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ABSTRACT 

The purpose of this research was to determine and evaluate the effect of cassava chip 
flour and dried cassava waste as a substitute for molasses in the manufacture of Urea 
Molasses Block (UMB) on nutrient content, palatability and feeding behaviour of UMB. The 
objective of this research was to obtain the best level of cassava chip flour and dried cassava 
waste that resulted the optimal nutrients, palatability and feeding behavior. UMB made from 
six different proportions of molasses, dried cassava waste and/or cassava chip flour, was 
tested in a 6×4 Completely Randomized Design to determine their effect on nutrient content, 
palatability and feeding behaviour of UMB. The use of cassava chip flour and dried cassava 
waste as a substitute for molasses in UMB making gave highly significant (P<0.01) effect on 
nutrient content and provide good palatability. The best results was shown by UMB using 
20% molasses and 20% cassava chip flour (PMG) with a Dry Matter (DM) content 
76.23±2.40%, Organic Matter (OM) 77.45±0.29%, Crude Protein (CP) 27.26±1.78%, Crude 
Fiber (CF) 4.41±0.26%, Ether Extract (EE) 2.86±0.25% and Nitrogen Free Extract (NFE) 
42.89±1.39%) and lowest loss of nutrients is DM 1.42% equivalent to 9.38% unit, OM 2.89% 
equivalent 1.17% to unit, CP 22.35% equivalent 7.32% and NFE 0.13% equivalent to 6.13% 
unit). The highest palatability was shown by UMB made from 20 % cassava chip flour and 
20% dried cassava waste (PGO) with intake of DM 325.38 g/head/day, OM 243.19 g/head/day, 
CP 67.31 g/head/day, NFE 154.13 g/head/day and feeding behaviour was gnaw. Thus, best on 
the result of this research be suggested/the recomended used 20% molasses and 20% cassava 
chip flour (PMG) based on nutrient content and nutrient loss, but the provision of UMB should 
hanged that goat can fawning on, so increased palatability. 

 
Keyword: cassava chip flour, dried cassava waste, nutrient content, palatability, feeding 

behaviour 
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RINGKASAN 
 

Tepung gaplek dan onggok merupakan bahan pakan sumber karbohidrat yang dapat 

digunakan sebagai binder atau perekat dalam pembuatan Urea Molasses Block (UMB). 

Kandungan nutrien dalam tepung gaplek dan onggok sangat rendah, namun merupakan 

sumber energi yang cukup potensial. Penggantian molases dengan tepung gaplek dan onggok 

dalam pembuatan UMB diharapkan dapat meningkatkan kandungan nutrien, palatabilitas dan 

tingkah laku kambing mengkonsumsi  UMB yang baik. 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh 

penggunaan tepung gaplek dan onggok sebagai pengganti molases dalam pembuatan UMB 

terhadap kandungan nutrien, palatabilitas dan tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB (2) 

mendapatkan level tepung gaplek dan onggok yang menghasilkan kandungan nutrien, 

palatabilitas dan tingkah laku kambing merngkonsumsi UMB dengan baik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL), terdiri 

dari 6 perlakuan dan 4 ulangan untuk variabel kandungan nutrien serta analisis deskriptif 

untuk variabel palatabilitas dan tingkah laku kambing mengkonsusmsi UMB. Perlakuan 

tersebut meliputi penggunaan molases 40% (PM); 20% tepung gaplek + 20% tepung onggok 

(PGO); 20% molases + 20% tepung gaplek (PMG); 20% molases + 20% tepung onggok (PMO); 

tepung gaplek 40% (PG) dan tepung onggok 40% (PO). Variabel yang diukur adalah: 

kandungan nutrien, palatabilitas dan tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB. Data 

dianalisis dengan sidik ragam dan terjadi perbedaan yang sangat nyata dilanjutkan Uji Jarak 

Berganda Duncan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan onggok dan tepung gaplek 

sebagai pengganti molases dalam pembuatan UMB memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan nutrien (BK, BO, PK, SK, LK dan BETN) UMB.  

Kandungan nutrien yang terbaik pada perlakuan PMG dengan kandungan nutrien masing-

masing perlakuan setelah proses pemasakan dan penjemuran UMB (BK 76,23±2,40%, BO 

77,45±0,29%, PK 27,26±1,78%, SK 4,41±0,26%, LK 2,89±0,25% dan BETN 42,89±1,39%) , 

kehilangan nutrien (BK 1,42% setara 9,38% unit, BO 2,89% setara 1,17% unit, PK 22,35% 

setara 7,32% unit dan BETN 0,13% setara 6,13% unit). Palatabilitas dan tingkah laku 

mengkonsumsi UMB terbaik pada perlakuan PGO dengan nilai konsumsi (BK 325,38 

g/ekor/hari, BO 243,19 g/ekor/hari, PK 67,31 g/ekor/hari dan BETN 154,13 g/ekor/hari) dan 
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cara mengkonsumsi UMB dengan cara dimakan sedikit demi sedikit. Hasil penelitian ini 

disarankan menggunakan perlakuan 20% molases + 20% tepung gaplek (PMG) ditinjau dari 

kandungan nutrien dan kehilangan nutrien UMB, namun cara pemberian UMB sebaiknya 

digantung agar kambing dapat menjilat secara kontinyu sehingga dapat meningkatkan 

palatabilitas. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

2.1 Latar Belakang 

Faktor utama yang menentukan produktivitas ternak adalah pakan. Hijauan tropis 

khususnya di Indonesia memiliki kualitas rendah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya 

kandungan protein kasar dan tingginya kandungan serat kasar serta rendahnya nilai kecernaan 

dan nilai biologis bahan pakan tersebut. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas ternak 

menjadi rendah dan tidak sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki ternak tersebut. 

Suplementasi pakan yang secara efektif dapat mendukung pertumbuhan, perkembangan dan 

aktivitas mikroba rumen diharapkan dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap 

produktivitas ternak melalui peningkatan sintesis protein mikrobial, peningkatan kecernaan 

dan peningkatan konsumsi pakan. Salah satu bentuk pakan suplemen yang dapat 

meningkatkan keefektifan kerja mikrobia yang hidup dan berkembang dalam rumen adalah 

Urea Molasses Block (UMB). 

Urea Molasses Block (UMB) merupakan salah satu pakan suplemen untuk ternak 

ruminansia yang banyak diteliti dan diaplikasikan di beberapa negara. UMB pada dasarnya 

terdiri dari penyusun utama yaitu urea dan molases yang berbentuk blok (Mohaammed, 

Baulube dan Adeyinka, 2007; Yami, 2007; Omoniyi, Isah, Adewumi, Arigbede and Onwuka, 

2013). Urea merupakan sumber Non Protein Nitrogen (NPN) dan pemberiannya tidak terlalu 

banyak yaitu kurang lebih 4%, karena dapat menimbulkan keracunan. Urea merupakan 

senyawa nitrogen yang sangat sederhana. Senyawa tersebut dapat digunakan oleh 

mikroorganisme rumen untuk berkembangbiak dan berperan aktif proses fermentasi dalam 

rumen dan dapat meningkatkan konsumsi pakan (Anonimus, 2007). Penggunaan UMB pada 

ternak sapi potong terbukti dapat meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot 

badan (Preston and Leng, 1987). Penggunaan urea dalam bentuk balok jilat secara teoritis 

dapat digunakan untuk menjamin kontinyuitas ketersediaan NH3 di dalam rumen, karena 

selama ternak tersebut mau menjilat maka urea dapat terkonsumsi secara terus menerus 

(Astutik, Arifin dan Dilaga, 2002). Penggunaan urea dalam pakan ternak ruminansia dapat 

diaplikasikan pada pakan yang tinggi akan kandungan energi. Sebaliknya urea akan memberi 

pengaruh buruk pada ternak jika diaplikasikan pada pakan yang tinggi akan kandungan 

protein kasar (Suryahadi, Amrullah, Ørkov yang dikutip oleh Suharyono, 2010).  

 Yusma (1999) menyatakan bahwa molases adalah bahan yang mengandung sakaria 

dan berasal dari produk samping dari industri gula yang diperoleh setelah sakarosanya 

dikristalkan dan dipisahkan dari sari gula tebu. 

Molases berfungsi sebagai "appetizer" yang dapat meningkatkan jumlah konsumsi 

pakan atau palatabilitas dan berfungsi sebagai pengikat (carrier) urea yang baik.  

Molases berfungsi sebagai perekat bahan penyusun UMB sehingga dapat dibentuk 

menjadi blok (Omoniyi et al., 2013).  

Disamping urea dan molases, pembuatan UMB membutuhkan bahan pengisi dan 

bahan pengeras. Bahan pengisi ditambahkan agar dapat meningkatkan kandungan zat-zat 

makanan dan untuk menjadikan UMB menjadi bentuk padat dan kompak. Bahan ini dapat 

berupa dedak padi, dedak gandum, bungkil kelapa, bungkil biji kapuk, bungkil kedelai, ampas 

tebu, ampas tahu atau bahan lain yang murah dan mudah didapat. Penggunaan bahan 
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pengeras, dimaksudkan untuk menghasilkan UMB yang keras, bahan-bahan ini juga 

mengandung mineral terutama Calsium (Ca) yang cukup tinggi, bahan pengeras antara lain 

tepung batu kapur dan semen (Dinas Peternakan Kabupaten Brebes, 1990). 

Ketersediaan molases secara cukup merupakan salah satu kendala dalam pembuatan 

UMB, terutama jika diterapkan di luar Pulau Jawa. Indonesia merupakan salah satu negara 

dengan produksi gula tinggi, dan jumlah produksi molases di Indonesia mencapai 1,3 juta 

ton/tahun danakan mengalami peningkatan sampai 1,8 juta ton/tahun dengan dihidupkannya 

kembali pabrik-pabrik gula. Produksi molases tersebut hanya banyak diproduksi di Pulau 

Jawa. Distribusi molases juga sulit dilakukan karena bentuk molases yang cair (Nainggolan, 

2005). Molases juga digunakan di industri alkohol, MSG, asam sitrat dan penggunaan gasohol 

(Widyanti, 2010). Hal ini menyebabkan kurangnya ketersediaan dan distribusi molases 

sebagai bahan baku utama UMB sebagai pakan suplemen ternak ruminansia. 

Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan ketersediaan molases adalah dengan 

menggunakan bahan sebagai alternatif pengganti molases dalam pembuatan UMB, salah 

satunya adalah mempunyai kandungan nutrien dan fungsi yang tidak berbeda dengan molases 

dalam pembuatan UMB. Andrizal yang dikutip oleh Umiyasih dan Anggraeny (2007) 

menyatakan bahwa umbi ubi kayu dimanfaatkan sebagai bahan sumber karbohidrat (54,2%), 

industri tepung tapioka (19,70%), industri pakan ternak (1,80%), industri non pangan lainnya 

(8,50%) dan sekitar 15,80% diekspor. Umbi ubi kayu dapat diolah menjadi bahan olahan 

diantaranya gaplek atau tepung tapioka yang kebanyakan diekspor atau diolah menjadi produk 

pangan lainnya. Gaplek digunakan sebagai bahan pakan dan sisa industri tapioka (onggok) 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan. 

Ditinjau dari ketersediaannya, tanaman ubi kayu merupakan salah satu tanaman 

pangan utama di Indonesia setelah padi. Tanaman ubi kayu ditanam di seluruh Indonesia, 

Lampung dan Jawa Timur merupakan area penanaman tanaman ubi kayu tersebar di 

Indonesia. Total area tanaman ubi kayu di Indonesia mencapai 1,24 juta ha, dengan total 

produksi mencapai 18,5 juta ton. Indonesia merupakan negara terbesar ke lima penghasil 

tanaman ubi kayu di dunia setela Brazil, Thailand, Nigeria dan Zaire serta merupakan negara 

produsen tanaman ubi kayu terbesar kedua di Asia setelah Thailand (O’Hair, 1995 yang 

dikutip oleh FAOSTAT, 2006). 

Ditinjau dari segi kandungan nutrien dan ketersediaanya tepung gaplek dan onggok 

sangat berpotensi sebagai pengganti molases pada pembuatan UMB, namun perlu adanya 

penelitian lebih lanjut tentang penggunaan produk maupun hasil samping umbi ubi kayu 

sebagai pengganti molases dalam pembuatan UMB terhadap variabel kandungan nutrien, 

palatabilitas dan tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB. 

2.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penggunan tepung gaplek 

dan onggok sebagai pengganti molases dalam pembuatan UMB terhadap kandungan nutrien, 

palatabilitas dan tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB. 

 

2.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh 

penggunaan tepung gaplek dan onggok sebagai pengganti molases dalam pembuatan UMB 

terhadap kandungan nutrien, palatabilitas dan tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB (2) 
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mendapatkan level tepung gaplek dan onggok yang menghasilkan nutrien, palatabilitas dan 

tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB yang baik. 

 

2.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan informasi bagi semua pihak tentang penggunaan tepung gaplek dan 

onggok sebagai pengganti molases dalam pembuatan pakan suplemen berbentuk blok. 

2. Penggunaan tepung gaplek dan/atau onggok yang ideal sebagai pengganti molases dalam 

pembuatan UMB. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Urea Molasses Block (UMB) merupakan salah satu pakan suplemen untuk ternak 

ruminansia yng telah banyak diteliti dan diaplikasikan di beberapa negara. Ratnasari dan 

Wicaksono (2014) menyatakan bahwa UMB terbuat dari bahan utama molases (tetes tebu) 

sebagai sumber energi, pupuk urea sebagai sumber nitrogen (protein), bahan lain seperti: 

garam dapur, ultra mineral, kapur sebagai pelengkap nutrien pakan, serta bahan pengisi dan 

penyerap molases seperti dedak dan konsentrat. Pakan suplemen ini dapat juga disebut 

sebagai “permen jilat” karena bentuknya yang padat, bewarna kecoklatan dan memiliki bau 

khas molases. Sumber energi dan protein perlu tersedia dalam komposisi pakan yang bermutu 

untuk mendukung proses pencernaan yang efisien. Penggunaan urea dan molases dalam 

pembuatan UMB sebagai sumber nitrogen dan sumber energi yang dibutuhkan oleh mikroba 

rumen untuk berkembangbiak. Penggunaan UMB pada ternak sapi potong terbukti dapat 

meningkatkan konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan (Preston and Leng, 1987). 

Molases berfungsi sebagai perekat bahan penyusun UMB sehingga dapat dibentuk menjadi 

blok (Omoniyi et al., 2013). 

Towarini (2014) menyatakan bahwa pembuatan UMB membutuhkan beberapa bahan 

pakan yaitu molases sebagai sumber energi dan sebagai bahan pengikat dan urea sebagai 

sumber NPN. Bahan sumber energi dan protein yang dikombinasikan dalam formulasi UMB 

berperan sebagai bahan pengisi dalam pembuatan UMB tersebut. Komponen lain adalah 

bahan sumber mineral serta pengeras seperti MgO, CaO dan CaO3, tepung batu kapur, 

bentonite dan semen. Molases disamping sebagai bahan pakan sumber karbohidrat yang 

mudah terdegradasi dalam pembuatan UMB molases bertindak sebagai pengikat dan sebagai 

faktor tingginya palatabilitas blok (Liu, Ruijun and Degang, 2007). 

Ketersediaan bahan baku molases merupakan faktor utama dalam pembuatan UMB. 

Minimnya pabrik gula di Indonesia menyebabkan kurangnya ketersediaan molases sebagai 

bahan baku utama dalam pembuatan UMB. Guna mengatasi hal tersebut dilakukan penelitian  

pengganti molases. Bahan yang seringkali digunakan mempunyai potensi tinggi sebagai 

bahan pakan ternak adalah umbi ubi kayu yang diproses menjadi tepung tapioka dan 

menghasilkan limbah padat yang dinamakan onggok. Komariah, Ulupi dan Hedrati (2005) 

menyatakan bahwa kandungan kalori dan zat yang ada di dalamnya, tepung gaplek bisa 

digunakan sebagai bahan makanan alternatif untuk menggantikan bahan makanan lain yang 

selama ini digunakan.  Ditinjau dari ketersediaannya, tanaman ubi kayu merupakan salah satu 

tanaman pangan utama di Indonesia setelah padi. Tanaman ubi kayu ditanam di seluruh 

Indonesia, Lampung dan Jawa Timur merupakan area penanaman tanaman ubi kayu tersebar 

di Indonesia. Total area tanaman ubi kayu di Indonesia mencapai 1,24 juta ha, dengan total 
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produksi mencapai 18,5 juta ton. Indonesia merupakan negara terbesar ke lima penghasil 

tanaman ubi kayu di dunia setela Brazil, Thailand, Nigeria, dan Zaire serta merupakan negara 

produsen tanaman ubi kayu terbesar kedua di Asia setelah Thailand (O’Hair yang dikutip oleh 
FAOSTAT, 2006).  

Ditinjau dari segi kandungan nutrien dan ketersediaanya tepung gaplek dan onggok ini 

sangat berpotensi sebagai pengganti molases pada pembuatan UMB. Septianingrum (2008) 

menyatakan bahwa dalam 100 g tepung gaplek terdapat yaitu kandungan nutrien yaitu BK 

90,9%; PK 1,10%; LK 0,5%; Ca 84 g; P 125 g; karbohidrat 88,2% dan ME 363 kalori. 

Onggok termasuk bahan pakan sumber energi dengan kandungan pati yang tinggi yang 

menjadikan bahan pakan ini mampu menyediakan energi tersedia bagi ternak. Juariah, 

Susilowati dan Setyaningsih (2014) menyatakan bahwa kandungan karbohidrat ubi kayu di 

dalam onggok masih cukup tinggi, yaitu mencapai 67,93-68,30%. Kandungan nutrien onggok 

berupa bahan kering (BK) 86%, protein kasar (PK) 2,20%, serat kasar (SK) 26,90%, TDN 

65,00%, ME 2,45 Mkal/kg BK, Ca 0,68% dan P 0,05% (Umiyasih dan Anggraeny, 2007).  

Jenis mikroba dalam rumen yaitu, protozoa, jamur, bakteri, dan virus. Mikroba ini 

memiliki peranan yang penting dan memiliki keterkaitan antara satu dengan satu sama lain 

dalam reaksi biokimia yang komplek dalam rumen. Mikroba rumen adalah jenis mikroba 

yang hidup pada lingkungan anaerob. Habitat mikroba dalam rumen dapat menempel pada 

dinding rumen, bergerak bebas dalam rumen, dan melekat pada partikel pakan dalam rumen 

(Preston dan Leng yang dikutip oleh Suharyono, 2010). Bahan pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak di dalam alat pencernaan akan mengalami pencernana fisik pada mulut yang di dalam 

rumen akan terjadi pencernaan hidrolitik dan pencernaan fermentatif (Sutardi yang dikutip 

oleh Suharyono, 2010). Volatile Fatty Acid (VFA), amonia (NH3), karbon dioksida (CO2), 

hydrogen peroksida (H2), dan metan (CH4) yang dikeluarkan dari rumen dengan proses 

eruktasi merupakan suatu produk dari fermentasi bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak 

ruminansia (Arora yang dikutip oleh Suharyono, 2010).  

