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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan nutrien pakan 

 Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari pakan hijauan jagung sebagai pakan basal, dua 

macam konsentrat (konsentrat A dan konsentrat B) 

sebagai isoprotein dengan bahan pakan sumber protein 

dan formula yang berbeda sebagai pakan penguat dan 

dua macam pakan sumber protein (daun ketela pohon 

kering dan daun kelor kering) sebagai suplementasi 

pakan. Hasil analisis kandungan nutrien dari pakan 

diatas dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kandungan nutrien dari pakan yang digunakan 

selama penelitian  

Bahan 

pakan 

BK 

(%) 

Kandungan nutrien 

Abu PK BO SK 
hemi 

selul

osa 

Selul

osa 

Lig

nin 

(%BK) (%SK) 

Hijauan jagung 20,12 8,51 10,63 91,49 25,49 30,04 31,58 1,06 

Daun Ketela 

Pohon kering 
86,71 7,67 23,27 92,33 16,27 8,41 21,79 1,92 

Daun Kelor 

kering 
90,03 9,46 23,36 90,54 13,37 10,54 26,79 1,18 

Konsentrat A 88,23 10,81 20,24 89,19 23,9 13,53 18,46 2,66 

Konsentrat B 87,23 9,9 22,81 90,1 24,37 17,9 20,99 1,54 

Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya 
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Tabel 6 menunjukkan bahwa hijauan jagung 

memiliki kandungan protein kasar yang cukup rendah 

yaitu 10,63%. Hal ini sesuai yang dinyatakan oleh 

Sumarsono dkk (2009) bahwa kualitas hijauan di daerah 

tropis lebih rendah daripada di daerah sub tropis karena 

kandungan N rendah dan kandungan serat kasar tinggi, 

sehingga diperlukan pakan penguat untuk dapat 

mencukupi kebutuhan tersebut. 

Pakan hijauan yang diberikan pada ternak domba 

sebagai pakan utama selama penelitian adalah hijauan 

jagung yang dipotong menggunakan alat pemotong 

(chopper) dengan ukuran kurang lebih 3 cm. Perlakuan 

pada hijauan jagung ini dilakukan dengan tujuan 

meningkatkan kecernaan dan palatabilitas ternak domba 

terhadap pakan hijauan (hijauan jagung), karena hijauan 

jagung merupakan seluruh bagian tanaman termasuk 

batang, daun dan buah jagung muda (Tangendjaja dan 

Wina, 2008), selain itu proporsi tertinggi adalah batang 

yaitu 55,38 – 62,29% (Anggraeny dkk., 2006). 

Mccutcheon and Samples (2002) melaporkan bahwa 

tingkat palatabilitas ternak ruminansia pada batang 

hijauan jagung cukup rendah jika dibandingkan dengan 

daun dan kulit jagung, hal ini dikarenakan daun dan kulit 

jagung memiliki nilai kecernaan in vitro yang lebih 

tinggi (58 dan 68%) jika dibandingkan dengan batang 

jagung (51%). 
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Tabel 6 menunjukkan pakan suplemen yang 

digunakan dalam penelitian (daun ketela pohon, daun 

kelor, Konsentrat A dan Konsentrat B) memiliki 

kandungan PK masing-masing secara berurutan sebesar 

23,27%, 23,36% , 20,24% dan 22,81%, sehingga dapat 

digolongkan sebagai bahan pakan sumber protein karena 

memiliki nilai nutrien PK lebih dari 20% dari BK. Hal 

ini sesuai yang dinyaatakan Mujnisa (2008)  bahwa 

bahan pakan sumber protein adalah bahan pakan yang 

mengandung protein kasar 20% atau lebih. Anonimus 

(2007) menyatakan bahwa konsentrat sumber protein 

adalah semua macam bahan pakan yang mengandung 

protein kasar lebih dari 20%. 

