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ABSTRACT 

This research was using in vivo experiments in 

Pasuruan Region, started from December 2013 to April 2014. 

The purpose of this research was to find the best combination 

of cassava based diet. Using the nutrient feed intake, feed 

digestibility and concentration of NH3 rumen on Fat-Tail 

Sheep. As indicators this experiment used a randomized block 

design (RBD) with 4 treatments and 6 groups as replicates, if 

there were significant different would be tested by Duncan‟s 

Multiple Range Test Methode. Feed treatment were as follow : 

T1 = cassava peel silage meal (40%) + cassava meal (20%) + 

cassava leaf meal (40%), T2 = cassava peel silage meal (40%) 

+ cassava meal (25%) + cassava leaf meal (35%), T3 = cassava 

peel silage meal (40%) + cassava meal (30%) + cassava leaf 

meal (30%) and T4 = cassava peel silage meal (40%) + cassava 

meal (35%) + cassava leaf meal (25%). The results showed 

that the treatment effect was highly significant on 

consumption crude Protein and crude Fiber. The average 

consumption of T1 treatment were 527.07 and 6.64 g/kg 

BB
0.75

/day, T2 treatment were 6.47 and 6.16 g/kg BB
0.75

/day, 

T3 treatment were 5.85 and 5.78 g/kg BB
0.75

/day and T4 

treatment were 5.17 nd 5.28 g/kg BB
0.75

/day. Digestibility of 

CP was significant affect. Mean digestibility of T1 treatment 



v 
 

was 61.24%, T2 treatment was 65.47 %, T3 treatment was 

58.68 % and T4 treatment was 51.55 %. Digestibility intake of 

CP was significant affect. Mean digestibility intake of T1 

treatment was 4.33 g/kg BB
0.75

/day, T2 treatment was 4.20 

g/kg BB
0.75

/day, T3 treatment was 3.43 g/kg BB
0.75

/day and T4 

treatment was 2.66 g/kg BB
0.75

/day. While the concentration of 

NH3 was not significantly different. It can be concluded that 

the difference in the proportion of cassava based feed affected 

the intake, digestibility and digestibility intake of CP, then 

concentration of NH3 for each treatment at the level sufficient 

for rumen microorganisms to make the process of digestion. 

Keywords : cassava, intake, digestibility, concentration of 

NH3, fat tail sheep 
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RINGKASAN 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
percobaan in vivo di wilayah Pasuruan. Analisis proksimat 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, serta uji NH3 dilakukan di Pusat Studi 
Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. Penelitian ini 

dilakukan dari bulan Desember 2013 – April 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah mencari kombinasi 

terbaik pemanfaatan komponen tanaman ketela pohon (tepung 
gaplek, tepung daun ketela pohon, dan silase kulit ketela 

pohon) pasca pengolahan dengan indikator utama adalah nilai 

konsumsi zat nutrisi pakan, kecernaan pakan perlakuan dan 
konsentrasi NH3 rumen pada Domba Ekor Gemuk (DEG). 

Materi yang digunakan adalah Domba Ekor Gemuk 

sebanyak 24 ekor, jenis kelamin jantan dengan kisaran umur 

8-9 bulan dengan bobot badan antara 16-20 kg. Bahan pakan 
yang digunakan umbi ketela pohon (U), silase kulit ketela 

pohon (K), dan tepung daun ketela pohon (D) (Manihot 

utilissima). Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 kelompok 

sebagai ulangan. Perlakuan terdiri dari atas 4 ransum berbasis 

ketela pohon dengan pemberian ransum pakan P1 = K (40%) + 
U (20%) + D (40%), P2 = K (40%) + U (25%) + D (35%), P3 = 

K (40%) + U (30%) + D (30%), P4 = K (40%) + U (35%) + D 

(25%). Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi 
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konsumsi zat nutrisi pakan, kecernaan dan konsentrasi NH3 

rumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam 
(ANOVA), apabila terdapat perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan atau kelompok maka akan dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan‟s (UJBD). 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh sangat nyata pada konsumsi PK dan SK 

(P<0,01). Rataan konsumsi perlakuan P1 berturut-turut 7,07 

dan 6,64 g/kg BB
0,75

/hari, perlakuan P2 yaitu 6,47 dan 6,16 
g/kg BB

0,75
/hari, perlakuan P3 yaitu 5,85 dan 5,78 g/kg 

BB
0,75

/hari dan perlakuan P4 yaitu 5,17 dan 5,28 g/kg 

BB
0,75

/hari. Kecernaan PK memberikan pengaruh sangat nyata 
(P<0,01), dengan hasil rataan kecernaan perlakuan P1 (61,24 

%), perlakuan P2 (65,47 %),  perlakuan P3 (58,68 %) dan 

perlakuan P4 (51,55 %). Produksi konsentrasi NH3 dalam 

rumen tidak berbeda nyata (P>0.05) antar perlakuan.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perbedaan 

proporsi komponen tanaman ketela pohon dalam ransum 

berpengaruh positif terhadap konsumsi dan kecernaan, 
khususnya kecernaan PK dan konsumsi PK tercerna. 

Konsumsi PK tercerna tertinggi pada perlakuan P1, sedangkan 

konsentrasi NH3 rumen untuk masing-masing perlakuan pakan 
berada pada level yang cukup bagi mikroba rumen untuk 

melakukan proses pencernaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Domba ekor gemuk (DEG) merupakan salah satu 

ternak potensial yang dapat dimanfaatkan dalam usaha 

memenuhi kebutuhan daging nasional, karena bisa 

menghasilkan presentase karkas yang cukup tinggi yaitu 

sebesar 55,3% pada bobot potong 40 kg (Hasnudi, 2005). 

Domba memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap berbagai 

jenis hijauan pakan ternak, selain itu juga memiliki daya 

adaptasi yang baik terhadap berbagai keadaan lingkungan. 

Saat ini pengembangan domba memiliki prospek yang baik, 

hal ini karena digalakannya Progam Swasembada Daging 

sehingga kebutuhan daging nasional akan meningkat.. Salah 

satu usaha mendukung pengembangan populasi domba adalah 

melalui strategi manajemen pakan. Banyaknya jumlah pakan 

yang dikonsumsi oleh seekor ternak merupakan salah satu 

faktor penting yang secara langsung mempengaruhi 

produktivitas ternak. Pakan yang dikonsumsi oleh ternak 

digunakan untuk mencukupi kebutuhan zat nutrisi. Selain 

konsumsi zat nutrisi, faktor kecernaan pakan juga perlu 

diperhatikan. Tujuan dari mengetahui tingkat kecernaan pakan 

adalah untuk mengetahui nilai pakan yang terserap dalam 

tubuh ternak guna mencukupi kebutuhan ternak. 

 Dalam hal ini pakan yang dimaksud adalah dengan 

memanfaatkan sumber daya lokal yaitu memanfaatkan 

tanaman ketela pohon sebagai pakan alternatif. Tanaman 

ketela pohon (Manihot utillissima) merupakan tanaman lokal 

yang sudah sejak lama dan secara luas dibudidayakan oleh 
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petani peternak di Indonesia. Tanaman ini sangat mudah 

dikultivasi pada berbagai ketinggian tempat (Fasae et al., 

2006) walaupun kandungan gizinya lebih rendah pada 

tanaman ketela pohon yang ditanam di dataran rendah 

dibandingkan dengan yang ditanam di daratan tinggi (Fayosi, 

2005) dan telah dilaporkan bahwa 40% dari total produksi 

tanaman ketela pohon berupa batang yang merupakan sumber 

energi penting bagi ternak ruminansia seperti domba, 

kambing, dan sapi. Penelitian Kusmartono (2007) melaporkan 

kenaikan bobot badan domba sebesar 112 g/ekor/hari dengan 

pemberian pakan daun ketela pohon sebagai sumber protein 

dan angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian 

suplemen daun gamal yaitu sebesar 95,6 g/ekor/hari. Ternyata 

perbedaan ini disebabkan karena adanya senyawa anti nutrisi 

konden tannin (KT) dalam daun ketela pohon yang mampu 

melindungi protein pakan, sehingga efisiensi penggunaannya 

lebih baik (Kusmartono dkk, 2010). Lebih jauh dalam 

penelitian yang terakhir, Kusmartono (2012) melaporkan 

bahwa kombinasi pemberian tepung daun ketela pohon 

sebagai sumber protein (1,5 g protein kasar/kg BB) dengan 

tepung gaplek sebagai sumber energi pada ternak domba 

memberikan nilai pertambahan bobot badan lebih tinggi (109 

g/ekor/hari) dari pada menggunakan empok jagung (92,4 

g/ekor/hari) sebagai sumber energi. 

Pada penelitian ini pakan disusun oleh bahan pakan 

berbasis ketela pohon yaitu tepung gaplek, silase kulit ketela 

pohon, dan tepung daun ketela pohon yang disusun untuk 

dapat memenuhi kebutuhan nutrient dari ternak, hal ini sesuai 

dengan pendapat Adiati dkk., (2004), bahan pakan penyusun 

konsentrat semakin lama ketersediannya terbatas karena 

bersaing dengan manusia, dengan bahan pakan yang terbatas 
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menyebabkan kualitas pakan rendah sehingga produktivitas 

ternak tidak optimal. Salah satu alternatif untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah upaya pemanfaatan berbagai macam 

produk samping pertanian dan agroindustri. Penggunaan lebih 

dari 1 bahan pakan dalam formulasi pakan ruminansia dapat 

bervariasi sangat luas, tanpa memberikan pengaruh nyata 

terhadap performans produktivitas ternak. Hal yang paling 

pokok untuk diperhatikan adalah keseimbangan nutrisi pakan 

dan strategi pemberian pakan (Mariyono, 2009). 

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan suatu 

penelitian untuk mengetahui kombinasi terbaik pakan berbasis 

ketela pohon (tepung gaplek, tepung daun ketela pohon, dan 

silase kulit ketela pohon) terhadap konsumsi, kecernaan, dan 

konsentrasi NH3 rumen pada Domba Ekor Gemuk. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh kombinasi pemberian pakan berbasis 

ketela pohon  (tepung gaplek, tepung daun ketela pohon, dan 

silase kulit ketela pohon) terhadap konsumsi pakan, kecernaan 

dan konsentrasi NH3 rumen pada Domba Ekor Gemuk. 

1.3 Tujuan 

Mencari kombinasi terbaik pemanfaatan komponen 

tanaman ketela pohon (tepung gaplek, tepung daun ketela 

pohon, dan silase kulit ketela pohon) pasca pengolahan dengan 

indikator utama adalah nilai konsumsi pakan, kecernaan dan 

konsentrasi NH3 rumen pada Domba Ekor Gemuk. 
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1.4 Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

informasi bagi peternak khususnya dan kepada masyarakat 

tentang strategi pemberian pakan berbasis tanaman ketela 

pohon (tepung gaplek, tepung daun ketela pohon, dan silase 

kulit ketela pohon) terhadap konsumsi pakan, kecernaan, dan 

konsentrasi NH3 rumen pada Domba Ekor Gemuk. 

1.5 Kerangka Pikir 

Pemberian pakan tunggal berupa rumput lapang tidak 

mampu menghasilkan produksi ternak yang maksimal (Preston 

and Leng, 1987), sehingga pemberian pakan suplemen adalah 

sangat diperlukan (Hogan, 1996). Pakan suplemen bisa berupa 

hasil ikutan pabrik, hasil ikutan pertanian dan tanaman pohon 

(leguminosa dan semak) baik sebagai pakan sumber protein 

maupun sumber energi (Bakrie, 1996). Secara demografis 

ketersediaan bahan pakan suplemen ini sangat fluktuatif 

tergantung musim dan area penanaman. sehingga untuk 

menjaga kestabilan pasokan pakan tersebut diperlukan upaya-

upaya tertentu seperti pengawetan dalam bentuk silase, 

dikeringkan, dan dijadikan tepung. 

Pakan alternatif yang berasal dari limbah industri 

sudah banyak di manfaatkan sebagai contohnya adalah limbah 

yang berasal dari tanaman ketela pohon. Ketela pohon sangat 

cocok digunakan sebagai bahan pakan sumber energi karena 

mengandung pati yang sangat mudah tercerna dengan bantuan 

enzim amylase mikroba rumen (Fredriksz, 2008). Tepung 

gaplek merupakan salah satu diversifikasi produk umbi ketela 

pohon. Menurut Ni‟mah (2011), Tepung gaplek mempunyai 
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potensi sebagai bahan pakan ternak karena harganya murah 

yaitu Rp. 3000 per kg, mudah didapatkan dan memiliki 

kandungan karbohidrat yang tinggi, namun masih sangat 

sedikit peternak yang mempunyai pengetahuan cukup tentang 

bagaimana strategi yang baik untuk menggunakan bahan 

pakan asal tanaman ketela pohon sebagai pakan ternak. Kulit 

ketela pohon merupakan limbah dari pasca panen, limbah 

tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber serat pakan. Kulit 

ketela pohon memiliki kadar air yang tinggi sehingga dalam 

proses penyimpanannya mudah mengalami  kerusakan dan 

mengandung zat antinutrisi HCN yang cukup tinggi yang 

menjadi faktor pembatas dalam pemberian kepada ternak, oleh 

sebab itu perlunya penerapan teknologi silase.  