Konsumsi UMB diantaranya dipengaruhi oleh kandungan garam dan molases dalam 

formula yang memberikan kombinasi rasa pada produk UMB. Rasa merupakan salah satu 

faktor penentu dari palatabilitas pakan. Molases dapat bertindak sebagai "appetizer" yang 

dapat menaikkan konsumsi pakan atau palatabilitas dan berfungsi sebagai pengikat (carrier) 

urea yang baik (Astutik dkk., 2002). Blok yang keras akan berdampak pada kontinuitas pola 

konsumsi ternak yang menjilati blok sedikit demi sedikit (Salem, Nefzaoui and Makkar, 

2007). Tingkat konsumsi pakan mencerminkan pendekatan palatabilitas pakan, yaitu 

keinginan dan kesukaan hewan terhadap suatu pakan. Ridwan, Nahrowi dan Lily (2001), 

menyatakan bahwa palatabilitas merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan 

tingkat konsumsi pakan, dimana palatabilitas pakan ditentukan oleh rasa, bau dan warna yang 

merupakan pengaruh faktor fisik dan kimia pakan (semua faktor tersebut). Adapun skema 

kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 
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2.6 Hipotesis 

Tepung gaplek dan/atau onggok sebagai pengganti molasses dalam pembuatan UMB 

akan menghasilkan UMB dengan kandungan nutrien dan palatabilitas UMB yang sama atau 

lebih tinggi serta tingkah laku kambing dalam mengkonsumsi UMB dengan baik.   

Sumber energi dan protein perlu tersedia dalam komposisi pakan 

Populasi dan jenis mikroba rumen sangat penting bagi proses pencernaan 

(Puastuti, 2009) 

Urea dan molases sebagai bahan utama pembuatan UMB dibutuhkan 

oleh mikroba rumen untuk berkembangbiak 

Kendala molases sebagai bahan 

UMB: 

- ketersediaan rendah (terbatas) 

- bersaing dengan industri lain   

(alkohol dan MSG) 

- distribusi sulit 
Produk umbi ubi kayu sebagai alternatif atau solusi 

Tepung gaplek 
-sifat gelatinisasi 
-binder dalam pakan 
-karbohidrat mudah larut 
-bahan pakan sumber energi 
-BK 90,9%; PK 1,10% dan karbohidrat 88,2% 
 

Onggok  

-sifat gelatinisasi 
-binder dalam pakan 
-karbohidrat mudah larut 
-bahan pakan sumber energi 
- BK 86% dan PK 2,20%, 
 

Molases  
-sifat karamelisasi 
-binder dalam pakan  
-bahan pakan sumber energi 
-karbohidrat mudah larut 
 

UMB 

- Kandungan nutrien (BK, BO, PK, SK, LK dan BETN) 

- Palatabilitas (konsumsi nutrien) 

- Tingkah laku konsumsi (frekuensi waktu makan dan cara konsumsi UMB) 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

penelitian 

Produktivitas ternak 

 

Keterangan: 

---- =feedback 

      = garis penghubung 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Pencernaan Ruminansia 

Towarani (2014) menyatakan bahwa dalam sistem pencernaan ternak ruminasia terjadi  

proses memamah biak (ruminasi). Lambung ruminansia terbagi dalam 4 kompartemen perut 

yaitu: rumen (perut beludru), retikulum (perut jala), omasum (perut buku) dan abomasum 

(perut atau lambung sejati) karena baik anatomi maupun fisiologisnya sama dengan lambung 

nonruminansia. Sistem pencernaan pakan pada ternak ruminansia terdiri atas pencernaan 

mekanis yang dilakukan di dalam mulut, pencernaan fermentasi atau enzimatik dilakukan 

oleh mikroba dalam rumen dan pencernaan hidrolisis yang dilakukan di usus. Pencernaan 

pada ruminansia sangat bergantung atas konsentrasi dan aktivitas mikroorganisme sedangkan 

konsentrasi dan aktivitas mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh jumlah dan variasi pakan 

yang dikonsumsi. 

Pakan berserat dapat dicerna di dalam rumen dengan bantuan mikroba, sehingga 

proses pencernaan di dalam rumen sangat bergantung pada populasi dan jenis mikroba yang 

bekembang dalam rumen. Proses perombakan pakan pada dasarnya adalah kerja enzim yang 

dihasilkan oleh mikroba rumen. Peningkatan populasi mikroba rumen dapat dilakukan dengan 

memenuhi kecukupan nutrien untuk pertumbuhannya. Populasi mikroba rumen yang 

meningkat akan diikuti oleh peningkatan enzim yang dihasilkan, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kecernaan pakan sekaligus meningkatkan suplai protein mikroba bagi ternak 

induk semang (Puastuti, 2009). 

Ruminansia mampu mengkonversi pakan dengan nilai gizi rendah menjadi pangan 

berkualitas tinggi. Proses konversi ini disebabkan oleh adanya fermentasi microbial yang 

terjadi dalam rumen. Proses ini mengekstraksi zat makanan dari pakan menjadi pangan 

tersebut melalui berbagai proses metabolisme yang dilakukan oleh mikroorganisme. Populasi 

mikroba yang terdiri atas bakteri, protozoa, fungi dan kapang melakukan fermentasi yang 

dikenal dengan enzymatic transformation of organic substances, karena mikroba tersebut 

menghasilkan berbagai enzim (Steve Bartle yang dikutip oleh Anonimus, 2015). 

2.2 Pakan Suplemen  

Suharyono (2010) menyatakan bahwa suplemen pakan merupakan pakan tambahan 

yang mengandung protein, kabohidrat, vitamin dan mineral. Bahan dari suplemen pakan 

tersebut berasal dari limbah atau hasil samping pertanian, industri pertanian dan industri 

pangan. Pakan suplemen yang digunakan tersusun dari beberapa macam bahan pakan 

diantaranya: bungkil kedelai, minyak ikan lemuru, daun ketepeng, urea dan molases. 

Kebutuhan ternak ruminansia dari protein adalah asam amino. Asam amino diperoleh dari 

protein mikroba di dalam rumen dan dari protein pakan yang lolos dari fermentasi dalam 

rumen yang lolos dari degradasi rumen. Urea dalam pakan suplemen untuk menyuplai unsur 

nitrogen yang bermanfaat untuk mensintesa protein. Molases yang merupakan limbah 

pengolahan tebu digunakan sebagai sumber energi. Pemberian urea dan molases dalam pakan 

suplemen untuk memperbaiki nutrien pakan dengan cara menambah karbohidrat dan 

merangsang aktivitas mikroba dalam rumen (Hatmono dan Hastoro yang dikutip oleh 

Murniati, 2008). 
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Sumber karbohidrat seperti onggok, molases atau dedak dikombinasikan dengan 

sumber protein seperti tepung kedelai serta urea sumber Non Protein Nitrogen (NPN) dapat 

meningkatkan pemanfaatan bahan pakan, karena saling melengkapi sehingga dapat 

mempengaruhi pertumbuhan mikroba rumen dan kegiatan fermentasi dalam rumen serta 

produkvitas ternak (Hatmono dan Hastoro yang dikutip oleh Farizal, 2008). Pembentukan 

protein mikroba menggambarkan bahwa suplemen mempunyai kemampuan untuk memacu 

pertumbuhan mikroba dalam rumen yang akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kecernakan 

pakan dan menyediakan nutrien yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan 

sehingga kondisi ternak menjadi lebih baik (Suharyono, Andini dan Sasongko, 2008). Namun 

demikian untuk mendapatkan pertambahan bobot hidup yang lebih optimal perlu penambahan 

protein dan energi yang disuplai oleh pakan suplemen (Winugroho, Suharyono dan 

Widiawati, 2007). 

2.3 Urea Molasses Block (UMB) 

Urea Molasses Mineral Block (UMMB) merupakan pakan suplemen ternak 

ruminansia yang strategis. UMMB diberikan pada ternak ruminansia untuk memasok zat 

makanan atau substrat yang dibutuhkan oleh mikroba rumen untuk berkembangbiak secara 

maksimal dan kontinyu. Perkembangan mikroba rumen yang maksimal dapat memberikan 

manfaat yang besar bagi ternak ruminansia dalam mendapatkan pasokan zat makanan untuk 

tubuhnya. Mikroba mempunyai fungsi yang esensial dalam mencerna pakan hijauan 

khususnya limbah pertanian menjadi Volatil Fatty Acids (VFA) yang merupakan sumber 

energi paling utama bagi ternak ruminansia. Perkembangan dan populasi mikroba rumen yang 

maksimal juga merupakan sumber protein bagi ternak ruminansia (Makkar, 2006). 

Sari (1989) menyatakan bahwa penambahan molases pada pakan mengakibatkan 

mikroorganisme rumen mampu merombak serat kasar pada dinding sel sehingga serat kasar 

menjadi lebih cepat dicerna. Peningkatan persentase penambahan molases akan meningkatkan 

daya cerna karena molases merupakan sumber karbohidrat mudah larut dan banyak energi 

yang tersedia yang mampu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dengan cepat dan 

asam keto yang terbentuk semakin banyak, bila sumber N juga tersedia. Molases juga 

mengandung vitamin B kompleks dan unsur-unsur mikro yang penting bagi ternak seperti 

sulfur, cobalt, boron, iodium, tembaga, mangan dan seng.  

Ada beberapa macam komposisi bahan dalam UMB yang salah satunya digunakan 

dalam penelitian Farizal (2008) pada Tabel. 1. 

Tabel 1. Komposisi Urea Molasses Block (UMB) 
Bahan Pakan  UMB I UMB II UMB III 

Molases (%) 50 45 40 
Urea (%) 6 6 6 
Mineral (%) 9 9 9 
Garam (%) 4 4 4 
Tapioka (%) 10 10 10 
Dedak halus (%) 21 26 31 

Sumber: Farizal, 2008 

Bahan penyusun UMB adalah urea, molases, mineral dan konsentrat yang bertujuan 

sebagai pakan penguat ataupun pakan tambahan yang kemudian dikombinasikan menjadi 
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suatu pakan yang lengkap berbasis urea sebagai Non Protein Nitrogen (NPN) dan molases 

sebagai bahan karbon (Towarani, 2014). 

2.3.1 Urea 

Urea merupakan sumber Non Protein Nitrogen (NPN) mudah didapat dan relatif 

murah harganya yang pemberiannya tidak terlalu banyak karena dapat menimbulkan 

keracunan. Presentase pemberian urea dalam pakan suplemen kurang lebih 4%. Urea 

merupakan senyawa nitrogen yang sangat sederhana. Senyawa tersebut dapat diubah oleh 

mikroorganisme rumen menjadi protein yang diperlukan dalam proses fermentasi dalam 

rumen dan dapat meningkatkan konsumsi pakan (Anonimus, 2007). Penggunaan urea dalam 

pakan ternak ruminansia dapat diaplikasikan pada pakan yang tinggi akan kandungan energi. 

Sebaliknya urea akan memberi pengaruh buruk pada ternak jika diaplikasikan pada pakan 

yang tinggi akan kandungan protein kasar (Suryahadi, Amrullah dan Ørkov yang dikutip oleh 

Suharyono, 2010).  

Urea setelah terkonsumsi oleh ternak seketika terhidrolisis menjadi amonia (NH3) dan 

karbon dioksida (CO2) oleh bakteri penghasil enzim urease. Tingginya kandungan urea dalam 

darah berakibat terjadinya keracunan pada ternak. Amonia dari urea atau protein yang 

terdegradasi digunakan mikroba rumen untuk sintetis protein mikroba dan selebihnya akan 

diserap oleh pembuluh darah. Ingesta yang tinggi akan kandungan urea yang tinggi sehingga 

melebihi kemampuan mikroba untuk menggunakan hasil sintesis, maka amonia akan 

terdetoksifikasi oleh hati dan siklus sintetis urea. Kondisi pH rumen antara 6,5-6,7 atau pH 

normal mengakibatkan hampir semua amonia dalam rumen menjadi ion amonium dari NH4+  

yang memiliki kelarutan yang baik dalam air, namun tidak dapat larut dalam lemak 

(Anonimus, 2012). 

Urea [CO(NH2)2] adalah zat kimia berbentuk kristal dan berwarna putih bersifat 

higroskopis yang didapat dengan jalan mereaksikan amonia dengan karbondioksida. Urea 

digunakan sebagai bahan sumber protein yang murah bagi ruminansia karena mengandung 

45% N berupa NPN sehingga menurut perhitungan urea mengandung protein kasar sebesar 

281 (45 x 6,25 yang merupakan faktor protein). Sifat higroskopis membuat urea mudah 

menyerap air dalam lingkungan dan cepat bereaksi menjadi amonia sehingga pencampuran 

urea ke dalam pakan dilakukan pada tahap akhir pencampuran. Urea yang dicampurkan dalam 

pakan ternak merupakan urea yang sebelumnya sudah dicampur dengan kaolin, kapur atau 

tepung untuk mempermudah penanganan (Purwantari, 2008). Kandungan enzim urease atau 

mikroba penghasil enzim urease yang tinggi dikarenakan onggok merupakan limbah 

pengolahan ubi ketela pohon yang mempunyai kadar air tinggi yang sangat cocok untuk 

media pertumbuhan mikroba pada saat proses pengolahannya (Ledgard and Smith, 2004). 

2.3.2 Molases 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan produksi gula tinggi, dan jumlah 

molases di Indonesia mencapai 1,3 juta ton/ tahun, yang akan mengalami peningkatan sampai 

1,8 juta ton/tahun dengan dihidupkannya kembali pabrik-pabrik gula (Widyanti, 2010). 

Perkebunan rakyat masih ada yang belum terdeteksi karena luas areal kebun yang sempit 

(Yumaihana dan Aini, 2006). UMMB yang menggunakan bahan penyusun sumber energi 

terbanyak adalah daerah tingkat Jawa Timur dan Jawa Tengah (Suharyono dkk., 2008). 
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Molases merupakan bahan makanan ternak yang berbentuk cairan hasil dari limbah 

industri pengolahan gula. Molases berguna sebagai sumber Readily Available Carbohydrate 

(RAC) yang murah karena mengandung gula (50%), dalam bentuk sukrosa (20–30%) maupun 

dalam bentuk gula pereduksi (10-30%). Gula-gula pereduksi tersebut sangat mudah dicerna 

dan dapat langsung diserap oleh darah untuk keperluan energi. Molases mengandung berbagai 

mineral dan asam amino seperti: aspartat, glutamat, pyrolidin karboksilat, asparagin, lysin, 

alanin dan mineral (Purwantari, 2008).  

Molases dalam pakan ternak akan memberikan rasa manis pada pakan, selain itu 

molases merupakan pakan sumber energi dan sumber mineral seperti sulfur. Penggunaan 

molases pada UMB tidak boleh lebih dari 40% sampai 50% karena akan membuat UMB 

mudah pecah dan lama untuk kering (Anonimus yang dikutip oleh Osafo, Karikari and Ennin, 

2014). Molases yang ditambahakan merupakan sumber energi bagi mikroba terutama mikroba 

amilolitik. Mikroba amilolitik menghasilkan enzim amilase untuk memecah polisakarida 

mudah dicerna menjadi gula-gula sederhana, sedangkan mikroba selulolitik menghasilkan 

enzim selulase untuk memecah selulosa menjadi glukosa dan selobiosa (Lidya dan Djenar 

yang dikutip oleh Sumarsih dan Waluyo, 2002). Molases masih mengandung 45-60% gula 

yang tersusun dari sukrosa dan gula invert, vitamin, asam amino dan komponen lainnya 

(Mulligans dan Gibbs yang dikutip oleh Suastuti,1998). 

Material karamel akibat dekomposisi oleh panas akan mengakibatkan proses 

hilangnya air pada sukrosa, dimana komponen tersebut tidak mengandung nitrogen (Olbrich, 

2006).  

Pemanfaatan molases masih mempunyai kandungan gula tinggi. Kandungan gula 

dalam molases pada 75% bahan kering sebesar 62%. Komponen penyusun molases dapat 

dilihat pada Tabel 2 (Dellweg yang dikutip oleh Widyanti, 2010).  

Tabel 2. Komponen penyusun molases 
Komponen Nilai 

Air (%) 20,00 
Gula:  
Sakarosa (%) 32,00 
Gkukosa (%) 14,00 
Fruktosa (%) 16,00 
Senyawa nitrogen (%) 10,00 
  
Senyawa anorganik  
Si2 (%) 0,50 
K2O (%) 3,50 
CaO (%) 1,50 
MgO (%) 0,10 
P2 O5 (%) 0,20 
Na2O (%) - 
Fe2O3 (%) 0,20 
Al2O3 (%) - 
Residu soda dan karbonat (sebagai CO2) (%) 1,60 
Residu sulfat (sebagai SO3) (%) 0,40 

Sumber: Dellweg yang dikutip oleh Widyanti, 2010 
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Astutik dkk. (2002) menyatakan bahwa molases dapat bertindak sebagai "appetizer" 

yang dapat menaikkan konsumsi pakan atau palatabilitas dan berfungsi sebagai pengikat 

(carrier) urea yang baik. Molases dalam pembuatan UMB bertindak sebagai binder (Liu et 

al., 2007). Adapun kandungan nutrien dari molases dapat dilihat pada Tabel 3. Komposisi 

nutrisi tetes dalam 100% bahan kering adalah 0,3% lemak kasar 0,4% serat kasar, 84,4% 

BETN, 3,94% protein kasar dan 11% abu (Eko dkk. yang dikutip Faharuddin, 2014).  

Tabel 3. Kandungan nutrien molases 

Nutrien Kandungan 

BK (%) 67,5 
PK (%) 4,00 
SK (%) 0,08 
LK (%) 0,38 
TDN (%) 81,00 

Sumber: Hasil analisis molases di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Jurusan Peternakan 

FP-USU yang dikutip dalam Dihan (2011). 

2.3.3 Bahan Pengisi UMB 

Bahan pengisi merupakan sumber energi dan protein. Bahan-bahan ini ditambahkan 

agar dapat meningkatkan kandungan nutrien UMMB dan untuk menjadikan UMMB menjadi 

bentuk padatan yang baik dan kompak. Bahan-bahan pengisi ini dapat berupa: dedak padi 

dengan kandungan protein 4,1%, dedak gandum (pollard) 12,9%, bungkil kelapa 38,2%, 

bungkil biji kapuk 36%, bungkil kedelai 44,0%, ampas tapioka (onggok) 0,8%, ampas tebu 

27% dan lain-lain. Bahan pengisi dalam pembuatan UMMB dipilih dengan bahan-bahan yang 

murah dan mudah diperoleh (Towarani, 2014). Omoniyi et al., (2013) menyatakan bahwa 

jagung, dedak padi dan gandum mengandung sumber serat yang tinggi dan dapat memberikan 

bentuk pada pencetakan UMB.  

