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ABSTRACT 

The research was to evaluate the effect of feeding complete feed containing different 
level of dry spinach (Ipomoea reptans, Poir) on nitrogen retention and average daily gain of  
Boer crossbreed goat. The research used 12 Boer crossbreed goat, with average body weight 
18.3±2.7 kg. The goat were allocated in randomized block design with three treatments and 
four groups based on initial body weight.  The treatments were complete feed containing 
different level of dry spinach and concentrate : 20:80% as T1, 40:60% as T2 and 60:40% as 
T3. The concentrate was composed of cassava flour, corn flour, coffee pulp, rice bran, kapook 
seed meal, copra meal, DDGS, wafers and urea. Variables measured were nutrient content, 
nitrogen retention and average daily gain. The data was analized used analysis of covariance 
and continued with Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). 

The result showed that increasing spinach level in complete feed had a highly 
significant effect (P<0.01) on nitrogen retention and average daily gain. The value of nitrogen 
retention were on T1 12.84±1.46, T2 14.64±1.48 and T3 9.40±1.27 g/head/day. The value of 
average daily gain were on T1 241.07±8.93, T2 254,46±14,81 and T3 196,43±12.63 
g/head/day.  

The highest value of nitrogen retention and average daily gain were allowed on T2  
and the lowest on T3. It is suggested that use of 40% dry spinach and 60% concentrate in 
crossbreed Boer goat complete feed. 

Keywords : average daily gain, crossbreed Boer goat, dry spinach, nitrogen retention 
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RINGKASAN 

Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan usaha peternakan. Hal 
ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pakan memiliki kontribusi hingga 80% dari 
total biaya produksi. Penyediaan bahan pakan yang ekonomis dan terjamin baik kualitas 
maupun kuantitasnya masih menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha 
peternakan di Indonesia. Pakan lengkap merupakan suatu jenis pakan ternak yang terdiri dari 
bahan hijauan dan konsentrat dalam imbangan yang sesuai kebutuhan nutrisi ternak. Sumber 
serat asal limbah pertanian yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber serat pada pakan 
lengkap adalah rendeng kangkung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh 
pemberian pakan lengkap dengan level rendeng kangkung berbeda terhadap retensi N dan 
pertambahan bobot badan kambing peranakan Boer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi sumber informasi dan acuan dalam pembuatan pakan lengkap dengan penggunaan 
rendeng kangkung sebagai pakan sumber serat bagi kambing peranakan Boer. 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan  mulai pada tanggal 10 Oktober sampai 10 
Desember 2016. Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya, Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 
Analisis kandungan nutrien pakan penelitian dilakukan di Laboratorium  Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 
 Materi yang digunakan adalah kambing peranakan Boer sebanyak 12 ekor dengan 
rata-rata bobot badan 18,3±2,7 kg dan berumur 7-9 bulan. Pakan yang diberikan berupa pakan 
lengkap yang tersusun dari rendeng kangkung dan konsentrat yaitu tepung gaplek, empok 
jagung, kulit kopi, bekatul, bungkil biji kapuk, kopra, pollard,  Distiller Dried Grain With 
Solubles (DDGS), wafer, dan urea. Metode yang digunakan adalah percobaan in vivo 
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan pakan dan 4 kelompok 
ternak berdasarkan bobot badan. Perlakuan pakan yang diberikan pada penelitian ini dalam 
bentuk pakan lengkap dengan imbangan BK adalah : P1: rendeng kangkung 20% dan 
konsentrat 80%, P2 : rendeng kangkung 40% dan konsentrat 60%, P3 : rendeng kangkung 
60% dan konsentrat 40%. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari yaitu pukul 07.00 WIB 
dan pukul 14.00 WIB. Variabel yang diukur adalah retensi nitrogen dan pertambahan bobot 
badan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan lengkap dengan level rendeng kangkung 
berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap retensi nitrogen dan pertambahan bobot 
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badan. Nilai rataan retensi nitrogen pada P1 adalah 12,84±1,46 g/ekor/hari, P2 14,64±1,48 
g/ekor/hari dan P3 9,40±1,27 g/ekor/hari. Nilai rataan pertambahan bobot badan pada P1 
adalah 241,07±8,93 g/ekor/hari, P2 254,46±14,81 g/ekor/hari dan P3 196,43±12,63 
g/ekor/hari. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan rendeng kangkung 
40% dan konsentrat 60% dalam pakan lengkap menghasilkan retensi N dan pertambahan 
bobot badan paling optimal dengan nilai 14,64 g/ekor/hari dan 254,46 g/ekor/hari. Pembuatan 
pakan lengkap untuk kambing peranakan Boer disarankan menggunakan 40% rendeng 
kangkung dan 60% konsentrat. 

vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH PEMBERIAN PAKAN LENGKAP DENGAN LEVEL 
RENDENG KANGKUNG (Ipomoea reptans, Poir) BERBEDA 

TERHADAP RETENSI N DAN PERTAMBAHAN BOBOT BADAN 
KAMBING PERANAKAN BOER 

 

 

 

SKRIPSI 
 
 
 

Oleh: 
Jaenal Yuhana 

NIM. 135050100111260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH PEMBERIAN PAKAN LENGKAP DENGAN 
LEVEL RENDENG KANGKUNG (Ipomoea reptans, Poir) BERBEDA 
TERHADAP RETENSI N DAN PERTAMBAHAN BOBOT BADAN 

KAMBING PERANAKAN BOER 
 
 

 

SKRIPSI 
 

Oleh: 

Jaenal Yuhana 
NIM. 135050100111260 

 
 
 

 

 

 
 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana peternakan pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

 
 

 
 
 
 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 
FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGARUH PEMBERIAN PAKAN LENGKAP DENGAN 
LEVEL RENDENG KANGKUNG (Ipomoea reptans, Poir) BERBEDA 
TERHADAP RETENSI N DAN PERTAMBAHAN BOBOT BADAN 

KAMBING PERANAKAN BOER 
 

 

SKRIPSI 
 

Oleh: 

Jaenal Yuhana 
NIM. 135050100111260 

 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mengetahui : 
Program Studi Peternakan 
Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya 
Ketua, 
 
 
 
Dr. Ir. Agus Susilo, S.Pt.,MP.,IPM. 
NIP. 19730820 199602 1 001 
Tanggal:    
 

Menyetujui : 
Pembimbing Utama, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP., IPU. 
NIP. 19560603 198203 2 001 
Tanggal:    
 

Menyetujui : 
Pembimbing Pendamping, 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Kusmartono 
NIP. 19590406 198503 1 005 
Tanggal:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

Isi Halaman 

RIWAYAT PENULIS .................................................................................................... i 
KATA PENGANTAR .................................................................................................... ii 
ABSTRACT ...................................................................................................................... iv 
RINGKASAN .................................................................................................................. v 
DAFTAR ISI ................................................................................................................... vii 
DAFTAR TABEL ........................................................................................................... ix 
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................... x 
DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. xi 
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................................ xii 

BAB I. PENDAHULUAN 
1.1.Latar Belakang ...................................................................................................... 1 
1.2.Rumusan Masalah ................................................................................................ 2 
1.3.Tujuan ................................................................................................................... 2 
1.4.Kegunaan .............................................................................................................. 2 
1.5.Kerangka Pikir ...................................................................................................... 3 
1.6.Hipotesis ............................................................................................................... 4 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1.Kambing Peranakan Boer ..................................................................................... 5 
2.2.PakanKambing ..................................................................................................... 6 

2.2.1. Hijauan ....................................................................................................... 6 
2.2.2. Potensirendengkangkung ............................................................................ 7 
2.2.3.Konsentrat .................................................................................................... 9 

2.3.PakanLengkap ...................................................................................................... 9 
2.4.BahanPakanLengkap ............................................................................................ 10 