Teknik pengukuran kecernaan in vivo adalah 

penentuan kecernaan dengan menggunakan percobaan 

langsung pada ternak. Amonia (NH3) merupakan sumber 

nitrogen utama dan penting untuk sintesis protein mikroba. 

Ørskov (1982) menyatakan bahwa produksi NH3 dipengaruhi 

oleh lamanya makanan berada dalam rumen, kelarutan protein 

ransum, pH rumen dan jumlah protein ransum. Produksi NH3 

berasal dari protein makanan yang didegradasi oleh enzim 

proteolitik. Perlakuan pakan berbasis ketela pohon dengan 

penambahan beberapa daun pohon lokal memenuhi kriteria 

sebagai pakan ruminansia karena memenuhi kebutuhan N-NH3 

yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sintesis 

protein asal mikroba (Mayasari dkk., 2014). Berdasarkan 

penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul pengaruh penambahan pakan berbasis 

ketela pohon  terhadap konsumsi, kecernaan, dan konsentrasi 

NH3 pada Domba Ekor Gemuk secara in vivo. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah perbedaan proporsi 

komponen pakan berbasis tanaman ketela pohon (silase kulit 

ketela pohon, tepung gaplek dan tepung daun ketela pohon) 

memberikan perbedaan terhadap konsumsi, kecernaan dan 

konsentrasi NH3 rumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ternak Domba 

DEG berasal dari Asia Barat yang dibawa pedagang 

bangsa arab ke Indonesia pada abad XVIII. Saat ini DEG 

banyak terdapat di pulau Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara 

Timur dan Sulawesi. Klasifikasi ternak domba adalah sebagai 

beikut (Anonymous, 2006): 

Kingdom  : Animalia 

Phylum  : Chordata 

Sub Phylum : Vertebrata 

Class  : Mamalia 

Ordo  : Artiodactyle 

Family  : Bovidae 

Genus  : Ovis 

Species  : Ovis spesies 

Ciri khas domba ini adalah mempunyai ekor besar, 

lebar dan panjang dengan ujung ekor kecil, ekor ini 

merupakan tempat penyimpanan lemak atau cadangan energi 

(Susilorini, Kuswati, Wiharto dan Minarti, 2006). Ujung ekor 

membelok ke belakang, panjang ekor normal DEG berkisar 15 

sampai 18 cm, bentuknya “S” atau Sigmoid, kecuali yang 

berlemak ujungnya kebanyakan menggantung bebas 

(Anonymous, 2006). 

DEG diduga berasal dari Asia Tengah dan dibawa 

masuk ke Indonesia pada abad XVIII. DEG dewasa bervariasi, 

jantan antara 30-60 kg dan betina 20-35 kg, bobot badan DEG 

yang pernah tercatat di Sub Balitnak Grati adalah 2,40 kg 

untuk anak domba yng baru lahir; 7,21 kg anak domba usia 
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sapih; 9,65 kg anak domba muda berumur 7 bulan dan 12,70 

kg domba dewasa berumur 10 bulan. Pertambahan bobot 

badan rata-rata 54-122 g/hari. Bobot badan DEG jantan bisa 

mencampai 60 kg sedangkan DEG betina maksimal 35 kg 

(Anonymous, 2006). 

2.2 Fisiologi Pencernaan Domba Ekor Gemuk 

Pencernaan adalah proses lanjutan dari konsumsi 

pakan oleh ternak dan merupakan salah satu parameter untuk 

mengevaluasi mutu pakan secara biologis. Pencernaan 

dimaksudkan sebagai persiapan untuk proses penyerapan 

nutrien yang akan dimanfaatkan lebih lanjut oleh sel tubuh. 

Proses pencernaan dimulai ketika ternak memasukan pakan ke 

dalam mulut. Pakan tersebut selanjutnya akan bergerak 

melalui alat (saluran) pencernaan sesuai dengan ritme gerakan 

dari alat pencernaan sampai berakhir di anus. Secara umum 

alat pencernaan berperan sebagai berikut (Anonymous, 2005): 

1. Melindungi tubuh dari infeksi mikroba 

2. Menyalurkan pakan yang ditelan 

3. Melarutkan atau merombak pakan melalui proses pencernan 

mekanis, hidrolitis dan fermentatif. 

4. Menyerap zat makanan dan mengeluarkan bahan yang tidak 

tercerna. 

Pada dasarnya alat pencernaan hewan hampir sama 

yaitu terdiri dari mulut, lambung (perut), usus halus, usus 

besar. Namun pada perkembangan selanjutnya terjadi 

modifikasi alat pencernaan yang disesuaikan dengan jenis 

pakan sehingga mengakibatkan tipe, fungsi dan sistem 

pencernaannya menjadi berbeda (Anonymous, 2005). 
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Perbedaan sistem pencernaan pakan pada ternak 

ruminansia, tampak pada strutur gigi, yaitu terdapat graham 

belakang (molar) yang besar, berfungsi untuk mengunyah 

rerumputan yang sulit dicerna. Disamping itu, pada ternak 

ruminansia terdapat modifikasi lambung yang dibedakan 

menjadi 4 bagian yaitu : rumen, retikulum, omasum, dan 

abomasum. Ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan 

pakan alamiahnya, mengakibatkan lambung tersebut memiliki 

kapasitas yang berbeda. Kapasitas rumen 80%, retikulum 5%, 

omasum 7 sampai 8%, dan abomasum 7 sampai 8%. Adanya 

alat pencernaan tersebut menyebabkan ruminansia mampu 

menampung jumlah pakan yang lebih besar dan mencerna 

pakan dengan kandungan serat kasar tinggi.Abomasum 

merupakan lambung yang sesungguhnya pada ternak 

ruminansia (Anonymous, 2005). 

2.3 Proses Metabolisme Protein 

Kebutuhan protein pada ruminansia dipenuhi dari 

protein pakan, protein mikroba, dan sekresi endogen yang 

berasal dari sel epitel mukosa rumen, mucoprotein dn 

mucopolysacarida (Chalupa, 1975). Laju perombakannya 

tergantung pada jenis pakan, tingkat kelarutan, dan lama 

tinggal di rumen. Di dalam rumen, sebagian protein pakan 

didegradasi oleh mikroba rumen dan sebagian lain lolos tanpa 

mengalami degradasi. Protein pakan yang terdegradasi akan 

diubah menjadi NH3 (sebagian juga didpatkan dari proses 

degradasi urea yang disintesis dalam hati yang akan masuk 

kembali melalui pembuluh darah dan kelenjar saliva). 

Kadar yang dibutuhkan untuk menunjang 

pertumbuhan mikroba rumen yang maksimal adalah 4-12 mM 



11 
 

(Sutardi, 1979) dan 13,75-15 mM (Satter dan Slyter, 1974). 

NH3 yang dihasilkan akan terserap ke dinding rumen dan 

sisanya digunakan untuk sintesis protein mikroba. Sintesis 

protein mikroba tergantung dari kecepatan pemecahan 

nitrogen pakan, kecepatan absorbsi amonia dan asam amino, 

kecepatan aliran pakan keluar rumen serta kebutuhan nutrien 

prekursor (ATP, nitrogen, mineral, vitamin, dan asam amino) 

dan fermentasi berdasarkan jenis pakan. 

Beberapa metode digunakan dalam meningkatkan 

protein pakan yang terdegradasi, yakni dengan pemanasan, 

penggunaan senyawa kimia, atau kombinasi diantara keduanya 

(Scwabb, 2001). Proses pemanasan dapat menurunkan 

degradasi protein dalam rumen dengan adanya proses 

denaturasi dari protein dan adanya ikatan antara protein dan 

karbohidrat. Perlakuan kimia pada protein pakan terbagi tiga 

bagian, yakni (1) senyawa kimia yang berikatan dengan 

protein seperti aldehid, (2) senyawa kimia yang mengubah 

struktur protein dengan denaturasi seperti asam, alkalis dan 

etanol, (3) senyawa kimia yang dapat mengikat protein seperti 

tannin (Broderick, 2001). 

Protein pakan yang tidak terdegradasi oleh mikroba 

rumen dapat masuk ke dalam alat pencernaan pasca rumen. 

Abomasum dan usus halus merupakan proses pencernaan di 

pasca rumen dengan terjadi pencernaan secara enzimatis dan 

penyerapan nutrien yang dibutuhkan ternak. Protein mikroba 

yang masuk usus halus untuk dicerna sebesar 60-70%, 

kemudian difermentasi dan dibuang dari usus besar 10-20%, 

dan 12-18% dari usus halus dalam bentuk produk asam 

nukleat (Broderick, 2001). 

 



12 
 

2.4 Pakan Domba 

Penanaman ketela pohon di Indonesia kebanyakan 

dilakukan di tanah-tanah marginal dengan karakteristik utama 

adalah kandungan bahan organik yang rendah, sehingga 

kandungan nutrisi yang dihasilkan juga rendah.Ada dua jenis 

tanaman ketela pohon, yaitu salah satunya tanaman yang 

menghasilkan daun dengan rasa pahit.Hambatan utama 

pemanfaatan daun ketela pohon ini adalah rasanya yang pahit 

karena mengandung HCN yang tinggi. Prayitno, Suwarno dan 

Rahardjo (2006) menemukan bahwa penggunaan aspergillus 

niger sebanyak 6% untuk memfermentasi rasa pahit daun 

ketela pohon dapat mengurangi rasa pahit, sehingga dapat 

dikonsumsi lebih baik. 

Pakan untuk ruminansia dibedakan menjadi hijauan 

dan konsentrat.Pakan konsentrat rendah kandungan serat kasar 

namun tinggi TDN, sedangkan hijauan merupakan pakan yang 

tinggi kandungan serat kasar namun rendah TDN (Miller, 

1979).Hijauan merupakan bahan pakan asal tanaman dengan 

kandungan serat kasar tinggi (lebih dari 18%), serta 

kandungan energi dan daya cerna rendah.Hijauan meliputi dari 

rumput gajah dan daun ketela pohon. 

Menurut Gohl (1981) klasifikasi tanaman ketela 

pohon adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub Divisi  : Angiospermae 

Class   : Dicotyledonae 

Ordo   : Euphorbiales 

Family   : Euphobiaceae 

Genus   : Manihot 
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Species  : Manihot utillissima 

Dalam menentukan nilai nutrisi dan hijauan perlu 

mempertimbangkan komposisi kimiawi dari hijauan, serta 

kemampuan ternak untuk mencerna dan memanfaatkan hasil 

pencernaan itu secara efisien.Daun ketela pohon berpotensi 

sebagai sumber protein dan kandungan protein yang 

dimilikinya tergantung dari varietas, kesuburan tanah, 

komposisi campuran antara daun dan tangkai, serta umur 

tanam. Protein daun ketela pohon defisiensi methionin dan 

sintein, akan tetapi cukup mengandung tryptophan dan 

isoleusin (Gohl, 1981). 

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dilaporkan 

bahwa ternak ruminansia sangat responsif terhadap 

leguminosa yang mengandung tannin terutama dampak 

positifnya terlihat apabila kandungannya tidak melebihi 4% 

dalam ransumnya seperti dilaporkan oleh Barry (1985). 

Kusmartono dan Chuzaemi (2005) melaporkan bahwa daun 

ketela pohon mengandung CT sebesar 3,24% ± 0,17. Hal 

inilah yang menyebabkan daun ketela pohon dapat menjadi 

protektor protein yang efisien karena Barry (1989) 

menyimpulkan bahwa kandungan CT 2-4% dalam daun 

tanaman adalah ideal untuk memproteksi protein 

pakan.Berdasarkan alasan tersebut, maka dipilih daun ketela 

pohon baik sebagai sumber PK maupun CT yang potensial 

untuk ternak ruminansia. Bila kandungan CT dalam daun 

ketela pohon diatas 4% hal ini diduga akan menurunkan 

konsumsi ternak dikarenakan rasa sepat yang ditimbulkan oleh 

CT tersebut, begitu pula  bila CT didapatkan dari daun yang 

lebih tua yang memiliki rasa lebih sepat dari daun muda maka 

kemungkinan kandungan CT diatas dari 4% di indikasikan 
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dengan semakin tinggi kandungan CT semakin sepat rasa daun 

tersebut. 

 

2.4.1. Daun Ketela Pohon 

 

Kementerian Pertanian melaporkan luas penanaman 

ketela pohon sebesar 1,149,135 hektar dengan produksi 

sebanyak 18,467,123 ton atau rata-rata produksi 15,5 ton/ha 

(Anonimous, 2011).  Data ini menunjukkan bahwa per pohon 

ketela pohon menghasilkan umbi 4-5 kg dan daun sebanyak 

0,5-1,0 kg, dan diasumsikan bahwa potensial produksi daun 

ketela pohon adalah 975,352 ton/ha.Daun ketela pohon atau 

ketela pohon  mengandung kadar protein yang cukup tinggi 

dan dapat digunakan sebagai sumber protein. Berdasarkan 

hasil analisis proksimat diketahui bahwa daun ketela pohon 

mempunyai kandungan BK segar (21,33 %), BO (89,94 %), 

PK (20,06 %), SK (5,26 %), LK (16,56 %), BETN (51,06 %). 

