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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan nutrien pakan  

 Penelitian ini mengunakan pakan basal hijauan 

jagung, dua macam pakan sumber protein (daun ketela 

pohon dan daun kelor kering), dua macam pakan 

kosentrat (konsentrat A  

dan konsentrat B). Hasil analisis kandungan nutrien dari 

pakan diatas dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7.Kandungan nutrienbahan pakan yang digunakan 

selama penelitian 

Bahan pakan 
BK 

(%) 

kandungan nutrien (% BK) 

Abu* 

(%) 

PK* 

(%) 

BO* 

(%) 

SK* 

(%) 

Hijauan jagung 20,12 8,51 10,63 91,49 25,49 

Daun Ketela 

Pohon 
86,71 7,67 23,27 92,33 16,27 

Daun Kelor 90,03 9,46 23,36 90,54 13,37 

Konsentrat A 88,23 10,81 20,24 89,19 23,90 

Konsentrat B 87,23 9,90 22,81 90,10 24,37 

Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak 

FakultasPeternakan Universitas Brawijaya 

(2014) 

*). Berdasarkan 100% bahan kering 
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Berdasarkan Tabel 7 kandungan BK hijauan 

jagung, daun ketela pohon dan daun kelor sebesar 

20,12%, 86,71% dan 90,03%. Kandungan BK 

dipengaruhi beberapa hal yaitu proses pemanenan 

hijauan dan pengolahan, hal ini diperkuat oleh pendapat 

Kubat,Laid and Bohuslav (2010) yang menyatakan 

bahwa kandungan nutrien tidak hanya dipengaruhi oleh 

komposisi botani hijauan, melainkan proses pemanenan, 

jenis kontaminan dan proses selama pelayuan dibawah 

sinar matahari. Kandungan PK hijauan jagung, daun 

ketela pohon dan daun kelor 10,63% 23,27% dan 

23,36%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ndaru 

(2014) PK hijauan jagung sebesar 9,7% Disnak (2013) 

PK daun ketela pohon sebesar 20,4% Litbang (2010) PK 

daun kelor berkisar 19,3-26,4% 

Hijauan jagung yang diberikan pada domba 

sebagai pakan basal selama penelitiandipotong 

menggunakan alat pemotong (chopper) dengan ukuran 

kurang lebih 3 cm. Perlakuan pada hijauan jagung ini 

dilakukan dengan tujuan meningkatkan kecernaan 

danpalatabilitasdomba terhadap hijauan jagung, karena 

hijauan jagung merupakan seluruh bagian tanaman 

termasuk batang, daun dan buah jagung muda 

(Tangendjaja, 2008), selain itu proporsi tertinggi adalah 

batang yaitu antara 55,38 – 62,29% (Anggraeny dkk, 

2006).Mccutcheon and Samples (2002); Wilson et al,. 

(2004) melaporkan bahwa tingkat palatabilitas ternak 

ruminansia pada batang hijauan jagung cukup rendah 
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jika dibandingkan dengan daun dan kulit jagung, hal ini 

dikarenakan daun dan kulit jagung memiliki nilai 

kecernaan in vitro yang tinggi jika dibandingkan dengan 

batang jagung. 

Dalam pengolahan pakan hijauan jagung 

menggunakan mesin pencacah (chopper) tujuan 

dilakukan pencacahan ini adalah untuk membuat hijauan 

jagung menjadi potongan kecil sehingga mudah dicerna 

dan chopper ini digunakan untuk menghemat tenaga 

manusia (Budiman, Hidayat dan Handaka, 2009). 

Pemberian pakan hijauan jagung yang tidak dilakukan 

pencacahan akan mempengaruhi mikroorganisme rumen 

menjadi kurang baik, hal ini sesuai dengan pendapat 

Suhartatik, salma, damanhuri dan suwangsih (1999) 

Menyatakan bahwa jika ukuran partikel terlalu besar, 

luas permukaan yang diserang mikroorganisme menjadi 

berkurang sehingga reaksi dan proses perombakannya 

menjadi lambat. Panjang pemotongan hijauan jagung 

yang baik untuk proses pengolahan selanjutnya adalah 2-

5 cm.   

Hasil analisis kandungan nutrien dari beberapa 

bahan pakan yang digunakan saat penelitian 

menunjukkan bahwa pakan pemberian secara umum 

mempunyai kandungan nutrien cukup baik, sehingga 

dapat digolongkan sebagai bahan pakan sumber protein 

karena memiliki nilai nutrien PK lebih dari 20% dari 

bahan kering (BK). Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikatakan Mujnisa (2008) yang menyatakan bahwa 



41 
 

bahan pakan sumber protein adalah bahan pakan yang 

mengandung protein kasar 20% atau lebih. Dipertegas 

oleh Eustice (1988) yang menyatakan bahwa golongan 

konsentrat sumber protein adalah konsentrat yang 

mempunyai kandungan protein kasar lebih dari 20%. 