2.4.1. Bungkilkopra .............................................................................................. 10 
2.4.2. Tepunggaplek ............................................................................................. 12 
2.4.3. Kulitkopi ..................................................................................................... 13 
2.4.4. Empokjagung .............................................................................................. 15 
2.4.5. Wheat pollard ............................................................................................. 16 
2.4.6. Bekatul ........................................................................................................ 18 
2.4.7. Bungkilbijikapuk(klenteng) ........................................................................ 19 
2.4.8. Distiller dried grain with solubles (DDGS) ............................................... 21 
2.4.9. Waferafkir ................................................................................................... 22 
2.4.10. Urea  ......................................................................................................... 23 

2.5.KonsumsiPakan .................................................................................................... 25 
2.6.PertambahanBobotBadan ..................................................................................... 25 
2.7.Retensi N .............................................................................................................. 26 

BAB III. MATERI DAN METODE PENELITIAN 
3.1.Lokasi dan Waktu Penelitian ................................................................................ 27 
3.2.Materi Penelitian .................................................................................................. 27 

3.2.1. Ternak ......................................................................................................... 27 
3.2.2. Kandang  ..................................................................................................... 27 

vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.3. Bahanpakanlengkap .................................................................................... 27 
3.2.4. Peralatan ..................................................................................................... 28 
3.4.5. Bahankimia ................................................................................................. 28 

3.3.Metode Penelitian ................................................................................................. 28 
3.3.1. Persiapanpenelitian ..................................................................................... 28 
3.3.2. Pelaksanaanpenelitian ................................................................................. 29 

3.4.RumusPerhitunganRetensi N dan PBB ................................................................ 30 
3.5.Variabel Penelitian ............................................................................................... 30 
3.6.Analisis Data ........................................................................................................ 30 
3.7.Batasan Istilah ...................................................................................................... 31 

BAB IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.KandunganNutrien ............................................................................................... 32 
4.2.Retensi Nitrogen ................................................................................................... 33 
4.3.PertambahanBobotBadan ..................................................................................... 34 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1.Kesimpulan ........................................................................................................... 36 
5.2.Saran ..................................................................................................................... 36 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 37 

LAMPIRAN .................................................................................................................... 45 

 

  

viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR TABEL 
Tabel Halaman 

1. Proporsibahanpakanpenyusunkonsentratdankandungannutriendalampakanlengkap 
 .......................................................................................................................... 27 

2. Kandungannutrienpakanlengkappadasetiapperlakuan..........................................  32 
3. Rataanretensi nitrogen ..........................................................................................  33 
4. Rataanpertambahanbobotbadan ............................................................................  34 

 

  

ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR GAMBAR 
Gambar Halaman 

1. Diagram alirkerangkapikirpenelitian .......................................................................  4 
2. KambingperanakanBoer ..........................................................................................  6 
3. Tanamankangkung...................................................................................................  8 
4. Pengeringanrendengkangkung.................................................................................  8 
5. Prosespembuatanbungkilkopra ................................................................................ 11 
6. Bungkilkopra ........................................................................................................... 11 
7. Prosespembuatantepunggaplek ................................................................................ 12 
8. Tepunggaplek .......................................................................................................... 12 
9. Strukturbiji kopi ....................................................................................................... 14 
10. Kulitkopi .................................................................................................................. 14 
11. Bagan pembuatanempokjagung ............................................................................... 15 
12. Empokjagung ........................................................................................................... 16 
13. Strukturbijigandum .................................................................................................. 17 
14. Pollard ..................................................................................................................... 17 
15. Bagan pembuatanbekatul ......................................................................................... 18 
16. Bekatul ..................................................................................................................... 19 
17. Bagan pembuatanbungkilbijikapuk ......................................................................... 20 
18. Bungkilbijikapuk ..................................................................................................... 20 
19. Alurproses produksi DDGS ..................................................................................... 21 
20. DDGS ...................................................................................................................... 22 
21. Wafer afkir ............................................................................................................... 23 
22. Urea ......................................................................................................................... 24 

  

x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran Halaman 

1. Analisiskadarbahankeringudara..............................................................................  45 

2. Analisiskadarbahankering oven ............................................................................... 46 

3. Analisiskadarabu ....................................................................................................  47 

4. Analisiskadarprotein kasar ...................................................................................... 58 

5. Analisiskadarseratkasar ........................................................................................... 49 