Dedak sebagai sumber energi digunakan pada semua daerah, karena bahan tersebut 

mudah dan murah didapat di semua daerah. Bahan tepung gaplek, onggok dan biji jagung 

giling digunakan sebagai sumber energi hampir di semua daerah. Thomas, Zuilichem and Poe 

(1997) menyatakan bahwa evaporasi air pada permukaan dan pemanasan pakan dengan 

bentuk pellet mengakibatkan perpindahan air dari dalam partikel bahan pakan penyusun pellet 

menuju permukaan pellet. Osafo et al. (2014) menyatakan bahwa limbah pengolahan biji-

bijian seperti kulit beras, kulit jagung ataupun gandum dapat digunakan dalam pembuatan 

UMB sebagai bahan sumber fosfor, energi, protein dan berfungsi sebagai agen penyerap 

kadar air dalam molases dan memberikan bentuk pada pencetakan UMB. 

2.3.4 Bahan Pengeras UMB 

Penambahan bahan pengeras dimaksudkan untuk menghasilkan UMMB yang keras. 

Bahan-bahan ini diantaranya juga mengandung mineral terutama kalsium (Ca) yang cukup 

tinggi. Bahan yang dapat dipakai sebagai bahan pengeras antara lain adalah: tepung batu 

kapur, bentonite, semen atau bahan-bahan kimia misalnya: MgO, CaO dan CaCO3 (Towarani, 

2014). Air dalam pembuatan UMB berfungsi sebagai agen pencampur yang baik antara bahan 

perekat dengan serat, hal ini akan menimbulkan reaksi yang dibutuhkan untuk membuat UMB 

menjadi keras (Herrera, Birbe, Domínguez and Martinez, 2007). Ditambahkan oleh Musa, 
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Ochu dan Bhatia (2010) bahwa bahan yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat adalah 

pati, gelatin, gula, lilin dan air.  

Gula dapat mengikat air sehingga pembengkakan butir-butir pati menjadi lebih lambat 

akibatnya suhu gelatinisasi akan lebih tinggi. Adanya gula akan menyebabkan gel lebih tahan 

terhadap kerusakan mekanik (Winarno, 2002). Pati umbi ubi kayu atau tapioka memiliki suhu 

gelatinisasi yang sangat rendah, lebih rendah dari pati umbi-umbian yang lain maupun pati 

serealia lainnya. Pomeranz (1991) menyatakan bahwa suhu gelatinisasi tapioka berkisar 

antara 52- 64°C. 

2.3.5 Bahan Sumber Mineral 

Mineral dalam pembuatan UMB sangat dibutuhkan ternak ruminansia untuk 

membantu metabolisme dalam tubuh. Apabila ternak ruminansia kekurangan mineral maka 

pakan yang dikonsumsi tidak dapat digunakan secara sempurna, karena mineral juga ikut 

dalam pembentukan enzim dan hormon tubuh. Fungsi hormon dan enzim untuk metabolisme 

di dalam tubuh, oleh karena itu pada setiap pemberian pakan selalu paling sedikit harus 

ditambah garam. Penyakit yang disebabkan kekurangan mineral disebut defisiensi (Rizal, 

2015). Bahan mineral berasal dari tepung tulang, dolomit, tepung cangkang kerang, 

laktomineral, garam dapur, dan mineral yang sering digunakan untuk bangunan seperti semen 

dan gypsum. Bahan-bahan sumber mineral tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

mineral bagi ternak. Fungsi garam disamping sumber mineral adalah dapat meningkatkan 

palatabilitas pakan, membatasi konsumsi pakan, serta harga yang relatif murah serta mudah 

didapat (Towarani, 2014). 

2.4 Potensi Produksi Tanaman Ubi Kayu di Indonesia 

Potensi produksi tanaman ubi kayu yang terus meningkat, secara otomatis juga 

meningkatkan limbah ubi kayu dari agroindustri ubi kayu sehingga memungkinkan 

pemanfaatannya sebagai pakan ternak semakin luas. Tabel 4 memperlihatkan sepuluh provinsi 

penghasil ubi kayu terbesar dan limbah yang dihasilkan yang mencerminkan potensi 

pemanfaatannya untuk ternak. Ubi kayu mengandung protein yang rendah, oleh karena itu, 

banyak penelitian dilakukan untuk meningkatkan nilai nutriennya agar dapat dimanfaatkan 

secara optimal sebagai pakan ternak. Ruminansia dapat memanfaatkan batang, daun, kulit 

serta residu dari pengolahan tapioka seperti gamblong atau onggok, karena ruminansia punya 

toleransi yang cukup baik terhadap pakan kualitas rendah.  

Tabel 4. Provinsi penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia pada tahun 2008  

 
Provinsi 

 
Produksi 

Limbah ubi kayu (ton) 

Batang Daun Kulit Onggok 
Ubi kayu 

afkir 

Lampung 7.649.536 611.963 1.300.421 1.300.421 764.954 229.468 
Jawa Timur 3.533.722 282.702 600.741 600.741 353.377 106.013 
Jawa Tengah 3.325.099 266.008 565.267 565.267 332.510 99.753 
Jawa Barat 2.035.446 162.836 346.026 346.026 203.545 61.063 
DIY 892.885 71.431 151.790 151.790 89.289 26.787 

Sumatera 
Utara 

736.771 58.942 125.251 125.251 73.677 22.103 

Sulawesi 
Selatan 

503.966 40.317 85.674 85.674 50.397 15.119 

Sumber : Departemen Pertanian (2009) 
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Tanaman ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang paling banyak ditanam hampir 

di seluruh daerah Indonesia. Provinsi penghasil tanaman ubi kayu paling besar yaitu Lampung 

dan Jawa Timur. Tahun 2003 total area penanaman tanaman ubi kayu di Indonesia mencapai 

lebih dari 1,24 juta ha dengan total produksi 18,5 juta ton. Jumlah produksi tersebut 

menempatkan Indonesia pada urutan ke lima penghasil tanaman ubi kayu terbesar di dunia 

setelah Brazil, Thailand, Nigeria dan Zaire atau terbesar kedua di Asia setelah Thailand 

(O’Hair yang dikutip oleh FAOSTAT, 2007). Arsjid and Harefah (2004) menyatakan bahwa 

Indonesia sampai saat ini masih defisit kebutuhan tanaman ubi kayu sebanyak 2,38 juta ton 

per tahun. Indonesia mengimpor ketela pohon dari Thailand senilai US $ 71,4 juta setiap 

tahun untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku tanaman ubi kayu tersebut. Luas tanam 

tanaman ketela pohon, produktifitas, total produksi dan harga ketela pohon di Indonesia dari 

tahun 2000 sampai 2005 disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Luas tanam tanaman ketela pohon, produktifitas, total produksi dan harga ketela 

pohon di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2005 

  
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

Peningkatan 
per tahun 

(%) 

Luas tanam (‘000 ha) 1.284 1.318 1.276 1.244 1.256 1.224 -0,9 
Produktifitas (ton/ha) 12,5 12,9 13,2 14,9 15,5 15,9 4,9 
Jumlah produksi (‘000 ton) 16.089 17.055 16.913 18.524 19.425 19.459 4,0 
Harga di tingkat petani 
(Rp/kg) 

332 395 586 635 NA NA 24,1 

Sumber: FAOSTAT, 2007 

Anonimus yang dikutip oleh Antari dan Umiyasih (2009), umbi ubi kayu dapat diolah 

menjadi bahan olahan seperti gaplek maupun tepung tapioka yang kebanyakan diekspor atau 

yang telah diolah menjadi produk jadi maupun setengah jadi. Tanaman ubi kayu termasuk 

dalam famili Euphorbiaceae dapat tumbuh dengan mudah hampir di semua jenis tanah dan 

tahan terhadap serangan hama maupun penyakit. Anonimus (2010) menyatakan bahwa suatu 

faktor pembatas dalam penggunaan umbi ubi kayu adalah racun asam sianida (HCN) yang 

terdapat dalam bentuk glikosida sianogenik. Dua macam glikosida sianogenik dalam umbi ubi 

kayu yaitu linamarine (±95% dari bentuk glikosida sianogenik) dan bentuk lotaustarin. Proses 

detoksifikasi asam sianida dalam tubuh ternak diperlukan sulfur yang dapat dari asam amino 

tersebut akan meningkat. Sulfur untuk detoksifikasi ini dapat juga berasal dari sulfur 

inorganik. Penggunaan umbi ubi kayu dalam pakan berdasarkan beberapa peneliti untuk 

unggas 5-10%, babi 40-70% dan rumiansia 40-90%. 

2.5 Produk Umbi Ubi Kayu 

2.5.1 Onggok 

Potensi produksi beberapa limbah padat industri tapioka berupa onggok memiliki 

kandungan karbohidrat yang tinggi yaitu berkisar 68%. Tingginya kandungan karbohidrat 

tersebut tidak diimbangi dengan kandungan proteinnya. Protein dalam limbah ini tidak lebih 

dari 3,6%, tetapi dapat ditingkatkan melalui proses fermentasi. Kandungan karbohidrat dalam 

bentuk Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) dari onggok jika digunakan sebagai bahan 

pakan ternak akan mudah dicerna bagi ternak, serta penggunaannya dalam pakan akan mampu 

menurunkan biaya pakan (Tarmudji yang dikutip oleh Marto, 2013). 
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Kandungan pati dari onggok bersifat hidrofilik yang menyebabkan air masuk dalam 

UMB kemudian diserap masuk kedalam partikel pati. Hal ini karena jumlah gugus hidroksil 

dalam molekul pati sangat besar. Semakin besar kadar pati, maka semakin banyak air yang 

terserap sehingga kadar air semakin tinggi (Winarno dan Rahayu, 1994). Bakrie, Sastro, 

Bahar, Sente dan  Andayani (2014), bahwa onggok dapat digunakan sebagai bahan penyerap 

air dalam pembuatan silase. Whistler et al., yang dikutip oleh Krisna (2011) yang menyatakan 

bahwa pati tidak larut dalam air dingin, akan mengalami gelatinasi jika dipanaskan dan 

viskositasnya akan naik. Hal ini disebabkan karena pemanasan yang menyebabkan energi 

kinetik molekul molekul air menjadi lebih kuat dari pada daya tarik menarik antara molekul 

pati dalam granula, sehingga air dapat masuk kedalam pati dan pati akan mengembang. 

Onggok merupakan limbah pembuatan pati tapioka yang masih potensial digunakan 

sebagai pakan ruminansia yang memiliki kandungan nutrien onggok yaitu BK 83,5%, PK 

2,2%, SK 26,9% dan BETN 66,9% (Bo Gohl yang dikutip oleh Suprayogi, 2010). Umiyasih 

dan Anggraeny (2007) menyatakan bahwa onggok mempunyai kandungan nutrien berupa BK 

86%, PK 2,20%, SK 26,90%, TDN 65,00%, Ca 0,68%, dan P 0,05%. Komposisi BK onggok 

yang cukup tinggi mencapai 90,15-90,67% untuk dikeringkan sebagai UMB. Kurangnya 

pemanfaatan onggok sebagai bahan pakan ternak menyebabkan ketersediaannya melimpah 

sehingga mudah didapat dengan harga murah selain itu tidak bersaing dengan kebutuhan 

manusia (Omoniyi et al., 2013). 

Sintesis protein mikroba dalam rumen berlangsung sangat efektif akan meningkatkan 

tingginya pertumbuhan bobot badan ternak karena sumber karbohidrat terlarut dari onggok 

sudah mencukupi dan sumber nitrogen berasal dari NPN yang digunakan sebesar 1% dan 

asam amino pakan yang dapat diserap di dalam usus halus untuk pertumbuhan sel. Hubungan 

kadar protein dan energi dalam pakan yang optimal dapat memperbaiki konsumsi dan 

kecernaan pakan yang diserap untuk pertumbuhan dan produksi ternak (Oldham and Smith, 

1982). Hasil penelitian Ali (2010) menyatakan bahwa penggunaan Onggok Isi Rumen Sapi 

(OIRS) dalam pakan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap PBB kambing, hal ini dapat 

disebabkan adanya perbedaan kandungan dan kecernaan bahan organik terutama nitrogen 

dalam pakan akibatnya nutrien yang terkonsumsi berbeda sehingga kecepatan pertumbuhan 

yang diindikasikan melalui PBB. Semakin tinggi penggunaan OIRS dalam pakan maka PBB 

kambing tidak besar dan diperoleh rataan berkisar antara 71,82–79,77 g/ekor/hari, nilai ini 

lebih besar jika dibandingkan dengan standar NRC PBB sebesar 0,5 kg/ekor/ hari. 

2.5.2 Tepung Gaplek  

Tepung gaplek merupakan hasil pengolahan umbi ubi kayu dengan cara penumbukan 

yang lanjutkan dengan penepungan dengan ukuran maksimum 100 mash. Proses ini dapat 

menghasilkan suatu produk yang sering disebut dengan tepung gaplek. Salah satu sifat dari 

tepung gaplek adalah memiliki sifat higroskopis atau kemampuan dari tepung gaplek untuk 

menyerap air dari lingkungan. Jika penyerapan ini mencapai kadar maksimal atau lebih, maka 

tepung gaplek akan mengalami kerusakan dengan ditemukan pertumbuhan jamur pada tepung 

gaplek (Septianingrum, 2008). Kandungan nutrien dari tepung gaplek dapat dilihat pada Tabel 

6.
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Tabel 6. Kandungan nutrien dalam 100 g tepung gaplek   

Nutrien Nilai 

BK (%) 90,9 
PK (%)     1,10 
LK (%)   0,5 
Ca (g)   84,0 
P (g) 125,0 
Karbohidrat (%) 88,2 
ME (kalori) 363,0 

Sumber : Septianingrum (2008) 

Kandungan lemak pada gaplek yaitu sebesar 0,3% (Oey yang dikutip oleh Aristawati, 

Atmatak dan Muhammad, 2013). Kelebihan dari tepung gaplek yang utama adalah kaya akan 

karbohidrat dan vitamin C (Soebianto yang dikutip oleh Mardwiana, 2013). Kelemahan 

tepung gaplek adalah kandungan lemak dan proteinnya sangat rendah serta mengandung 

racun asam sianida, namun demikian asam sianida (HCN) bisa dihilangan dengan cara yaitu 

merendam dan mencuci gaplek dalam air, pengolahan, karena HCN mudah menguap bila 

terkena panas, fermentasi, pengeringan, ekstraksi pati (Suprapti yang dikutip oleh Mardwiana, 

2013). Komariah, Ulupi dan Hedrati (2005) menyatkan bahwa proses gelatinisasi 

menyebabkan adanya pengikatan air oleh jaringan yang dibentuk rantai molekul protein dan 

pati bila gaplek dipanaskan. Ditinjau dari kandungan kalori dan zat yang ada di dalamnya, 

tepung gaplek bisa digunakan sebagai bahan makanan alternatif untuk menggantikan bahan 

makanan lain yang selama ini digunakan.  

Hasil penelitian Khampa dan Wanapat yang dikutip oleh Antari dan Umiyasih (2009) 

menyatakan bahwa perubahan kondisi rumen terjadi ketika ubi kayu digunakan sebagai bahan 

pakan ternak ruminansia. Pemberian gaplek yang semakin tinggi levelnya di dalam pakan sapi 

potong akan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap penurunan pH rumen karena 

gaplek sangat mudah dicerna di dalam rumen dan mudah dihidrolisis menjadi asam-asam 

lemak terbang. Efek lain yang terjadi pada rumen adalah suplai N mikroba menjadi meningkat 

seiring dengan peningkatan level gaplek di dalam pakan. Total populasi protozoa meningkat 

signifikan dan terjadi penurunan zoospora fungi pada level gaplek yang lebih tinggi. 

 

2.6  Kandungan Nutrien dalam UMB 

Tabel kandungan nutrien dapat dilihat pada Tabel 7 (Omoniyi et al., 2013). 

Tabel 7. Kandungan nutrien dan fraksi serat setelah dibuat UMB 

Parameter 
Pembuatan UMB 

UMMB1 UMMB2 UMMB3 UMMB4 

Bahan kering (%) 90,67 90,15 90,22 90,35 
Protein kasar (%) 25,58 23,78 24,05 24,13 
Lemak (%) 3,66 3,58 3,47 3,75 
Abu (%) 10,25 10,19 10,33 10,27 
Serat kasar (%) 12,88 12,76 12,69 12,84 
Karbohidrat (%) 40,30 39,84 39,68 39,36 
NDF (%) 50,36 50,78 50,92 50,75 
ADF (%) 37,45 37,66 37,82 37,63 
Lignin (%) 20,48 20,92 20,46 20,88 
Hemiselulosa (%) 12,91 13,12 13,10 13,12 

Sumber: Omoniyi et al., 2013 
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Scoot and Leng yang dikutip oleh Sukardi (2014) menyatakan bahwa UMMB dapat 

meningkatkan daya cerna dan konsumsi zat-zat makanan dari bahan pakan yang berserat 

tinggi yang diberikan pada ternak, meningkatkan pertambahan bobot badan, produksi susu, 

reproduksi, kelangsungan hidup, daya hidup anak dan kapasitas kerja. . 

Anonimus (2010) bahwa kandungan nutrien bahan makanan ternak sangat beragam 

karena tergantung pada varieteas, kondisi tanah, pupuk, iklim, cara pengolahan, lama 

penyimpanan dan lain-lain. Kandungan bahan organik dalam UMB akan naik atau turun 

seiring dengan naik atau turunnya BK, PK dan LK UMB tersebut. Komponen penyusun 

bahan organik dalam suatu pakan terdiri dari LK, PK, SK dan BETN (Anonimus, 2010). 

Revlisia (2012) menyatakan bahwa pengeringan yang terlalu cepat akan merusak bahan, 

yakni permukaan bahan akan menjadi lebih cepat kering, sehingga tidak akan sebanding 

dengan pergerakan air bahan ke permukaan. Pergerakan air tersebut menyebabkan kerusakan 

secara fisik diantaranya warna, tekstur dan aroma, sedangkan kerusakan secara kimia 

mengakibatkan penurunan kualitas nutrien. 