Tabel 7. Kandungan nutrien total ransum pakan 

perlakuan 

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

P0 20,12 91,49 10,63 25,49 

P1 30,11 91,62 12,53 24,11 

P2 30,61 91,35 12,54 23,67 

P3 33,74 91,03 12,55 25,17 

P4 33,54 91,21 13,07 25,27 

Ket : P0 = 100% hijauan jagung 

P1 = 85% hijauan jagung + 15% suplemen daun ketela 

pohon kering 

P2 = 85% hijauan jagung + 15% suplemen daun kelor 

kering  

P3 = 80% hijauan jagung + 20% suplemen konsentrat A 

P4 = 80% hijauan jagung + 20% suplemen konsentrat B  
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 Kandungan nutrien pakan perlakuan (Tabel 7) 

menunjukkan bahwa P0 sebagai kontrol (100% hijauan 

jagung) memiliki kandungan BK 20,12%, BO 91,49%, 

PK 10,63% dan SK 25,49%, sedangkan penambahan 

suplemen daun ketela pohon kering (P1), daun kelor 

kering  (P2), konsentrat A (P3) dan konsentrat B (P4) 

dengan persentase 85% hijauan jagung + 15% suplemen  

(P1 dan P2) dan 80% hijauan jagung + 20% suplemen (P3 

dan P4) memiliki kandungan BK lebih tinggi 

dibandingkan P0 yaitu 30,11% sampai 33,74%, BO 

91,03% sampai 91,62%, PK lebih tinggi dari P0 yaitu 

12,53% sampai 13,07% dan SK 23,67% sampai 25,27% 

(lebih rendah dari P0), secara umum dinyatakan 

penambahan suplemen pada P1, P2, P3 dan P4 dapat 

meningkatkan %PK dan menurunkan %SK 

dibandingkan dengan P0 (kontrol). 

Kandungan PK pada ransum P3 dan P4 (12,55% 

dan 13,07%) lebih tinggi dibandingkan dengan P1 dan P2 

(12,52% dan 12,54%). Hal ini disebabkan  jenis 

suplemen dan persentase suplemen yang diberikan pada 

ransum P1 dan P2 dengan P3 dan P4 berbeda, pakan P1 

(85% hijauan jagung + 15% suplemen daun ketela pohon 

kering) dan P2 (85% hijauan jagung + 15% suplemen 

daun kelor kering) sedangkan ransum P3 (80% hijauan 

jagung + 20% suplemen konsentrat A) dan P4 (80% 

hijauan jagung + 20% suplemen konsentrat B), meskipun 

kandungan PK dari suplemen daun ketela pohon kering 

(23,27%) dan daun kelor kering (23,36%) lebih tinggi 
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dibanding PK suplemen konsentrat A (20,24%) dan 

konsentrat B (22,81%) dengan persentase pemberian 

yang lebih rendah dalam ransum menyebabkan ransum 

P1 dan P2 memiliki PK lebih rendah daripada PK ransum 

P3 dan P4. 

Ransum P0 memiliki kandungan SK tertinggi 

(25,49%) dibandingkan dengan P1, P2, P3 dan P4. Hal ini 

disebabkan karena P0 adalah 100% hijauan jagung dan 

kandungan SK untuk hijauan jagung sendiri memiliki 

nilai SK tertingggi dibandingkan dengan kandungan SK 

pakan suplemen (daun ketela pohon kering, daun kelor 

kering, konsentrat A dan konsentrat B). 

4.2 Konsumsi pakan  

 Konsumsi merupakan aspek penting untuk 

mengevaluasi nilai nutrien bahan pakan. Hasil analisis 

ragam menunjukkan bahwa perlakuan pakan 

memberikan pengaruh sangat nyata terhadap nilai 

konsumsi BK, BO, PK dan SK. Nilai  konsumsi BK, 

BO, PK dan SK tertinggi terjadi pada ternak yang diberi 

perlakuan P4 (85,67; 78,71; 12,36 dan 21,65 g/kg 

BB
0,75

/hari). Nilai konsumsi SK P3 dan P4 lebih tinggi 

dibanding P0, P1, dan P2. Hal ini disebabkan karena 

kandungan SK pakan P3 dan P4 (25,17% dan 25,27%BK) 

lebih tinggi dibandingkan P1, dan P2 (24,11% dan 

23,67%BK), sedangkan konsumsi SK P0 memiliki nilai 

terendah dibandingkan dengan P1, P2, P3 dan P4. Hal ini 

disebabkan karena konsumsi BK P0 memiliki nilai 
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terendah. Rata-rata konsumsi nutrien (BK, BO, PK dan 

SK) ternak domba selama penelitian disajikan pada 

Tabel 8 sebagai berikut. 