Daun ketela pohon mengandung senyawa tanin hingga 3,9 % 

dalam hay (Wanapat, 2003).  

Kandungan tanin di dalam daun ketela pohon dan 

yang umum ditemukan pada tanaman tropika, biasanya dalam 

bentuk polyphenolics (polifenol) yang tidak mudah terlarut 

dalam air dan mudah berikatan dengan protein berbentuk 

tanninprotein complex yang diikat oleh ikatan hidrogen. 

Kandungan Tanin dalam pakan juga dapat meningkatkan 

recycle N dalam rumen dan meningkatkan sintesis protein 

mikrobia (Makkar, 2000). Daun ketela pohon kering dapat 

dipakai sebagai sumber protein untuk menggantikan bungkil 

kapas sampai 24 % di dalam konsentrat tanpa mempengaruhi 

konsumsi dan produksi susu (Khang et al., 2000). 
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2.4.2. Tepung Gaplek 

 

Tepung gaplek merupakan umbi ketela pohon yang 

sudah dikeringkan, bahan pakan ini memiliki kandungan 

nutrien yang relatif baik. Tepung gaplek memiliki keuntungan 

yaitu memiliki harga yang murah dan mudah dijumpai di 

berbagai daerah, namun kandungan asama amino belum dapat 

berperan aktif dalam menutupi kekurangan asam amino dalam 

ransum (Ni‟mah, 2011). Sedangkan Pulungan dan Bhakti 

(1984) menyatakan, bahwa tepung gaplek merupakan sumber 

energi yang baik, terutama bila ditambah urea. Pada saat ini 

tidak jarang gaplek digunakan sebagai pakan sumber energi, 

namun demikian sistem pemberian pada ternak sangat 

terbatas.  

Kandungan ketela pohon dari analisis proksimat 

didapatkan BK segar (27,89%), BO (96,55%), PK (2,19%), 

LK (0,54%), SK (2,84%), dan BETN (84,37%). Menurut 

Soeharsono dan Winarti (2005), Gaplek merupakan bahan 

pakan sumber energi yang baik, dengan kandungan energi 

3000 kcal per kg, protein kasar 3,3 %, lemak kasar 5,3 %, 

phospor 0,17 %, dan kalsium 0,57 %.  Tepung gaplek sangat 

mudah dicerna di dalam rumen dan mudah dihidrolisis 

menjadi asam-asam lemak terbang (Antari dan Umiyasih, 

2009). Tepung gaplek dilaporkan oleh Rianto et al.,(2007) 

mampu menggantikan konsentrat sampai 50 % pada ransum 

dengan formula berupa 30 % rumput Gajah dan 70 % 

konsentrat dan PBH yang dicapai cukup tinggi yakni sebesar 

1,09 kg/ekor/hari. 
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2.4.3. Kulit Ketela Pohon 

 

Bahan pakan yang berasal dari limbah pascapanen 

tanaman ketela pohon antara lain daun ketela pohon, batang 

ketela pohon , kulit ketela pohon, bonggol ketela pohon, 

gaplek afkir, ketela pohon afkir, dan onggok tergolong sebagai 

pakan sumber karbohidrat mudah dicerna (Mariyono et al., 

2008). Kulit ketela pohon dihasilkan pada proses pengolahan 

umbi ketela pohon menjadi produk olahan misalnya pada 

pembuatan gaplek, tapioka maupun aneka bahan pangan asal 

ketela pohon (snack). Kandungan ketela pohon dari analisis 

proksimat didapatkan BK segar (28,01 %), BO (91,53 %), PK 

(3,47 %), LK (1,33 %), SK (15,50 %), dan BETN (69,64 %). 

Kulit ketela pohon ini merupakan bagian yang cepat 

terdegradasi di dalam rumen (Antari dan Umiyasih,2009). 

Kulit ketela pohon merupakan limbah dari pasca panen ketela 

pohon yang dapat digunakan sebagai sumber energi pada 

pakan ruminan, karena dapat memenuhi kebutuhan dasar atau 

sebagai suplement pakan (Anaeto et al., 2013). Menurut 

Antari dan Umiyasih, (2009) kulit ketela pohon yang kering 

atau disilase dan ditambah dengan molasses dapat digunakan 

sebagai suplemen pada sapi yang dilepas di padang 

penggembalaan dan dapat memberikan pertambahan bobot 

badan sapi yang lebih baik dibandingkan dengan kontrol (0,33 

kg/hari vs 0,7 kg/hari). Kulit ketela pohon merupakan limbah 

industri pertanian yang mempunyai karakteristik mudah rusak, 

karena kadar airnya tinggi (Sandi, et al., 2013).  

Sifat yang mudah tersebut diperlukan metode 

pengawetan pakan yang tepat, salah satu metode  yang dapat 

gunakan adalah metode silase. Silase adalah bahan pakan hasil 

fermentasi anaerob dari hijauan segar atau hasil samping 
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pertanian yang memiliki kadar air tinggi, lebih dari 50 % dan 

disimpan dalam silo (Wallace and Chesson., 1995). Kulit 

ketela pohon segar hasil limbah pengolahan patidiketahui 

memiliki kandungan HCN 109 mg/kg.Tanaman ketela pohon 

tidak bersifat racun apabila memiliki kandungan HCN kurang 

dari 50 mg/kg segar. Pembuatan silase pada suhu 25-37 °C 

akan menghasilkan kualitas yang sangat baik yang dapat 

mempengaruhi aktifitas enzim limanarase dalam pelepasan 

HCN. Setelah proses ensilase kandungan HCN kulit ketela 

pohon yg di fermentasi dari minggu ke minggu mengalami 

penurunan, di dapatkan minggu ke 3 di dapatkan 35 mg/kg BK 

kandungan HCN pada minggu ke-4 tidak terdeteksi 0% (Sandi 

et al, 2013). 

2.5 Konsumsi dan Kecernaan Pakan 

Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak 

diekskresikan dalam feses yang diasumsikan sebagai nutrien 

yang diserap tubuh ternak.Bahkan pakan yang baik adalah 

bahan pakan yang memiliki kecernaan tinggi, sehingga dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, dengan harapan kebutuhan 

nutrien ternak dapat terpenuhi, sehinga produksi ternak dapat 

optimal (Mc Donald et al., 1988).Kecernaan bahan pakan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingkat konsumsi 

ternak, defisiensi nutrien, frekuensi pemberian pakan, dan 

gangguan alat pencernaan (Church dan Pond, 1984). 

Kecernaan ada dua macam, yaitu kecernaan semu 

(apparent digestibility) dan kecernaan murni (true 

digestibility), kecernaan semu adalah nutrien yang dicerna dan 

diserap dari saluran pencernaan yang diperoleh dari 

pengurangan nutrien pakan yang dikonsumsi dengan nutrien 
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yang keluar dari feses.Kecernaan murni adalah kecernaan 

dengan memperhitungkan Metabolic Fecal Nitrogen (MFN) 

yang terdiri dari mukosa, alat pencernaan yang telah aus, 

mikroba dan enzim-enzim pencernaan.Nilai sebenarnya dari 

bahan pakan ditunjukan dari berapa nutrien dapat dicerna dan 

diserap. Potensi nutrien dalam bahan pakan tidak semua akan 

dapat dicerna, sebagian akan dikeluarkan dalam feses, oleh 

karena itu analisis kandungan nutrien sebaiknya dilanjutkan 

dengan menentukan kecernaannya (Tillman, dkk., 1998). 

Di lapangan diperkirakan akan menemui lebih dari 15 

faktor yang dapat mempengaruhi kecernaan, diantaranya 

pengaruh tingkat pakan, komposisi kimia bahan pakan 

misalnya tingkat protein dalam pakan, pengaruh mineral, 

kedewasaan ternak, umur ternak, frekuensi pemberian pakan 

dan jumlah air yang dikonsumsi, ambang batas suhu dan 

kesalahan penelitian. (Tillman, dkk., 1998). 

Anggorodi (1994), menyatakan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecernaan adalah: (1) Suhu, berpengaruh 

terhadap nafsu makan dan jumlah pakan yang dikonsumsi 

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kecernaan; (2) 

Laju pakan dalam saluran pencernaan, pakan yang dikonsumsi 

terlalu cepat melalui alat pencernaan, maka pakan tidak akan 

mendapatkan cukup waktu untuk dicerna; (3) Bentuk fisik 

pakan, semakin kecil atau semakin luas permukaan pakan akan 

memudahkan dalam proses pencernaan; (4) Komposisi 

ransum. 

Pengukuran kecernaan pakan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu in vivo, in vitro, in sacco. Metode in vivo 

adalah penentuan kecernaan dengan menggunakan percobaan 

langsung pada ternak.Metode in vivo memiliki keuntungan 

bila dibandingkan dengan metode lainnya, karena metode in 
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vivo lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya tentang 

kecernaan bahan pakan, yaitu mempertimbangkan palatabilitas 

pakan (Anggorodi, 1994). 

2.6 Konsentrasi NH3 

Pada ternak ruminansia sebagian protein yang masuk 

ke dalam rumen akan mengalami perombakan atau degradasi 

menjadi amonia (NH3) oleh enzim proteolitik yang dihasilkan 

oleh mikroba rumen. Produksi NH3 tergantung pada kelarutan 

protein ransum, jumlah protein ransum, lamanya makanan 

dalam rumen dan pH rumen (Ørskov, 1982).Kecukupan NH3 

dalam rumen untuk memasok sebagian besar N untuk 

pertumbuhan mikroba merupakan prioritas utama dalam 

mengoptimalkan fermentasi hijauan (Charles, 2008). 

Konsentrasi NH3 dalam cairan rumen dipengaruhi oleh 

protein dan asam amino dan oleh aktivitas mikroba. Senyawa 

NH3 terbentuk dari proses deaminasi asam amino oleh aktifitas 

mikroba, sehingga besarnya konsentrasi tersebut dipengaruhi 

oleh kandungan protein tercerna dalam pakan (Hungate, 

1966). Sebagian besar mikroba rumen (82%) mengandung 

NH3 untuk perbanyakan dirinya, terutama dalam sintesis 

selnya (Sutardi, 1980).Bryant (1972) menyatakan bahwa 

dalam mayoritas bakteri rumen dapat menggunakan NH3 

sebagai sumber nitrogen. McDonald, Edward dan Greenhalgh 

(2002) menyatakan bahwa kadar NH3 yang dibutuhkan untuk 

menunjang pertumbuhan mikroba rumen berkisar 6-21 mM. 

Amonia adalah sumber N yang penting bagi mikroba rumen, 

sehingga konsentrasinya perlu kita kendalikan agar 

pertumbuhan mikroba rumen dapat optimal. menurut Satter 

dan Slyter (1974), pertumbuhan mikroba rumen mencapai laju 
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maksimal pada konsentrasi NH3 5 mg% (5mg / 100 ml cairan 

rumen) atau setara dengan 3,57 mM, sedangkan menurut 

Ørskov (1992) nilai optimal kadar NH3 dapat mencapai 22,5 

mg / 100 ml cairan rumen. 

Menurut Hungate (1966), produksi protein mikroba 

rumen dapat ditingkatkan dengan menambahkan karbohidrat 

mudah dicerna dalam rumen seperti molases, pati, glukosa, 

fruktosa dan sukrosa. Adanya karbohidrat yang mudah 

difermentasi tersebut memungkinkan mikroba mendapatkan 

energi yang lebih baik untuk membentuk protein 

tubuhnya.sebagian protein yang terdapat dalam rumen adalah 

protein mikroba dan 50-90 % dari seluruh protein yang 

mencapai usus halus adalah protein mikroba. 

Konsentrasi N-NH3, VFA serta pembentukan protein 

mikroba merupakan beberapa tolak ukur nilai nutrisi dan 

manfaat bahan serta aktifitas dalam rumen. Proses degradasi 

bahan makanan menghasilkan N-NH3 yang sebagian 

digunakan untuk sintesis protein mikroba (Chalupa, 1975). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

percobaan in vivo di peternakan rakyat di wilayah Pasuruan. 

Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium Nutrisi Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Malang, serta uji 

konsentrasi NH3 dilakukan di Pusat Studi Pangan dan Gizi 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Penelitian ini 

dilakukan dari bulan Desember 2013 – April 2014. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Ternak 

Domba Ekor Gemuk DEG sebanyak 24 ekor, jenis 

kelamin jantan dengan kisaran umur 8-9 bulan dengan 

bobot badan antara 16-20 kg. 