Ames dan Hofmann (2001) menyatakan bahwa penurunan kadar protein disebabkan 

oleh adanya denaturasi protein. Denaturasi protein menyebabkan ikatan antar asam amino 

menjadi terputus. Penurunan PK dapat disebabkan yang terdapat pada komposisi penyusun 

UMB. Amonia dan CO2 sebagai hasil reaksi urea akan menguap sehingga nilai PK menurun 

(Candrasari, 2011). Elviani (2015) menyatakan bahwa penurunan kadar protein terjadi dengan 

meningkatnya suhu dan jangka waktu pemanasan serta saat proses pengeringan yang 

menyebabkan menguapnya sebagian urea dalam bentuk amonia. Martawidjaja yang dikutip 

oleh Sita dan Aunurohim (2013) bahwa pakan yang memiliki kandungan protein dan 

teksturnya lebih halus akan lebih cepat dicerna oleh mikroba rumen sehingga laju pencernaan 

pakan di dalam rumen akan lebih cepat, sehingga meningkatkan jumlah konsumsi pakan 

(palatabel) dan mempunyai efek positif terhadap pertumbuhan.  

Cherry yang dikutip oleh Prawitasari (2012), semakin tinggi serat kasar dalam pakan 

menyebabkan jumlah konsumsi pakan semakin menurun, karena pakan bersifat “bulky” 

sehingga pakan yang dikonsumsi terbatas. Tingginya serat kasar dalam pakan merupakan 

faktor pembatas lamanya waktu pencernaan sehingga akan mempengaruhi laju pencernaan 

dan akhirnya menurunkan konsumsi pakan (Soebarinoto yang dikutip oleh Ali, 2010).  

Omoniyi et al. (2013) menyatakan bahwa tingginya protein kasar mencerminkan tingginya 

penggunaan kandungan urea serta tingginya level serat kasar yang terdapat dalam komposisi 

blok pakan dipengaruhi oleh tongkol jagung, bekatul dan pollard sebagai sumber serat dalam 

pembuatan UMB. 

 

2.7 Palatabilitas UMB 

Konsumsi UMB diantaranya dipengaruhi oleh kandungan garam dan molases dalam 

formula yang memberikan kombinasi rasa pada produk UMB. Rasa merupakan salah satu 

faktor penentu dari palatabilitas pakan. Molases bertindak sebagai "appetizer" yang dapat 

menaikkan konsumsi pakan atau palatabilitas dan berfungsi sebagai pengikat (carrier) urea 

yang baik (Astutik, 2002). Blok yang keras akan berdampak pada kontinyuitas pola konsumsi 

ternak yang menjilati blok sedikit demi sedikit (Salem dkk., 2007). Tingkat konsumsi pakan 

mencerminkan pendekatan palatabilitas pakan, yaitu keinginan dan kesukaan hewan terhadap 

suatu pakan. Ridwan dkk. (2001) menyatakan bahwa palatabilitas merupakan faktor yang 

sangat penting untuk menentukan tingkat konsumsi pakan, dimana palatabilitas pakan 
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ditentukan oleh rasa, bau dan warna yang merupakan pengaruh faktor fisik dan kimia pakan 

(semua faktor tersebut). 

Palatabilitas UMB dapat diketahui dengan melakukan pengamatan pada saat ternak 

mengkonsumsi UMB (Parakkasi, 1999). Palatabilitas didefinisikan sebagai respon yang 

diberikan oleh ternak terhadap pakan yang diberikan dan hal ini tidak hanya dilakukan oleh 

ternak ruminansia tetapi juga dilakukan oleh hewan mamalia lainnya terutama dalam memilih 

pakan yang diberikan respon meliputi daya tarik suatu pakan atau bahan pakan untuk 

menimbulkan selera makan dan langsung dimakan oleh ternak (Widiarti, 2008). Kartadisastra 

(2004) menyatakan bahwa palatabilitas merupakan sifat performansi bahan-bahan pakan 

sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi yang dimiliki oleh bahan-bahan pakan yang 

dicerminkan oleh organoleptiknya seperti kenampakan, bau dan teksturnya. 

Ratnawaty, Fernandez, Kana dan Wirdahayati (2006) menyatakan bahwa untuk 

menguji tingkat kesukaan pada ternak, maka digunakan ternak sapi Bali betina dewasa 10 

ekor. Setiap kali pembongkaran (1 gentong yang berisi 27-29 kg silase rumput + gamal dan 1 

gentong yang berisi 27-29 kg rumput + lamtoro) setiap perlakuan diberikan pada 5 ekor 

ternak sapi dengan masing-masing ternak mendapatkan 5 kg silase. Pemberian pada ternak 

dilakukan sore hari setelah ternak ternak tersebut digembalakan, sisa konsumsi ditimbang 

pada pagi hari berikutnya. 

Mukarrom (2010) menyatakan bahwa keadaan fisik dan kandungan nutrien pakan 

yang dicerminkan oleh bau, rasa, tekstur dapat menimbulkan daya tarik dan merangsang 

ternak untuk mempengaruhi tingkat konsumsi. Tinggi rendah konsumsi pakan pada ternak 

ruminansia sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal (kondisi 

ternak itu sendiri) yang meliputi temperatur lingkungan, palatabilitas, selera, status fisiologi, 

konsentrasi nutrien, bentuk pakan, bobot badan dan produksi. Blok yang keras akan 

berdampak pada kontinuitas pola konsumsi ternak yang menjilati blok sedikit demi sedikit 

(Salem dkk., 2007). 

Faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah ternak, pakan, aktivitas ternak dan 

lingkungan. Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor penentu yang paling penting dalam 

menentukan jumlah kandungan nutrien yang didapat ternak. Ternak yang mengalami masa 

pertumbuhan, kebutuhan akan kandungan nutrien akan bertambah terus sejalan dengan 

pertambahan bobot tubuh yang dicapai sampai batas umur dimana tidak terjadi lagi 

pertumbuhan (Siregar yang dikutip oleh Sita dan Aunurrohim, 2013). Pakan yang cukup 

kandungan protein dan strukturnya lebih halus akan lebih cepat dicerna oleh mikroba rumen 

sehingga laju pencernaan makanan didalam rumen akan lebih cepat pula dan dapat 

meningkatkan jumlah konsumsi pakan (palatabel) sehingga mempunyai efek positif terhadap 

pertumbuhan (Martawidjaja yang dikutip oleh Sita dan Aunurohim, 2013). 

Baumont (1996) menyatakan bahwa ketika pakan diberikan ke ternak yang 

dikandangkan, palatabilitas dapat dievaluasi dengan mengetahui lama waktu waktu yang 

dibutuhkan ketika ternak mengawali mengkonsumsi pakan. Palatabilitas dalam waktu singkat 

dihitung menggunakan skala menit atau jam. Pengukuran palatabilitas dengan cara melihat 

hubungan nilai nutrien yang terkandung dalam komposisi bahan penyusun pakan dan respon 

oleh integrasi pakan dengan kandungan nutriennya. 
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2.8 Tingkah Laku Kambing Mengkonsumsi Pakan 

Daovy, Preston and Ledin (2015) menyatakan bahwa tingkah laku makan sangat 

mendasar, khususnya yang berkaitan dengan penentuan strategi makan yang tepat berdasarkan 

jenis dan kuantitas suplemen pakan. Anggraini (2012) menyatakan bahawa tingkah laku 

makan pada pemberian pellet biasanya dimulai dari mencium mengamati, memeriksa, 

mengambil, mengunyah, dan menelan makan. Sedangkan pada hijauan dengan cara memilih 

merenggut dengan cara menarik dan mendorong mulut kedepan atas atau belakang bawah 

sambil mengendus mengunyah dan menelan. Aktivitas makan kambing secara umum 

dilakukan dengan cara mengambil pakan langsung dengan bantuan menggunakan bibir atas 

dan bibir bawah lalu dikunyah. Pakan dalam tempat pakan apabila tersisa sedikit maka 

kambing akan mengambil pakan dengan lidahnya, hal ini untuk mempermudah mengambil 

pakan. Baumont (1996) menyatakan bahwa kandungan air dalam pakan akan berdampak pada 

pengecap dan beberapa rasa lainya dan karakteristik pakan berpengaruh pada tingkah laku 

makan ternak.  

Aktivitas makan yang paling tinggi pada pagi dan sore hari, karena keadaan tersebut 

sesuai dengan suhu lingkungan saat itu. Tingkah laku kambing dalam mengkonsumsi pakan 

akan berubah ketika kambing pada kondisi cekaman panas. Hal ini akan mengakibatkan 

terjadinya pengurangan konsumsi pakan. Rangkaian tingkah laku makan pada kambing 

diawali dengan mencium pakan. Kambing menyukai berbagai jenis rasa pada hijauan, karena 

dapat membedakan antara rasa pahit, manis, asam dan asin (Kilgour dan Dalton yang dikutip 

oleh Setianah, Jayadi dan Herman 2004). 

Lama waktu makan dipengaruhi oleh kandungan BK pakan yang diberikan, bentuk 

fisik dan komposisi kimia pakan (Dewi dan Wulandari, 2011). Hasil penelitian Paryadi (2002) 

menyatakan bahwa kambing diberi pakan selama 12 jam (06.00-18.00) menunjukkan 

frekuensi tingkah laku makan yang dominan adalah di siang hari. Tingkah laku ruminasi 

adalah pengeluaran pakan dari rumen yang dimuntahkan ke mulut (regurgitasi) yang ditandai 

dengan adanya bolus yang bergerak kearah atas di kerongkongan dari rumen. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Wodzicka-Tomaszewska et al., (1991) bahwa pada siang hari dengan suhu 

yang tinggi, kambing akan mengkonsumsi pakan sedikit,air minum banyak dan istirahat yang 

relatif lama. Ewing yang dikutip oleh Handiwirawan (2014) menyatakan bahwa pengamatan 

tingkah laku kambing dilakukan dengan menggunakan peralatan Handycam. Aktivitas 

tingkah laku kambing selama 24 jam terekam oleh 1 kamera yang dipasang di atap kandang. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE  

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Analisis proksimat 

UMB dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. Pengamatan palatabilitas dan konsumsi UMB dilakukan di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Kecamatan 

Dau, Kabupaten Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Ternak 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing kacang jantan yang 

berumur 1,5 tahun  sejumlah 9 ekor. 

 

3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini meliputi: alat pengepres UMB, cetakan 

UMB, alat pemotong keramik dan wadah UMB, kompor gas 2 tungku, wajan (alat sangrai), 

spatula, timba plastik, gelas ukur, spuit 60 ml, penjepit sampel, peralatan uji proksimat, cawan 

porselin atau al-disk, oven 105°C, eksikator (silica gel biro), penjepit, timbangan analitik, 

tanur 550-600°C, labu didih kjeldhal (50 ml), gelas ukur 5 ml atau dispenser, erlenmeyer (300 

ml), beaker glass (300 ml), alat untuk destilasi, pipet volume 25 ml atau dispenser, buret 50 

ml, beaker glass khusus untuk lemak, alat porselin atau selongsong S, gelas ukur dan oven 80 

ºC. 

3.2.3 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan UMB adalah  molases, tepung gaplek, 

onggok, urea, bekatul, polar, bungkil kelapa, bungkil kedelai, mineral sapi perah, gipsum dan 

air. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan 4 ulangan. 

Perlakuan yang diberikan adalah penggantian molases sebagai salah satu bahan penyusun 

UMB dengan tepung gaplek dan onggok dengan persentase penggantian 50% dan 100%. 

Jumlah molases yang digunakan dan bahan penggantinya masing masing dinyatakan 

berdasarkan bahan kering yang kemudian dalam penggunaanya dikonversikan berdasarkan 

bahan segar. Komposisi bahan penyusun UMB sebanyak 100% terdiri dari 40% berupa 

molases, tepung gaplek dan atau onggok dan 60% berupa campuran urea, bekatul, polar, 

bungkil kelapa, bungkil kedelai, mineral, dan gipsum dengan proporsi yang sama. Proporsi 

40% berupa molases dalam UMB secara bertahap digantikan oleh tepung gaplek dan onggok. 

Proporsi bahan pakan untuk pembuatan UMB pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Proporsi bahan pakan untuk pembuatan UMB pada masing-masing perlakuan dalam 
satuan g dan % berat 

No. Bahan 

Perlakuan  

PM PGO PMG PMO PG PO 

(g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) (g) (%) 

1 Molases (M) 1000 40 0 0 500 20 500 20 0 0 0 0 

2 Tepung gaplek (G) 0 0 500 20 500 20 0 0 1000 40 0 0 

3 Tepung onggok (O) 0 0 500 20 0 0 500 20 0 0 1000 40 

4 Urea 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 

5 Bekatul 375 15 375 15 375 15 375 15 375 15 375 15 

6 Pollard 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 

7 Bungkil kelapa 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 

8 Bungkil kedelai 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 250 10 

9 Mineral  125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 125 5 

10 Gipsum 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 187,5 7,5 

Total  2500 100 2500 100 2500 100 2500 100 2500 100 2500 100 

3.3.1 Prosedur Pembuatan Tepung Gaplek dan Onggok 

Prosedur pembuatan tepung gaplek adalah sebagai berikut: 

1. Dipisahkan ubi kayu dari batangnya dan dikupas kemudian dicuci hingga bersih 

2. Dipotong ubi kayu yang terlalu panjang 

3. Dijemur ubi kayu yang telah bersih di bawah sinar matahari selama 1 – 2 hari 

4. Dijemur lagi sampai kering, setelah kering disebut gaplek, lalu masukkan ke dalam karung 

5. Simpan di tempat yang kering, jangan di tempat yang basah atau lembab 

Prosedur pembuatan onggok adalah sebagai berikut: 

1. Dipisahkan ubi kayu dari batangnya dan dikupas kemudian dicuci hingga bersih 

2. Diparut  

3. Dilakukan proses penyaringan dan pemisahan antara ampas dan endapan (pati) 

4. Ampas basah kemudian dikeringkan, lalu dinamakan onggok 

3.3.2 Prosedur Pembuatan UMB 

Prosedur pembuatan UMB dalam penelitian ini menggunakan metode panas. Prosedur 

pembuatan UMB secara rinci pada masing-masing tahapan adalah sebagai berikut: 

1. Bahan formulasi UMB masing-masing perlakuan dan ulangan disiapkan dan 

dihubungkan sesuai komposisi pada Tabel 7. 

2. Semua bahan selain molases, urea, air, tepung gaplek dan onggok dicampur dalam tempat 

tersendiri sampai homogen (campuran A). 

3. Pencampuran urea dan air dengan molases, tepung gaplek dan onggok  

1) PM (60% campuran A+ 40% molases) 

a. Molases dimasukan ke dalam alat sangrai dengan kondisi api mati. 

b. Urea dimasukan ke dalam alat sangrai dan dilarutkan dengan molases dengan 

kondisi api mati 

c. Larutan urea dipanaskan selama 10 menit (campuran B) 

2) PGO (60% campuran A + 20% tepung gaplek + 20% tepung onggok) 

a. Air sebanyak 2 kali dari bahan kering tepung gaplek dan onggok dituangkan ke 

dalam alat sangrai dengan kondisi api mati. 

b. Urea dimasukan pada alat sangrai yang telah terisi air dan diaduk hingga larut  

dalam kondisi api mati. 
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c. Tepung gaplek dan onggok dimasukan pada larutan urea diaduk hingga 

homogen dengan kondisi api mati.  

d. Larutan urea, tepung gaplek dan onggok dipanaskan selama 10 menit sampai 

terjadi gelatinisasi (campuran C). 

3) PMG (60% campuran A + 20% molases + 20% tepung gaplek) 

a. Air sebanyak 2 kali dari bahan kering tepung gaplek dan molases dituangkan ke 

dalam alat sangrai dengan kondisi api mati. 

b. Urea dimasukan pada alat sangrai yang telah terisi air dan molases kemudian 

diaduk hingga larut dalam kondisi api mati. 

c. Tepung gaplek dimasukan pada larutan urea dan molases diaduk hingga  

homogen dengan kondisi api mati.  

d. Larutan urea, tepung gaplek dan molases dipanaskan selama 10 menit sampai 

terjadi gelatinisasi (campuran D) 

4) PMO (60% campuran A + 20% molases + 20% tepung onggok) 

a. Air sebanyak 2 kali dari bahan kering tepung onggok dan molases dituangkan ke 

dalam alat sangrai dengan kondisi api mati. 

b. Urea dimasukan pada alat sangrai yang telah terisi air dan molases kemudian 

diaduk hingga larut dalam kondisi api mati. 

c. Tepung onggok dimasukan pada larutan urea dan molases diaduk hingga 

homogen dengan kondisi api mati.  

d. Larutan urea, tepung onggok dan molases dipanaskan selama 10 menit sampai 

terjadi gelatinisasi (campuran E) 

5) PG (60% campuran A + 0% molases + 40% tepung gaplek) 

a. Air sebanyak 2 kali dari bahan kering tepung gaplek dituangkan ke dalam alat 

sangrai dengan kondisi api mati. 

b. Urea dimasukan pada alat sangrai yang telah terisi air kemudian diaduk hingga 

larut dalam kondisi api mati. 

c. Tepung gaplek dimasukan pada larutan urea dan diaduk hingga homogen dengan 

kondisi api mati.  

d. Larutan urea dan tepung gaplek dipanaskan selama 10 menit sampai terjadi 

gelatinisasi (campuran F) 

6) PO (60% campuran A + 0% molases + 40% tepung onggok) 

a. Air sebanyak 2 kali dari bahan kering tepung onggok dituangkan ke dalam alat 

sangrai dengan kondisi api mati. 

b. Urea dimasukan pada alat sangrai yang telah terisi air kemudian diaduk hingga 

larut dalam kondisi api mati. 

c. Tepung onggok dimasukan pada larutan urea diaduk hingga homogen dengan 

kondisi api mati. 

d. Larutan urea dan tepung onggok dipanaskan selama 10 menit sampai terjadi 

gelatinisasi (campuran G) 

4. Campuran A dimasukan sedikit demi sedikit pada masing masing campuran B, C, D, E, 

F, dan G sambil dipanaskan dengan api kompor kecil dan diaduk sampai rata (campuran 

H). 

5. Campuran H dimasukan ke dalam cetakan berbentuk silinder dengan diameter 25 cm dan 

tinggi 11 cm yang sebelumnya dilapisi dengan plastik dan ditutup dengan lempengan besi 

berdiameter 25 cm setebal 1 cm. 
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6. Campuran H yang telah dimasukan ke dalam cetakan selanjutnya ditekan dengan alat 

pengepres yang menggunakan sistem ulir selama 30 menit. 

7. UMB yang telah dilakukan pengepresan selama 30 menit diletakkan diatas lembaran seng 

selanjutnya dilakukan penjemuran dibawah sinar matahari selama 14 hari dengan lama 

penjemuran setiap harinya adalah 8 jam.  

8. Setiap perlakuan dalam pembuatan UMB diulang sebanyak 4 ulangan sehingga 

didapatkan 24 sampel UMB. 