Tabel 8. Rataan konsumsi nutrien domba selama 

penelitian 

Perlakuan 
BK BO PK SK 

g/kg BB
0,75

/hari 

P0 
Hijauan 

jagung 
71,56 ± 3,2 65,80 ± 2,8 8,96 ± 0,5 18,24 ± 0,8 

 
Total 71,56 ± 3,2a 65,80 ± 2,8a 8,96 ± 0,5a 18,24 ± 0,8a 

P1 
Hijauan 

jagung 
68,66 ± 6,0 63,06 ± 5,6 8,96 ± 0,64 17,50 ± 1,5 

 

Daun ketela 

pohon 
13,44 ± 0,6 12,12 ± 0,5 3,13 ± 0,13 2,19 ± 0,1 

 
Total 82,10 ± 6,0b 75,18 ± 5,6ab 12,09 ± 0,6b 19,69 ± 1,5ab 

P2 
Hijauan 

jagung 
71,83 ± 1,9 66,17 ± 1,9 9,09 ± 0,3 18,31 ± 0,5 

 
Daun kelor 13,18 ± 0,2 11,47 ± 0,2 3,08 ± 0,1 1,76 ± 0,1 

 
Total 85,01 ± 1,8b 77,64 ± 1,8b 12,17 ± 0,3b 20,07 ± 0,5ab 

P3 
Hijauan 

jagung 
67,68 ± 4,0 62,22 ± 3,7 8,36 ± 0,5 17,25 ± 1,0 

 
Konsentrat A 16,14 ± 2,41 14,04 ± 2,1 3,27 ± 0,5 3,86 ± 0,6 

 
Total 83,82 ± 3,5b 76,26 ± 3,4b 11,63 ± 0,5b 21,11 ± 0,9b 

P4 
Hijauan 

jagung 
68,55 ± 3,0 63,72 ± 3,4 8,45 ± 0,3 17,48 ± 0,8 

 
Konsentrat B 17,11 ± 0,2 15,00 ± 0,1 3,90 ± 0,1 4,17 ± 0,1 

  Total 85,66 ± 3,2b 78,72 ± 3,5b 12,35 ± 0,3b 21,65 ± 0,8b 

Keterangan : 
a-b

) Superscript yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) 
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Pemberian pakan sumber protein memberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap nilai konsumsi BK, BO, 

PK dan SK. Hal ini diduga disebabkan oleh penambahan 

suplemen pakan pada P1, P2, P3 dan P4 yang 

menyebabkan meningkatnya konsumsi BK, BO, PK dan 

SK. Menurut Sarwatt, Milang’ha, Lekule and Madalla 

(2004), bahwa penggunaan tepung daun kelor pada 

kambing meningkatkan konsumsi bahan kering. 

Meidianty (2005) melaporkan hasil penelitiannya bahwa 

pemberian daun kelor sebanyak 25% dalam suplemen 

urea molasses block (UMB) sapi perah mampu 

meningkatkan konsumsi bahan kering, bahan organik 

dan protein kasar. Mekanisme peningkatan konsumsi 

pakan disebabkan karena suplementasi kelor mampu 

meningkatkan kecernaan pakan, sehingga diduga waktu 

retensi pakan di dalam saluran pencernaan menjadi lebih 

singkat dan merangsang konsumsi pakan. Menurut 

Ndaru, dkk (2014) suplementasi daun ketela pohon 

dengan pakan basal hijauan jagung pada domba ekor 

gemuk cenderung meningkatkan konsumsi BK diikuti 

dengan peningkatan konsumsi PK. Dimyati dkk (2012) 