2. Pakan  

a. Bagian 

umbi ketela pohon diolah menjadi tepung umbi ketela 

pohon atau tepung gaplek sebagai pakan sumber 

energi (U). Tepung gaplek dibuat dengan cara 

mengeringkan umbi ketela pohon yang telah dipotong-

potong selama 6-7 hari dibawah sinar matahari lalu 

digiling halus. 

b. Bagian 

kulit ketela pohon difermentasi menjadi silase sebagai 

pakan sumber energi dan sumber serat (K). Silase kulit 
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ketela pohon dibuat dengan cara mencuci kulit ketela 

pohon, kemudian ditiriskan, selanjutnya dilakukan 

pemotongan (dicacah) kulit ketela pohon dan 

dibungkus dengan plastik untuk membuat suasana 

anaerob tanpa menggunakan bahan pengawet. Masa 

ensilase berlangsung selama 21 hari. 

c. Bagian 

daun ketela pohon diolah menjadi tepung sebagai 

pakan sumber protein (D). Tepung daun ketela pohon 

dibuat dengan cara dikeringkan 2-3 hari dibawah sinar 

matahari setelah itu digiling halus. 

 

3. Peralatan 

Peralatan yang digunakaan dalam penelitian ini adalah: 

a. Kandang 

individu yang dimodifikasi dan dilengkapi dengan 

tempat pakan dan minum serta tempat penampungan 

feses dan urin. 

b. Timbang

an ternak untuk mengukur bobot badan ternak. 

c. Timbang

an untuk menimbang jumlah dan sampel pakan 

(pemberian dan sisa), feses dan urin. 

d. Selang 

untuk mengambil cairan rumen. 

e. Pipa 

untuk menahan mulut domba pada saat mengambil 

cairan rumen. 

f. Spet 

untuk menyedot cairan rumen. 
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g. Tabung 

film untuk tempat cairan rumen. 

h. Peralatan 

analisis proksimat untuk menentukan kandungan 

nutrien pakan berupa BK, PK, BO, dan SK. 

i. Pipet 

ukur 

j. Biuret 

k. pH meter 

 

 

 

4. Bahan 

Bahan yang digunakan  dalam penelitian ini adalah: 

a. Cairan 

rumen Domba Ekor Gemuk 

b. Bahan 

kimia untuk analisis BK, BO, PK dan SK 

c. Bahan 

kimia untuk analisis konsentrasi NH3 

3.3. Metode Penelitian 

1. Metode penelitian ini adalah percobaan in vivo sesuai 

dengan petunjuk Harris  (1970): 

  Percobaan kecernaan in vivo terdiri dari 3 tahap yaitu: 

adaptasi (±7 hari), tahap pendahuluan (±14 hari), dan tahap 

koleksi data (10 hari). Penelitian ini menggunakan metode 

percobaan secara in vivo dengan Rancangan Acak Kelompok 

menggunakan 4 perlakuan dan 6 ulangan. Perlakuan tersebut 

adalah: 
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1. P1 = Silase Kulit Ketela Pohon  (40%) + Tepung Gaplek 

(20%) + Tepung Daun Ketela     Pohon (40%)   

2. P2 = Silase Kulit Ketela Pohon  (40%) + Tepung Gaplek 

(25%) + Tepung Daun Ketela     Pohon (35%) 

3. P3 = Silase Kulit Ketela Pohon  (40%) + Tepung Gaplek 

(30%) + Tepung Daun Ketela     Pohon (30%) 

4. P4 = Silase Kulit Ketela Pohon  (40%) + Tepung Gaplek 

(35%) + Tepung Daun Ketela     Pohon (25%) 

  Masing-masing ternak ditempatkan di kandang 

metabolis sehingga memungkinkan untuk melakukan 

pengukuran konsumsi dan koleksi feses untuk masing-masing 

ternak.  

 

 

 

- Tahapan pelaksanaan percobaan in vivo 

a. Periode adaptasi pakan 

Pada periode ini ternak diberi pakan yang 

dicobakan sedikit demi sedikit untuk menggantikan pakan 

awal sampai domba mengkonsumsi pakan perlakuan 

seluruhnya. Adaptasi pakan dilakukan dengan cara 

memberikan pakan hijauan dan pakan perlakuan serta air 

minum secara ad libitum. Tujuan dari periode ini adalah 

untuk membiasakan ternak untuk berada dalam kandang 

metabolis dan membiasakan pada pakan yang dicobakan. 

Pada akhir periode adaptasi dilakukan penimbangan bobot 

badan ternak untuk mengelompokkan ternak pada periode 

berikutnya. 

b. Periode pendahuluan 

Pada periode ini ternak dikelompokkan 

berdasarkan bobot badan pada akhir periode adpatasi. 
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Periode ini ternak diberi pakan perlakuan sampai 

konsumsinya konstan. Tahap pendahuluan ini bertujuan 

untuk menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya dan 

membiasakan ternak memakan pakan perlakuan. Pada 

periode ini juga dilakukan pengukuran terhadap jumlah 

pakan yang diberikan dan sisa pakan.  

c. Periode koleksi data 

 Pada periode ini ternak diberikan pakan sesuai dengan 

perlakuan, selama periode ini dilakukan pencatatan 

terhadap jumlah pakan yang diberikan, sisa pakan, jumlah 

feses dan urin yang diekskresikan serta pengambilan 

sampel untuk masing-masing komponen tersebut pada 

setiap ternak. 

 

I.  Koleksi sampel pakan pemberian dan sisa 

a. Diambil sampel pada pemberian sebanyak 5% dari 

berat total pemberian setiap ekor, setiap perlakuan dan 

setiap hari saat diberikan pada ternak lalu dikeringkan 

dibawah sinar matahari.  

b. Pada hari berikutnya apabila terdapat sisa pakan maka 

diambil sub sampel dan dikeringkan dibawah sinar 

matahari.  

c. Pada akhir periode koleksi, sampel pakan pemberian 

dan sisa dikomposit dan diambil sampel untuk 

dimasukkan kedalam oven 60
0
C selama 24 jam untuk 

penentuan BK udara, kemudian diambil sub sampel 

secara proporsional dan digiling, selanjutnya dianalisis 

BK, BO, PK dan SK. 

Konsumsi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 
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- Konsumsi BK (KBK)  =  [pemberian pakan (g) x 

(%BK)] – [sisa pakan (g) x (%BK)] 

- Konsumsi BO (KBO) =  [pemberian pakan (g) x 

(%BK) x (%BO)] – [sisa pakan (g) x (%BK) x 

(%BO)] 

- Konsumsi PK (KPK)  = [pemberian pakan (g) x 

(%BK) x (%PK)] – [sisa pakan (g) x (%BK ) x 

(%PK)] 

- Konsumsi SK (KPK)  = [pemberian pakan (g) x 

(%BK) x (%SK)] – [sisa pakan (g) x (%BK ) x 

(%SK)] 

 

 

 

 

 

II. Koleksi sampel feses 

Koleksi feses dilakukan selama 24 jam selama 7 hari sebelum 

periode koleksi selesai dengan cara berikut : 

a. Pengambilan sampel feses dilakukan dengan cara 

mengoleksi total feses yang diekskresikan setiap hari 

(24 jam) kemudian ditampung dalam bak penampung. 

b. Untuk mencegah pembusukan feses dilakukan 

pengeringan dibawah sinar matahari. 

c. Pada akhir koleksi feses ditimbang untuk mengetahui 

berat totalnya. 

d. Feses diaduk sampai rata kemudian diambil sampel 

sebanyak 5% dari berat total koleksi feses hari 

tersebut. 
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e. sampel feses selama periode koleksi dikomposit per 

ekor per periode untuk dianalisis kandungan BK, BO 

dan PK. 

 

III. Koleksi sampel cairan rumen Domba Ekor Gemuk 

Pengambilan cairan rumen dilakukan melalui mulut 

dengan memasukkan selang yang disambung dengan spuit 

untuk mengambil cairan rumen. Cair rumen yang telah 

diambil, kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik ( ±10 

ml ) kemudian ditutup rapat dan langsung dimasukkan ke 

dalam freezer.  

IV. Analisis Konsentrasi NH3 Sesuai dengan petunjuk (Metode 

Mikrodifusi Conway, 1950) 

Cawan Conway yang akan digunakan terlebih dahulu 

diolesi dengan vaselin pada kedua bibirnya dan cawan 

diletakan dalam posisi miring. Sebanyak 1 ml supernatan 

ditempatkan pada salah satu sisi cawan dan pada sisi yang lain 

tempatkan 1 ml larutan Na2CO3 jenuh. Pada bagian tengah 

cawan letakan 1 ml asam borat berindikator merah metal dan 

brom kreosol hijau, kemudian cawan ditutup rapat sehingga 

kedap udara. Cawan digoyang-goyangkan perlahan-lahan 

hingga supernatan dan Na2CO3 bercampur dan biarkan selama 

24 jam pada suhu kamar. Setelah tutup cawan dibuka, asam 

borat yang berwarna hijau dititrasi dengan 0,005 N H2SO4 

sampai berwarna merah muda kembali. Produksi N-NH3 (mM) 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

(ml titran sampel – ml titran rumen tanpa sampel) x N-H2SO4 

x 1000 mM 

3.4 Variabel yang diamati 
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Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsumsi yang meliputi konsumsi BK (KBK), 

konsumsi BO (KBO), konsumsi PK (KPK) dan 

konsumsi SK (KSK) 

2. Kecernaan BK, BO, PK (KcBK, KcBO, KcPK). 

Adapun cara perhitungannya dapat dilakukan dengan cara : 

Kecernaan Bahan Kering (BK): 

 

Kecernaan Bahan Organik (BO): 

 
Kecernaan Protein Kasar (PK): 

 

 

Konsumsi Nutrien Tercerna 

Konsumsi BK tercerna (kg) = Konsumsi BK (kg) x 

KCBK (%) 

Konsumsi BO tercerna (kg) = Konsumsi BO (kg) x 

KCBO (%) 

Konsumsi PK tercerna (kg) = Konsumsi PK (kg) x 

KCPK (%) 

3. Analisis konsentrasi NH3. 

3.5 Analisis Statistik 



29 
 

  Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) dalam Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 4 perlakuan dan 6 kelompok ulangan 

(Gaspersz, 1994). Model statistika yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

  Yij = µ + +  +  

 

Keterangan : 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-I kelompok ke-

j 

µ = Nilai tengah umum 

 = Pengaruh pada perlakuan ke-i 

 = Pengaruh pada perlakuan ke-j 

  = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

  Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata 

diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Ducan 

untuk mengetahui perbedaan pengaruh pada masing-masing 

perlakuan (Gaspersz, 1994). 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan Berbasis Ketela Pohon 

Hasil analisis proksimat yang dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya terhadap bahan-bahan 

penyusun pakan berbasis ketela pohon tercantum pada Tabel 

1. 
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Tabel 1. .Kandungan nutrien bahan pakan dan pakan 

perlakuan 

Nama Bahan 

BK 

Kandungan Nutrien 

(%BK) 

BO PK SK 

Tepung Gaplek 92,9 97,41 1,51 1,67 

Tepung Daun ketela 

pohon 
91,0 97,51 23,87 17,8 

Silase kulit ketela pohon 29,60 85,93 5,68 9,82 

 

Kandungan Nutrisi 

Perlakuan 
 

    

Perlakuan 1 49,13 90,06 12,12 11,38 

Perlakuan 2 48,98 90,4 11,00 10,58 

Perlakuan 3 48,83 90,75 9,89 9,77 

Perlakuan 4 48,69 91.09 8,77 8,96 

Keterangan : Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan  

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya (2013). 

 

Kandungan bahan kering (BK) pakan antar perlakuan 

berkisar antara 48,69% - 49,13%. Rendahnya kandungan BK 

ini dikarenakan bahan pakan penyusun pakan yaitu silase kulit 

ketela pohon dalam bentuk basah yang berarti kandungan 

airnya tinggi. Kandungan protein kasar (PK) pakan berbasis 

ketela pohon pada P1, P2, P3, dan P4 berturut-turut adalah 

12,12%, 11,00%, 9,89%, dan 8,77%. 

Pada ternak ruminansia, pakan dengan kadar protein 

yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen untuk 

pertumbuhan mikroba dalam rumen. Pertumbuhan mikroba 
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rumen yang cepat akan meningkatkan degradasi pakan yang 

berserat kasar tinggi sehingga akan meningkatan efisiensi 

pemanfaatan pakan non konvensional yang berpotensi tinggi 

(serat kasar dan protein yang tinggi). Kandungan SK pada P1, 

P2, P3, dan P4 berturut-turut adalah 11,38 %; 10,58 %; 9,77 

%; dan 8,96 %. Hal ini menunjukkan pada P4 memiliki SK 

yang terendah diakibatkan proporsi tepung gaplek yang tinggi 

yang mengandung SK 2,5 %. 

