan organik sebesar 89,9% dan 

protein kasar sebanyak 7,44%. Hasil analisis proksimat 

campuran pollard, tepung gaplek dan campuran pollard, 

tepung gaplek dan isi rumen yang diolah secara 

fortifikasi dan fermentasi menunjukkan adanya 

perbedaan pada kandungan BK, BO dan PK. 

Kandunagan  BK campuran pollard, tepung gaplek, isi 

rumen yang diolah secara fortifikasi dan fermentasi lebih 

tinggi yaitu 93,3% apabila dibandingkan dengan 

campuran pollard dan tepung gaplek sebesar 92,4%, 

sedangkan untuk kandungan BO campuran pollard, 

tepung gaplek, Isi rumen yang diolah secara fortifikasi 

dan fermentasi sebesar 95,8% dibandingkan dengan 

campuran pollard dan tepung gaplek sebesar 93,4% dan 

untuk kandungan PK campuran pollard, tepung gaplek, 

isi rumen yang diolah secara fortifikasi dan fermentasi 

sebesar 13,4% dibandingkan dengan campuran pollard 

dan tepung gaplek sebesar 12,8%. Hal ini menunjukkan 

kandungan nutrisi campuran pollard, tepung gaplek dan 

isi rumen yang diolah secara fortifikasi dan fermentasi 

lebih baik dibandingkan dengan campuran pollard dan 

tepung gaplek.  
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Kandungan PK isi rumen fortifikasi dan 

fermentasi (13,4) lebih tinggi dibandingkan kandungan 

PK pollard dan tepung gaplek (12,8). Hal ini 

menunjukkan bahwa isi rumen mengandung PK yang 

lebih tinggi dibandingkan kandungan PK pada campuran 

pollard dan tepung gaplek. Menurut Anonimus (2006) 

bahwa isi rumen memiliki kandungan PK 18,70, 

sedangkan yang berasal dari ternak yang masih muda 

yaitu 16,30.  Sedangkan kandungan nutrisi masing-

masing pakan perlakuan selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan nutrisi pakan perlakuan yang 

digunakan selama penelitian. Berdasarkan 

hasil anilisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang.                                                                                        

Perlakuan BK (%) BO(%BK) PK(%BK) 

P0 86,8 87,8 9,5 

P1 89,9 90,9 11,3 

P2 90,4 92,2 11,6 

 

 Seperti terlihat pada tabel 4 bahwa penggunaan isi 

rumen cenderung meningkatkan kandungan BK, BO dan 

PK. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kandungan 

PK untuk perlakuan P2 lebih tinggi. Hal tersebut sudah 
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mencukupi kebutuhan kandungan PK, sesuai dengan 

pendapat Siregar (1994) bahwa ransum yang biasanya 

diberikan kepada kambing atau domba pada umumnya 

memiliki kandungan protein kasar antara 9-12%. Protein 

merupakan bagian terpenting dari jaringan tubuh. 

Apabila bahan pakan tidak berprotein cukup, tubuh tidak 

akan dapat membentuk dan memelihara jaringan-jaringan 

yang harus diganti. Kambing dewasa membutuhkan 

protein untuk menggantikan jaringan yang telah rusak 

dan untuk membentuk daging Tilman dkk, (1991). 

4.2 Konsumsi  Nutrisi Pakan 

Konsumsi merupakan faktor esensial yang 

merupakan dasar untuk menentukan produksi ternak. 

Berdasarkan data tingkat konsumsi dapat ditentukan  

tingkat pemenuhan jumlah nutrisi untuk kebutuhan hidup 

pokok dan produksi  (Parakkasi,1999). Menurut Van 

Soest (1994) meningkatnya kecernaan akan diikuti oleh 

meningkatnya konsumsi pakan, karena laju aliran pakan 

dari rumen ke pencernaan berikutnya akan lebih cepat 

sehingga tersedia ruangan dalam rumen untuk 

penambahan konsumsi pakan. Konsumsi nutrisi yang 

diamati dalam penelitian meliputi Konsumsi BK, 

Konsumsi BO dan Konsumsi PK dapat dilihat pada Tabel 

5. 
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Table 5. Rataan konsumsi BK, BO dan PK pada masing-

masing pakan perlakuan selama penelitian. 