melaporkan bahwa suplementasi daun ketela pohon 

kering dengan pakan basal hijauan jagung meningkatkan 

konsumsi BK pada ternak domba ekor gemuk. Terdapat 

hubungan antara konsumsi BO dan PK dengan konsumsi 

BK, konsumsi BO dan PK merupakan bagian dari bahan 

kering, sehingga apabila konsumsi BK meningkat maka 

akan diikuti peningkatan konsumsi BO dan PK. 
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Suplementasi konsentrat A yang mengandung 

daun ketela pohon kering dan konsentrat B yang 

mengandung daun kelor kering pada P3 dan P4 dapat 

meningkatkan konsumsi BK diduga disebabkan 

suplementasi konsentrat pada pakan basal hijauan jagung 

dapat menigkatkan kinerja mikrobia dalam rumen. 

Menurut Jayanegara, Tjakradidjaja dan Sutardi (2006) 

Pemberian konsentrat yang mengandung protein kasar 

yang tinggi akan mengaktifkan mikrobia rumen sehingga 

meningkatkan jumlah bakteri proteolitik dan naiknya 

deaminasi yang mengakibatkan meningkatnya nilai 

kecernaan bahan organik. naiknya kecernaan pakan. 

4.3 Aktivitas dan tingkah laku domba 

 Aktivitas domba yang diamati adalah tingkah 

laku makan yang dibedakan dalam aktivitas makan, 

aktivitas ruminasi dan aktivitas lain-lain (duduk, berdiri 

dan tidur). Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap aktivitas makan. Hal ini diduga karena pakan 

basal yang diberikan pada masing-masing perlakuan 

memiliki proporsi yang tinggi dan dengan ukuran 

partikel cacahan yang sama (kurang lebih 3 cm) 

sehingga memberikan pengaruh tidak nyata terhadap 

aktivitas makan domba, dimana ternak domba 

melakukan aktivitas makan dalam sehari semalam (P0, 

P1, P2, P3 dan P4) secara berturut-turut selama 6,9 jam, 

6,1 jam, 6,4 jam, 6,6 jam dan 6,5 jam. 
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Hasil pengamatan aktivitas makan yang meliputi 

lama aktivitas makan (jam), lama aktivitas ruminasi 

(jam) dan lama aktivitas lain-lain (jam) yang diperoleh 

selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 9.  

Tabel 9. Hasil pengamatan tingkah laku makan domba 

selama 24 jam, pengamatan siang (06.00-18.00 

WIB) dan pengamatan malam (18.00-06.00 WIB) 

Pengamatan 24 Jam 

Parameter 

(jam) 

Perlakuan Rata

rata 
P0 P1 P2 P3 P4 

Makan  6,9 ± 1,1 6,1 ± 0,3 6,4 ± 0,9 6,6 ± 1,2 6,5 ± 1,0 6,50 

Ruminasi  7,7 ± 0,4 8,0 ± 0,6 7,6 ± 0,8 7,8 ± 1,0 8,5 ± 1,1 7,92 

Lain-Lain  9,4 ± 1,1 9,9 ± 0,9 10,0 ± 1,7 9,6 ± 1,0 9,0 ± 1,8 9,62 

Pengamatan Siang (06.00-18.00) 

Makan  5,75 ± 0,6 5,02 ± 0,3 5,01 ± 0,5 5,21 ± 0,6 5,27 ± 0,7 5,25 

Ruminasi  2,58 ± 0,5 3,23 ± 0,2 3,35 ± 1,2 3,07 ± 0,7 3,03 ± 0,4 3,05 

Lain-Lain  3,67 ± 0,9 3,75 ± 0,4 3,64 ± 1,5 3,72 ± 0,1 3,70 ± 0,8 3,70 

Pengamatan Malam (18.00-06.00) 