6. Analisiskadarlemakkasar ......................................................................................... 50 

7. Proporsidankandungannutrienbahanpakanlengkap ................................................. 51 

8. Alurpembuatanpakanperlakuan ............................................................................... 52 

9. Hasilanalisiskandungannutrienpakanperlakuan....................................................... 53 

10. Perhitungankoefisiensikeragaman ........................................................................... 54 

11. Denahpenelitian ....................................................................................................... 54 

12. Konsumsinutrientercernamasing-masingperlakuan................................................. 55 

13. Perhitunganhargapakanpadamasing-masingperlakuan ............................................ 55 

14. Analisiskovarian BB awalterhadapretensi N ........................................................... 56 

15. Analisisvarian (ANOVA) retensi N ........................................................................ 57 

16. Analisisvarian (ANOVA) konsumsi N .................................................................... 58 

17. Analisisvarian (ANOVA) kandungan N feses......................................................... 59 

18. Analisisvarian (ANOVA) kandungan N urin .......................................................... 60 

19. Analisiskovarian BB awalterhadap PBB ................................................................. 61 

20. Analisisvarian (ANOVA)pertambahanbobotbadan ................................................. 62 

21. Dokumentasipenelitian ............................................................................................ 63 

 

 

  

xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR SINGKATAN 

%  : Persen 

BB  : BobotBadan 

BK  : BahanKering 

BO  : BahanOrganik 

Ca  : Calcium 

dkk  : dankawan-kawan 

Dsb  : Dan sebagainya 

g  : gram 

HCl  : HidrogenChlorida 

kg  : kilogram 

Kkal  :Kilokalori 

LK  : LemakKasar 

ME  : MetabolismeEnergi 

N  : Nitrogen 

P  : Phospor 

PBB  : PertambahanBobotBadan 

pH  : potential of Hidrogen 

PK  : Protein Kasar 

RAK  : RancanganAcakKelompok 

SK  : SeratKasar 

SNI  : Standart Nasional Indonesia 

TDN  : Total Digestible Nutrient 

xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIWAYAT PENULIS  

Penulis bernama lengkap Jaenal Yuhana, dilahirkan di Blitar pada 
tanggal 24 September 1992 sebagai putra kedua dari dua bersaudara pasangan 
Bapak Sunaryo dan Ibu Sukarmini. Penulis menempuh pendidikan formal 
berawal dari TK Dharma Wanita 02 lulus tahun 2000. Pendidikan sekolah 
dasar di SDN Semen 05 Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar lulus tahun 
2005. Pendidikan lanjutan tingkat pertama di SMPN 1 Gandusari Kabupaten 
Blitar lulus tahun 2008. Pendidikan  tingkat atas di SMKN 1 Bawen 
Kabupaten Semarang lulus tahun 2013. 

Semasa SMK penulis pernah mengikuti lomba kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat nasional 
pada tahun 2013. Penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya pada tahun 2013 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 
(SBMPTN). 

Penulis aktif mengikuti beberapa organisasi dan kegiatan kemahasiswaan di dalam maupun 
di luar kampus. Penulis masuk menjadi anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kelompok 
Ilmiah Mahasiswa  (KIM) dan UKM Barisan Orang Sukses (BOS) Fakultas Peternakan pada 
tahun 2013, menjadi Staff Ahli Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UB tahun 2014, menjadi 
Ketua DPM Fakultas Peternakan tahun 2015, dan pernah menjadi asisten praktikum Dasar Nutrisi 
Ternak dan Bahan Makanan Ternak pada tahun 2015. Penulis memiliki pengalaman magang 
kerja manajemen pemeliharaan sapi dan kambing pejantan untuk produksi semen di Balai Besar 
Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari pada tahun 2015. Penulis melaksanakan Praktek Kerja 
Lapang (PKL) di PT. Prospek Karyatama, Farm Wadeng Kabupaten Gresik pada tahun 2016 
dengan judul manajemen pemeliharaan ayam petelur strain Hy-Line Brown periode starter dan 
grower. Penulis pernah menjadi tenaga pembantu pengajar pada yayasan KNDJH (Kisah Nyata 
Dalam Jeritan Hati) di kampung pemulung Jl. Muharto Kota Malang pada tahun 2014. Penulis 
merupakan anggota aktif organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) komisariat 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan mengemban amanah menjadi komisaris pada 
periode kepengurusan tahun 2016-2017. Pengalaman lain diluar kampus yang pernah diikuti 
adalah kegiatan survey peningkatan kemandirian ekonomi peternak kambing yang dibiayai oleh 
kerjasama lembaga SAFIRA dan Bank BRI pada tahun 2016 dan tahun 2017.  
 