3.3.2.1 Kandungan Nutrien 

Kandungan nutrien UMB yang diamati meliputi BK, BO, PK, SK, LK dan BETN 

yang dianalasisis menggunakan metode analisis proksimat (AOAC, 1995) dan BETN (Kamal, 

1998). Adapun prosedur analisis proksimat dapat dilihat pada Lampiran 1-5. 

3.3.2.2 Palatabilitas UMB 

Cullison yang dikutip oleh Koten, Wea, Soetrisno, Ngadiyono dan Soewignyo (2014) 

menyatakan bahwa konsumsi nutrien dalam pakan dihitung dengan rumus yaitu konsumsi 

nutrien (g/ekor/hari) = (Px p) − (S x s) 

P = jumlah pakan yang diberi (g) 

p = kandungan nutrien pakan pemberian (%) 

S = jumlah sisa pakan (g) 

s = kandungan nutrien sisa pakan (%) 

Tinggi rendahnya konsumsi mengindikasikan tinggi rendahnya palatabilitas. 

Palatabilitas masing-masing pakan yang diberikan selanjutnya diamati dan dicatat. Uji 

palatabilitas dilakukan dengan cara menghitung berat tiap pakan yang dimakan ternak untuk 

mengetahui tingkat kesukaan atau preferensi terhadap pakan. Uji palatabilitas dilakukan 

dengan sistem cafetaria feeding, yaitu pakan perlakuan diberikan pada ternak pada waktu 

yang bersamaan. Data yang diperoleh dari uji palatabilitas dianalisis secara deskriptif (Sita 

dan Aunurrohim, 2013). Denah peletakan UMB pada uji palatabilitas disajikan pada Tabel 9. 

3.3.2.3 Tingkah Laku Kambing Mengkonsumsi UMB 

Pengamatan dilakukan secara langsung dengan bantuan alat perekam gambar yaitu 

handycam. Pengamatan perilaku mengkonsumsi pakan dilakukan berdasarkan waktu awal 

pemberian pakan dan dilakukan pencatatan frekuensi waktu mengkonsumsi pakan (Sita dan 

Aunurrohim, 2013). 

Tabel 9. Denah peletakan UMB pada uji palatabilitas  

Hari ke- Kambing 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 P0U1 P0U1 P0U3 P1U1 P1U2 P1U3 P2U1 P2U2 P2U3 
2 P3U1 P3U2 P3U3 P4U1 P4U2 P4U1 P5U1 P5U2 P5U3 

 

3.4 Variabel yang diamati  

Variabel yang diamati pada penelitian ini meliputi:  

(1) Kandungan nutrien (BK, BO, PK, SK, LK dan BETN) 

(2) Palatabilitas (konsumsi BK, BO, PK, SK, LK dan BETN)  

(3)Tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB (frekuensi waktu makan dan cara 

mengkonsusmsi UMB). 
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3.5 Analisis Data 

Data kandungan nutrien hasil analisis proksimat pada masing-masing perlakuan dan 

ulangan diperoleh ditabulasi dengan menggunakan program excel, sedangkan data diolah 

dengan analisis varian (ANOVA) Rancangan Acak Lengkap dengan model matematika 

sebagai berikut:.  

                               Yij = μ + Τi + εij  

Yij = pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j  

μ  =  nilai rataan 

Τi = pengaruh perlakuan ke i  

εij = galat percobaan pada perlakuan ke i, ulangan ke j 

i  = 1,2,………t  perlakuan 

j  = 1,2……….r ulangan 

εij ~ NID (0,σ²) 

Apabila hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan diantara perlakuan maka 

analisis statistik dilanjutkan dengan Uji jarak Berganda Duncan’s (Duncan’s Multiple Range 
Test), sedangkan data palatabilitas UMB dan tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB 

dianalisis secara deskriptif . 

3.6 Batasan Istilah 

Onggok : limbah padat hasil pengekstrakan tapioka dari umbi ubi kayu. 
Tepung gaplek : onggok dan tepung gaplek yang mengalami proses pengeringan dan 

penepungan. 

Molases : limbah pengolahan tebu pada pabrik gula. 
NPN : Non Protein Nitrogen. 

Palatabilitas : tingkat kesukaan ternak dalam mengkonsumsi pakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan nutrien Urea Molasses Block (UMB) 

Harga bahan baku penyusun UMB, dan harga UMB setiap kg setelah dilakukan 

formulasi pada masing masing perlakuan yang dihasilkan ditunjukan sebagaimana terdapat 

pada Tabel. 10. Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan pakan 

sumber energi, sumber mineral dan sumber Non Protein Nitrogen (NPN). Hasil analisis 

proksimat kandungan nutrien bahan baku pembuatan UMB yang dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dapat dilihat pada Tabel 

11. 

Tabel 10. Harga bahan baku penyusun UMB dan harga UMB setiap kg setelah dilakukan 
formulasi 

NO Bahan 
Harga Perlakuan (%) 

Rp/Kg PM PGO PMG PMO PG PO 
1 Molases 6.000 40,00  0,00 20,00  20,00 0,00 0,00 
2 Tepung gaplek 3.200 0,00 20,00 20 ,00  0,00 40,00 0,00 
3 Tepung onggok 1.000 0,00 20,00  0,00 20,00 0,00 40,00 
4 Urea 2.000 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 
5 Bekatul 2.800 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
6 Pollard 4.500 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
7 Bungkil kelapa 3.500 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
8 Bungkil kedelai 7.000 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
9 Mineral  6.000 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
10 Gipsum 2.500 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Total formulasi UMB (%) 100 100 100,00 100,00 100,00 100,00 
Harga UMB (Rp/Kg) 4.784 3.223 4.223 3.783 3.663 2.783 

 

Hasil analisa kandungan BK, BO, PK, SK, LK dan BETN dalam molases, onggok  

dan tepung gaplek pada Tabel 11 beberapa diantaranya sesuai dengan Gohl yang dikutip oleh 

Suprayogi, 2010 bahwa kandungan nutrien pada onggok: BK 83,5%, PK 2,2%, SK 26,9% dan 

BETN 66,9%, kandungan nutrien pada tepung gaplek BK 90,9%, PK 1,1%, LK 0,5% 

(Septianingrum, 2008); Kandungan nutrien molases BK 67,5%, PK 4,00%, SK 0,08% dan LK 

0,38% (Hasil analisis molases di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Jurusan Peternakan FP-

USU yang dikutip dalam Dihan (2011), 84,4% BETN yang lebih tinggi dan abu 11% yang 

lebih rendah dari hasil penelitian ini (Eko dkk. yang dikutip Faharuddin, 2014). Adanya 

perbedaan kandungan nutrien bahan pakan ini diduga karena perbedaan proses pengolahan, 

pemanenan, lama simpan, kontaminasi bahan pakan serta daerah asal bahan pakan tersebut 

diperoleh. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Revlisia (2012) yang menyatakan bahwa 

pengeringan yang terlalu cepat akan merusak bahan, yakni permukaan bahan akan menjadi 

lebih cepat kering, sehingga tidak akan sebanding dengan pergerakan air bahan ke permukaan 

sehingga menyebabkan kerusakan secara fisik diantaranya warna, tekstur dan aroma, 

sedangkan kerusakan secara kimia mengakibatkan penurunan kualitas nutrien bahan. Hal ini 

diperkuat oleh pernyataan Anonimus (2010) bahwa kandungan nutrien bahan makanan ternak 
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sangat beragam karena tergantung pada varieteas, kondisi tanah, pupuk, iklim, cara 

pengolahan, lama penyimpanan dan lain-lain. 

 

Tabel 11. Kandungan nutrien bahan baku pembuatan UMB 

Jenis Bahan Baku Bahan 
BK 
(%) 

Kandungan Nutrien 

BO PK SK LK BETN 

(% BK) 

Bahan perekat (binder) Molases 67,00 73,35 5,16 0,43 0,57 67,19 

 
Onggok 85,54 95,88 2,54 17,17 1,41 74,76 

Tepung gaplek 87,29 97,89 2,53 2,50 0,55 92,31 

Bahan pengisi (filler) Kopra 89,34 92,95 22,43 18,86 13,72 37,94 

 

Pollard 87,23 94,90 16,08 11,29 3,32 64,21 

Bungkil kedelai 88,23 92,96 53,31 4,01 1,67 33,97 

Dedak 89,46 89,90 14,67 7,72 21,25 46,26 

Sumber mineral Mineral mix 99,49 1,37 0,63 0,08 0,60 0,06 

Bahan pengeras Gipsum 95,12 5,81 0,48 0,08 0,52 4,73 

Bahan sumber NPN Urea 96,04 99,95 268,31 0,05 0,52 - 

Sumber : Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan UB pada bulan September 2015  

Berdasarkan data pada Tabel 11 dapat dibandingkan bahwa onggok dan gaplek 

mengandung BK, BO dan BETN yang lebih tinggi dibanding molases, tetapi lebih rendah 

kandungan PKnya. Di samping itu onggok menunjukkan kandungan SK jauh lebih tinggi 

dibanding tepung gaplek maupun molases. Perbedaan kandungan nutrien pada ketiga bahan 

tersebut tentunya akan mempengaruhi bentuk fisik dan kandungan nutrien urea blok yang 

dibuat dengan menggunakan ketiga bahan binder yang berbeda tersebut. Perbedaan 

kandungan perekat (binder) baik itu onggok dan tepung gaplek disebabkan oleh kandungan 

karbohidrat yang sebagian besar berupa pati terkandung didalam tepung gaplek atau onggok. 

Molases dapat digunakan sebagai binder dalam pakan ternak dikarenakan adanya komponen 

gula didalam molases yang memiliki sifat karamelisasi. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Mulligans dan Gibbs yang dikutip oleh Suastuti (1998) bahwa molases masih 

mengandung 45-60% gula yang tersusun dari sukrosa dan gula invert, vitamin, asam amino 

dan komponen lainnya. Septianingrum (2008) menyatakan bahwa kandungan karbohidrat 

pada tepung gaplek 88,2% dan onggok 68% (Tarmudji yang dikutip oleh Marto, 2013).  

Berdasarkan komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan UMB (Tabel 8) dan 

kandungan nutrien masing-masing bahan tersebut pada Tabel 11, maka dapat dihitung  total 

kandungan nutrien bahan-bahan penyusun UMB masing-masing perlakuan sebelum diproses 

diproses menjadi UMB. Hasil perhitungan tersebut sebagaimana tercantum pada Tabel 12.
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Tabel 12. Hasil perhitungan total kandungan nutrien UMB bahan-bahan penyusun 
berdasarkan formula (Tabel 8) dan kandungan nutrien bahan pakan penyusunnya 
(Tabel 10) pada masing-masing perlakuan 

Kode BK (%) 
BO PK SK LK BETN 

(%BK) 

PM 81,54 73,62 36,61 4,10 5,10 42,74 

PGO 89,31 82,71 32,86 7,39 4,86 51,22 

PMG 85,60 78,62 34,58 4,35 4,88 49,02 

PMO 85,25 78,13 34,71 7,30 5,07 45,32 

PG 89,66 83,16 32,74 4,58 4,68 54,73 

PO 88,96 82,27 32,98 10,24 5,05 47,69 

 

Total kandungan nutrien bahan-bahan penyusun UMB sebelum diproses menjadi 

UMB masing-masing perlakuan pada Tabel 12 yang merupakan hasil perhitungan, maka 

kandungan nutrien tersebut secara langsung dipengaruhi oleh formula dan kandungan nutrien 

bahan baku yang digunakan untuk membuat UMB pada masing-masing perlakuan UMB yang 

dibuat dengan molases (PM, PMO ,PMG ) menunjukkan kandungan BK, BO dan SK yang lebih 

rendah tetapi menunjukkan kandungan PK dan LK yang lebih tinggi dibanding pada UMB 

yang dibuat dengan tepung gaplek atau onggok sebagai pengganti molases. Hal ini 

dikarenakan kandungan BK, BO dan SK pada molases lebih rendah tetapi kandungan PK dan 

LK lebih tinggi dibanding pada tepung gaplek dan onggok, sedangkan kandungan nutrien 

UMB yang dibuat dengan tepung gaplek dan/atau onggok menunjukkan nilai yang hampir 

sama untuk BK, BO, PK, dan LK, tetapi kandungan SK pada UMB yang dibuat dengan 

onggok lebih tinggi tetapi kandungan BETN lebih rendah dibanding pada UMB yang dibuat 

dengan gaplek. Hal ini karena pengaruh langsung dari kandungan SK pada onggok yang lebih 

tinggi tetapi kandungan BETN lebih rendah dibanding pada gaplek. 

Proses pembuatan UMB khususnya proses pemasakan dan penjemuran dapat 

mempengaruhi kandungan dan berat nutrien pada UMB yang dihasilkan pada masing-masing 

perlakuan. Hasil analisis kandungan nutrien UMB hasil pembuatan dengan metode panas di 

mana semua bahan dipanaskan di wajan alat sangrai dalam kondisi basah sambil diaduk rata, 

dicetak, dan kemudian dijemur disajikan pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Rataan kandungan nutrien UMB pada masing-masing perlakuan setelah melalui 

proses pemasakan dan penjemuran 

Kode BK (%) 
Kandungan Nutrien (%BK) 

BO PK SK LK BETN 

PM 78,32±0,50a  72,66±0,27a  30,44±0,64d  4,11±0,10a  1,99±0,25a  36,12±1,03a 
PGO 67,32±5,56a  81,11±0,07e  20,69±1,03ab  8,93±0,52d  4,13±0,27c  47,37±0,67cd 
PMG 76,23±2,40b  77,45±0,29c  27,26±1,78cd  4,41±0,26a  2,89±0,25b  42,89±1,39b  
PMO 76,59±1,36b  76,47±0,24b  27,81±1,00d  7,67±0,31c  3,58±0,39bc  37,41±1,30a  
PG 68,87±1,89a  81,94±0,22f  23,93±2,71bc  5,23±0,50b  4,03±0,50c  48,75±3,62d  
PO 67,19±4,19a  80,24±0,64d  19,95±2,60a  11,99±0,69e  3,65±0,51bc  44,65±3,29bc  

Keterangan : a-e) Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

 

Kandungan BK yang rendah terdapat pada PGO, PG dan PO disebabkan oleh bahan 

penyusun berupa tepung gaplek dan onggok, dari ketiga perlakuan tersebut kandungan BK 
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terendah ditunjukan oleh perlakuan PO (67,19±4,19a%). Kandungan BK berbanding terbalik 

dengan kandungan kadar air. Semakin tinggi kadar air maka kandungan BK akan semakin 

rendah, begitu juga sebaliknya. Hal ini karena dalam pembuatan UMB dari bahan gaplek dan/ 

atau onggok perlu ditambahkan air sebanyak dua kali lipat berat BK gaplek dan/atau onggok. 

Penambahan air sebanyak dua kali lipat berat BK gaplek dan/atau onggok menyebabkan 

kadar air pada gaplek dan/atau onggok lebih tinggi atau kadar BK lebih rendah dibandingkan 

pada molases, sehingga UMB yang dihasilkan setelah dijemur selama waktu yang sama (14 

hari) maka UMB yang dibuat dari gaplek dan/atau onggok menunjukkan kandungan BK lebih 

rendah dibanding UMB yang terbuat dari molases (PM, PMG dan PMO). Pendapat ini didukung 

oleh pernyataan Bakrie dkk. (2014), bahwa onggok dapat digunakan sebagai bahan penyerap 

air dalam pembuatan silase. Hal ini dikarenakan tekstur dari onggok memiliki nilai porositas 

yang tinggi. Semakin besar kadar pati, maka semakin banyak air yang terserap sehingga kadar 

air semakin tinggi (Winarno dan Rahayu, 1994).  

Kandungan pati dari onggok berpengaruh terhadap kandungan BK. Hal ini disebabkan 

karena air masuk kedalam UMB kemudian diserap masuk kedalam partikel pati yang 

memiliki sifat hidrofilik. Sifat higroskopis dan hidrofilik dari bahan pakan penyusun UMB 

juga memiliki pengaruh terhadap penyerapan air yang kaitannya dengan kandungan BK  

dalam UMB, sehingga proses evaporasi akan terhambat. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Thomas, Zuilichem and Poe (1997) menyatakan bahwa evaporasi air pada permukaan dan 

pemanasan pakan dengan bentuk pellet mengakibatkan perpindahan air dari dalam partikel 

bahan pakan penyusun pellet menuju permukaan pellet. Kandungan pati yang bersifat 

hidrofilik dapat menyebabkan air masuk dalam UMB kemudian diserap masuk kedalam 

partikel pati. Hal ini karena jumlah gugus hidroksil dalam molekul pati sangat besar. Semakin 

besar kadar pati, maka semakin banyak air yang terserap sehingga kadar air semakin tinggi 

(Winarno dan Rahayu, 1994). 

Osafo et al. (2014) menyatakan bahwa limbah pengolahan biji bijian seperti kulit 

beras, kulit jagung ataupun gandum dapat digunakan dalam pembuatan UMB sebagai bahan 

sumber posfor, energi, protein dan dapat berfungsi sebagai agen penyerap kadar air dalam 

molases dan memberikan bentuk pada pencetakan UMB.  

Kandungan BK pada UMB perlakuan PGO, PG, PO atau perlakuan menggunakan 

tepung gaplek dan onggok yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang 

menggunakan molases (PM, PMG dan PMO ) juga karena adanya proses gelatinisasi pada tepung 

gaplek dan onggok saat proses pemanasan yang memiliki kemampuan menyerap dan 

mengkikat air lebih tinggi dibandingkan proses karamelisasi pada molases. Whistler et al. 

yang dikutip oleh Krisna (2011) menyatakan bahwa pati pada dasarnya tidak larut dalam air 

dingin, tetapi jika dipanaskan pati akan mengalami gelatinisasi dan berikatan dengan dan 

viskositasnya akan naik. Hal ini disebabkan karena pemanasan menyebabkan energi kinetik 

molekul molekul air menjadi lebih kuat dari pada daya tarik menarik antara molekul pati 

dalam granula, sehingga air dapat masuk kedalam pati dan pati akan mengembang. 

Pernyataan ini didukung oleh pendapat Komariah dkk. (2005) bahwa proses gelatinisasi 

menyebabkan adanya pengikatan air oleh jaringan yang dibentuk rantai molekul protein dan 

pati. Material karamel akibat dekomposisi oleh panas akan mengakibatkan proses hilangnya 

air pada sukrosa, dimana komponen tersebut tidak mengandung nitrogen (Olbrich, 2006). 

