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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan 

Hasil analisis Bahan Kering (BK), Bahan Organik 

(BO), dan Protein Kasar (PK) disajikan dalam Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Hasil analisa kandungan nutrien bahan pakan yang 

digunakan dalam penelitian 

Nama bahan 

pakan 

Kandungan nutrient 

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

Rumput gajah 20,87 84,73 10,6 

Konsentrat 86,21 92,55 14,61 

Kangkung 

kering 
89,68 6,46 11,13 

Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  

*  : Berdasarkan 100 % BK 

Berdasarkan hasil analisis proksimat pada Tabel 4 

menunjukkan bahwa rumput gajah pemberian memiliki 

kandungan BK, BO, dan PK berturut-turut sebesar 20,87 %, 

84,73%, dan 10,6%. Berdasarkan pendapat Rukmana (2005) 

bahwa kandungan nutrient rumput gajah terdiri atas: bahan 

kering (BK) 19,9%; protein kasar (PK) 10,2%; lemak kasar 

(LK) 1,6 %; serat kasar (SK) 34,2%; abu 11,7%; dan bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 42,3%. Pada penelitian yang 



24 
 

dilakukan Supriyati dan Haryanto (2011) kandungan BO pada 

rumput gajah yaitu 80,15% . Berdasarkan data tersebut dapat 

diketahui bahwa kandungan rumput gajah pada penelitian ini 

memiliki nilai BO cukup tinggi dibandingkan dengan 

penelitian terdahulu. Perbedaan komposisi kimia bahan pakan 

disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain spesies tanaman, 

umur, dan tempat tanaman tersebut ditanam (Ngadiyono, 

Hartadi, dan Winugroho. 2001). 

Pada penelitian ini, pemotongan rumput gajah pada 

umur ±50 hari. Pada penelitian yang dilakukan Adriaton 

(2010) Pemotongan rumput yang terbaik gajah pada umur 4 

minggu dengan menghasilkan komposisi kadar air sebesar 

(79,13%) dan PK (10,6%). Pada penelitian Purbajanti, 

Anwar,  Widyati dan  Kusmiyati (2011), kandungan PK 

hijauan rumput gajah memiliki nilai rendah yaitu sebesar 7,02 

%. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 

kandungan rumput gajah pada penelitian ini memiliki nilai PK 

cukup tinggi dibandingakan penelitian yang dilakukan 

Purbajanti, dkk (2011) yang memiliki PK sebesar 7,02 %.  

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi pakan salah satunya adalah dengan pemberian 

konsentrat. Konsentrat yang digunakan dalam penelitian ini 

tersusun berbagai jenis bahan pakan yaitu pollard, kopra, 

dedak jagung, empok, tetes dan mineral. Konsumsi pakan 

dipengaruhi oleh protein dalam pakan dan membuat 

palatabilitas tinggi pada pakan tersebut. Purbowati, et al. 

(2007) menyatakan pemberian konsentrat selain dapat 

mengkontrol konsusmsi pakan juga untuk memperbaiki 

palatabilitas pakan. 

Dalam penelitian ini kambing PE mengkonsumsi BK 

sebesar 3 - 5% dari bobot badan. Pasokan BK dan PK telah 
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mencukupi  kebutuhan.  Terlihat pada Tabel 3, kandungan 

nutrien PK konsentrat yaitu sebesar 14,61% disamping itu 

kandungan PK  rumput Gajah sebesar 10,60%. Kandungan PK  

konsentrat ini telah memenuhi kebutuhan protein ternak 

kambing perah laktasi dengan asumsi produksi susu 0,90 

kg/ek/hari dengan kebutuhan PK sebesar 10,57% atau 158,50 

g/ek/hari (NRC,2001).  

Proporsi antara hijauan dan konsentrat sebesar 50% : 

50%, maka pakan perlakuan baik P0, P1 maupun P2 

mengandung PK yang sama sebesar 13,38 %, perlakuan yang 

membedakan adalah suplementasi mineral water sebagai 

sumber mineral.  

 

4.2 Konsumsi Nutrien Pakan 

 Konsumsi merupakan aspek penting untuk 

mengevaluasi nilai nutrisi bahan pakan yang diteliti. Menurut 

Parakkasi (1999) Konsumsi adalah faktor esensial yang 

merupakan dasar dalam menentukan produksi ternak. Rataan 

konsumsi BK, BO dan PK masing-masing perlakuan selama 

penelitian dapat dilihat di Tabel 5. 