4.2 Konsumsi Pakan  

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dapat 

dimakan oleh ternak dalam waktu tertentu (Soebarinoto, 

Chuzaemi dan Mashudi, 1991). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pakan pada ternak adalah kebutuhan 

fisiologis ternak, nilai nutrien pakan dan keadaan lingkungan 

(Parrakasi, 1999). Rataan konsumsi pakan selama penelitian 

disajikan pada Tabel 2. sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Rataan konsumsi nutrien DEG selama penelitian 

Perlakuan 

 Konsumsi (g/ekor/hari) 

BK BO PK SK 

P1 430,.46 ± 33,8 387,67 ± 30,52 52,18 ± 4,11c 49 ± 3,86b 

P2 422,21 ± 27,64 381,68 ± 24,98 46,47 ± 3,04bc 44,65 ± 2,92ab 

P3 427,91 ± 32,97 388,33 ± 29,92 42,3 ± 3,26ab 41,8 ± 3,22a 

P4 447,87 ± 7,07 407,96 ± 6,44 39,27 ± 0,62a 40,14 ± 0,63a 

Perlakuan 

 

Konsumsi (g/kg BB0,75/hari) 
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BK BO PK SK 

P1 58,35 ± 1,18 52,55 ± 1,06 7,07 ± 0,14d 6,64 ± 0,13d 

P2 58,29 ± 1,06 52,69 ± 0,95 6,41 ± 0,12c 6,16 ± 0,11c 

P3 59,17 ± 2,94 53,69 ± 2,67 5,85 ± 0,29b 5,78 ± 0,29b 

P4 58,92 ± 0,26 53,67 ± 0,23 5,17 ± 0,02a 5,28 ± 0,02a 

Keterangan : 
a-d

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Berdasarkan Tabel 2, menunjukan bahwa pakan 

perlakuan berpengaruh sangat nyata pada konsumsi PK dan 

SK (P<0,01). Nilai konsumsi PK berkisar 5,17 - 7,07 g/Kg 

BB
0,75

/hari dan nilai konsumsi PK terbesar adalah P1 yaitu 

sebesar 7,07g/Kg BB
0,75

/hari dan terendah P4 sebesar 

5,17g/Kg BB
0,75

/hari. Nilai konsumsi SK berkisar 5,28- 6,64 

g/Kg BB
0,75

/hari dan nilai konsumsi SK terbesar adalah P1 

yaitu sebesar 6,64g/Kg BB
0,75

/hari dan terendah P4 sebesar 

5,28 g/Kg BB
0,75

/hari. Konsumsi BK menunjukkan pengaruh 

tidak nyata (P>0,05), hal ini dapat diartikan bahwa tingkat 

palatabilitas pakan perlakuan relatif sama. Parakkasi (1999), 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang menjadi penentu 

tingkat konsumsi pada ternak adalah keseimbangan zat 

makanan dan palatabilitas. Palatabilitas dipengaruhi oleh bau, 

rasa, tekstur dan bentuk pakan yang diberikan (Church and 

Pond, 1984). Faktor yang dapat mempengaruhi palatabilitas 

hijauan yaitu warna hijauan, rasa, tekstur dan kandungan zat 

nutrisi (Esminger, et,al., 1990). Menurut Anaeto, et.al., 

(2013), bahwa kandungan senyawa anti nutrisi berupa konden 

tanin dapat mengurangi palatabilitas karena adanya rasa getir. 

Namun terdapat korelasi positif antara kandungan konden 
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tanin pada daun ketela pohon, yaitu kandungan tanin 

terkondensasi pada level 2 sampai 4% dari bahan kering dapat 

sebagai proteksi protein di dalam pencernaan rumen sehingga 

menjadi protein by pass.  

Pada Tabel 2, nilai konsumsi BK berkisar 58,29- 

59,17 g/Kg BB
0,75

/hari dan nilai konsumsi BK terbesar adalah 

P3 yaitu sebesar 59.17 g/Kg BB
0,75

/hari dan terendah P2 

sebesar 58,29 g/Kg BB
0,75

/hari. Konsumsi BK pada perlakuan 

ini sangat rendah jika dibandingkan dengan penelitian 

Retnaningrum (2009) yang menyatakan bahwa pemberian 

konsentrat sebesar 7,5 %; 3 %, 3,5 % dari BB memiliki 

konsumsi pakan mencapai 82,6 – 93,1 g/Kg BB
0,75

/hari. 

Semakin banyak jumlah konsentrat yang diberikan ternak 

maka semakin tinggi jumlah konsumsi pakan ternak. Nilai 

konsumsi BK masih rendah bila dibandingkan dengan 

penelitian Setyorini (2006) yang melaporkan bahwa domba 

yang disuplementasi daun ketela pohon sebesar 1,5 % BB 

(dalam BK) memiliki nilai konsumsi BK yaitu 114,03 g/Kg 

BB
0,75

/hari. 

Pada Tabel 2, nilai konsumsi BO diketahui tidak 

berbeda nyata (P>0,05) namun terdapat kecenderungan bahwa 

konsumsi BO akan meningkat seiring bertambahnya 

kandungan BK yang dikonsumsi. Hal ini dikarenakan terdapat 

hubungan antara konsumsi BK dengan konsumsi BO. 

Konsumsi BO merupakan bagian dari bahan kering, sehingga 

apabila konsumsi BK meningkat maka akan diikuti 

peningkatan konsumsi BO (Parakkasi, 1999). 

Nilai konsumsi PK berkisar 5,17 - 7,07g/Kg 

BB
0,75

/hari dan nilai konsumsi PK terbesar adalah P1 yaitu 

sebesar 7,07g/Kg BB
0,75

/hari dan terendah P4 sebesar 

5,17g/Kg BB
0,75

/hari. Nilai konsumsi PK pada penelitian ini 
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masih sangat rendah dibandingkan dengan nilai PK pada 

penelitian Wulandari (2007) bahwa konsumsi PK 

menggunakan pakan tambahan silase daun ketela pohon 1,5 % 

BB sebesar 17,63 g/Kg BB
0,75

/hari. Hasil penelitian Darojah 

(2012) konsumsi PK DEG dengan pemberian konsentrat 2,75 

% BB yaitu berkisar antara 12,3 ± 0,48 – 14,0 ± 0,75 g/Kg 

BB
0,75

/hari. Menurut Wardhani (2010), konsumsi PK domba 

dengan pemberian pakan sumber protein berbeda sebanyak 3 

% dari BB dapat mencapai 13,8 – 14,4 g/Kg BB
0,75

/hari. 

semakin rendahnya konsumsi PK pada penelitian ini 

dikarenakan pada setiap perlakuan proporsi tepung daun ketela 

pohon berbeda. Tepung daun ketela pohon berfungsi sebagai 

sumber protein pada penelitian ini, sehingga konsumsi PK 

yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P1 disebabkan 

karena pada perlakuan tersebut persentase tepung daun ketela 

pohon cukup tinggi dibandingkan perlakuan yang lain. 

Kandungan PK tidak berpengaruh pada KBK dan KBO karena 

konsumsi ternak dibatasi oleh bobot badan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Prihatini (1997) bahwa konsumsi pakan 

ternak tergantung pada palatabilitas pakan, konsumsi PK 

pakan, bobot badan ternak, dan jenis pakan. 

Tingginya proporsi pemberian tepung daun ketela 

pohon berpengaruh terhadap konsumsi SK. Nilai konsumsi SK 

yang paling tinggi yaitu pada P1 yaitu 6,64 g/Kg BB
0,75

/hari 

dan yang terendah yaitu pada perlakuan P4 yaitu 5,28 g/Kg 

BB
0,75

/hari. Semakin tinggi pemberian daun ketela pohon 

maka semakin tinggi juga konsumsi SK. Menurut Anggorodi 

(1994), Kandungan serat kasar yang tinggi dapat 

menyebabkan zat nutrisi tidak dapat diserap secara optimal 
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dalam saluran pencernaan sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan.  

4.3 Kecernaan Pakan dan Konsumsi Tercerna 

Pengukuran nilai kecernaan dilakukan untuk 

mengetahui besarnya nutrien yang tercerna dan tersedia untuk 

penyerapan (Cheeke, 1999). Pengukuran ini dilakukan dengan 

mengukur  jumlah nutrien yang dimakan dan jumlah nutrien 

yang dikeluarkan melalui feses. Zat nutrisi yang tidak terdapat 

pada feses inilah yang akan diasumsikan sebagai nilai yang 

dicerna (Rubianti,dkk., 2010). Kecernaan BK, BO dan PK 

pakan perlakuan selama penelitian disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kecernaan pakan perlakuan 

Perlakuan 

Kecernaan (%) 

BK BO PK 

P1 75,61 ±1,61 77,03 ± 1,55 61,24 ± 2,65
b
 

P2 77,03 ± 2,64 78,79 ± 2,44 65,47 ± 3,97
b
 

P3 77,38 ± 2,25 79,51 ± 2,04 58,68 ± 4,11
b
 

P4 76,49 ± 2,05 78,35 ± 1,89 51,55 ± 4,22
a
 

Keterangan :
a-c

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan adanya perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01). 

 

Berdasarkan pada Tabel 3, diketahui bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh berbeda sangat nyata terhadap PK 

(P<0,01). Nilai kecernaan PK berkisar 51,55 – 65,47 % dan 

nilai kecernaan PK tertinggi pada perlakuan P2 yaitu 65,47 % 

dan yang terendah pada perlakuan P4 yaitu 51,55 %. 
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Kecernaan adalah bagian zat makanan yang tidak 

dikeluarkan melalui feses dengan asumsi zat makanan tersebut 

telah diserap oleh ternak. Kecernaan pakan biasanya 

dinyatakan dalam persen berdasarkan bahan kering. Faktor-

faktor yang mempengaruhi kecernaan antara lain komposisi 

bahan pakan, perbandingan komposisi antara bahan pakan satu 

dengan bahan pakan lainnya, perlakuan pakan, suplementasi 

enzim dalam pakan, ternak dan taraf pemberian pakan 

(McDonald dkk., 2002). 

Hasil tertinggi kecernaan PK diperoleh pada P2 yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1 dan P3 yaitu 65,47 

%,  61,24 % dan 58,68 %, namun berbeda sangat nyata 

terhadap P4 yaitu 51,55 %, sedangkan perlakuan P1 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan P3 namun berbeda sangat 

nyata dengan perlakuan P4, lalu pada perlakuan P3 berbeda 

sangat nyata pada perlakuan P4. Pada Tabel 3, P2 merupakan 

perlakuan yang memiliki kecernaan PK yg lebih tinggi dari 

perlakuan yang lain, walaupun konsumsi PK pada P2 masih 

dibawah P1. Pada Tabel 2, P1 memiliki konsumsi PK yang 

tinggi namun SK juga tinggi sehingga pakan sulit dicerna dan 

mempengaruhi kecernaan ternak. Hal ini sesuai dengan 

(Sutardi, 1980) menyatakan, perbedaan dalam kecernaan serat 

kasar mempunyai pengaruh terhadap kecernaan seluruh nutrisi 

karena serat kasar menghambat kerja enzim pencernaan. pada 

pendapat lain juga menambahkan bahwa, kandungan serat 

kasar yang tinggi dapat menyebabkan zat nutrisi tidak dapat 

diserap secara optimal dalam saluran pencernaan sehingga 

dapat menghambat pertumbuhan (Anggorodi, 1994). Ranjhan 

(1980) menyatakan bahwa kecernaan protein bahan makanan 

tergantung pada kandungan protein ransum, bahan makanan 

yang rendah kandungan proteinnya mempunyai kecernaan 
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protein yang rendah, begitu pula sebaliknya bila kandungan 

protein ransum tinggi maka kecernaan proteinnya akan tinggi, 

akan tetapi kecernaan protein dapat tertekan dengan 

meningkatnya kadar serat kasar ransum. 

Nilai kecernaan BK tertinggi pada P3 yaitu sebesar 

77,38 % dan terendah pada P1 yaitu sebesar 75,61 %. 

Perlakuan P1 memiliki nilai konsumsi BK paling rendah 

dibandingkan perlakuan yang lain karena pemberian tepung 

daun ketela pohon yang lebih tinggi dan pemberian tepung 

gaplek yang lebih rendah dibandingkan perlakuan yang lain. 

Pada Tabel 3 diketahui bahwa semakin meningkatnya level 

tepung gaplek pada perlakuan cenderung dapat meningkatkan 

nilai kecernaan BK, hal ini disebabkan karena tingkat 

konsumsi BK juga meningkat seiring bertambahnya tepung 

gaplek. Pada penilitian Setyorini (2006), nilai kecernaan BK 

ransum rumput gajah yang disuplementasi silase daun ketela 

pohon yaitu sebesar 70,21 %, sedangkan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2005) yang 

menggunakan daun ketela pohon kering memiliki nilai 

kecernaan BK yaitu 79,71 %, sehingga hasil penelitian ini 

tidak jauh berbeda bila dibandingkan hasil penelitian 

terdahulu. 