Makan  1,17 ± 0,5 1,08 ± 0,3 1,35 ± 0,7 1,39 ± 0,7 1,20 ± 0,3 1,24 

Ruminasi  5,13 ± 0,4 4,74 ± 0,5 4,22 ± 0,4 4,73 ± 0,5 5,45 ± 0,9 4,85 

Lain-Lain  5,70 ± 0,5 6,18 ± 0,5 6,43 ± 0,5 5,88 ± 1,0 5,35 ± 1,2 5,91 

 

Aktivitas makan P0 (6,9 jam) paling lama 

dibandingkan dengan P1, P2, P3 dan P4. Hal ini 

menunjukkan bahwa suplementasi pakan sumber protein 

membuat kualitas pakan perlakuan P1, P2, P3 dan P4 lebih 
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baik dibandingkan dengan kontrol (P0) sehingga 

menyebabkan waktu yang diperlukan ternak (P1, P2, P3 

dan P4) untuk makan lebih singkat. Domba dengan 

perlakuan pakan P1 dan P2 yang menggunakan daun 

ketela pohon kering dan daun kelor kering melakukan 

aktivitas makan lebih singkat (6,1 dan 6,4 jam) 

dibandingkan yang mendapat perlakuan pakan P3 dan P4 

yang mengandung konsentrat A dan konsentrat B (6,6 

dan 6,5 jam), sedangkan untuk perlakuan yang 

mengandung daun ketela pohon kering yaitu P1 dan P3 

melakukan aktivitas makan lebih singkat (6,1 dan 6,6 

jam) dibandingkan perlakuan yang mengandung daun 

kelor kering yaitu P2 dan P4 (6,4 dan 6,5 jam). Hal ini 

diduga karena pada perlakuan P2 dan P4 mengkonsumsi 

pakan lebih tinggi dibandingkan P1 dan P2 sehingga 

menyebabkan waktu makan yang lebih lama.  

 Menurut Rustas, Norgaard, Jalali and Nadeau 

(2009) yang membandingkan perlakuan pakan hijauan 

yang dicacah dan tanpa dicacah, ternyata dengan pakan 

hijauan yang dicacah dapat meningkatkan konsumsi 

pakan, menurunkan aktivitas makan dan meningkatkan 

aktivitas ruminasi pada sapi perah. 

 Rata-rata ternak domba (P0, P1, P2, P3 dan P4) 

melakukan aktivitas makan dalam sehari semalam 

selama 6,5 jam. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Setiawan (2006) yang melaporkan hasil penelitiannya 

bahwa ternak domba lokal jantan dengan perlakuan 

pakan basal rumput gajah + konsentrat melakukan 
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aktivitas makan selama kurang lebih 6,32 jam dalam 

periode sehari semalam. Salem, Gonzalez, Lopez and 

Ranilla (2004) melaporkan hasil penelitiannya bahwa 

ternak domba merino dengan perlakuan pakan 100% hay 

alfafa melakukan aktivitas makan selama 3,38 jam, 

sedangkan perlakuan pakan hay alfafa + 50 g 

quebracho/kg BK membuat ternak melakukan aktivitas 

makan lebih lama (4 jam). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa domba 

lebih banyak makan pada siang hari (06.00-18.00 WIB). 

Aktivitas makan ternak domba lebih lama pada siang 

hari dibandingkan dengan malam hari. Hal ini diduga 

karena frekuensi pemberian pakan hanya siang hari 

sehingga menyebabkan domba lebih aktif melakukan 

aktivitas makan pada siang hari dari pada malam hari.  