Tabel 5. Konsumsi rata-rata perlakuan selama penelitian 

Konsumsi pakan Perlakuan 

 P0 P1 P2 

Konsumsi BK 

(gr/ekor/hari) 

1406,8 + 

67,29 

1410,96 -
±41,21 

1402,39 

±  35,57 

Konsumsi BO 

(gr/ekor/hari) 

1186,29+5

6,67 

1195,22±33

,21 

1185,92±

29,19 

Konsumsi PK 

(gr/ekor/hari) 

210,84±7,6

3  

209,03±5,2

9  

204,70±5

,28  



26 
 

 

Berdasarkan hasil analisis peragam, produksi susu 

awal tidak memberikan pengaruh nyata terhadap konsumsi 

BK, BO dan PK Kambing PE yang disuplementasi Mineral 

Water dan hasil analisis ragam perlakuan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap konsumsi BK, BO dan PK. 

Konsumsi BK dan BO berturut-turut dari yang paling 

tinggi sampai paling rendah adalah P1, P0 dan P2, sedangkan 

untuk konsumsi PK dari yang paling tinggi adalah P0 

kemudian P1, dan P2. Konsumsi pakan yang tidak berbeda 

nyata antar perlakuan disebabkan karena pada saat penelitian 

pakan yang diberikan untuk setiap perlakuan memiliki 

kandungan nutrien sama, sehingga nutrisi yang terkonsumsi 

tidak berbeda.  

Terkait konsumsi BK, penelitian dengan jenis 

kambing yang sama telah dilaporkan oleh Astuti et al (2000), 

bahwa rataan konsumsi BK yang diberi pakan rumput lapang 

+ dedak padi (kontrol),   adalah 865 g/h dimana nilai yang 

dilaporkan  lebih rendah dibanding dengan hasil penelitian ini.  

Hasil ini diperkuat oleh hasil penelitian yang 

dilaporkan oleh Stephanie (2013) bahwa suplementasi mineral 

Copper (Cu), Manganese (Mn), and Zinc (Zn) pada ternak 

perah ternyata tidak memberikan perbedaan yang nyata 

terhadap konsumsi BK dibanding kontrol. 

Umumnya pakan yang diberikan ke ternak kambing 

perah di Indonesia baik hijauan maupun konsentratnya 

memiliki kualitas yang rendah sehingga tingkat konsumsi 

pakan rendah dan kebutuhan zat makanan termasuk 

mineralnya sering tidak tercukupi bagi ternak kambing. Dalam 

penelitian ini pakan yang diberikan berupa Rumput Gajah 
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yang mengandung PK= 10,60 dan konsentrat mengandung PK 

= 14,61%, dimana pakan ini diperkirakan sudah cukup 

memadai untuk kebutuhan nutrisi kambing. Dengan 

suplementasi Mineral Water dalam penelitian ini diharapkan 

kebutuhan mineral lebih tercukupi. Mineral Water adalah 

campuran mineral esensial yang merupakan produk teknologi 

Hypernano dan mengandung mineral Calcium, Phosphor, 

Ferrum, Nikel dan Cuprum. Secara umum mineral ini sangat 

dibutuhkan terlebih oleh kambing PE terutama untuk fungsi-

fungsi reproduksi, produksi susu dan kesehatan ternak. 

Terlihat dari Tabel 5 bahwa konsumsi BK dari ketiga 

perlakuan berkisar antara 1402,39-1410,96 g/ekor/hari atau 

3,50% sampai 3,52% BB. Hasil ini sejalan dengan pendapat 

Parakkasi (1999) bahwa konsumsi BK ternak ruminansia 

berkisar antara 2-5%  pada dari BB. Dengan demikian pakan 

yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan sudah  dapat 

memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Pakan konsentrat yang 

diberikan pada saat penelitian tidak terdapat sisa, sehingga 

asupan mineral yang disuplementasi dapat dikonsumsi dengan 

baik oleh ternak, hal ini dapat diasumsikan bahwa kebutuhan 

mineral telah tercukupi pada ternak peerlakuan. Stephanie 

(2013) menambahkan secara teori, mikroba rumen juga 

membutuhkan mineral untuk kelangsungan hidupnya, oleh 

karena itu dengan suplementasi Mineral Water maka 

kebutuhan mineral mikroba rumen akan lebih tercukupi 

sehingga kinerja rumen meningkat dan selera makan ternak 

semakin meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini, tingkat 

konsumsi justru tidak terpengaruh sama sekali dengan 

pemberian Mineral Water, sehingga hal ini memberi petunjuk 

mungkin kebutuhan mineral mikroba sudah tercukupi dari 

pakan. 
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4.3 Metabolit Darah 

4.3.1 Kadar glukosa darah 

Nutrisi lengkap dalam pakan dibutuhkan ternak untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok produksi dan reproduksi. 