Tabel 8. Kandungan nutrien pakan perlakuan 

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

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 

 

Tabel 8 menunjukkan kandungan PK pada 

ransum P3 dan P4 lebih tinggi dibandingkan dengan P1 

dan P2, hal ini dikarenakan jenis suplemen dan 

persentase suplemen yang diberikan pada ransum P1 dan 

P2 dengan P3 dan P4 berbeda. 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 paling tinggi 

dibandingkan ransum lainnya, hal ini dikarenakan P0 

adalah 100% hijauan jagung dan kandungan SK untuk 

hijauan jagung sendiri memiliki nilai tertinggi 

dibandingkan dengan kandungan SK pakan suplemen 

(daun ketela pohon, daun kelor, konsentrat A dan 

konsentrat B). 
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Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

ransum domba adalah menentukan kebutuhan nutrien 

domba dan memenuhi kebutuhan nutrien tersebut dengan 

sejumlah bahan pakan yang tersedia (Sadlikah, 2010). 

Nilai PK ransum pakan perlakuan (P1, P2, P3, P4) sudah 

memenuhi kebutuhan yaitu lebih dari 11%. Hal ini 

sesuai dengan pendapat (Sadlikah, 2010) kebutuhan PK 

domba dengan bobot badan 20 Kg sebesar 11%. 

4.2 Konsumsi pakan  

 Konsumsi merupakan aspek penting untuk 

mengevaluasi nilai nutrien bahan pakan. Rata-rata 

konsumsi nutrien (BK, BO, PK dan SK) ternak domba 

selama penelitian disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rataan konsumsi domba selama penelitian 

Perlakuan 
Konsumsi nutrien (g/kg BB

0,75
/hari) 

BK BO PK SK 

P0 71,56 ± 3,16a 65,80 ± 2,75a 8,97 ± 0,52a 18,24 ± 0,81a 

P1 82,10 ± 6,03b 75,17 ± 5,63ab 12,09 ± 0,62b 19,69 ± 1,53ab 

P2 85,00 ± 1,83b 77,64 ± 1,81b 12,17 ± 0,26b 20,07 ± 0,47ab 

P3 83,82 ± 3,55b 76,26 ± 3,35b 11,63 ± 0,52b 21,11 ± 0,90b 

P4 85,67 ± 3,17b 78,71 ± 3,53b 12,36 ± 0,33b 21,65 ± 0,81b 

Ket : Superscript yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) 
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 Hasil analisis peragam dengan koefisien x = BB 

awal (Kg) dan koefisen y = konsumsi (g/kg BB
0,75

/hari) 

menunjukkan bahwa perlakuan pakan memberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap nilai KBK, KBO, KPK 

dan KSK. Nilai KBK, KBO, KPK dan KSK tertinggi 

terjadi pada ternak yang diberi pakan perlakuan P4, 

namun KBK, KBO, KPK dan KSK P4 tidak berbeda 

nyata dengan P1, P2 dan P3. P0 berbeda dengan P1, P2, P3, P4 

dikarenakan P0 hanya mengkonsumsi hijauan jagung 

saja. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi adalah konsentrasi nutrien yang terkandung 

dalam pakan. Mardjuki. (2008) menjelaskan faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan ternak antara lain suhu, 

palatabilitas, status fisiologi, konsentrasi nutrient, bentuk 

pakan, bobot badan dan produksi.  

Perlakuan pakan berpengaruh sangat nyata 

terhadap KBK, KBO, KPK dan KSK. Hal ini disebabkan 

oleh penambahan pakan sumber protein pada P1, P2, P3 

dan P4 yang menyebabkan meningkatnya KBK, KBO, 

KPK dan KSK. Menurut Sarwatt, Milang’ha, Lekule and 

Madalla (2004) bahwa penggunaan tepung daun kelor 

pada kambing meningkatkan konsumsi bahan kering. 

Hal ini diperkuat oleh Meidianty (2005) yang 

melaporkan bahwa pemberian daun kelor sebanyak 25% 

dalam suplemen urea molasses block (UMB) sapi perah 

mampu meningkatkan konsumsi BK, BO dan SK. 