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pakan memberikan pengaruh tidak nyata 

terhadap aktivitas ruminasi. Hal ini diduga karena pakan 

basal yang diberikan pada masing-masing perlakuan 

memiliki proporsi yang tinggi dan dengan ukuran 

partikel cacahan yang sama sehingga memberikan 

pengaruh tidak nyata terhadap aktivitas ruminasi domba, 

dimana ternak domba melakukan aktivitas ruminasi 

dalam sehari semalam (P0, P1, P2, P3 dan P4) berturut-

turut selama 7,7 jam, 8,0 jam, 7,6 jam, 7,8 jam dan 8,5 

jam.  
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Ternak dengan perlakuan P4 melakukan aktivitas 

ruminasi selama 8,5 jam, lebih lama dibandingkan 

dengan P0, P1, P2 dan P3. Domba dengan perlakuan yang 

menggunakan daun kering saja yaitu P1 dan P2 

melakukan aktivitas ruminasi lebih singkat (8,0 dan 7,6 

jam) dibandingkan perlakuan pakan dengan konsentrat 

yaitu P3 dan P4 (7,8 dan 8,5 jam), sedangkan perlakuan 

yang mengandung daun ketela pohon kering yaitu P1 

dan P3 melakukan aktivitas ruminasi lebih singkat (8,0 

dan 7,8 jam) dibandingkan dengan perlakuan yang 

menggunakan daun kelor kering yaitu P2 dan P4 (7,6 

dan 8,5 jam). Hal ini diduga karena konsumsi serat kasar 

yang berbeda pada masing-masing perlakuan. Rumiyati 

(2008) menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk 

ruminasi tergantung pada adanya bahan pakan kasar. 

Pakan dengan serat kasar yang lebih tinggi, 

menyebabkan ternak mengunyah lebih lama. Hasill 

penelitian menunjukkan bahwa konsumsi serat kasar 

tertinggi terjadi pada ternak dengan perlakuan pakan P4 

yaitu sebesar 21,65 g/kg BB
0,75

/hari.  

Rata-rata dalam sehari semalam ternak domba 

melakukan aktivitas ruminasi selama 7,92 jam (Tabel 9). 

Hal ini sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Widayati 

(2009) bahwa dari hasil penelitiannya domba lokal 

jantan dengan perlakuan pakan komplit dari berbagai 

limbah pertanian dan agroindustri rata-rata melakukan 

aktivitas ruminasi selama 8,75 jam dalam sehari 

semalam. Proses mengunyah pakan didalam mulut 
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melibatkan bantuan saliva. Saliva berfungsi sebagai 

lubrikasi dan maserasi bahan pakan untuk memudahkan 

proses menelan dan meningkatkan konsumsi, 

meningkatkan areal permukaan partikel pakan untuk 

mempercepat proses kolonisasi mikroba rumen, 

melepaskan sebagian komponen pakan yang mudah larut 

dari komponen pakan lain yang lebih sulit larut, selama 

proses mengunyah terjadi pemisahan dan pemilahan baik 

partikel (terkait ukuran) maupun fraksi pakan (terkait 

kelarutan). Insalivasi juga sangat penting dalam menjaga 

stabilitas pH rumen (Anonimus, 2014). 

Aktivitas ruminasi ternak domba (Tabel 9) 

dominan dilakukan pada malam hari (18.00-06.00 WIB). 

Hal ini dikarenakan pada siang hari ternak lebih banyak 

makan sedangkan pada malam hari ternak lebih banyak 

diam. Ruminasi biasa dilakukan ternak domba pada saat 

istirahat atau diam. Ibrahim, Pathirana and Siriwardene 

(2001) menyatakan bahwa waktu yang dihabiskan untuk 

ruminasi umumnya dibagi menjadi beberapa periode 

diselingi dengan interval makan, minum dan istirahat. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap aktivitas lain-lain. Ternak domba melakukan 

aktivitas lain-lain dalam sehari semalam (P0, P1, P2, P3 

dan P4) berturut-turut selama 9,4 jam, 9,9  jam, 10,0 jam, 

9,6 jam dan 9,0 jam. Widayati (2009) melaporkan bahwa 

dalam sehari semalam ternak domba lokal jantan dengan 

perlakuan pakan komplit dari berbagai limbah pertanian 
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dan agroindustri melakukan aktivitas lain-lain rata-rata 

selama 9,89 jam. 