Kandungan BO pada perlakuan PG, PGO dan PO (81,94±0,22f, 81,11±0,07e% dan 

80,24±0,64d%) lebih tinggi dibandingkan dengan PM, PMG, PMO (72,66±0,27a, 77,45±0,29c, 
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dan 76,47±0,24b%). Ditinjau dari kandungan nutrien khususnya BO, tepung gaplek memiliki 

kandungan BO yang paling tinggi (97,89%) dan onggok (95,88%) yang lebih tinggi 

dibandingkan pada molases (73,55%). Komponen penyusun utama dari perlakuan PGO dan PG  

adalah tepung gaplek dan onggok tanpa adanya penambahan molases, sehingga tingginya 

kandungan BO pada perlakuan PGO dan PG karena proporsi penggunaan tepung gaplek yang 

tinggi pada PGO (20%) dan PG (40%) dari total formulasi UMB. Kandungan BO yang rendah 

pada perlakuan PM, PMG dan PMO atau perlakuan yang didalamnya mengandung komposisi 

molases sehingga rendahnya kandungan BO pada perlakuan PM, PMG dan PMO disebabkan oleh 

penggunaan molases. Molases memiliki kandungan BO yang paling rendah (73,55%).  

Kandungan PK pada perlakuan PM , PMG dan PMO (30,44±0,64d%, 27,26±1,78cd % dan 

27,81±1,00d%) lebih tinggi dibandingkan dengan PGO, PG dan PO (20,69±1,03ab%, 

23,93±2,71bc % dan 19,95±2,60a%). Ditinjau dari nutrien khususnya PK, molases memiliki 

kandungan PK yang paling tinggi (5,16%) dibandingkan dengan onggok (2,54%) dan tepung 

gaplek (2,53%). Komponen penyusun dari perlakuan PM, PMG dan PMO mengandung molases, 

sehingga tingginya kandungan protein pada PM , PMG dan PMO  erat kaitannya dengan adanya 

kandungan molases sebagai bahan penyusun didalamnya. Kandungan PK tertinggi diantara 

PM, PMG dan PMO ditunjukkan oleh perlakuan PM (30,44 ± 0,64d%). Hal ini disebabkan 

tingginya proporsi penggunaan molases pada perlakuan PM (40%) dibandingkan dengan 

perlakuan PMG dan PMO yang masing masing menggunakan 20% molases. Kandungan PK 

yang paling rendah ditunjukkan oleh perlakuan PO. Hal ini disebabkan tingginya penggunaan 

tepung onggok sebanyak (40%) yang diketahui kandungan protein dari tepung onggok lebih 

rendah (2,54%) dibandingkan kandungan PK molases (5,16%).  

Kandungan SK pada perlakuan PO (11,99±0,69e%) lebih tinggi dibandingkan dengan 

PM, PGO, PMG, PMO dan PG (4,41±0,26a%, 8,93±0,52d%, 7,67±0,31c% dan 5,23±0,50b%). Hal 

ini disebabkan karena adanya pengaruh dari komposisi bahan penyusun UMB pada perlakuan 

yaitu onggok. Onggok mengandung serat yang lebih tinggi (17,17%) dibanding pada molases 

(0,43%) dan tepung gaplek (2,50%), sehingga tingginya kandungan SK pada perlakuan PO  

karena proporsi penggunaan onggok yang tinggi (40%) dari total formulasi UMB. Kandungan 

SK yang rendah pada perlakuan PM, PMG dan PMO disebabkan penggunaan molases dengan 

berbagai macam proporsi.  

Kandungan BETN pada perlakuan PG (48,75±3,62d%) lebih tinggi dibandingkan 

dengan PM, PGO, PMG, PMO dan PO (36,12±1,03a%, 47,37±0,67cd%, 42,89±1,39b%, 

37,41±1,30a% dan 44,65±3,29bc%). Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh dari 

komposisi bahan penyusun UMB pada perlakuan yaitu tepung gaplek. Tepung gaplek 

mengandung BETN yang lebih tinggi (92,31%) dibanding pada molases (67,19%) dan 

onggok (4,76%), sehingga tingginya kandungan BETN pada perlakuan PG karena proporsi 

penggunaan tepung gaplek yang tinggi (40%) dari total formulasi UMB. Sedangkan 

rendahnya kandungan BETN pada perlakuan PM, PMO dan PO disebabkan penggunaan molases 

dengan berbagai macam proporsi. Hal ini disebabkan molases memiliki kandungan BETN 

yang paling rendah dibandingkan dengan tepung gaplek dan onggok. 

Kandungan nutrien UMB yang secara konsisten dipengaruhi oleh kandungan nutrien 

pada bahan penyusunnya sesuai dengan hasil penelitian Omoniyi et al. (2013) yang 

melaporkan bahwa tingginya protein kasar mencerminkan tingginya penggunaan kandungan 

urea sedangkan tingginya level serat kasar yang terdapat dalam komposisi blok pakan 

dipengaruhi oleh tongkol jagung, bekatul dan pollard sebagai sumber serat dalam pembuatan 
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UMB. Hal ini dapat disimpulkan bahwasanya kandungan nutrien baik itu BK, BO, PK, SL, 

LK dan BETN bahan penyusun dalam suatu pakan akan memberikan pengaruh terhadap 

formulasi pakan dalam hal ini adalah UMB. 

 

Tabel 14. Kehilangan kandungan nutrien pada UMB (BK, BO, PK dan BETN) masing 

masing perlakuan  

Perlakuan BK BO PK BETN  

 (%) (%) unit (%) (%) unit (%) (%) unit (%) (%) unit 
PM 0,12 3,22 1,44 0,97 15,35 6,17 0,15 6,62 
PGO 14,20 21,99 15,86 1,60 46,05 12,17 0,08 3,85 
PMG 1,42 9,38 2,89 1,17 22,35 7,32 0,13 6,13 
PMO 5,93 8,66 7,93 1,67 24,51 6,91 0,17 7,91 
PG 11,21 20,79 12,52 1,22 35,03 8,80 0,11 5,98 
PO 15,00 21,77 17,07 2,03 48,43 13,03 0,06 3,04 

 

Persentase kehilangan kandungan nutrien BK, BO, PK dan BETN masing-masing 

perlakuan dinyatakan dalam bentuk persentase dan % unit bahan yang ditampilkan pada Tabel 

14. Persentase kehilangan nutrien (%) diperoleh dari selisih perhitungan kandungan nutrien 

sebelum jadi UMB dan kandungan nutrien setelah jadi UMB dibagi dengan kandungan 

nutrien sebelum jadi UMB dikalikan 100%, sedangkan persen unit (% unit) diperoleh dari 

selisih perhitungan kandungan nutrien sebelum jadi UMB dan kandungan nutrien setelah jadi 

UMB. Penggunaan molases untuk pembuatan UMB (PM) menghasilkan UMB dengan 

kehilangan BK, BO dan PK lebih rendah dibandingkan UMB yang dibuat hanya 

menggunakan gaplek atau onggok (PGO, PG dan PO). Rendahnya kehilangan BK disebabkan 

adanya reaksi antara molases dengan bahan pakan penyusun UMB seperti pollard. Pernyataan 

ini sesuai dengan pendapat Osafo et al. (2014) bahwa kulit beras, kulit jagung ataupun 

gandum dapat digunakan dalam pembuatan UMB sebagai bahan sumber posfor, energi, 

protein dan dapat berfungsi sebagai pemberi bentuk pada pencetakan UMB dan agen 

penyerap kadar air dalam molases. 

Kandungan BO dalam UMB akan naik atau turun seiring dengan naik atau turunnya 

BK, PK, SK, BETN dan LK UMB tersebut. Komponen penyusun BO dalam suatu pakan 

terdiri dari PK, SK, BETN dan LK (Anonimus, 2010).  

Penurunan kandungan protein yang rendah pada perlakuan PM diduga disebabkan oleh 

kemampuan molases untuk mengikat N yang ditandai tidak terciumnya bau amonia pada 

UMB perlakuan PM akibat penguapan amonia, sehingga amonia yang terlepas dapat 

diminimalisir. Hal ini berbeda dengan perlakuan PO yang tercium bau amonia menyengat, 

sedangkan ditinjau dari penurunan kandungan protein perlakuan PO menunjukan penurunan 

yang paling tinggi (48,43%) sehingga dapat disimpulkan penurunan kandungan PK erat 

kaitanya dengan kemampuan bahan penyusun UMB baik itu molases, tepung gaplek ataupun 

onggok untuk mengikat N sebagai komponen penyusun PK. Pernyataan ini sesuai dengan 

pendapat Ames dan Hofmann (2001) yang menyatakan bahwa penurunan kadar protein 

disebabkan oleh adanya denaturasi protein. Denaturasi protein menyebabkan ikatan antar 

asam amino menjadi terputus, asam amino mengalami deaminasi melepaskan gugus amino, 

sedangkan urea mengalami hidrolisis menjadi amonia (NH3) dan karbondioksida (CO2), NH3 

dan CO2 akan menguap sehingga nilai PK menurun (Candrasari, 2011). Elviani (2015) 

menyatakan bahwa penurunan kadar protein terjadi dengan meningkatnya suhu dan jangka 
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waktu pemanasan serta saat proses pengeringan yang menyebabkan menguapnya sebagian 

urea dalam bentuk amonia. 

Rendahnya kehilangan BETN pada perlakuan PO dan tinggi pada PMG disebabkan oleh 

besarnya kehilangan BK, PK pada masing masing perlakuan khususnya perlakuan PM dan PO.. 

Hal ini karena adanya keterkaitan antar BETN dengan kandungan PK, BK, BO UMB. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kamal yang dikutip Ghazali (2014) bahwa BETN dipengaruhi oleh 

kandungan nutien lainnya yaitu PK, air, abu, LK dan SK. 

Molases dan juga gaplek mengandung pati tinggi dengan dengan tekstur yang halus, 

sehingga pada saat dipanaskan akan membentuk gelatin yang mampu mengikat dengan kuat 

nutrien yang ada di dalam UMB. Daya mengikat nutrien akan lebih kuat lagi dengan proses 

pengepresan. Pengepresan pada UMB yang menggunakan molases dan gaplek menghasilkan 

UMB yang kompak dan keras sehingga dapat mengikat lebih kuat nutrien yang terkandung 

dalam UMB diduga karena adanya proses gelatinisasi saat proses pemanasan memiliki 

kemampuan menyerap air yang lebih tinggi dibandingkan proses karamelisasi pada molases. 

Penggunaan onggok menunjukkan kehilangan BK, BO dan PK tertinggi dikarenakan sifat 

onggok yang bulky sehingga tidak mampu mengikat nutrien dengan kuat sehingga banyak 

nutrien khususnya protein (nitrogen) yang hilang sehingga timbul bau amonia. Pernyataan ini 

didukung oleh pendapat Komariah, Ulupi dan Hedrati (2005), proses gelatinisasi 

menyebabkan adanya pengikatan air oleh jaringan yang dibentuk rantai molekul protein dan 

pati. Material karamel akibat dekomposisi oleh panas akan mengakibatkan proses hilangnya 

air pada sukrosa, dimana komponen tersebut tidak mengandung nitrogen (Olbrich, 2006). 

4.2 Palatabilitas, konsumsi nutrien dan tingkah laku kambing mengkonsumsi UMB 

Konsumsi nutrien dapat dilihat pada Tabel 15, konsumsi BK, BO dan BETN tertinggi 

yaitu ditunjukkan oleh perlakuan PGO berturut turut 325,38; 243,19; 154,13 g/ekor/hari, 

namun konsumsi PK pada perlakuan PGO menunjukkan nilai yang rendah (67,31 g/ekor/hari) 

sebagaimana terdapat pada Tabel 16. frekuensi waktu untuk mengkonsumsi UMB tertinggi 

juga ditunjukkan oleh perlakuan PGO. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat konsumsi dan 

lama waktu mengkonsumsi UMB yang tinggi mengindikasikan bahwasanya perlakuan 

tersebut memiliki palatabilitas yang tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Baumont (1996) 

bahwa ketika pakan diberikan ke ternak yang dikandangkan, palatabilitas dapat dievaluasi 

dengan mengetahui lama waktu waktu yang dibutuhkan ketika ternak mengawali 

mengkonsumsi pakan. Palatabilitas dalam waktu yang singkat dihitung menggunakan skala 

menit atau jam. Palatabilitas diukur dengan melihat hubungan nilai nutrien yang terkandung 

dalam komposisi bahan penyusun pakan respon oleh integrasi pakan dengan kandungan 

nutriennya. 

Perlakuan PO memiliki tingkat palatabilitas yang paling rendah dibandingkan dengan 

perlakuan lainnya yang disebabkan oleh tingginya kandungan serat kasar pada UMB 

perlakuan PO. Terbukti kandungan SK perlakuan PO menunjukkan nilai yang paling tinggi 

(11,99±0,69e%) dibandingkan dengan perlakuan lainnya PM, PGO, MG, PMO dan PG 

(4,11±0,10a%; 8,93±0,52d%; 4,41±0,26a %; 7,67±0,31c% dan 5,23±0,50b%). Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Cherry yang dikutip oleh Prawitasari (2012) bahwa semakin tinggi serat 

kasar dalam pakan menyebabkan jumlah konsumsi pakan semakin menurun, karena pakan 

bersifat “bulky” sehingga pakan yang dikonsumsi terbatas. Tingginya SK dalam pakan 

merupakan faktor pembatas lamanya waktu pencernaan sehingga akan mempengaruhi laju 
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pencernaan dan akhirnya menurunkan konsumsi pakan (Soebarinoto yang dikutip oleh Ali, 

2010). Rendahnya konsumsi pakan pada perlakuan PO dipengaruhi pula oleh nilai berat jenis 

UMB PO yang rendah (0,76±0,05a g/cm3) dibandingkan dengan perlakuan lain yang tercantum 

pada Lampiran 15. Hal ini diperkuat oleh pendapat Martawidjaja yang dikutip oleh Sita dan 

Aunurohim (2013) bahwa pakan yang memiliki kandungan protein dan teksturnya lebih halus 

akan lebih cepat dicerna oleh mikroba rumen sehingga laju pencernaan pakan di dalam rumen 

akan lebih cepat, sehingga meningkatkan jumlah konsumsi pakan (palatabel) dan mempunyai 

efek positif terhadap pertumbuhan.  

 

Tabel 15. Rataan konsumsi nutrien kambing selama penelitian 

Kode 
BK BO PK BETN 

g/ekor/hari 

PM 279,60 236,41 85,11 100,99 
PGO 325,38 243,19 67,31 154,13 
PMG 299,82 214,72 81,73 128,58 
PMO 277,26 199,59 77,10 103,72 
PG 261,03 148,65 62,47 127,24 
PO 181,42 145,57 36,18 81,00 

 

Palatabilitas UMB dapat diketahui dengan melakukan pengamatan pada saat ternak 

mengkonsumsi UMB (Parakkasi, 1999). Tingkat konsumsi pakan mengindikasikan 

palatabilitas pakan. Perbedaan jumlah konsumsi setiap pelakuan diduga disebabkan adanya 

perbedaan kadar air setiap perlakuan, karena kandungan air dalam UMB berpengaruh 

terhadap indera pengecap dan pembau kambing. Hal ini sesuai dengan pendapat (Baumont, 

1996) yang menyatakan kandungan air dalam pakan akan berdampak pada pengecap dan 

beberapa rasa lainnya dan karakteristik pakan berpengaruh pada tingkah laku makan kambing. 

Hasil pengamatan yang diperoleh mengenai cara kambing untuk mengkonsumsi UMB 

dilakukan secara deskriptif dilakukan dengan bantuan alat perekam handycam. Kambing 

dalam mengkonsumsi UMB dengan proporsi 40% penggunaan molases tanpa adanya tingkah 

laku mengendus, tetapi langsung mengkonsumsi UMB, sedangkan pada perlakuan yang 

menggunakan tepung gaplek serta onggok yang tidak tersubtitusi ditemukan aktivitas 

mengendus terlebih dahulu dalam kurun waktu yang lebih lama dibandingkan perlakuan yang 

menggunakan tepung gaplek dan onggok yang disubtitusi oleh molases. Hal ini diduga karena 

adanya bau amonia akibat rendahnya kemampuan tepung gaplek dan onggok untuk mengikat 

amonia, sehingga amonia menguap dan menimbulkan bau yang menyengat. Bau amonia 

menyebabkan adanya tingkah laku kambing mengendus UMB, selain itu adanya faktor lain 

seperti warna ataupun tekstur UMB. Hal ini sesuai dengan pendapat Preston and Leng yang 

dikutip oleh Aban, Gonzales dan Bestil (2015) menyatakan bahwa faktor lain juga 

berpengaruh pada suka atau tidaknya mengkonsumsi pakan. Bau adalah sebagian faktor 

penting yang mempengaruhi konsumsi pakan khususnya hijauan dengan pH yang rendah 

sebagai keasaman atau bau asam dari penguapan material selama penyimpanan 2 hari atau 

lebih yang membuat rendahnya palatabilitas pada kambing. 

Tingginya konsumsi UMB pada perlakuan PGO mengindikasikan bahwa UMB 

perlakuan PGO ini memiliki rasa yang disukai oleh kambing dibandingkan dengan perlakuan 

lain dengan konsumsi UMB yang lebih rendah. Hal ini disebabkan adanya hubungan positif 

antara rasa atau bau pakan dengan tingginya konsumsi pakan tersebut. Semakin pakan 
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tersebut memiliki rasa atau bau yang disukai kambing maka akan semakin tinggi pula 

konsumsi pakan tersebut. Kartadisastra (2004) menyatakan bahwa palatabilitas merupakan 

sifat performansi bahan-bahan pakan sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi yang 

dimiliki oleh bahan-bahan pakan yang dicerminkan oleh organoleptik bahan pakan seperti 

kenampakan, bau dan teksturnya. 

Tabel 16. Frekuensi waktu kambing mengkonsumsi UMB 

Kode 
BK 

menit/hari 

PM 54,29 
PGO 73,52 
PMG 62,42 
PMO 53,38 
PG 47,32 
PO 22,86 

 

 Kambing melakukan segala aktivitas mulai dari kegiatan menjilat, istirahat dan 

aktivitas lainya yang diamati setelah UMB diberikan. Terlihat pada pengamatan aktivitas 

yang dilakukan oleh kambing kacang yang diberi UMB dengan perlakuan PGO dan PM 

menunjukkan frekuensi mengkonsumsi UMB yang terus menerus selama beberapa waktu 

dengan jeda untuk melakukan aktivitas lain yang lebih singkat dibandingkan dengan kambing 

yang diberikan UMB perlakuan PMG, PMO, PG dan PO. Frekuensi mengkonsumsi UMB ketika 

awal diberikan rata-rata sekitar 20 menit (PM) dan 10 menit (PGO) dengan jeda rata-rata 2 

menit, sedangkan kambing yang diberikan UMB perlakuan PMG, PMO, PG dan PO ketika awal  

diberikan berturut-turut memiliki rata-rata sekitar 8 menit (jeda 7 jam), 5 menit (jeda 2 menit), 

4 menit (jeda 2 menit) dan kecuali PO terdapat jeda 2 menit ketika awal diberikan UMB (tidak 

langsung mengkonsumsi UMB). Aktivitas ini menandakan bahwa tingkat kesukaan kambing 

pada UMB perlakuan PM dan PGO lebih tinggi dibandingkan dengan UMB perlakuan PMG, 

PMO, PG dan PO. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesenangan yang diakibatkan oleh 

rasa dari UMB berdampak pada tingkah laku makan pada kambing kaitanya dengan frekuensi 

kambing mengkonsumsi UMB. 