Nilai kecernaan BO pada P3 yaitu sebesar 79,51 % 

dan pada P4 sebesar 78,35 %, nilai tersebut lebih tinggi 

dibandingkan hasil penelitian Bunyeth and Preston (2006) 

yaitu sebesar 59,3% untuk perlakuan silase daun ketela pohon 

dan 53% untuk perlakuan menggunakan daun ketela pohon 

kering. Menurut hasil penelitian Kustantinah, dkk. (2009), 

nilai kecernaan BO yaitu sebesar 82,80%.  Nilai kecernaan BO 

pada penelitian ini tidak berpengaruh nyata (P>0,05), hal ini 

dapat berkaitan erat dengan kecernaan BK yang tidak berbeda 
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nyata, dikarenakan sebagian besar BK terdiri atas BO. Pada 

Tabel 3 diketahui bahwa semakin meningkatnya level tepung 

gaplek pada perlakuan cenderung dapat meningkatkan nilai 

kecernaan BO hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi BO 

juga meningkat seiring bertambahnya tepung gaplek. Menurut 

pendapat Van Soest (1994) bahwa kemampuan mencerna 

bahan pakan yaitu BO ditentukan oleh jenis ternak, komposisi 

kimia makanan dan penyiapan makanan.Energi yang terdapat 

pada BO merupakan faktor utama yang digunakan untuk 

pertumbuhan mikroba rumen, yaitu berfungsi untuk hidup 

pokok dan transport aktif (Bamualim, 1994 dan Rubianti, dkk., 

2010). 

Konsumsi dan kecernaan nutrien pakan akan 

menentukan konsumsi nutrien tercerna. Konsumsi nutrien 

tercerna merupakan banyaknya nutrien tercerna yang 

dikonsumsi oleh ternak. Hasil kecernaan dan konsumsi nutrien 

tercerna dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

Tabel 4. Konsumsi pakan tercerna 

Perlakuan 

Konsumsi  Tercerna (kg/ekor/hari) 

BK BO PK 

P1 325,78 ±  30,68 299,80 ± 27,79 32,01 ± 3,57
c 

P2 325,48 ± 28,30 300,93 ± 25,42 30,46 ± 3,29
bc

 

P3 331,46 ± 31,48 309,05 ± 28,61 24,88 ± 3,17
ab

 

P4 342,60 ± 12,23 319,67 ± 10,63 20,25 ± 1,80
a
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Perlakuan 

Konsumsi Tercerna  (g/kg BB0,75/hari) 

BK BO PK 

P1 44,13 ± 1,70 40,62 ± 1,49 4,33 ± 0,25
c
 

P2 44,92 ± 2,31 41,53 ± 2,00 4,20 ± 0,32
c
 

P3 45,79 ± 2,67 42,70 ± 2,41 3,43 ± 0,30
b
 

P4 45,07 ± 1,30 42,05 ± 1,10 2,66 ± 0,22
a
 

Keterangan :
a-c

 Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan adanya perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01). 

Konsumsi nutrien tercerna dari pakan merupakan 

jumlah banyaknya konsumsi nutrien yang dapat diserap di 

dalam tubuh ternak. Nilai konsumsi tercerna ditentukan dari 

hasil perkalian antara konsumsi nutrien dengan persentase 

kecernaan nutrien. Hasil konsumsi nutrien tercerna pada Tabel 

4 menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) pada 

konsumsi tercerna pada BK dan BO tetapi menunjukan 

pengaruh berbeda sangat nyata terhadap PK (P<0,01). Nilai 

kecernaan PK berkisar 2,66 – 4,33 g/kg BB
0,75

/hari dan nilai 

konsumsi tercerna PK tertinggi pada perlakuan P1 yaitu 4,33 

g/kg BB
0,75

/hari dan yang terendah pada perlakuan P4 yaitu 

2,66 g/kg BB
0,75

/hari. 

Hasil tertinggi konsumsi tercerna PK pada perlakuan 

P1 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 yaitu 4,33 g/kg 

BB
0,75

/hari dan 4,20 g/kg BB
0,75

/hari, tetapi berbeda sangat 

nyata pada perlakuan P3 dan P4 yaitu 3,43 g/kg BB
0,75

/hari 

dan 2,66 g/kg BB
0,75

/hari, sedangkan perlakuan P3 dan P4 

berbeda sangat nyata. Pada Tabel 4, P1 merupakan perlakuan 

yang memiliki konsumsi PK tercerna yg lebih tinggi dari 

perlakuan yang lain, walaupun kecernaan PK pada P1 masih 
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dibawah P2. Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa 

jumlah konsumsi dan kecernaan pada tiap ternak akan 

mempengaruhi jumlah konsumsi nutrien tercerna. Selain itu, 

adanya kandungan konden tanin pada daun ketela pohon dapat 

berpengaruh pada konsumsi nutrien tercerna terutama 

konsumsi PK tercerna yang berhubungan dengan protein by 

pass. Adanya kandungan tinggi konden tanin pada pakan dapat 

menyebabkan tingkat protein by pass ke abomasum akan 

semakin tinggi, namun terdapat kemungkinan terjadi ikatan 

komplek antara tanin dengan protein yang sangat kuat 

sehingga sulit terurai dan tercerna. Selain itu, tanin dapat 

berikatan dengan enzim pencernaan (protease, amylase, 

selulase dan lipase) sehingga aktivitasnya terganggu. 

Nilai konsumsi BK tercerna tertinggi pada P3 yaitu 

sebesar 45,79 g/kg BB
0,75

/hari  dan terendah pada P1 yaitu 

sebesar 44,13 g/kg BB
0,75

/hari. Nilai konsumsi BK tercerna 

pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan hasil penelitian 

Setyorini (2006), yang menyatakan konsumsi BK tercerna 

pada domba yang suplementasi silase hijauan ketela pohon 

0,75% BB sampai 1,5% BB mencapai 68,65 g/kg BB
0,75

/hari 

hingga 80,39 g/kg BB
0,75

/hari. Perlakuan P1 memiliki nilai 

konsumsi BK tercerna paling rendah dibandingkan perlakuan 

yang lain, hal ini berbanding lurus dengan nilai konsumsi 

(Tabel 2) dan nilai kecernaan (Tabel 3). Pada Tabel 4 

diketahui bahwa semakin meningkatnya level tepung gaplek 

pada perlakuan cenderung dapat meningkatkan nilai konsumsi 

BK tercerna, hal ini disebabkan karena tingkat konsumsi BK 

meningkat seiring bertambahnya tepung gaplek, sehingga nilai 

kecernaan BK pun meningkat dan mengakibatkan konsumsi 

BK tercerna juga meningkat.  
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Nilai konsumsi BO tercerna tertinggi pada P3 yaitu 

sebesar 42,70 g/kg BB
0,75

/hari  dan terendah pada P1 yaitu 

sebesar 40,62 g/kg BB
0,75

/hari. Hal ini dikarenakan terdapat 

hubungan antara konsumsi dan kecernaan BK dengan 

konsumsi dan kecernaan BO, dimana meningkatnya konsumsi 

dan kecernaan BK akan diikuti dengan meningkatnya 

konsumsi dan kecernaan BO. Nilai konsumsi BO tercerna 

pada P3 yaitu sebesar 42,70 g/Kg BB
0,75

/hari, nilai tersebut 

lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Yuliansyah (2007) 

yaitu sebesar 72,22 g/Kg BB
0,75

/hari. 

4.4 Konsentrasi NH3 

Amonia (NH3) adalah gas yang diperoleh dari hasil 

pemecahan senyawa nitrogen atau protein. Amonia dalam 

cairan rumen dihasilkan dari proses degradasi protein oleh 

mikroba rumen, selanjutnya NH3 ini dipergunakan oleh 

mikroba untuk sintesa protein (Askar, 1999). Produksi NH3 

pada setiap perlakuan disajikan pada Tabel 5 sebagai berikut: 

 

 

Tabel 5. Konsentrasi Amonia Rumen (NH3) 

Perlakuan NH3 (mgN-NH3/Liter) 

P1 198,16 ± 34,39 

P2 199,00 ± 17,41 
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P3 211,47 ± 26,13 

P4 208,37 ± 22,90 

Keterangan : Perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05) 

Berdasarkan Tabel 4, produksi NH3 dalam rumen pada 

perlakuan tidak berbeda nyata (P>0.05). NH3 tertinggi pada 

perlakuan yaitu pada P3 sebesar 211,47 mgN-NH3/liter lalu 

pada P4 sebesar 208,37 mgN-NH3/liter serta pada P1 dan P2 

sebesar 198,16 mgN-NH3/liter dan 199 mgN-NH3/liter. Nilai 

konsentrasi NH3 yang diperoleh dalam penelitian ini berkisar 

198,16 – 211,47 mgN-NH3/liter, nilai ini masih dalam kisaran 

normal dimana menurut Satter dan Slyter (1974) menyatakan 

bahwa konsentrasi NH3 rumen minimal 50 mgN-NH3/liter dan 

maksimal 200 – 300 mgN-NH3/liter. Lebih lanjut Khampa dan 

Wanapat (2006), menjelaskan bahwa suplai N mikroba 

menjadi meningkat seiring dengan peningkatan level tepung 

gaplek di dalam pakan. Total populasi protozoa meningkat 

signifikan dan terjadi penurunan zoospora fungi pada level 

gaplek yang lebih tinggi 

Faktor yang menyebabkan naiknya konsentrasi NH3 

pada perlakuan adalah sumber protein dalam ransum yang 

mudah terdegradasi oleh mikroba rumen, tingginya energi 

pakan serta tingginya pertumbuhan mikroba rumen. Ørskov 

(1982) menyatakan bahwa produksi NH3 dipengaruhi oleh 

lamanya makanan berada dalam rumen, kelarutan protein 

ransum, pH rumen dan jumlah protein ransum. Owen dan 

Bergen (1983) menyatakan bahwa produksi NH3 dipengaruhi 

oleh daur ulang urea melalui saliva dan dinding rumen.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 
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1. Perbedaan proporsi komponen tanaman ketela pohon 

dalam ransum berpengaruh positif terhadap konsumsi 

dan kecernaan, khususnya kecernaan PK dan 

konsumsi PK tercerna. Konsumsi PK tercerna 

tertinggi pada perlakuan P1 mencapai angka 4,33 g/kg 

BB
0,75

/hari. 

2. Konsentrasi NH3 rumen untuk masing-masing 

perlakuan pakan berada pada level yang cukup bagi 

mikroba rumen untuk melakukan proses pencernaan 

sekitar 198,16 sampai dengan 211,47 mgN-NH3/liter, 

dengan konsentrasi NH3 terendah pada P1. 

5.2 Saran 

Pada saat akan memberikan pakan berbasis ketela 

pohon sebaiknya menggunakan komposisi bahan pakan silase 

kulit ketela pohon (40 %) ditambah tepung gaplek (20 %) dan 

ditambah tepung daun ketela pohon (40 %), karena perlakuan 

P1 merupakan kombinasi terbaik pemaanfaatan tanaman 

ketela pohon sebagai bahan pakan ternak Domba Ekor Gemuk. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur analisa proksimat kandungan BK, 

BO, PK dan SK (AOAC,1980) 

A. Analisa kandungan BK udara 

1. Menimbang wadah dari kertas (berat A gram). 
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2. Sampel ditimbang dalam wadah tersebut (berat B 

gram), dan dimasukkan dalam oven selama ±24 jam 

atau sampai berat konstan. 

3. Setelah konstan dikeluarkan dari oven dan diangin-

anginkan ±1 jam, kemudian ditimbang (berat C 

gram) 

Perhitungan BK udara: 

 

B. Analisa kandungan BK Oven 

1. Cawan dimasukkan oven 105°C selama 1 jam, 

diambil dan dimasukkan kedalam eksikator selama 

1 jam, lalu ditimbang (berat D gram). 

2. Sampel ±5 gram dimasukkan dalam cawan 

kemudian ditimbang kembali (beratnya E gram) dan 

dimasukkan ke dalam oven 105°C selama 4 jam. 

3. Cawan yang berisi sampel diambil dan dimasukkan 

ke dalam eksikator selama 1 jam, kemudian 

ditimbang (berat F gram). 

Perhitungan kandungan BK oven: 

 

 

C. Analisa kandungan Abu 

1. Cawan yang diambil dari oven 105°C (dari sampel 

BK) setelah ditimbang kemudian dimasukkan ke 

dalam tanur 550-600°C selama 4 jam atau sampel 

sampai berwarna putih. 
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2. Cawan yang berisi sampel kemudian diambil dan 

dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam, 

kemudian ditimbang (berat G gram). 

Perhitungan kandungan Abu dan BO: 

 

 
 

D. Analisa kandungan PK 

Analisa kandungan PK terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 

1. Destruksi 

 Menimbang kertas minyak (A gram), 

ditambahkan sampel ±0,3 gram kemudian 

ditimbang kembali (B gram). 

 Sampel dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl dan 

ditambahkan 1,4 gram katalisator. Kemudian 

ditambahkan dengan 5 ml H2SO4 pekat dengan 

dispenser. 

 Didestruksi sampai berwarna hijau jernih 

kemudian didinginkan. 

 Ditambahkan aquades  60 ml (dibagi 4 kali), 

dikocok dan dimasukkan ke dalam tabung 

destilasi. 