 

 

 

  

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 
 

Alhamdulillahirabbil’alamin  puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT atas 
limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan 
penulisan skripsi ini. Penelitian ini merupakan serangkaian penelitian bersama saudara Yanis 
Ahmad Susanto dan saudari Nadliyah Rachmawati. Penelitian ini merupakan bagian dari proyek 
Iptek bagi Inovasi dan Kreativitas Kampus (IbIKK) yang diketuai oleh Ibu Prof. Dr. Ir. Hartutik, 
MP.,IPU. dengan anggota Bapak Prof Dr. Ir. Kusmartono, Dr. Ir. Marjuki, M.Sc dan Ibu 
Artharini Irsyammawati, S.Pt, MP. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai 
pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
yang terhormat: 

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP., IPU., selaku Pembimbing Utama dan Bapak   Prof. Dr. Ir. 
Kusmartono selaku Pembimbing Pendamping atas saran, arahan dan bimbingannya mulai 
dari penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan skripsi ini. 

2. Bapak Prof. Dr. Sc. Agr. Ir. Suyadi, MS., IPU., selaku Dekan Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya yang telah mengijinkan dan memberikan fasilitas selama studi. 

3. Ibu Dr. Ir. Sri Minarti, MP., IPM., selaku Ketua Jurusan Peternakan yang telah banyak 
membina kelancaran proses studi. 

4. Bapak Dr. Agus Susilo S.Pt, MP., IPM., selaku Ketua Program Studi Peternakan yang 
telah banyak membantu kelancaran proses studi. 

5. Bapak Dr. Ir. Mashudi, M.Agr. Sc., IPM., selaku Koordinator Minat Nutrisi dan Makanan 
Ternak, serta Ibu Artharini Irsyammawati S.Pt, MP., selaku Sekretaris Minat Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang telah banyak 
membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi. 

6. Bapak almarhum Sugiyono selaku laboran Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya yang telah membantu analisis pakan selama 
pelaksanaan penelitian. 

7. Ibu Asri Nurul Huda, S.Pt, M,Sc., yang telah memberikan dukungan dan pengarahan 
selama proses penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan skripsi 
ini. 

8. Bapak Sunaryo dan Ibu Sukarmini selaku orang tua serta kakak tercinta Ninik Purwati 
sekeluarga atas perhatian dan dukungannya baik secara moril maupun materiil. 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Rekan satu tim penelitian, saudara Yanis Ahmad Susanto dan saudari Nadliyah 
Rachmawati atas kerjasamanya yang baik selama pelaksanaan penelitian sampai dengan 
penulisan skripsi. 

10. Korps Pejuang Pemikir – Pemikir Pejuang keluarga besar Komisariat GMNI FAPET UB 
yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi dan tempat mendapatkan solusi dari 
setiap permasalahan selama proses studi. 

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan 
keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran pembaca untuk membuat 
perbaikan penulisan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga penulisan skripsi ini dapat 
memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan pembaca sekalian. 