 Hasil pengamatan mengenai bagaimana kambing mengkonsumsi UMB adalah dengan 

cara dijilat dan dimakan sedikit demi sedikit. Cara mengkonsumsi UMB pada kambing yang 

diberikan perlakuan PM, PMG dan PMO yaitu dengan cara kombinasi menjilat dan makan 

sedikit demi sedikit UMB, sedangkan perlakuan PGO, PG dan PO dengan cara makan sedikit 

demi sedikit. Kambing yang diberikan UMB perlakuan PGO, PM, PMG, PMO dan PG ketika 

diberikan pertama kali langsung mengkonsumsi UMB dengan lama waktu yang berbeda-beda, 

kecuali kambing yang diberikan perlakuan PO ketika diberikan UMB tidak langsung 

mengkonsumsi UMB yaitu terdapat tingkah laku mengendus-ngendus lebih dahulu. Hal ini 

terlihat ketika kambing menjulurkan lidah untuk menjilat UMB, namun sering ditemukan 

dalam pengamatan kambing menyenggut UMB dan sesekali makan sedikit demi sedikit 

dengan gigi bagian depan. Adanya aktivitas menjilat, makan sedikit demi sedikit ataupun 

menyenggut diduga dipengaruhi oleh tekstur ataupun kualitas fisik UMB. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Anggraini (2012) menyatakan bahwa tingkah laku makan pada pemberian 

pellet biasanya dimulai dari mencium mengamati, memeriksa, mengambil, mengunyah, dan 

menelan makan, sedangkan pada hijauan dengan cara memilih merenggut dengan cara 
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menarik dan mendorong mulut kedepan atas atau belakang bawah sambil mengendus 

mengunyah dan menelan. Aktivitas makan pada domba secara umum dilakukan dengan cara 

mengambil pakan langsung dengan cara menggunakan bibir atas dan bibir bawah dan 

kemudian dikunyah. Hal ini apabila pakan dalam wadah tinggal sedikit domba akan 

mengambil pakan dengan lidahnya untuk mempermudah mengambil pakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan tepung gaplek dan onggok 

sebagai pengganti molases dalam pembuatan UMB mempunyai kandungan nutrien 

dan fungsi yang tidak berbeda dengan molases. 

5.1.2 Kandungan nutrien dan kehilangan nutrien yang terbaik pada perlakuan PMG (20% 

molases + 20% tepung gaplek).  

5.1.3 Palatabilitas terbaik ditunjukkan pada perlakuan PGO (20% tepung gaplek + 20% 

tepung onggok) dengan cara mengkonsumsi UMB dengan dimakan sedikit demi 

sedikit. 

5.2 Saran 

Hasil penelitian pembuatan UMB berbasis subtitusi molases dengan tepung gaplek dan 

onggok disarankan menggunakan perlakuan PMG (20% molases + 20% tepung gaplek) ditinjau 

dari kandungan nutrien dan kehilangan nutrien, namun cara pemberian UMB sebaiknya 

digantung agar kambing dapat menjilat secara kontinyu sehingga dapat meningkatkan 

palatabilitas. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur analisis Bahan Kering (BK) (AOAC, 1995) 

a. Cawan porselin dimasukkan dalam oven 105°C selama 1 jam. 

b. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (gunakan tang penjepit) selama 1 jam. 

c. Dtimbang cawan tersebut dengan teliti, misalnya beratnya A g. 

d. Dimasukkan sampel ± 5 g dalam cawan dan ditimbang kembali. 

e. Dimisalkan beratnya B g. Kemudian dimasukkan cawan yang berisi sampel tersebut 

kedalam oven 105°C selama 4 jam. 

f. Diambil cawan, dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam, kemudian ditimbang beratnya 

dengan teliti, misalnya C g. Pada waktu mengambil cawan, gunakan tang penjepit. 

Perhitungan : Kadar BK = 
−−  X 100% 

Keterangan : 
A = berat cawan 
B = berat cawan + sampel 
C = berat cawan + sampel setelah dioven 
BK = bahan kering 
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Lampiran 2. Prosedur analisis Bahan Organik (BO) (AOAC, 1995) 

a. Diambil Al-disk dan dimasukkan ke dalam tanur (600°C) selama 1 jam. 

b. Diambil menggunakan tang penjepit Al-disk dimasukkan dalam eksikator diamkan 

selama 1 jam.  

c. Ditimbang Al-disk tersebut, dimisalkan beratnya A g. Diambil sampel kira-kira 3-5 g. 

Dimasukkan dalam Al-disk dan ditimbang kembali, dimisalkan beratnya B g. 

d. Dimasukkan Al-disk yang berisi sampel ke dalam tanur 600°C sampai warnanya berubah 

menjadi putih atau berubah menjadi abu. Tidak boleh terdapat warna hitam (kira-kira 

selama 4 jam). 

e. Diambil Al-disk  kemudian dimasukkan ke dalam eksikator diamkan selama 1 jam 

kemudian ditimbang dengan teliti (beratnya C g). 

Perhitungan: Kadar Abu = 
−−  X 100% 
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Lampiran 3. Prosedur analisis Protein Kasar (PK) (AOAC, 1995) 

1. Destruksi 

a. Ditimbang kertas minyak, dimisalkan berat A g. Diambil sampel kira-kira 0,3 g untuk 

bahan yang mengandung protein rendah atau 0,2 g untuk bahan yang mengandung 

protein tinggi, dituangkan dalam kertas minyak dan ditimbang kembali, dimisalkan 

beratnya B g. Dimasukkan sampel (tidak dengan kertas minyak) kedalam labu kjeldahl. 

b. Ditambahkan 1,4 g katalisator dan batu didih. Kemudian ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat 

(di dalam lemari asam) dengan menggunakan dispenser. 

c. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Dibiarkan menjadi dingin. 

d. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), dikocok dan dimasukkan larutan ke dalam 

erlenmeyer 300 ml. 

 

2. Destilasi 

a. Diambil beaker glass 300 ml, diisi dengan H2SO4 0,1 N sebanyak 25 ml dengan 

menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes indikator mix, warna menjadi ungu. 

Kemudian diletakkan beaker glass dibawah ujung alat destilasi (ujung alat destilasi harus 

dimasukkan kedalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang hilang). 

b. Ditambahkan 20 ml NaOH 40% dalam erlenmeyer hasil destruksi, kemudian dipindahkan 

dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang hilang). Dipasang dalam alat destilasi. 

c. Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi akan selesai jika larutan di dalam erlenmeyer 

300 ml mulai mendidih tidak lancar lagi. 

 

3. Titrasi 

a. Beaker glass yang berisi hasil sulingan dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warna 

berubah menjadi hijau jernih. Dimisalkan jumlah NaOH untuk titrasi C ml. 

b. Dibuat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai sampel (dimisalkan untuk titrasi perlu 

D ml NaOH 0,1 N). 

Perhitungan : 

 

Kadar PK = 
−  x n a H x ,  x ,−  X 100% 

  

Keterangan : 
A = berat kertas minyak 
B = berat kertas minyak plus sampel 
C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel  
D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko 
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Lampiran 4. Prosedur analisis Lemak Kasar (LK) (AOAC, 1995) 

a. Dimasukan beaker glass yang sudah diberi 2 -3 buah batu didih ke dalam oven dengan 

suhu 105 ºC selama 1 jam. 

b. Diambil beaker glass dan dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam.  

c. Ditimbang kertas saring bebas abu, dimisalkan A g. Diambil sampel kira 3–5 g 

kemuidian ditaruh diatas kertas saring dan ditimbang kembali, dimisalkan beratnya B g. 

Dibungkus sampel dengan menggunakan kertas saring tersebut, kemudian dimasukkan 

sampel ke dalam alat porselin atau selongsong S. 

d. Diambil beaker glass khusus untuk analisis lemak dari eksikator dan ditimbang, 

dimisalkan beratnya C g. Diisi beaker glass dengan 50 ml n-hexan dengan menggunakan 

gelas ukur. 

e. Kemudian beaker glass dan alat porselin atau selongsong S dipasang ke alat ekstraksi 

Goldfish dan di ekstraksi selama 4 jam. 

f. Dimbil alat porselin atau selongsong S dengan sampel dengan labu khusus untuk 

mengumpulkan hexan lagi, sampai hexan dalam beaker glass tinggal sedikit saja. 

g. Beaker glass yang telah berisi lemak dimasukkan ke dalam oven vacum 80ºC.  

h. Lalu dihisap udara dari oven, beaker glass di oven selama 1,5 jam. 

i. Beaker glas dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam, dan ditimbang dengan teliti, 

dimisalkan beratnya D g. 

Perhitungan : 

Kadar Lemak = 
−−  X 100% 
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Lampiran 5. Prosedur analisis Serat Kasar (SK) (AOAC, 1995) 

a. Ditimbang kertas minyak, dimisalkan beratnya A g. Diambil sampel kira-kira 1 g taruh 

diatas kertas minyak dan ditimbang kembali, dimisalkan beratnya B g. Dituangkan 

sampel (kertas minyak tidak diikutkan) dalam beaker glass khusus untuk analisis serat 

kasar dan ditambahkan H2SO4 0,3 N sebanyak 50 ml dengan menggunakan gelas ukur, 

didihkan selam 30 menit. 

b. Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan lagi selama 25 

menit. 

c. Dengan cepat pula ditambah 0,5 g ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) kemudian 

didihkan lagi selama 5 menit tepat. 

d. Dimatikan tombol pemanas.  

e. Diambil beaker glass. 

f. Disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah diisi dengan pasir. 

g. Dibersihkan beaker glass dengan aquadest panas sesedikit mungkin sampai semua 

larutan masuk ke cawan filtrasi. 

h. Lalu ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N didiamkan 1 menit lalu dihisap dengan pom vacum. 

i. Ditambah dengan 10 ml aquadest panas (sampai 5 kali). 

j. Kemudian ditambahkan lagi 40 ml aceton, diamkan 1 menit lalu dihisap sampai kering. 

k. Selanjutnya dioven pada t= 105ºC selama 1,5 jam, kemudian dimasukkan ke dalam 

eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya C g). 

l. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur 550–600ºC selama 2 jam, dikeluarkan dengan 

tang penjepit dan dimasukkan kembali ke dalam eksikator, didiamkan selama 1 jam dan 

ditimbang dengan teliti (beratnya D g). 

Perhitungan : 

Kadar Serat Kasar = 
−−  X 100% 
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Lampiran 6. Kandungan nutrien PM, PGO, PMG, PMO, PG dan PO setelah proses 

pemanasan dan penjemuran  

Perlakuan  Ulangan BK (%) BO* (%) PK*(%)  SK*(%)  LK*(%) BETN*(%) 

PM 1 78,18 72,98 30,43 4,15 1,84 36,56 

  2 79,07 72,75 30,59 4,21 1,94 36,01 

  3 78,01 72,35 31,14 4,10 2,36 34,75 

  4 78,05 72,55 29,60 3,97 1,82 37,16 

PGO 1 71,89 81,06 21,72 8,62 3,83 46,89 

  2 62,3 81,10 21,10 8,36 3,98 47,66 

  3 72,37 81,21 19,29 9,44 4,30 48,18 

  4 62,72 81,08 20,64 9,29 4,40 46,75 

PMG 1 78,7 77,71 27,34 4,73 2,59 43,05 

  2 75,15 77,65 29,35 4,21 2,87 41,22 

  3 73,4 77,32 24,99 4,51 3,21 44,61 

  4 77,65 77,10 27,36 4,17 2,90 42,67 

PMO 1 77,86 76,76 28,82 7,68 3,57 36,69 

  2 75,43 76,34 26,47 7,75 3,61 38,51 

  3 77,7 76,55 27,70 7,24 3,10 38,51 

  4 75,37 76,21 28,24 7,99 4,05 35,93 

PG 1 68,2 82,04 27,09 5,89 4,64 44,42 

  2 69,6 81,80 21,58 5,20 3,94 51,08 

  3 71,05 81,71 25,29 5,15 4,10 47,17 

  4 66,64 82,20 21,77 4,68 3,43 52,32 

PO 1 73,24 80,92 21,68 11,42 3,44 44,38 

  2 65,92 80,58 18,00 12,12 3,12 47,34 

  3 63,58 79,49 17,46 11,52 3,74 46,77 

  4 66,03 79,96 22,64 12,91 4,31 40,1 
Keterangan: BK= bahan kering, BO= bahan organik, PK= protein kasar, SK= serat kasar, LK= lemak kasar, 
BETN= bahan ekstrak tanpa nitrogen, PM=40% molases, PGO= 20% tepung gaplek+20% onggok, PMG= 20% 
molases +20% tepung gaplek, PMO = 20% molases+20% onggok, PG= 0% molases+40% tepung gaplek, PO = 0% 
molases +20% onggok 
*) Berdasarkan 100% BK, analisis pada bulan Oktober 2015 di Laboratorium Nutrien dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan UB Malang. 
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Lampiran 7. Formulasi bahan baku pembuatan UMB sebelum diproses 

Kode BK (%) 
BO PK SK LK BETN 

(%BK) 

PM 81,54 73,62 36,61 4,10 5,10 42,74 

PGO 89,31 82,71 32,86 7,39 4,86 51,22 

PMG 85,60 78,62 34,58 4,35 4,88 49,02 

PMO 85,25 78,13 34,71 7,30 5,07 45,32 

PG 89,66 83,16 32,74 4,58 4,68 54,73 

PO 88,96 82,27 32,98 10,24 5,05 47,69 
 

 

Formulasi PM 

 
 

 

Formulasi PGO 

 
 

 

Formulasi PMG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BK (%) BO (%) PK (%) LK (%) SK (%) BETN(%) BK (g) BO (g) PK (g) SK (g) LK (g) BETN (g)

Dedak 15 375,0 89,46 89,90 14,67 21,25 7,72 46,26 335,48 301,59 49,21 25,90 71,29 155,19

kopra 5 125,0 89,34 92,95 22,43 13,72 18,86 37,94 111,68 103,80 25,05 21,06 15,32 42,37

Pollad 10 250,0 87,23 94,90 16,08 3,32 11,29 64,21 218,08 206,95 35,07 24,62 7,24 140,03

BKK 10 250,0 88,23 92,96 53,31 1,67 4,01 33,97 220,58 205,05 117,59 8,85 3,68 74,93

Mineral Mix 5 125,0 99,49 1,37 0,63 0,60 0,08 0,06 124,36 1,70 0,78 0,10 0,75 0,07

Gipsum 8 187,5 95,12 5,81 0,48 0,52 0,08 4,73 178,35 10,36 0,86 0,14 0,93 8,44

Urea 8 187,5 96,04 99,95 268,31 0,52 0,05 180,08 179,98 483,16 0,09 0,94 0,00

Molases 40 1000,0 67,00 73,35 5,16 0,57 0,43 67,19 670,00 491,45 34,57 2,88 3,82 450,17

TOTAL 100 2500,0 2038,59 1500,89 746,29 83,64 103,96 871,20

Kandungan nutrien 0,82 0,74 0,37 0,04 0,05 0,43

Proporsi(%)Bahan baku UMB Berat sampel (g)
Kandungan zat makanan (%) Berat zat makanan (g)

BK (%) BO (%) PK (%) LK (%) SK (%) BETN(%) BK (g) BO (g) PK (g) SK (g) LK (g) BETN (g)

Dedak 15,0 375,0 89,46 89,90 14,67 21,25 7,72 46,26 335,48 301,59 49,21 25,90 71,29 155,19

Tepung gaplek 20,0 500,0 87,29 97,89 2,53 0,55 2,50 92,31 436,45 427,24 11,04 10,91 2,40 402,89

kopra 5,0 125,0 89,34 92,95 22,43 13,72 18,86 37,94 111,68 103,80 25,05 21,06 15,32 42,37

Pollad 10,0 250,0 87,23 94,90 16,08 3,32 11,29 64,21 218,08 206,95 35,07 24,62 7,24 140,03

BKK 10,0 250,0 88,23 92,96 53,31 1,67 4,01 33,97 220,58 205,05 117,59 8,85 3,68 74,93

onggok 20,0 500,0 85,54 95,88 2,54 1,41 17,17 74,76 427,70 410,08 10,86 73,44 6,03 319,75

Mineral Mix 5,0 125,0 99,49 1,37 0,63 0,60 0,08 0,06 124,36 1,70 0,78 0,10 0,75 0,07

Gipsum 7,5 187,5 95,12 5,81 0,48 0,52 0,08 4,73 178,35 10,36 0,86 0,14 0,93 8,44

Urea 7,5 187,5 96,04 99,95 268,31 0,52 0,05 180,08 179,98 483,16 0,09 0,94 0,00

TOTAL 100,0 2500,0 2232,74 1846,76 733,63 165,11 108,57 1143,66

Kandungan nutrien 0,89 0,83 0,33 0,07 0,05 0,51

Bahan baku UMB Proporsi(%)Berat sampel (g)
Kandungan zat makanan (%) Berat zat makanan (g)

BK (%) BO (%) PK (%) LK (%) SK (%) BETN(% BK (g) BO (g) PK (g) SK (g) LK (g) BETN (g)

Dedak 15,0 375,0 89,46 89,90 14,67 21,25 7,72 46,26 335,48 301,59 49,21 25,90 71,29 155,19

Tepung gaplek 20,0 500,0 87,29 97,89 2,53 0,55 2,50 92,31 436,45 427,24 11,04 10,91 2,40 402,89

kopra 5,0 125,0 89,34 92,95 22,43 13,72 18,86 37,94 111,68 103,80 25,05 21,06 15,32 42,37

Pollad 10,0 250,0 87,23 94,90 16,08 3,32 11,29 64,21 218,08 206,95 35,07 24,62 7,24 140,03

BKK 10,0 250,0 88,23 92,96 53,31 1,67 4,01 33,97 220,58 205,05 117,59 8,85 3,68 74,93

Mineral Mix 5,0 125,0 99,49 1,37 0,63 0,60 0,08 0,06 124,36 1,70 0,78 0,10 0,75 0,07

Gipsum 7,5 187,5 95,12 5,81 0,48 0,52 0,08 4,73 178,35 10,36 0,86 0,14 0,93 8,44

Urea 7,5 187,5 96,04 99,95 268,31 0,52 0,05 180,08 179,98 483,16 0,09 0,94 0,00

Molases 20,0 500,0 67,00 73,35 5,16 0,57 0,43 67,19 335,00 245,72 17,29 1,44 1,91 225,09