 

Berdasarkan hasil penelitian untuk konsumsi BK, 

BO dan PK, disajikan pada Tabel 5. Hasil konsumsi BK, 

BO dan PK pakan tidak memberikan pengaruh nyata 

antara perlakuan (P>0,05). Konsumsi BK dan BO mulai 

dari yang terendah sampai tertinggi berturut-turut terjadi 

pada perlakuan P1, P0 dan P2, untuk  konsumsi PK 

secara berturut-turut adalah P0, P1 dan P2. 

 Perbedaan kandungan protein kasar dalam pakan 

dapat menjadi faktor penyebab perbedaan konsumsi ini. 

Hal ini juga dapat dilihat pada konsumsi PK perlakuan 

P0, P1 dan P2 yang meningkat sering penambahan 

kandungan protein kasar dalam pakan. Hasil penelitian 

pada perlakuan P1 menunjukkan nilai konsumsi yang 

paling rendah. Rendahnya kandungan protein kasar 

dalam pakan perlakuan P1 dapat meningkatkan nilai 

konsumsi pakannya, jika ditinjau berdasarkan aspek 

pembatasan konsumsi pakan secara kimiawi.  
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Kecenderungan tersebut disebabkan karena pakan 

perlakuan P2 mengandung campuran isi rumen. 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa campuran pakan 

dengan isi rumen memiliki kandungan nutrisi yang lebih 

baik. Pakan perlakuan P2 merupakan campuran dari 

pollard, tepung gaplek da nisi rumen yang diolah secara 

fortifikasi dan fermentasi. Messermith (1997) 

menyatakan bahwa penggunaan isi rumen sebanyak 15% 

dapat meningkatkan pertambahan bobot badan harian 

(PBBH), konsumsi pakan, efisiensi dan konversi pakan. 

Kandungan protein kasar pakan dapat menjadi 

penyebab perbedaan konsumsi. Seperti yang dijelaskan 

oleh De Carvalho, Soeparno dan Ngadiyono (2010) 

kandungan protein dalam pakan yang digunakan sangat 

berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Konsumsi PK 

ransum dalam perlakuan P0 sebesar 114,1 g/ekor/hari 

dapat menjadi penyebab menurunnya tingkat konsumsi 

BK dan BO pakan. Hal ini dijelaskan oleh Van Soest 

(1994), menurunnya tingkat konsumsi dapat disebabkan 

oleh rendahnya kualitas pakan yaitu rendahnya 

kandungan protein. Selain itu, konsumsi protein kasar 

dibawah 12% dapat berakibat pada melambatnya 

pencernaan dalam rumen karena kurangnya pasokan 

nitrogen bagi bakteri sehingga terhambatnya 

pertumbuhan bakteri. Hasil penelitian lain yang berbeda 

tentang perbedaan kandungan protein kasar pakan 

dilaporkan Adiwinarti dkk (2011), bahwa peningkatan 

level protein kasar 8-11% dalam pakan tidak memberikan 
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pengaruh yang nyata terhadap PBBH dan konsumsi BK 

pakan untuk kambing karena konsumsi protein kasar 

menunjukkan tidak kurang dari 7% dari BK.  

Konsumsi pakan ternak ruminansia juga dapat 

dibatasi oleh jumlah nutrisi yang tersedia untuk 

metabolisme ternak. Pada tingkat metabolik, konsumsi 

pakan merupakan respon kurangnya energi dalam tubuh 

ternak, untuk memenuhi kebutuhan energinya ternak 

akan mulai makan dan berhenti bila kebutuhan energinya 

tercapai Chuzaemi (2012).  