 

 

2. Destilasi 

 Beaker glass 300 ml diisi dengan 25 ml H2SO4 

0,1 N dengan menggunakan dispenser dan 

ditambahkan indikator mix (methyl red + 

methyl blue dalam etanol 96%). 
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 Beaker glass diletakkan di bawah ujung alat 

destilasi dan ujung alat destilasi harus masuk ke 

dalam ciran penampung agar tidak ada NH3 

yang hilang, selama destilasi warna tetap ungu. 

 Destilasi selesai apabila larutan pada beaker 

glass menunjukkan volume 100 ml. 

3. Titrasi 

 Beaker glass yang berisi hasil penyulingan 

dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warnanya 

berubah menjadi hijau jernih dan diukur volume 

titrasinya (C ml). 

 Membuat blanko dengan cara melakukan titrasi 

pada beaker glass yang berisi 25 ml H2SO4 dan 

3 tetes indikator mix, kemudian diukur volume 

titrasinya (D ml). 

Perhitungan kandungan PK: 

 
Keterangan : 

A  = Berat kertas minyak 

B = Berat kertas minyak + sampel 

C = Jumlah NaOH untuk titrasi sampel 

D = Jumlah NaOH untuk titrasi blanko 

N = Normalitas NaOH (0,1 N) 

0,014 = Berat atom N 

6,25 = dalam 100% protein mengandung N sebesar 

16% 

 

E. Analisa kandungan SK 
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1. Sampel ditimbang ±1 gram (A gram) dengan teliti dan 

dimasukkan dalam beakerglass kemudian 

ditambahkan 50 ml H2SO4 0,3N dan batu didih, 

Didihkan selama 30 menit. 

2. Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 

1,5 N dan didihkan lagi selama 25 menit, ditambahkan 

batu didih lagi. 

3. Ditambahkan 0,5 ml EDTA dengan cepat dan 

didihkan kembali salama 5 menit. 

4. Ditambahkan aquades selama larutan mendidih. 

5. Disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya diisi 

pasir. 

6. Beakerglass  dibersihkan dengan aquades panas 

sedikit demi sedikit sampai semua cawan masuk 

larutan filtrasi. 

7. Ditambahkan dalam cawan 50 ml HCl 0,3 N. 

didiamkan selama 1 menit lalu dihisap dengan pompa 

vacum. 

8. Ditambahkan 10 ml aquades panas (sampai 5 kali). 

9. Ditambahkan 10 ml aceton dan dihisap. 

10. Ditambahkan 49 ml aceton, didiamkan 1 menit lalu 

dihisap sampai kering. 

11. Dioven pada suhu 140°C selama 1½ jam, kemudian 

dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam dan 

ditimbang dengan teliti (B gram) 

12. Kemudian dimasukkan dalam tanur (550-600°C) 

selama 3 jam, Dimasukkan eksikator selama 1 jam dan 

ditimbang dengan teliti (C gram). 

Perhitungan : 
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Keterangan : 

A  : Berat sampel 

B  : Berat sampel setelah dioven 140°C 

C  : Berat sampel setelah masuk tanur 550-600°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2. Metode pengukuran konsentrasi NH3 

(Metode Microdifusi Conway, 1950) 

 

Cawan Conway yang akan digunakan terlebih dahulu 

diolesi dengan vaselin pada kedua bibirnya dan cawan 

diletakan dalam posisi miring. Sebanyak 1 ml supernatan 

ditempatkan pada salah satu sisi cawan dan pada sisi yang lain 
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tempatkan 1 ml larutan Na2CO3 jenuh. Pada bagian tengah 

cawan letakan 1 ml asam borat berindikator merah metal dan 

brom kreosol hijau, kemudian cawan ditutup rapat sehingga 

kedap udara. Cawan digoyang-goyangkan perlahan-lahan 

hingga supernatan dan Na2CO3 bercampur dan biarkan selama 

24 jam pada suhu kamar. Setelah tutup cawan dibuka, asam 

borat yang berwarna hijau dititrasi dengan 0,005 N H2SO4 

sampai berwarna merah muda kembali. Produksi N-NH3 (mM) 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

(ml titran sampel – ml titran rumen tanpa sampel) 

x N-H2SO4 x 1000 mM 
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Lampiran 3. Analisis konsumsi BK (g/ekor/hari) 

Kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 464,77 431,02 385,27 452,82 1733,88 

2 408,76 450,62 467,79 434,31 1761,48 

3 432,84 382,53 445,33 450,38 1711,08 

4 377,81 453,07 454,12 448,43 1733,43 

5 466,74 409,47 397,48 447,46 1721,15 

6 431,85 406,53 417,50 453,79 1709,67 

Total 2582,76 2533,25 2567,48 2687,20 10370,69 

Rata-rata 430,46 422,21 427,91 447,87 
 

 

Perhitungan : 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 92,65 0,09 2,90 4,56 92,65 

Perlakuan 3 733,33 0,74 3,29 5,42 733,33 

Galat 15 14782,91 985,53 
  

 Total 23 17446,17 

 
 

  F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi BK 

(g/ekor/hari) 
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Lampiran 4. Analisis konsumsi PK (g/ekor/hari) 

Kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 56,34 47,43 38,09 39,70 181,56 

2 49,55 49,59 46,25 38,08 183,46 

3 52,47 42,09 44,03 39,49 178,08 

4 45,80 49,86 44,89 39,32 179,87 

5 56,58 45,06 39,29 39,23 180,16 

6 52,35 44,74 41,27 39,79 178,15 

Total 313,08 278,76 253,82 235,61 1081,28 

rata-rata 52,18 46,46 42,30 39,27 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 5,33 1,07 0,09 2,9 4,56 

Perlakuan 3 562,76 187,59 15,60** 3,29 5,42 

Galat 15 180,33 12,02   
 Total 23 748,43 

 
 

  F hitung<F0,01 

Keterangan : 
**

Berbeda sangat nyata (P<0,01) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi PK 

(g/ekor/hari) 

 

Selanjutnya, untuk menguji perlakuan yang berpengaruh 

dilakukan uji jarak Duncan 1% : 
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Perlakuan notasi 

Rata-rata 

perlakuan µ-1 µ-2 µ-3 

JND 

1% JNT 

1 c 52,18 12,91 9,88 5,72 4,46 6,32 

2 bc 46,46 7,19 4,16 

 

4,35 6,15 

3 ab 42,30 3,03 

  

4,17 5,90 

4 a 39,27 

     Keterangan : Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 1 yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 2 namun 

berbeda sangat nyata terhadap perlakuan 3 dan 

4, sedangkan perlakuan 2 tidak berbeda nyata 

dengan perlakuan 3 namun berbeda sangat nyata 

terhadap perlakuan 4, lalu pada perlakuan 3 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 4. 
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Lampiran 5. Analisis konsumsi BO (g/ekor/hari) 

 
Perlakuan 

 
Kelompok 1 2 3 4 Total 

1 418,57 389,65 349,63 412,47 1570,32 

2 368,13 407,36 424,52 395,62 1595,63 

3 389,81 345,81 404,14 410,25 1550,01 

4 340,26 409,57 412,11 408,48 1570,42 

5 420,34 370,16 360,71 407,59 1558,81 

6 388,93 367,51 378,88 413,36 1548,67 

Total 2326,04 2290,05 2329,99 2447,77 9393,85 

rata-rata 387,67 381,68 388,33 407,96 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S,K, d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 380,70 76,14 0,09 2,9 4,56 

Perlakuan 3 2352,99 784,33 0,97 3,29 5,42 

Galat 15 12081,06 805,40   
 Total 23 14814,76 

 
 

  F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi BO 

(g/ekor/hari) 
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Lampiran 6. Analisis konsumsi SK (g/ekor/hari) 

Kelompok 
Perlakuan Total 

1 2 3 4 
 

1 52,90 45,58 37,64 40,58 176,70 

2 46,53 47,65 45,70 38,93 178,80 

3 49,27 40,45 43,50 40,37 173,59 

4 43,00 47,91 44,36 40,19 175,47 

5 53,12 43,30 38,83 40,10 175,36 

6 49,15 42,99 40,79 40,67 173,60 

Total 293,97 267,90 250,82 240,84 1053,53 

rata-rata 49,00 44,65 41,80 40,14 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 4,90 0,98 0,09 2,9 4,56 

Perlakuan 3 270,35 90,12 8,14** 3,29 5,42 

Galat 15 166,09 11,07   
 Total 23 441,33 

 
 

  F hitung<F0,01 

Keterangan : **Berbeda sangat nyata (P<0,01) antara 

perlakuan pakan yang diberikan terhadap 

konsusmsi SK (g/ekor/hari) 

 

Selanjutnya, untuk menguji perlakuan yang berpengaruh 

dilakukan uji jarak Duncan 1% : 
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Perlakuan Notasi 

Rata-rata 

perlakuan µ-1 µ-2 µ-3 

JND 

1% JNT 

1 b 49,00 8,85 7,19 4,34 4,46 6,06 

2 ab 44,65 4,51 2,85 

 

4,35 5,90 

3 a 41,80 1,66 

  

4,17 5,66 

4 a 40,14 

     Keterangan : Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 1 yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 2 namun 

berbeda sangat nyata terhadap perlakuan 3 dan 

4, sedangkan perlakuan 2, 3 dan 4 tidak berbeda 

nyata. 
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Lampiran 7. Analisis Kecernaan BK (%) 

kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 74,80 77,16 76,00 78,43 306,39 

2 73,95 77,67 76,40 76,32 304,34 

3 75,98 78,21 81,06 75,77 311,03 

4 74,46 80,47 78,63 76,35 309,92 

5 78,60 76,12 74,68 73,17 302,56 

6 75,89 72,52 77,52 78,87 304,80 

Total 453,68 462,16 464,29 458,91 1839,04 

rata-rata 75,61 77,03 77,38 76,49 
 

 

 
  

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 
 

Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 13,82 2,76 0,51 2,9 4,56 

Perlakuan 3 10,67 3,56 0,66 3,29 5,42 

Galat 15 81,22 5,41   
 Total 23 105,70 

 
 

  F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap kecernaan BK 

(%). 
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Lampiran 8. Analisis Kecernaan PK (%) 

Kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 59,94 65,68 56,16 55,56 237,33 

2 58,59 66,44 56,89 51,20 233,13 

3 61,82 67,26 65,41 50,08 244,57 

4 59,41 70,65 60,97 51,28 242,30 

5 65,98 64,10 53,75 44,72 228,55 

6 61,68 58,70 58,93 56,46 235,77 

Total 367,41 392,84 352,10 309,30 1421,65 

rata-rata 61,24 65,47 58,68 51,55 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 43,33 8,67 0,53 2,9 4,56 

Perlakuan 3 613,64 204,55 12,57** 3,29 5,42 

Galat 15 244,07 16,27 

 
 

 Total 23 901,04 

    F hitung<F0,01 

Keterangan : **Berbeda sangat nyata (P<0,01) antara 

perlakuan pakan yang diberikan terhadap 

kecernaan PK (%), 

 

Selanjutnya, untuk menguji perlakuan yang berpengaruh 

dilakukan uji jarak Duncan 1% : 
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Perlakuan notasi 

Rata-rata 

perlakuan µ-1 µ-2 µ-3 

JND 

1% JNT 

2 b 65,47 13,92 6,79 4,24 4,46 7,35 

1 b 61,24 9,69 2,55 

 

4,35 7,16 

3 b 58,68 7,13 

  

4,17 6,86 

4 a 51,55 

     Keterangan : Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 2 yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 1 dan 3, 

berbeda sangat nyata pada perlakuan 4. 
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Lampiran 9. Analisis Kecernaan BO (%) 

kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 76,51 78,91 78,26 80,14 313,82 

2 75,72 79,38 78,62 78,19 311,92 

3 77,61 79,88 82,85 77,69 318,03 

4 76,20 81,97 80,65 78,23 317,04 

5 80,05 77,95 77,07 75,30 310,36 

6 77,53 74,63 79,64 80,54 312,34 

total 463,61 472,72 477,09 470,09 1883,50 

rata-rata 77,27 78,79 79,51 78,35 

  

 
  

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 
 

Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 11,46 2,29 0,50 2,9 4,56 

Perlakuan 3 15,89 5,30 1,15 3,29 5,42 

Galat 15 68,88 4,59   
 Total 23 

  
 

  F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap kecernaan BO 

(%) 
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Lampiran 10. Analisis Konsumsi BK ( g/kg BB
0,75

/hari) 

Kelompok 

Perlakuan 

Total 1 2 3 4 

1 59,44 58,37 56,88 59,23 233,92 

2 57,58 58,99 64,86 58,51 239,93 

3 58,51 58,96 58,97 58,80 235,24 

4 56,46 59,26 59,18 58,86 233,77 

5 59,59 57,68 57,20 58,99 233,45 

6 58,54 56,47 57,90 59,12 232,04 

Total 350,11 349,73 355,00 353,51 1408,36 

rata-rata 58,35 58,29 59,17 58,92 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 9,44 1,89 0,61 2,90 4,56 

Perlakuan 3 3,32 1,11 0,36 3,29 5,42 

Galat 15 46,55 3,10 
  

 Total 23 59,31 
  

  F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi BK 

(g/kg BB
0,75

/hari) 
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Lampiran 11. Analisis Konsumsi PK ( g/kg BB
0,75