TOTAL 100,0 2500,0 2140,04 1682,41 740,05 93,11 104,45 1049,00

Kandungan nutrien 0,86 0,79 0,35 0,04 0,05 0,49

Bahan baku UMB Proporsi(%) Berat sampel (g)
Kandungan zat makanan (%) Berat zat makanan (g)
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Formulasi PMO 

 
 

 

Formulasi PG 

 

 

 

Formulasi PO 

 

 

BK (%) BO (%) PK (%) LK (%) SK (%) BETN(%) BK (g) BO (g) PK (g) SK (g) LK (g) BETN (g)

Dedak 15,0 375,0 89,46 89,90 14,67 21,25 7,72 46,26 335,48 301,59 49,21 25,90 71,29 155,19

kopra 5,0 125,0 89,34 92,95 22,43 13,72 18,86 37,94 111,68 103,80 25,05 21,06 15,32 42,37

Pollad 10,0 250,0 87,23 94,90 16,08 3,32 11,29 64,21 218,08 206,95 35,07 24,62 7,24 140,03

BKK 10,0 250,0 88,23 92,96 53,31 1,67 4,01 33,97 220,58 205,05 117,59 8,85 3,68 74,93

onggok 20,0 500,0 85,54 95,88 2,54 1,41 17,17 74,76 427,70 410,08 10,86 73,44 6,03 319,75

Mineral Mix 5,0 125,0 99,49 1,37 0,63 0,60 0,08 0,060 124,36 1,70 0,78 0,10 0,75 0,07

Gipsum 7,5 187,5 95,12 5,81 0,48 0,52 0,08 4,73 178,35 10,36 0,86 0,14 0,93 8,44

Urea 7,5 187,5 96,04 99,95 268,31 0,52 0,05 180,08 179,98 483,16 0,09 0,94 0,00

Molases 20,0 500,0 67,00 73,35 5,16 0,57 0,43 67,19 335,00 245,72 17,29 1,44 1,91 225,09

TOTAL 100,0 2500,0 2131,29 1665,25 739,87 155,64 108,08 965,86

Kandungan nutrien 0,85 0,78 0,35 0,07 0,05 0,45

Bahan baku UMB Proporsi(%)Berat sampel (g)
Kandungan zat makanan (%) Berat zat makanan (g)

BK (%) BO (%) PK (%) LK (%) SK (%) BETN(%) BK (g) BO (g) PK (g) SK (g) LK (g) BETN (g)

Dedak 15,0 375,0 89,46 89,90 14,67 21,25 7,72 46,26 335,48 301,59 49,21 25,90 71,29 155,19

Tepung gaplek 40,0 1000,0 87,29 97,89 2,53 0,55 2,50 92,31 872,90 854,48 22,08 21,82 4,80 805,77

kopra 5,0 125,0 89,34 92,95 22,43 13,72 18,86 37,94 111,68 103,80 25,05 21,06 15,32 42,37

Pollad 10,0 250,0 87,23 94,90 16,08 3,32 11,29 64,21 218,08 206,95 35,07 24,62 7,24 140,03

BKK 10,0 250,0 88,23 92,96 53,31 1,67 4,01 33,97 220,58 205,05 117,59 8,85 3,68 74,93

Mineral Mix 5,0 125,0 99,49 1,37 0,63 0,60 0,08 0,06 124,36 1,70 0,78 0,10 0,75 0,07

Gipsum 7,5 187,5 95,12 5,81 0,48 0,52 0,08 4,73 178,35 10,36 0,86 0,14 0,93 8,44

Urea 7,5 187,5 96,04 99,95 268,31 0,52 0,05 180,08 179,98 483,16 0,09 0,94 0,00

TOTAL 100,0 2500,0 2241,49 1863,93 733,81 102,58 104,94 1226,80

Kandungan nutrien 0,90 0,83 0,33 0,05 0,05 0,55

Bahan baku UMB Proporsi(%) Berat sampel (g)
Kandungan zat makanan (%) Berat zat makanan (g)

BK (%) BO (%) PK (%) LK (%) SK (%) BETN(%) BK (g) BO (g) PK (g) SK (g) LK (g) BETN (g)

Dedak 15,0 375,0 89,46 89,90 14,67 21,25 7,72 46,26 335,48 301,59 49,21 25,90 71,29 155,191

kopra 5,0 125,0 89,34 92,95 22,43 13,72 18,86 37,94 111,68 103,80 25,05 21,06 15,32 42,3695

Pollad 10,0 250,0 87,23 94,90 16,08 3,32 11,29 64,21 218,08 206,95 35,07 24,62 7,24 140,026

BKK 10,0 250,0 88,23 92,96 53,31 1,67 4,01 33,97 220,58 205,05 117,59 8,85 3,68 74,9293

onggok 40,0 1000,0 85,54 95,88 2,54 1,41 17,17 74,76 855,40 820,16 21,73 146,87 12,06 639,497

Mineral Mix 5,0 125,0 99,49 1,37 0,63 0,60 0,08 0,06 124,36 1,70 0,78 0,10 0,75 0,07462

Gipsum 7,5 187,5 95,12 5,81 0,48 0,52 0,08 4,73 178,35 10,36 0,86 0,14 0,93 8,43596

Urea 7,5 187,5 96,04 99,95 268,31 0,52 0,05 180,08 179,98 483,16 0,09 0,94 0

TOTAL 100,00 2500,0 2223,99 1829,60 733,45 227,63 112,21 1060,52

Kandungan nutrien 0,89 0,82 0,33 0,10 0,05 0,47686

Bahan baku UMB Proporsi(%) Berat sampel (g)
Kandungan zat makanan (%) Berat zat makanan (g)
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Lampiran 8. Analisis ragam Bahan Kering (BK) 

Kode 
Ulangan 

Total 
U1 U2 U3 U4 

PM 78,18 79,07 78,01 78,05 313,31 

PGO 71,89 62,30 72,37 62,72 269,28 

PMG 78,70 75,15 73,40 77,65 304,90 

PMO 77,86 75,43 77,70 75,37 306,36 

PG 68,20 69,60 71,05 66,64 275,49 

PO 73,24 65,92 63,58 66,03 268,77 

  Total 1738,11 

 Faktor Koreksi= 
(∑ ∑ �== )���      

= 
,� = 125876,10 

 JK Total = (∑ ∑ ��=�= ) −  �� 

= (78,182 + 79,072 .......... +66,032) – 125876,10= 710,52 

 JK Perlakuan = 
∑ ∑ ��=�= � −  �� 

=
, + ,  + , + , + , + , − ,

= 530,75 

 JK Galat  = JK Total- JK perlakuan  

= 710,52 - 530,75 

= 179,77 

Tabel analisis ragam 

SK DB JK KT F Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 5 530,75 106,15** 10,63 2,1 2,88 

Galat 18 179,77 9,99    

Total 23 710,518     

 

Kesimpulan: F Hitung Perlakuan>F 0,01 

Berbagai macam perlakuan analisis bahan kering produk UMB memberikan 

pengaruh yang  sangat nyata terhadap kandungan nutrien (P<0,01) 
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Lampiran 8.  Lanjutan 

Uji Jarak Duncan 

SE = √KTgalat r⁄ = √�,��� = 1,58 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1 % 

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 4,07 4,27 4,38 4,46 4,53 

JNT 1% 6,43 6,75 6,92 7,05 7,16 
 

 

Kode Rata-rata Notasi 

PO 67,193 a 
PGO 67,320 a 
PO 68,873 a 
PMG 76,225 b 
PMO 76,590 b 
PM 78,328 b 

Kesimpulan: Perlakuan PM memberikan kandungan nutrien BK yang paling tinggi pada 

pembuatan UMB akan tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan perlakuan PMO 

dan PMG.  
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Lampiran 9. Analisis ragam Bahan Organik (BO) 

Kode 
Ulangan 

Total 
U1 U2 U3 U4 

PM 72,98 72,75 72,35 72,55 290,63 

PGO 81,06 81,10 81,21 81,08 324,45 

PMG 77,71 77,65 77,32 77,10 309,78 

PMO 76,76 76,34 76,55 76,21 305,86 

PG 82,04 81,80 81,71 82,20 327,75 

PO 80,92 80,58 79,49 79,96 320,95 

  Total 1879,42 

 Faktor Koreksi= 
(∑ ∑ �== )���     

= 
,� = 147175,81 

 JK Total = (∑ ∑ ��=�= ) −  �� 

= (72,982 + 72,752+ .......... + 79,962) – 147175,81 = 245,3470 

 JK Perlakuan = 
∑ ∑ ��=�= � −  �� 

=
, + ,  + ,  + , + , + , − ,  

= 243,3241 

 JK Galat  = JK Total- JK perlakuan  

=245,3470 - 243,3241 

= 2,0229 

Tabel analisis ragam 

SK DB JK KT F Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 5 243,32 48,66** 433,03 2,1 2,88 

Galat 18 2,02         0,11    
Total 23 245,35     

 

Kesimpulan: F Hitung Perlakuan>F 0,01  

Berbagai macam perlakuan analisis BO produk UMB memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap kandungan nutrien (P<0,01) 
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Lampiran 9. Lanjutan 

Uji Jarak Duncan 

SE= √KTgalat r⁄ = √ ,
= 0,618 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1 % 

P 2 3 4 5 6 
JND 1% 4,07 4,27 4,38 4,46 4,53 
JNT 1% 0,68 0,72 0,73 0,75 0,76 

 

 

Kode Rata-rata Notasi 

PM 72,6575 a 
PMO 76,4650 b 

PMG 77,4450 c 

PO 80,2375 d 
PGO 81,1125 e 

PG 81,9375 f 
 
Kesimpulan: Perlakuan PG memberikan kandungan nutrien BO yang paling tinggi pada 

pembuatan UMB akan tetapi pengaruhnya berbeda dengan perlakuan PGO. 
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Lampiran 10. Analisis ragam Protein Kasar (PK) 

Kode 
Ulangan 

Total 
U1 U2 U3 U4 

PM 30,43 30,59 31,14 29,60 121,76 

PGO 21,72 21,10 19,29 20,64 82,75 

PMG 27,34 29,35 24,99 27,36 109,04 

PMO 28,82 26,47 27,70 28,24 111,23 

PG 27,09 21,58 25,29 21,77 95,73 

PO 21,68 18,00 17,46 22,64 79,78 

  Total 600,29 

 Faktor Koreksi= 
(∑ ∑ �== )���      

= 
, � = 15014,50 

 JK Total = (∑ ∑ ��=�= ) −  �� 

= (30,432 + 30,592 + .......... +22,642) –15014,50= 410,71 

 JK Perlakuan = 
∑ ∑ ��=�= � −  �� 

=
, + , + , + , + , + , − ,

= 351,490 

 JK Galat  = JK Total- JK perlakuan  

=410,71- 351,490 

= 59,215 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 5 351,49 70,30** 21,37 2,1 2,88 

Galat 18 59,22 3,29    

Total 23 410,71     

Kesimpulan: F Hitung Perlakuan>F 0,01   

Berbagai macam perlakuan analisis protein kasar produk UMB memberikan pengaruh yang  

sangat nyata terhadap kandungan nutrien (P<0,01). 
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Lampiran 10. Lanjutan 

Uji Jarak Duncan 

SE = √KTgalat r⁄ = √ ,� = 0,907 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1 % 

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 4,07 4,27 4,38 4,46 4,53 
JND 1% 3,69 3,87 3,97 4,04 4,11 

 

 

Kode Rata-rata Notasi 

PO 19,95 a 

PGO 20,69 ab 

PG 23,93 bc 

PMG 27,26 cd 

PMO 27,81 d 

PM 30,44 d 

Kesimpulan : Perlakuan PM memberikan kandungan nutrien PK yang paling tinggi pada 

pembuatan UMB akan tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan perlakuan PMO. 
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Lampiran 11. Analisis ragam Lemak Kasar (LK) 

Kode 

Ulangan 
Total 

U1 U2 U3 U4 

PM 1,84 1,94 2,36 1,82 7,96 

PGO 3,83 3,98 4,30 4,40 16,51 

PMG 2,59 2,87 3,21 2,90 11,57 

PMO 3,57 3,61 3,10 4,05 14,33 

PG 4,64 3,94 4,10 3,43 16,11 

PO 3,44 3,12 3,74 4,31 14,61 

  Total 81,09 

 Faktor Koreksi= 
(∑ ∑ �== )���     

= 
,� = 273,98 

 JK Total = (∑ ∑ ��=�= ) −  �� 

= (1,842 + 1,942 + .......... +4,31) – 273,98 = 15,62 

 JK Perlakuan = 
∑ ∑ ��=�= � −  �� 

=
, + ,  + , + , + , + , − ,  

= 13,05 

 JK Galat  = JK Total- JK perlakuan  

=15,6161 - 13,0521 

= 2,56 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 5 13,05 2,61** 18,33 2,1 2,88 

Galat 18 2,56            0,14    

Total 23 15,62     

Kesimpulan: F Hitung Perlakuan>F 0,01  

Berbagai macam perlakuan analisis lemak kasar produk UMB memberikan 

pengaruh yang  sangat nyata terhadap kandungan nutrien (P<0,01). 
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Lampiran 11. Lanjutan 

Uji Jarak Duncan 

SE = √KTgalat r⁄ = √ ,� = 0,189 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1 % 
  P 2 3 4 5 6 

JND1% 4,07 4,27 4,38 4,46 4,53 
JNT 1% 0,77 0,81 0,83 0,84 0,85 

 

 

Kode Rata-rata Notasi 
PM 1,990 a 
PMG 2,893 b 
PMO 3,583 bc 
PO 3,653 bc 
PG 4,028 c 
PGO 4,128 c 

Kesimpulan: Perlakuan PGO memberikan kandungan nutrien LK yang paling tinggi pada 

pembuatan UMB akan tetapi pengaruhnya tidak berbeda dengan perlakuan PG. 
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Lampiran 12. Analisis ragam Serat Kasar (SK) 

Kode 
Ulangan 

Total 
U1 U2 U3 U4 

PM 4,15 4,21 4,10 3,97 16,43 

PGO 8,62 8,36 9,44 9,29 35,71 

PMG 4,73 4,21 4,51 4,17 17,62 

PMO 7,68 7,75 7,24 7,99 30,66 

PG 5,89 5,20 5,15 4,68 20,92 

PO 11,42 12,12 11,52 12,91 47,97 

  Total 169,31 

 Faktor Koreksi= 
(∑ ∑ �== )���   

= 
,� = 1194,41 

 JK Total = (∑ ∑ ��=�= ) −  �� 

= (4,152 + 4,212 + .......... +12,912) – 1194,41= 192,69 

 JK Perlakuan = 
∑ ∑ ��=�= � −  �� 

=
, + , + , + , + , + , − ,

= 189,1926 

 JK Galat  = JK Total- JK perlakuan  

=192,69 - 189,1926 

= 3,50 

Tabel Analisis Ragam 

SK DB JK KT F Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 5 189,19 37,84** 194,60 2,1 2,88 

Galat 18 3,50        0,19    

Total 23 192,69     

Kesimpulan: F Hitung Perlakuan>F 0,01  

Berbagai macam perlakuan analisis lemak kasar produk UMB memberikan pengaruh yang  

sangat nyata terhadap kandungan nutrien (P<0,01) 
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Lampiran 12. Lanjutan 

Uji Jarak Duncan 

SE = √KTgalat r⁄ = √ ,
= 0,22 

Tabel Nilai Kritis UJBD 1 % 

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 4,07 4,27 4,38 4,46 4,53 

JNT 1% 0,90 0,94 0,97 0,98 1,00 
 

 

Kode Rata-rata Notasi 
PM 4,11 a 
PMG 4,41 a 
PG 5,23 b 

PMO 7,67 c 
PGO 8,93 d 
PO 11,99 e 

Kesimpulan: Perlakuan PO memberikan kandungan nutrien SK yang paling tinggi pada 

pembuatan UMB akan tetapi pengaruhnya berbeda dengan perlakuan PGO. 
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Lampiran 13.Analisis ragam Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

Kode 
Ulangan 

Total 
U1 U2 U3 U4 

PM 36,56 36,01 34,75 37,16 144,48 

PGO 46,89 47,66 48,18 46,75 189,48 

PMG 43,05 41,22 44,61 42,67 171,55 

PMO 36,69 38,51 38,51 35,93 149,64 

PG 44,42 51,08 47,17 52,32 194,99 

PO 44,38 47,34 46,77 40,10 178,59 

  Total 1028,73 

 Faktor Koreksi= 
(∑ ∑ �== )���     

= 
,� = 44095,23 

 JK Total = (∑ ∑ ��=�= ) −  �� 

= (36,562 + 36,012 + .......... +40,10) – 44095,23 = 620,71 

 JK Perlakuan = 
∑ ∑ ��=�= � −  �� 

=
, + ,  + , + , + , + , − ,  

= 533,32 

 JK Galat  = JK Total- JK perlakuan  

= 620,71 - 533,32 

= 87,39 

Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT F Hitung F (0,05) F (0,01) 

Perlakuan 5 533,32 106,66** 21,97 2,1 2,88 

Galat 18 87,39 4,86    

Total 23 620,71     

 

Kesimpulan: F Hitung Perlakuan>F 0,01  

Berbagai macam perlakuan analisis BETN produk UMB memberikan pengaruh 

yang sangat nyata terhadap kandungan nutrien (P<0,01) 
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Lampiran 13. Lanjutan 

Uji Jarak Duncan 

SE = √KTgalat r⁄ = √ ,� = 1,102 

TABEL NILAI KRITIS UJBD 1 % 
  P 2 3 4 5 6 

JND 1% 2,97 3,12 3,21 3,27 4,53 
JNT 1% 3,27 3,44 3,54 3,60 4,99 

 

 

Kode Rata-rata Notasi 

PM 36,12 a 
PMO 37,41 a 
PMG 42,89 b 
PO 44,65 bc 
PGO 47,37 cd 
PG 48,75 d 

Kesimpulan : Perlakuan PG memberikan kandungan nutrien BETN yang paling tinggi pada 

pembuatan UMB akan tetapi pengaruhnya berbeda dengan perlakuan PGO. 
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Lampiran 14. Porositas UMB 

Kode Porositas (%) 

PM 34,93±16,75a 
PGO 73,58±10,83b 
PMG 29,21±18,91a 

PMO 36,12±30,39a 
PG 19,82±10,85a 
PO 36,38±22,96a 
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Lampiran 15. Berat jenis UMB 

Kode Rata rata (g/cm3) 

PM 1,13±0,07 

PGO 1,04±0,13 

PMG 1,17±0,10 

PMO 1,04±0,16 

PG 1,33±0,21 

PO 0,76±0,05 
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