Malang, 23 Maret 2019 
 

 
 

Penulis 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 
PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang 
Pakan merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan usaha peternakan. Hal 

ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk pakan memiliki kontribusi hingga 80% dari 
total biaya produksi. Penyediaan bahan pakan yang ekonomis dan terjamin baik kualitas 
maupun kuantitasnya masih menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha 
peternakan di Indonesia. Pakan ternak ruminansia pada umumnya terdiri dari hijauan sebagai 
sumber serat dan konsentrat sebagai pakan pelengkap kebutuhan nutrisi ternak. Ketersediaan 
hijauan di Indonesia seringkali mengalami kekurangan pada saat musim kemarau, sehingga 
menyebabkan peternak kesulitan mendapatkan pakan. Hijauan dalam bentuk segar memiliki 
kadar air yang tinggi sehingga dalam proses penyimpanannya membutuhkan banyak tempat 
dan aerasi yang baik. Salah satu kerugian dalam penyimpanan hijauan segar adalah mudah 
berjamur, mudah membusuk sehingga tidak tahan lama. Upaya untuk mengatasi masalah 
tersebut adalah dengan mencari sumber pakan alternatif. Rendeng kangkung merupakan salah 
satu limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan sumber serat bagi ternak 
ruminansia. Rendeng kangkung merupakan bahan pakan yang berasal dari daun dan batang 
tumbuhan kangkung yang dikeringkan. Canadianti (2013) menerangkan bahwa kandungan 
nutrisi rendeng kangkung cukup bagus dengan BK 84,45%, PK 11,13%, SK 27,64%, dan 
TDN 57,8%. Penggunaan rendeng kangkung sebagai bahan pakan altenatif sangat perlu untuk 
dikembangkan mengingat pakan hijauan berupa hijauan segar sulit didapat pada musim 
kemarau. Purnamasari (2013) menyatakan bahwa penggunaan rendeng kangkung dapat 
menekan biaya produksi, karena rendeng kangkung dapat digunakan sebagai alternatif 
pengganti pakan hijauan dan meminimalkan penggunaan konsentrat. Produksi rendeng 
kangkung terbesar di Jawa Timur terletak di Kabupaten Lamongan, dimana produksi selama 
satu musim sebesar 12.697,61 ton dengan luas lahan tanam 3.947 Ha (Dahlan, Wardoyo dan 
Prasetyo, 2013). Pemanfaatan rendeng kangkung sebagai pakan ternak sangat perlu untuk 
terus dikembangkan sebagai alternatif pakan sumber serat disaat hijauan sulit untuk 
didapatkan. 

Penggunaan rumput, leguminosa, dan limbah pertanian di Indonesia sebagai bahan 
pakan kambing dari segi kuantitas maupun kualitas masih kurang memadai untuk 
meningkatkan produktivitas kambing. Pakan kambing sebaiknya ditambahkan konsentrat 
sebagai suplemen untuk menutupi kekurangan nutrisi yang terdapat pada hijauan. Kenyataan 
di lapang menunjukan bahwa pemberiaan hijauan yang terpisah dengan konsentrat sering 
menimbulkan masalah, diantaranya pH rumen turun akibat pasokan konsentrat yang 
berlebihan dalam waktu yang sangat singkat. Kondisi ini dapat menyebabkan aktivitas 
mikroba rumen menurun sehingga produktivitas kambing tidak dapat tampil secara maksimal. 
Beberapa masalah tersebut dapat dicegah dengan pemberian pakan lengkap. Pakan lengkap 
adalah campuran pakan yang dibuat dari hijauan dan konsentrat yang diberikan secara tunggal 
pada ternak. Penggunaan pakan lengkap pada berbagai penelitian terbukti dapat menjamin 
perbaikan nutrisi dari limbah pertanian dengan biaya produksi pakan yang lebih murah 
dibandingkan dengan hanya penggunaan konsentrat. 
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Kambing merupakan salah satu komoditi ternak yang memiliki populasi cukup tinggi 
dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
populasi kambing di Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2016 terus mengalami 
peningkatan. Populasi kambing dari tahun 2009-2016 berturut-turut adalah 15.815.317 ekor, 
16.619.599 ekor, 16.946.187 ekor, 17.905.862 ekor, 18.500.321 ekor, 18.639.532 ekor, 
19.012.794 ekor dan 19.608.181 ekor. Peningkatan populasi ternak kambing tersebut 
merupakan bukti bahwa budidaya kambing masih digemari oleh masyarakat Indonesia. 
Peningkatan kebutuhan masyarakat akan daging kambing menjadi peluang usaha produksi 
ternak kambing. Salah satu jenis kambing yang berpotensi untuk dibudidayakan sebagai 
kambing pedaging adalah kambing peranakan Boer. Kambing peranakan Boer merupakan 
kambing hasil persilangan antara kambing pejantan Boer dengan kambing betina kacang. 
Kambing ini cocok dibudidayakan sebagai kambing pedaging karena memiliki potensi 
pertambahan bobot badan dan persentase karkas yang lebih baik daripada kambing jenis 
lainnya. Kendala yang ada saat ini populasi kambing peranakan Boer masih terbatas, sehingga 
diperlukan upaya perbanyakan populasi. Salah satu upaya peningkatan populasi kambing 
peranakan Boer adalah dengan meningkatkan populasi kambing peranakan Boer betina. 
Peningkatan populasi kambing betina ini harus selaras dengan perbaikan mutu kambing betina 
yang dibudidayakan sejak awal dengan tujuan sebagai indukan yang bagus. Pada masa yang 
akan datang, kambing peranakan Boer berpeluang menjadi salah satu primadona kambing di 
Indonesia karena memiliki tingkat produktivitas daging yang paling tinggi dibandingkan jenis 
kambing lainnya. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang 
pengaruh level pemberian rendeng kangkung dalam pakan lengkap terhadap penampilan 
produksi kambing peranakan Boer yang meliputi retensi N dan Pertambahan Bobot Badan 
(PBB). Penelitian ini merupakan bagian dari program Iptek bagi Inovasi dan Kreativitas 
Kampus (IbIKK) tahun 2016-2017 dengan tujuan untuk mengetahui potensi pemanfaatan 
rendeng kangkung sebagai bahan pakan bagi ternak kambing. 