Mekanisme peningkatan konsumsi pakan disebabkan 

karena pakan suplemen (daun ketela pohon, daun kelor, 
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konsentrat A dan konsentrat B) mampu meningkatkan 

kecernaan pakan, sehingga waktu retensi pakan di dalam 

saluran pencernaan menjadi lebih singkat dan 

merangsang konsumsi pakan. Dimyati (2012) 

menyatakan 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 BK, sehingga apabila konsumsi BK 

meningkat maka akan diikuti peningkatan konsumsi BO 

dan PK. Menurut Ndaru (2014) suplementasi daun ketela 

pohon dengan pakan basal hijauan jagung pada domba 

ekor gemuk cenderung meningkatkan konsumsi BK 

diikuti dengan peningkatan konsumsi BO dan PK. 

 Perlakuan P3 dan P4 (konsentrat A dan konsentrat 

B) lebih baik dari P1 dan P2 (daun ketela pohon dan daun 

kelor) dikarenakan suplementasi konsentrat dapat 

meningkatkan konsumsi BK. Hal ini disebabkan 

suplementasi konsentrat pada pakan basal hijauan jagung 

dapat meningkatkan kinerja mikroba dalam rumen. Hal 

ini sesuai dengan penelitian (Koddang, 2008) bahwa 

tingkat pemberian konsentrat berpengaruh sangat nyata 

(P < 0,01) terhadap daya cerna bahan kering ransum. 

Proses pencernaan ternak ruminansia terjadi secara 

mekanik (dalam mulut) dan secara fermentatif yang 

dilakukan oleh mikroba sangat tergantung pada 

kandungan nutrisi ransum yang dikonsumsi oleh ternak 
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ruminansia, namun memerlukan unsur N dan kerangka 

atom C dalam pertumbuhannya (Jouany dan Ushida, 

1999). Unsur nitrogen (N) dapat diperoleh dari nitrogen 

yang berasal dari yang bukan nitrogen (NPN) dan 

nitrogen yang berasal dari protein. Sedangkan kerangka 

atom C (carbon) dari zat-zat makanan yang mudah 

melepaskan kerangka atom C terutama karbohidrat. 

 Dalam penelitian ini konsentrat disusun dari 

bahan-bahan sumber protein dan energi, peningkatan 

daya cerna yang terjadi akibat pemberian konsentrat 

dikarenakan konsentrat mampu merangsang 

pertumbuhan mikroba rumen sehingga aktivitas 

pencernaan fermentatif lebih meningkat, yang pada 

gilirannya makin banyak bahan kering ransum yang 

tercerna. Peningkatan daya cerna bahan kering ransum 

disebabkan karena konsentrat mempunyai nilai 

kecernaan yang tinggi dalam saluran pencernaan ternak 

ruminansia. Konsentrat merupakan bahan pakan 

bernutrien terutama protein dan energi, memiliki kadar 

serat kasar yang rendah sehingga kecernaannya dalam 

saluran pencernaan cukup tinggi (Ørskov dan 

McDonald, 1979). 

Menurut Henson, Schingoethe and Maiga (1997) 

pemberian konsentrat yang mengandung nutrien yang 

lengkap akan mengaktifkan mikroba rumen sehingga 

meningkatkan jumlah bakteri proteolitik dan naiknya 

deaminasi yang mengakibatkan naiknya nilai cerna 

pakan. Apriyadi (1999) menyatakan bahwa tinggi 
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rendahnya kecernaan nutrien pakan pada ternak 

tergantung kepada aktivitas mikroorganisme yang berada 

pada tubuh ternak. 

4.3 Konsentrasi glukosa darah 

 Dua bentuk karbohidrat yang digunakan tubuh 

ternak sebagai energi adalah glukosa darah dan glikogen 

otot (Fox, Bowers and Foss 1993). Glukosa merupakan 

karbohidrat dalam pakan yang di serap dalam jumlah 

besar ke dalam darah serta di konversikan di dalam 

hepar (Mayes, Murray, and Granner, 2000). Kelebihan 

glukosa dalam darah akan di simpan dalam hepar dalam 

bentuk glikogen melalui proses glikogenesis, dan bila 

kadar glukosa darah menurun maka glikogen akan 

diubah kembali menjadi glukosa dan dilepaskan kedalam 

sirkulasi darah. Hasil analisis kadar glukosa darah pada 

saat penelitian disajikan pada Tabel 10 

Tabel 10. Konsentrasi glukosa darah pada saat penelitian 

Perlakuan 
Konsentrasi glukosa darah (mg/dl) 