 

4.3 Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Pakan 

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu 

bentuk  manifestasi dari adanya pertumbuhan pada 

seekor ternak. Pertumbuhan terjadi karena adanya 

penambahan jumlah sel  atau hyperplasia yang 

selanjutnya diikuti oleh proses penambahan ukuran 

hypertrophy (Payne, 1998). Nilai rataan PBB dan 

konversi pakan ternak selama penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Rataan PBB dan konversi pakan ternak selama 

penelitian. 

Variabel  

P0 

Perlakuan 

P1 

 

P2 

PBB 

(g/ekor/hari) 

127,6 101,6 164,1 

Konversi 

Pakan 

9,6 11,8 7,3 

Berdasarkan hasil analisis peragam bahwa BB 

awal ternak memberikan pengaruh nyata terhadap PBB, 

demikian pula dari hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa pakan perlakuan memberikan pengaruh nyata 

terhadap konsumsi pakan. Nilai PBB pakan perlakuan P2 

cenderung lebih tinggi yaitu sekitar 164,1 g/ekor/hari bila 

dibandingkan dengan PBB pakan perlakuan P0 dan P1 

yaitu berturut-turut 127,6 dan 101,6 g/ekor/hari. Hal ini 

dikarenakan konsumsi dari pakan perlakuan P0 dan P1 

cenderung lebih rendah dibandingkan pakan perlakuan 

P2.  

Hasil penelitian yang berbeda tentang penggunaa 

isi rumen sebagai pakan ternak dilaporkan oleh 

Messermith (1997) yang menggunakan isi rumen sebagai 

bahan penyusun ransum sampai 15% dapat menghasilkan 

pertambahan bobot badan harian (PBBH), konsumsi 
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pakan, efisiensi dan konversi pakan yang memberikan 

pengaruh nyata terhadap konsumsi pakan. 

Pertambahan yang cepat pada ternak muda dapat 

dipicu dengan pemberian pakan yang berkualitas tinggi 

dan jumlah yang cukup, tetapi untuk ternak dewasa PBB 

yang terjadi sebagai akibat dari penimbunan lemak. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PBB antara 

lain kualitas pakan yang diberikan, lingkungan, jenis 

kelamin dan kepadatan ternak ( Sandford dan Woodgate, 

1979) 

Konversi pakan merupakan parameter yang 

digunakan untuk mengetahui efisiensi penggunaan 

pakan. Konversi pakan dapat dihitung dengan membagi 

antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan 

pertambahan berat badan yang dihasilkan. Semakin 

rendah angka konversi pakan berarti semakin tinggi 

efisiensi penggunaan pakan (Anggorodi, 1994). Konversi 

pakan dipengaruhi oleh kemampuan ternak dalam 

mencerna bahan pakan, kecukupan nutrien untuk 

kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan dan fungsi tubuh 

lain serta jenis pakan yang dikonsumsi (Charrier, M. and 

A. Brune. 2003). Data rataan konversi pakan pada 

masing-masing perlakuan selama penelitian dapat dilihat 

pada tabel 6. 

Dari analisis paragam menunjukkan bahwa BB 

awal ternak memberikan pengaruh yang berbeda sangat 



42 
 

nyata (P<0,01) terhadap konversi pakan. Nilai konversi 

pakan perlakuan P1 lebih tinggi yaitu sebesar 11,8 bila 

dibandingkan dengan pakan perlakuan P0 dan P2 yaitu 

9,6 dan 7,3. Hal ini dikarenakan konsumsi serta PBB dari 

pakan perlakuan P1 cenderung lebih rendah bila 

dibandingkan dengan konsumsi pakan perlakuan P0 dan 

P2. Penurunan konversi pakan disebabkan pertambahan 

bobot badan yang lebih besar dari pada peningkatan 

jumlah konsumsi pakan, yang berarti kualitas dan 

efisiensi pemanfaatan pakan tersebut oleh ternak semakin 

baik. 

 