1.2. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian pakan 

lengkap dengan level rendeng kangkung berbeda terhadap retensi N dan pertambahan bobot 
badan kambing peranakan Boer. 

1.3. Tujuan 
Tujuan penelitian ini untuk :  

1. Mengetahui pengaruh pemberian pakan lengkap dengan level rendeng kangkung 
berbeda terhadap retensi N dan pertambahan bobot badan kambing peranakan Boer. 

2. Menentukan level optimal penggunaan rendeng kangkung dalam pakan lengkap. 

1.4. Kegunaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi tentang pengaruh 

pemberian pakan lengkap dengan level rendeng kangkung berbeda terhadap retensi N dan 
pertambahan bobot badan kambing peranakan Boer. 
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1.5. Kerangka Pikir 
Bahan pakan alternatif yang berasal dari limbah pertanian seperti rendeng kangkung dan 

limbah kopi telah banyak dimanfaatkan peternak kambing sebagai pakan, namun belum ada 
upaya pengolahan untuk menambah kandungan nutrisi. Rendeng kangkung berpotensi sebagai 
pakan alternatif karena memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dari pada jerami padi. 
Sentra produksi rendeng kangkung berpusat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur dengan 
jumlah produksi total yakni 12.697,61 ton selama satu musim atau 2,12 ton per bulan. 
Menurut Mashudi, Sudarwati, Kamaliyah dan Kusmartono (2014) rendeng kangkung 
memiliki PK 9,71%, SK 26,06%, dan lignin 2,36%. Rendeng kangkung berperan sebagai 
sumber serat  yang akan menggantikan hijauan, terutama pada saat hijauan sulit didapat. 
Rendeng kangkung berasal dari tanaman kangkung yang telah diambil bijinya kemudian 
dikeringkan, sehingga penggunaannya tidak akan bersaing dengan kebutuhan manusia 
(Wardhana, Satriya, Sudiyono dan Dewanti, 2014). Rendeng kangkung dapat dimanfaatkan 
sebagai pakan ternak untuk meningkatkan pemanfaatan limbah pertanian. 

