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RINGKASAN 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 

sampai dengan bulan Juni 2013 di Laboratorium Lapang 

Sumber Sekar Universitas Brawijaya Malang. Analisis 

kandungan nutrien pakan dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

dan mengevaluasi pengaruh pemberian pakan sumber 

protein terhadap konsentrasi glukosa dan urea darah 

pada domba yang diberi pakan basal hijauan jagung. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang pengaruh pemberian pakan sumber 

protein yang dapat meningkatkan produktivitas domba. 

Materi yang digunakan adalah: (1) Domba jantan 

dengan bobot badan (BB) awal 20,51 ± 2,197 kg 

sebanyak 20 ekor; (2) Empat macam pakan sumber 

protein dengan kandungan protein yang berbeda; daun 

ketela pohon kering, daun kelor kering, konsentrat A 

(daun ketela pohon kering 40%, bekatul 22%, bungkil 

kopra 36% dan mineral 2%) dan konsentrat B (daun 
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kelor kering 40%, bekatul 22%, bungkil kopra 36% dan 

mineral 2%); (3) Hijauan jagung sebagai pakan basal 

yang dicacah menggunakan chopper dengan ukuran 

kurang lebih 3 cm; Desain penelitian ini menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 5 perlakuan 

dan 4 ulangan. Analisis data menggunakan analisis 

peragam untuk konsumsi (konsumsi BK, BO, PK dan 

SK) dan analisis ragam untuk konsentrasi glukosa dan 

urea darah.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian 

pakan sumber protein berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap konsumsi (BK, BO, PK dan SK). Nilai 

konsumsi BK (P0, P1, P2, P3, P4) berturut turut 71,56 

g/kgBB
0,75

/hari; 82,10 g/kgBB
0,75

/hari; 85,00 

g/kgBB
0,75

/hari; 83,82 g/kgBB
0,75

/hari dan 85,67 

g/kgBB
0,75

/hari. Nilai konsumsi BO (P0, P1, P2, P3, P4) 

berturut turut 65,80 g/kgBB
0,75

/hari; 75,17 

g/kgBB
0,75

/hari; 77,64 g/kgBB
0,75

/hari; 76,26 

g/kgBB
0,75

/hari dan 78,71 g/kgBB
0,75

/hari. Nilai 

konsumsi PK (P0, P1, P2, P3, P4) berturut turut 8,97 

g/kgBB
0,75

/hari; 12, 09 g/kgBB
0,75

/hari; 12,17 

g/kgBB
0,75

/hari; 11,63 g/kgBB
0,75

/hari dan 12,36 

g/kgBB
0,75

/hari. Nilai konsumsi SK (P0, P1, P2, P3, P4) 

berturut turut 18,24 g/kgBB
0,75

/hari; 19,69 

g/kgBB
0,75

/hari; 20,07 g/kgBB
0,75

/hari; 21,11 

g/kgBB
0,75

/hari dan 21,65 g/kgBB
0,75

/hari. Konsumsi 

(BK, BO, PK, SK) tertinggi pada P4. 

Pemberian pakan sumber protein dengan pakan 

basal hijauan jagung berpengaruh tidak nyata (P>0,05) 

terhadap konsentrasi glukosa darah domba. Konsentrasi 

glukosa darah (P0, P1, P2, P3, P4) sebelum pemberian 

pakan (0 jam) secara berturut turut 50 mg/dl; 55 mg/dl; 
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62,50 mg/dl; 62,38 mg/dl;59,75 mg/dl. 3 jam setelah 

pemberian pakan 48,13 mg/dl; 52 mg/dl; 53,50 mg/dl; 

56,13 mg/dl; 52,25 mg/dl dan  6 jam setelah pemberian 

pakan 52,62 mg/dl; 55,75 mg/dl; 56,38 mg/dl; 61 mg/dl 

dan 54 mg/dl. Nilai konsentrasi glukosa tertinggi adalah 

P3 62,38 mg/dl; 56,13 mg/dl dan 61 mg/dl. 

Pemberian pakan sumber protein dengan pakan 

basal hijauan jagung memberikan pengaruh nyata 

(P<0,05) terhadap konsentrasi urea darah domba. Nilai 

konsentrasi urea darah (P0, P1, P2, P3, P4) sebelum 

pemberian pakan (0 jam) secara berturut turut 24,08 

mg/dl; 27,61 mg/dl; 25,21 mg/dl; 27,1 mg/dl; 25,75 

mg/dl, 3 jam setelah pemberian pakan 24,65 mg/dl; 37,8 

mg/dl; 28,59 mg/dl; 30,01 mg/dl; 27,85 mg/dl dan 6 jam 

setelah pemberian pakan 21,29 mg/dl; 37,51 mg/dl; 

31,61 mg/dl; 27,05 mg/dl; 26,44 mg/dl. Nilai konsentrasi 

urea tertinggi adalah P1 27,61 mg/dl; 37,8 mg/dl dan 

57,51 mg/dl. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian 

pakan sumber protein tidak meningkatkan konsentrasi 

glukosa darah tetapi meningkatkan konsentrasi urea 

darah dan konsumsi, sehingga P4 merupakan perlakuan 

terbaik karena memiliki nilai konsumsi (BK, BO, PK, 

dan SK) tertinggi dan masih memiliki kandungan 

glukosa dan urea darah normal. Berdasarkan hasil 

penelitian ini, maka disaran untuk menggunakan 

perlakuan pakan P4  

 