0 jam 3 jam 6jam 

P0 50,00 ± 2,41 48,13 ± 2,56 52,62 ± 2,01 

P1 55,00 ± 6,05 52,00 ± 4,88 55,75 ± 2,95 

P2 62,50 ± 15,07 53,50 ± 11,18 56,38 ± 9,49 

P3 62,38 ± 3,81 56,13 ± 1,31 61,00 ± 3,55 

P4 59,75 ± 9,40 52,25 ± 11,06 54,75 ± 8,99 

 

Tabel 10 menunjukkan bahwa perlakuan 

pakanmemberikan pengaruh tidak nyata P>0,05 terhadap 
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konsentrasi glukosa darah. Glukosa dalam darah 

umumnya secara terus menerus diproduksi untuk 

memberi makan berbagai jaringan tubuh. Glikogen di 

dalam hati, urat daging serta jaringan tertentu lainnya 

secara bertahap akan dirubah menjadi glukosa (Banerjee, 

1978). Pada ruminansia, glukosa diabsorbsi dari saluran 

pencernaan dalam jumlah kecil dan kadarnya di dalam 

darah dipertahankan melalui sintesis endogenous untuk 

keperluan fungsi-fungsi esensial jaringan tubuh (Arora, 

1995). 

Ternak ruminansia dewasa sangat tergantung 

pada proses glukoneogenesis untuk memenuhi 

kebutuhannya akan glukosa (Soetanto, 1994). 

Ruminansia memiliki kandungan glukosa lebih rendah 

dibanding ternak lain. Hal ini disebabkan pada hewan 

ruminansia akan memfermentasikan semua karbohidrat 

dalam pakannya menjadi asam lemak yang mudah 

menguap dan unsur ini dapat menggantikan sebagian 

besar glukosa sehingga bahan bakar utama metabolik 

jaringan dalam keadaan kenyang.  

Perlakuan P0 memiliki nilai paling rendah 

dikarenakan perlakuan P0 hanya mengkonsumsi pakan 

hijauan saja. Perlakuan P3 dan P4 memiliki nilai lebih 

tinggi dibanding P1 dan P2 karena perlakuan P3 dan P4 

menggunakan suplemen konsentrat, penambahan pakan 

konsentrat meningkatkan kinerja mikroba rumen, dengan 

peningkatan kinerja mikroba rumen maka produksi VFA 

khususnya propionat juga meningkat. Menurut Preston 
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and Leng (1987) ternak ruminansia yang hanya 

mengkonsumsi 100% hijauan menghasilkan 71,4% 

acetat 16% propionat dan  7,9% butirat dari total VFA 

yang dihasilkan. Penambahan konsentrat dengan 

perbandingan hijauan 75% : 25% konsentrat 

menghasilkan 68,2% acetat 18,1% propionat dan 8,1% 

butirat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan 

(Mulyati, 2015) ternak yang diberi pakan hijauan P0 

memiliki kadar propionat sebesar 9,32 mM/l dari total 

keseluruhan VFA sebesar 47,4 mM/l sedangkan ternak 

yang diberi suplemen kosentrat P4 memiliki kadar 

propionat sebesar 9,95 mM/l dari total keseluruhan VFA 

sebesar 53,7 mM/l. Propionat sendiri dimanfaatkan oleh 

ternak ruminansia untuk sitesis glukosa. 

Kadar glukosa dalam penelitian ini (Tabel 10) 

tergolong normal, yaitu berkisar antara 48,13-62,50 

untuk semua perlakuan. Kadar glukosa darah pada 

domba berkisar 50-80 mg/dl (Mitruka and Rawnsley, 

1981). Glukosa pada ruminansia adalah  40-60 % berasal 

dari propionat, 20 % berasal dari protein (asam amino 

yang diserap melalui saluran pencernaan) dan sisanya 20 

% berasal dari VFA rantai cabang, asam laktat dan 

gliserol. (Yulianti , 2014). 

Pada umumnya naiknya produksi glukosa 

mengikuti naiknya konsumsi energi tercerna (Steel and 

Leng,1968). Pada suatu percobaan dengan konsumsi 

energi tercerna dibuat konstan, perbedaan konsumsi 
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protein tidak menyebabkan keragaman produksi glukosa 

yang berarti. (Ulyatt,Whitelaw and Watson,1970). 

4.4. Konsentrasi urea darah 

 Urea darah merupakan ukuran jumlah urea yang 

merupakan produk dari sisa katabolisme protein, di 

dalam darah. Data konsentrasi urea darah ditampilkan 

pada Tabel 11. 