Lama waktu aktivitas lain-lain yang meliputi; 

duduk, berdiri dan tidur pada ternak domba (Tabel 9) 

menunjukkan bahwa ternak lebih banyak duduk, berdiri 

dan tidur pada malam hari (18.00-06.00 WIB). Hal ini 

disebabkan karena frekuensi pemberian pakan diberikan 

pada siang hari sehingga ternak domba aktif melakukan 

aktivitas makan pada siang hari dan istirahat pada malam 

hari. 

4.4 Aktivitas ruminasi 

Data pengamatan jumlah ruminasi ternak domba 

yang diamati selama pengamatan siang dan malam 

disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Hasil pengamatan jumlah kunyahan ruminasi 

per menit pada domba selama penelitian 

Perlakuan 
Ulangan (kali kunyahan/menit) 

Rata-rata 
1 2 3 4 

P0 91,37 ± 2,3 103,96 ± 5,1 100,98 ± 9,3 92,33 ± 2,9 97,16 

P1 77,67 ± 0,6 90,43 ± 1,8 98,43 ± 1,6 91,99 ± 3,4 89,63 

P2 91,92 ± 4,2 106,12 ± 2,8 91,64 ± 2,4 112,37 ± 9,1 100,51 

P3 98,72 ± 2,6 88,06 ± 5,9 93,80 ± 2,1 106,80 ± 6,9 96,85 

P4 90,49 ± 2,4 98,79 ± 0,4 97,79 ± 2,9 88,34 ± 7,1 93,85 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

perlakuan pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap jumlah kunyahan per menit. Hal ini diduga 

karena jenis pakan basal masing-masing perlakuan sama 
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yaitu hijauan jagung dengan ukuran partikel cacahan 

yang sama (kurang lebih 3 cm), dimana jumlah 

kunyahan ruminasi per menit P0, P1, P2, P3 dan P4 

berturut-turut sebanyak 97,16, 89,63, 100,51, 96,85 dan 

93,85 kali kunyahan per menit. Domba dengan 

perlakuan yang mengandung daun kering saja yaitu P1 

dan P2 melakuan aktivitas ruminasi lebih sedikit (89,63 

dan 100,51 kali kunyahan per menit) dibandingkan 

perlakuan pakan yang menggunakan konsentrat yaitu P3 

dan P4 (96,85 dan 93,85 kali kunyahan per menit), 

sedangkan perlakuan pakan yang mengandung daun 

ketela pohon kering yaitu P1 dan P3 melakukan aktivitas 

ruminasi lebih sedikit (89,63 dan 96,85 kali kunyahan 

per menit) dibandingkan perlakuan yang menggunakan 

daun kelor kering yaitu P2 dan P4 (100,51 dan 93,85 kali 

kunyahan per menit). Hal ini diduga karena konsumsi 

pakan yang berbeda dari masing-masing perlakuan.  

Zhang (2000) menyatakan bahwa banyaknya 

kunyahan per menit pada saat ruminasi sangat bervariasi, 

tergantung dari jenis ternak, banyak dan jenis pakan 

yang dimakan, musim serta faktor lainnya yang belum 

diketahui. Jumlah kunyahan tertinggi terjadi pada ternak 

domba dengan perlakuan pakan P2 yaitu 100,51 kali per 

menit. Menurut Fujihara, Hirano, Harumoto and 

Ichinohe (2010) menyatakan bahwa domba yang diberi 

pakan hay Italian ryegrass dengan perlakuan 

pencahayaan yang berbeda dan pemberian pakan sekali 

sehari melakukan aktivitas ruminasi sebanyak 84,9 – 
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91,4 kunyahan per menit, sedangkan dengan pemberian 

pakan dua kali sehari melakukan aktivitas ruminasi 

sebanyak 81,6 – 96,0 kali kunyahan per menit. 

Serat kasar, ukuran partikel dan konsumsi pakan 

menurut Yansari, Valizadeh, Naserian and Christensen 

(2004) mempengaruhi waktu ruminasi dan jumlah 

kunyahan ruminasi per menit. Makanan dengan serat 

kasar yang lebih tinggi, menyebabkan ternak mengunyah 

lebih lama, serta mengakibatkan aktivitas mengunyah 

per menit yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