/hari) 

Kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 7,21 6,42 5,62 5,19 24,44 

2 6,98 6,49 6,41 5,13 25,01 

3 7,09 6,49 5,83 5,16 24,57 

4 6,84 6,52 5,85 5,16 24,38 

5 7,22 6,35 5,65 5,17 24,40 

6 7,10 6,21 5,72 5,18 24,22 

Total 42,44 38,48 35,10 31,00 147,02 

rata-rata 7,07 6,41 5,85 5,17 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 0,09 0,02 0,56 2,9 4,56 

Perlakuan 3 11,87 3,96 118,71
**

 3,29 5,42 

Galat 15 0,50 0,03    

Total 23 12,47     

F hitung<F0,01 

Keterangan : 
**

Berbeda sangat nyata (P<0,01) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi PK 

(g/kg BB
0,75

/hari), 

 

Selanjutnya, untuk menguji perlakuan yang berpengaruh 

dilakukan uji jarak Duncan 1% : 
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Perlakuan notasi 

Rata-rata 

perlakuan µ-1 µ-2 µ-3 

JND 

1% JNT 

1 d 7,07 1,91 1,22 0,66 4,46 0,33 

2 c 6,41 1,25 0,56 

 

4,35 0,32 

3 b 5,85 0,68 

  

4,17 0,31 

4 a 5,17 

     Keterangan : Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 1, 

keempat perlakuan berbeda sangat nyata. 
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Lampiran 12. Analisis Konsumsi BO ( g/kg BB
0,75

/hari) 

Kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 53,53 52,77 51,62 53,95 211,87 

2 51,85 53,33 58,86 53,30 217,33 

3 52,69 53,30 53,52 53,56 213,07 

4 50,85 53,57 53,71 53,62 211,75 

5 53,67 52,14 51,91 53,73 211,45 

6 52,72 51,05 52,55 53,86 210,18 

Total 315,31 316,16 322,16 322,01 1275,64 

rata-rata 52,55 52,69 53,69 53,67 

  

 

 
 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 

 
 

Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 7,77 1,55 0,61 2,9 4,56 

Perlakuan 3 6,79 2,26 0,89 3,29 5,42 

Galat 15 38,22 2,55 
   

Total 23 52,78 

 

   

F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi BO 

(g/kg BB
0,75

/hari). 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 13. Analisis Konsumsi SK ( g/kg BB
0,75

/hari) 

Kelompok Perlakuan Total 



90 
 

1 2 3 4 

1 6,77 6,17 5,56 5,31 23,80 

2 6,55 6,24 6,34 5,24 24,37 

3 6,66 6,24 5,76 5,27 23,93 

4 6,43 6,27 5,78 5,28 23,75 

5 6,78 6,10 5,59 5,29 23,76 

6 6,66 5,97 5,66 5,30 23,59 

Total 39,85 36,99 34,68 31,68 143,20 

rata-rata 6,64 6,16 5,78 5,28 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 0,09 0,02 0,57 2,9 4,56 

Perlakuan 3 6,00 2,00 63,08
**

 3,29 5,42 

Galat 15 0,48 0,03   
 Total 23 6,57 

 
 

  F hitung<F0,01 

Keterangan :
 **

 Berbeda sangat nyata (P<0,01) antara 

perlakuan pakan yang diberikan terhadap 

konsusmsi SK (g/kg BB
0,75

/hari). 

 

Selanjutnya, untuk menguji perlakuan yang berpengaruh 

dilakukan uji jarak Duncan 1% : 

  

 

 
 

 

 

Perlakuan notasi 
Rata-rata 

perlakuan 
µ-1 µ-2 µ-3 

JND 

1% 
JNT 

1 d 6,64 1,36 0,86 0,48 4,46 0,32 
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2 c 6,16 0,88 0,38 
 

4,35 0,32 

3 b 5,78 0,50 
  

4,17 0,30 

4 a 5,28 
     

Keterangan : Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 1, 

keempat perlakuan berbeda sangat nyata. 
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Lampiran 14. Analisis NH3 (mgN-NH3/Liter)  

Kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 187,40 215,21 189,56 216,78 808,95 

2 221,34 198,65 190,93 243,56 854,48 

3 136,43 169,87 245,23 189,34 740,87 

4 210,67 205,78 210,28 179,34 806,07 

5 198,98 215,23 190,68 203,56 808,45 

6 234,12 189,23 242,12 217,65 883,12 

Total 1188,94 1193,97 1268,80 1250,23 4901,94 

rata-rata 198,16 199,00 211,47 208,37 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

S.K. d.b. J.K. K.T. F hit. 0,05 0,01 

Kelompok 5 2957,44 591,49 0,84 2,90 4,56 

Perlakuan 3 802,87 267,62 0,38 3,29 5,42 

Galat 15 10510,76 700,72   
 Total 23 14271,07 

 
 

  F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap NH3 (mgN-

NH3/Liter). 
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Lampiran 15. Analisis konsumsi tercerna BK ( g/kg 

BB
0,75

/hari) 

Kelompok 
Perlakuan 

total 
1 2 3 4 

1 44,46 45,04 43,23 46,46 179,18 

2 42,58 45,82 49,55 44,65 182,60 

3 44,45 46,12 47,81 44,55 182,93 

4 42,04 47,69 46,54 44,94 181,21 

5 46,84 43,90 42,72 43,16 176,61 

6 44,43 40,95 44,88 46,63 176,90 

Total 264,80 269,52 274,73 270,40 1079,44 

rata-rata 44,13 44,92 45,79 45,07 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

analisis sidik ragam Anova 

S.K. d.b. j.k K.T. F hit 0,05 0,01 
 

Kelompok 5 9,62 1,92 0,38 2,90 4,56 
 

Perlakuan 3 8,29 2,76 0,55 3,29 5,42 
 

Galat 15 75,51 5,03 
 

Total 23 93,42 
     

F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi 

tercerna BK ( g/kg BB
0,75

/hari) 
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Lampiran 16. Analisis Konsumsi BO ( g/kg BB
0,75

/hari) 

kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 40,95 41,64 40,40 43,24 166,23 

2 39,26 42,33 46,28 41,67 169,55 

3 40,89 42,58 44,34 41,61 169,42 

4 38,74 43,91 43,31 41.94 167,91 

5 42,96 40,64 40,01 40,46 164,06 

6 40,88 38,10 41,85 43,38 164,20 

total 243,69 249,20 256,18 252,30 1001,37 

rata-rata 40,62 41,53 42,70 42,05 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

analisis sidik ragam Anova 

S.K. d.b. j.k K.T. 
F 

hit 
0,05 0,01 

 

Kelompok 5 7,55 1,51 0,39 2,90 4,56 
 

Perlakuan 3 13,91 4,64 1,18 3,29 5,42 
 

Galat 15 58,76 3,92 
 

Total 23 80,22 
     

F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi 

tercerna BO ( g/kg BB
0,75

/hari) 
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Lampiran 17. Analisis Konsumsi PK ( g/kg BB
0,75

/hari) 

kelompok 
Perlakuan 

Total 
1 2 3 4 

1 4,32 4,22 3,16 2,89 14,58 

2 4,09 4,31 3,65 2,63 14,68 

3 4,38 4,36 3,81 2,58 15,14 

4 4,07 4,61 3,57 2,65 14,89 

5 4,77 4,07 3,04 2,31 14,19 

6 4,38 3,65 3,37 2,93 14,33 

total 26,00 25,22 20,60 15,98 87,80 

rata-rata 4,33 4,20 3,43 2,66 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

analisis sidik ragam Anova 

S.K. d.b. j.k K.T. F hit 0,05 0,01 
 

Kelompok 5 0,16 0,03 0,34 2,90 4,56 
 

Perlakuan 3 10,76 3,59 38,77** 3,29 5,42 
 

Galat 15 1,39 0,09 
 

total 23 12,30 
     

F hitung<F0,01 

Keterangan : 
**

Berbeda sangat nyata (P<0,01) 

antara perlakuan pakan yang diberikan 

terhadap konsusmsi tercerna PK (g/kg 

BB
0,75

/hari). 

 

Selanjutnya, untuk menguji perlakuan yang berpengaruh 

dilakukan uji jarak Duncan 1% : 
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Perlakuan Notasi 
Rata-rata 

perlakuan 
µ-1 µ-2 µ-3 

JND 

1% 
JNT 

1 c 4,33 1,67 0,90 0,13 4,46 0,55 

2 c 4,20 1,54 0,77 
 

4,35 0,54 

3 b 3,43 0,77 
  

4,17 0,52 

4 a 2,66 
     

Keterangan : Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 1 yang 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 2 tetapi 

berbeda sangat nyata pada perlakuan 3 dan 4, 

sedangkan perlakuan 3 dan 4 berbeda sangat 

nyata. 
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Lampiran 18. Analisis Konsumsi BK (g/ekor/hari) 

kelompok 
Perlakuan 

total 
1 2 3 4 

1 347,63 332,60 292,80 355,15 1328,18 

2 302,28 350,00 357,39 331,46 1341,13 

3 328,87 299,19 361,00 341,27 1330,33 

4 281,33 364,58 357,08 342,39 1345,39 

5 366,84 311,67 296,84 327,41 1302,76 

6 327,74 294,82 323,64 357,90 1304,10 

total 1954,69 1952,87 1988,76 2055,57 7951,89 

rata-rata 325,78 325,48 331,46 342,60 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

analisis sidik ragam Anova 

S.K. d.b. j.k K.T. 
F 

hit 
0,05 0,01 

 

Kelompok 5 411,31 82,26 0,09 2,90 4,56 
 

Perlakuan 3 1151,73 383,91 0,41 3,29 5,42 
 

Galat 15 14001,90 933,46 
 

Total 23 15564,95 
     

F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi 

tercerna BK (g/ekor/hari) 
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Lampiran 19. Analisis konsumsi tercerna BO (g/ekor/hari) 

Kelompok 
Perlakuan 

total 
1 2 3 4 

1 320,24 307,49 273,63 330,55 1231,90 

2 278,74 323,37 333,78 309,35 1245,24 

3 302,54 276,24 334,82 318,74 1232,33 

4 259,26 335,71 332,35 319,54 1246,87 

5 336,48 288,53 277,99 306,90 1209,90 

6 301,53 274,26 301,73 332,93 1210,45 

total 1798,79 1805,59 1854,30 1918,00 7376,68 

rata-rata 299,80 300,93 309,05 319,67 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

analisis sidik ragam Anova 

S.K. d.b. j.k K.T. F hit 0,05 0,01 
 

Kelompok 5 327,59 65,52 0,09 2,90 4,56 
 

Perlakuan 3 1516,76 505,59 0,66 3,29 5,42 
 

Galat 15 11421,62 761,44 
 

Total 23 13265,96 
     

F hitung>F0,05 

Keterangan : Tidak berbeda nyata (P>0,05) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi 

tercerna BO (g/ekor/hari) 
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Lampiran 20. Analisis konsumsi tercerna PK (g/ekor/hari) 

Kelompok 
Perlakuan 

total 
1 2 3 4 

1 33,77 31,15 21,39 22,06 108,37 

2 29,03 32,95 26,31 19,50 107,79 

3 32,44 28,31 28,80 19,78 109,32 

4 27,21 35,22 27,37 20,16 109,96 

5 37,33 28,88 21,12 17,55 104,88 

6 32,29 26,26 24,32 22,46 105,34 

Total 192,06 182,78 149,31 121,51 645,65 

rata-rata 32,01 30,46 24,88 20,25 
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Analisis sidik ragam (Anova) 

analisis sidik ragam Anova 

S.K. d.b. j.k K.T. F hit 0,05 0,01 
 

Kelompok 5 5,42 1,08 0,09 2,90 4,56 
 

Perlakuan 3 522,48 174,16 14,61**
 

3,29 5,42 
 

Galat 15 178,76 11,92 
 

Total 23 706,66 
     

F hitung<F0,01 

Keterangan : 
**

Berbeda sangat nyata (P<0,01) antara perlakuan 

pakan yang diberikan terhadap konsusmsi 

tercerna PK (g/ekor/hari). 

 

 

Selanjutnya, untuk menguji perlakuan yang berpengaruh 

dilakukan uji jarak Duncan 1% : 
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Perlakuan notasi 
Rata-rata 

perlakuan 
µ-1 µ-2 µ-3 

JND 

1% 
JNT 

1 c 32,01 11,76 7,13 1,55 4,46 6,29 

2 bc 30,46 10,21 5,58 
 

4,35 6,12 

3 ab 24,88 4,63 
  

4,17 5,87 

4 a 20,25 
     

Keterangan : Hasil tertinggi diperoleh pada perlakuan 1 yang tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan 2 namun berbeda 

sangat nyata terhadap perlakuan 3 dan 4, sedangkan 

perlakuan 2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 3 

namun berbeda sangat nyata terhadap perlakuan 4, 

lalu pada perlakuan 3 tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan 4. 

 

 

 