Tabel 11. Konsentrasi urea darah saat penelitian 

Perlakuan 
Konsentrasi urea darah (mg/dl) 

0 jam 3 jam  6 jam 

P0 24,08 ± 4,41 24,65 ± 5,02
a 

21,29 ± 3,83
a 

P1 27,61 ± 2,89 37,80 ± 3,16
c 

37,51 ± 3,45
d 

P2 25,21 ± 2,34 28,59 ± 2,39
b 

31,61 ± 4,35
c 

P3 27,10 ± 3,99 30,01 ± 4,52
b 

27,05 ± 6,50
b 

P4 25,75 ± 4,28 27,85 ± 4,51
b 

26,44 ± 5,96
b 

Ket : Superscript yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan pengaruh nyata (P<0,05) 

pada konsentrasi urea darah 3 dan 6 jam 

Tabel 11 menunjukkan bahwa perlakuan pakan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

konsentrasi urea darah. P1 merupakan perlakuan terbaik 

dengan kosentrasi urea 37,80 pada pengamatan 3 jam 

setelah pemberian pakan sumber protein dan 37,51 pada 

pengamatan 6 jam setelah pemberian pakan sumber 

protein.  
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Perbedaan nyata (P< 0,05) dapat terjadi karena  

kandungan  urea dalam darah dipengaruhi oleh  

kandungan protein dalam pakan (Duncan and Prasse, 

1986). Ruminansia yang mendapatkan tambahan protein 

pada pakannya, di temukan memiliki konsentrasi urea 

darah yang tinggi (Moss and Murray, 1992). Menurut 

Wanapat et al., (2005) terdapat hubungan yang positif 

antara urea darah dan protein pakan.  

Perlakuan P0 memiliki nilai konsentrasi urea 

darah rendah dikarenakan perlakuan P0 hanya 

mengkonsumsi hijauan jagung saja. Perlakuan P1 dan P2 

memiliki nilai konsentrasi urea darah lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan P3 dan P4 dikarenakan 

perlakuan P1 dan P2  mendapatkan suplemen protein 

dalam bentuk daun, tanpa ada penambahan konsentrat. 

Protein didalam rumen, keseluruhan akan diubah oleh 

mikroba menjadi NH3, NH3 akan diabsorbsi lewat 

dinding rumen masuk peredaran darah dan dibawa ke 

hepar, selanjutnya didaur ulang ke saluran pencernaan 

dan sebagian besar hilang bersama urin, dapat mencapai 

25% dari protein pakan (Ginting, 2005). 

Perlakuan P3 dan P4 memiliki keseimbangan 

antara sumber protein dari daun ketela pohon dan daun 

kelor dengan sumber energi / karbohidrat dari 

konsentrat. Hal ini sesuai dengan pendapat (Kuswandi, 

1990) suplemen yang tidak hanya mensuplai N, tetapi 

juga sumber energi. Dalam keadaan energi cukup, 

penggunaan N menjadi lebih efisien. Jika sebaliknya, 
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kelebihan NH3 akan dibuang saja ke urin, atau hanya 

untuk memelihara daur ulangnya. 

Urea darah merupakan senyawa yang  terdapat di 

dalam darah yang berasal  dari amonia hasil dari 

metabolisme  protein (Church and Pond, 1988). Urea  

darah dihasilkan dari perombakan  amonia yang 

diabsorbsi lewat vena  portal bersama CO2  di dalam hati  

(Prawirokusumo, 1993). Amonia yang  terbentuk melalui 

proses deaminasi di  dalam rumen akan terabsorpsi lewat 

vena portal dan akan diubah menjadi  urea di dalam hati 

yang kemudian masuk sistem pembuluh darah 

(Tillman,Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan 

Lebdosoekojo, 1991). Urea darah mencapai nilai 

maksimum 1,5 – 2 jam setelah waktu puncak ammonia 

dalam rumen (Gustaffson and Palmquist, 1993). 

 

Gambar 1 :Grafik regresi linear konsumsi protein kasar (KPK) 

dengan konsentrasi urea darah 
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Peningkatan konsentrasi urea darah memiliki 

keterkaitan erat dengan konsumsi protein kasar. Hal ini 

di tunjukkan dengan adanya korelasi regresi positif 

antara konsumsi protein kasar dengan konsentrasi urea 

darah (lihat gambar 1). Gambar tersebut 

mengindikasikan bahwa konsumsi protein kasar 

mempunyai koefisien regresi positif (R
2
 = 0.837)  

Pemberian pakan sumber protein memiliki 

keterkaitan erat dengan konsentrasi urea darah. hal ini di 

tunjukkan dengan adanya korelasi regresi positif antara 

konsumsi protein kasar (KPK) dengan konsentrasi urea 

darah. Nilai R
2
 lebih dari 0,8 menandakan korelasi yang 

sangat kuat antara dua variabel (Sugiono, 2007) 

 