Nutrien tersebut terdapat dalam berbagai jenis bahan pakan 

yang diformulasikan dalam ransum serasi dan seimbang, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi ternak agar ternak 

dapat memperlihatkan kemampuan produksi optimal. 

Kecukupan nutrisi ternak dapat dilihat dari fungsi fisiologis, 

bila kebutuhan nutrisi tidak tercukupi fungsi fisiologis ternak 

akan terganggu. Ndlovu et al.,( 2007) menyatakan bahwa 

metode yang tepat ntuk mengetahui fungsi fisiologi dapat 

dimonitor melalui metabolit darah, karena metabolit darah 

menunjukkan tingkat metabolisme energi, protein dan nutrisi, 

antara lain kadar glukosa, dan urea darah.  

Kadar glukosa darah kambing PE yang disuplementasi 

berbagai level  Mineral Water  tercantum pada Tabel 5 dan 

diilustrasikan pada Gambar 2.  Berdasarkan hasil analisis 

peragam, produksi susu awal tidak memberikan pengaruh 

nyata terhadap glukosa darah dan  hasil analisis ragam 

perlakuan mineral water  memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap glukosa darah. Pada Tabel 5 dimana antara 

kontrol dan P1 dan  antara  P1 dan P2  tidak berbeda nyata 

namun antara P0 dan P2 berbeda nyata (P<0,05). Kadar 

glukosa darah pada kelompok ternak yang memperoleh 

perlakuan Mineral Water ( P1 dan P2) lebih tinggi dibanding 

kontrol. Kadar glukosa darah meningkat seiring dengan 

meningkatnya  suplementasi Mineral Water (Gambar 2). 

Analisis data  menunjukkan bahwa suplementasi Mineral 
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Water mulai direspon ternak pada perlakuan P1 yaitu 

suplementasi 10 ml.  

Tabel 6. Kadar glukosa darah kambing yang diberi berbagai 

level  Mineral Water  (mg/dL). 

Perlakuan 
Kadar glukosa darah 

(mg/dL) 

P0 62,00 ± 0,89 a 

P1 64,67 ± 2,34ab 

P2 66,00 ± 2,90 b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

pada Glukosa darah menunjukkan perbedaan 

yang  nyata (P<0,05) 

 

 

Gambar 2. Grafik Kadar glukosa darah kambing yang 

diberi berbagai level  Mineral Water  
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi 

pakan yang sama direspon oleh kenaikan glukosa darah 

sebagai akibat suplementasi Mineral Water yaitu P0 62 

mg/dL, P1 64,67 mg/dL dan P2 66 mg/dL . Kenaikan glukosa 

tersebut secara numerik menunjukkan kebutuhan nutrisi ternak 

telah  tercukupi bahkan cenderung lebih tinggi dari kadar 

glukosa darah secara normal. Hal ini diperkuat oleh pendapat 

Prihatno, Kusumawati, Karja dan Sumiarto (2013) bahwa 

rendahnya profil biokimia serum darah terutama total 

kolesterol, kadar glukosa darah, dan kalsium menandakan 

rendahnya nutrisi dalam ransum yang diberikan, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. 

 Tingginya kadar glukosa darah dalam penelitian ini 

dikarenakan berbagai faktor, beberapa diantaranya adalah 

dikarenakan pengambilan sampel darah dilakukan 2 jam 

setelah ternak mengkonsumsi pakan yang diberikan. Level 

glukosa biasanya sangat tinggi pada saat 1 jam sesudah makan 

dan pada minggu pertama laktasi, kemudian menurun pada 

minggu ketiga sampai keempat laktasi dan penurunan lebih 

tajam terjadi pada induk dengan jumlah anak yang lebih 

banyak. De Blasio et al (2007) yang menyatakan bahwa 

selama laktasi, kadar glukosa darah pada umumnya rendah 

sebagai konsekuensi digunakan untuk produksi susu dalam 

kelenjar susu. Suplementasi mineral pada ternak perah dalam 

hal ini kambing PE dapat berpengaruh pada kadar glukosa 

darah berdasarkan hasil analisis glukosa darah, hal ini 

diperkuat oleh pendapat  Gollah (2000) bahwa suplementasi 

mineral sensitif terhadap metabolit darah, hal tersebut karena 

akan merubah pasokan nutrien, sehingga dapat 

menggambarkan glukosa darah sebagai status nutrisi. 
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Konsentrasi glukosa darah menyebabkan perubahan kebutuhan 

nutrisi, sehingga menjadi kunci peningkatan produksi susu. 

 Kadar glukosa darah pada Tabel 5 menunjukkan 

angka yang tinggi, namun masih dalam kisaran normal sesuai 

dengan pendapat Rahardja (2008) yang menyatakan bahwa 

kadar gula darah normal pada ternak ruminansia bervariasi 

antara 40-60 mg/dL dan 35-55 mg/dL. Selisih dari hasil 

analisa kadar glukosa darah rata-rata dalam kisaran 2 angka, 

hal ini disebabkan karena pakan yang diberikan memang sama 

dari semua perlakuan, yang membedakan hanya jumlah 

Mineral Water yang diberikan menyebabkan perbedaan kadar 

glukosa darah.  

Kadar glukosa darah ternak ruminansia dalam keadaan 

normal jauh lebih rendah daripada manusia, yaitu kurang lebih 

40 mg/dl untuk domba dan 60 mg/dl untuk sapi. Persentase 

glukosa darah akan  menurun  pada hewan yang mengalami 

cekaman panas. Peningkatan kadar glukosa darah pada kondisi 

cekaman panas disebabkan oleh penurunan penggunaan 

glukosa dan penekanan sekresi enzim untuk proses anabolisme 

dan katabolisme (Wulandari, 2006).  

 

4.3.2 Kadar urea darah 

Menurut Tillman et al. (1998) urea adalah hasil akhir 

dari metabolisme protein dalam tubuh hewan dan 

diekskresikan melalui urin, sedangkan urea darah berasal dari 

amonia rumen dan sisa katabolisme asam amino. 

Rataan kadar urea darah kambing perah yang diberi 

berbagai level  Mineral Water tercantum pada Tabel 3 dan 

diilustrasikan pada Gambar 3.   



32 
 

Berdasarkan hasil analisis peragam, produksi susu 

awal tidak memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap urea 

darah dan  hasil analisis ragam perlakuan Mineral Water  

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap urea 

darah. Seperti terlihat pada tabel 7 antara kontrol dan 

perlakuan (P1 dan P2) berbeda nyata (P<0,05), sedangkan 

antara P1 dan P2 sendiri tidak berbeda nyata (P>0,05). Kadar 

urea darah pada kambing perah perlakuan P1 dan P2 lebih 

tinggi dibanding kontrol. Kadar urea darah cenderung 

meningkat seiring dengan meningkatnya suplementasi Mineral 

Water.  Berdasarkan analisis data tersebut respon pemberian 

Mineral Water terhadap  urea darah diilustrasikan pada 

Gambar 3. 

Tabel 8. Kadar urea darah kambing yang diberi berbagai level  

Mineral Water (mg/dL). 

Perlakuan Kadar urea darah (mg/dL) 

P0 27,33 ± 3,14a 

P1 31,83 ± 3,25 b 

P2 30,33 ± 1,86 b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

pada Glukosa darah menunjukkan perbedaan 

yang  nyata (P<0,05) 
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Gambar 3. Grafik Kadar urea darah kambing yang diberi 

berbagai level  Mineral Water  

Menurut Ouanes et al. (2011), kadar urea darah pada 

kambing laktasi yaitu antara 29 – 39 mg/ dl. Antunovic et al. 

(2011), menemukan bahwa rata - rata kadar urea darah pada 

kambing laktasi yaitu 40,87 mg/ dL. Dalam penelitian secara 

numerik lebih rendah, walaupun masih dalam batas normal. 

Hal ini mungkin disebabkan karena ternak mendapatkan pakan 

yang memiliki kandungan protein yang sama yaitu 14,61%. 

Rendahnya kadar urea darah karena Mineral Water dapat 

membantu meningkatkan metabolisme tubuh untuk 

peningkatan produksi susu, sehingga urea plasma darah lebih 

rendah dari pendapat terdahulu. Harter, et al (2015) 

menyatakan bahwa suplemen mineral organik dapat 

meningkatkan litter size dan ukuran foetus apabila diberikan 
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pada ternak pada umur kebuntingan 80 hari. Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa suplementasi 

Mineral Water dapat membantu meningkatkan metabolisme 

tubuh untuk meningkatkan produktivitas ternak itu sendiri. 

 