Pakan lengkap merupakan campuran antara pakan hijauan dan konsentrat yang 
mengandung nutrisi lengkap sesuai dengan kebutuhan ternak. Pembuatan pakan lengkap 
bermanfaat untuk melengkapi nutrisi pakan yang belum mencukupi kebutuhan ternak. 
Rendeng kangkung memiliki kandungan serat kasar yang tinggi dan protein yang rendah, 
sehingga perlu ditambahkan bahan lain untuk mencukupi kebutuhan nutrisi pakan. Beberapa 
bahan lain yang dipilih untuk melengkapi nutrisi pakan adalah bahan sumber protein 
diantaranya pollard, tepung udang, bungkil kopra, dan bahan penyusun konsentrat lainnya. 

Produktifitas kambing dan efisiensi usaha peternakan kambing di Indonesia sampai saat 
ini masih rendah, sementara permintaan daging terus meningkat seiring dengan meningkatnya 
kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani. Penyebab dari 
permasalahan tersebut adalah pakan yang diberikan belum mampu mencukupi kebutuhan 
nutrien kambing secara seimbang . Penyebab yang lain adalah pemilihan jenis kambing yang 
tidak sesuai dengan tujuan budidaya, misalnya jenis kambing perah dibudidayakan untuk 
tujuan produksi daging sehingga karkas yang didapat kurang efisien. Hal ini dipengaruhi oleh 
minimnya pengetahuan peternak mengenai pemilihan bibit unggul untuk tujuan usaha 
budidaya kambing pedaging. Kambing peranakan Boer merupakan kambing hasil persilangan 
antara kambing jantan Boer dengan kambing betina kacang yang berpotensi sebagai ternak 
penghasil daging. Potensi dan keunggulan kambing Boer perlu disosialisasikan kepada 
masyarakat peternak untuk meningkatkan populasinya. Salah satu upaya peningkatan populasi 
kambing peranakan Boer adalah dengan meningkatkan populasi kambing peranakan Boer 
betina sebagai indukan. Peningkatan populasi kambing betina ini harus selaras dengan 
perbaikan mutu kambing yang dibudidayakan dengan manajemen yang baik sejak awal, 
sehingga dapat dijadikan indukan yang bagus. 
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Gambar. 1.  Diagram alir kerangka pikir penelitian 

 
1.6. Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini adalah level penggunaan rendeng kangkung dalam pakan 
lengkap yang berbeda memberikan pengaruh terhadap retensi N dan pertambahan bobot 
badan kambing peranakan Boer. 

 

 

Pakan Ruminansia 

Hijauan 
• Ketersediaan terbatas, terutama 

pada saat musim kemarau 
• Daya simpan tidak tahan lama/ 

mudah rusak 

Konsentrat 
• Harga relatif lebih mahal 
• Pemanfaatan bahan pakan 

sumberdaya lokal 

Rendeng kangkung 
• Tersedia pada musim kemarau 
• Daya simpan tahan lama 
• Disukai ternak ruminansia 

● Bungkil kopra ● Bekatul 
● DDGS ● Wafer 
● Bungkil biji kapuk ● Empok 
● Pollard ● Kulit kopi 
● Urea ● Tepung gaplek 

Pakan alternatif sumber serat 

Pakan lengkap 
• P1 (20% rendeng kangkung + 80% konsentrat) 
• P2 (40% rendeng kangkung + 60% konsentrat) 
• P3 (60% rendeng kangkung + 40% konsentrat) 

Retensi N PBB 

Perlakuan terbaik 

Kambing peranakan Boer 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kambing Peranakan Boer 
Kambing merupakan salah satu jenis ternak ruminansia kecil yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai penghasil daging di Indonesia. Perkembangan minat budidaya 
kambing di Indonesia semakin meningkat, hal ini karena kondisi iklim tropis yang sangat 
cocok untuk perkembangan kambing lokal maupun kambing yang diimpor dari luar negeri. 
Jenis kambing lokal yang banyak terdapat di Indonesia adalah kambing kacang, tetapi 
kambing tersebut memiliki badan relatif kecil sehingga banyak diupayakan perkawinan silang 
dengan kambing Boer ataupun kambing peranakan Ettawah (Anggara, Nasich, Nugroho dan 
Kuswati, 2016). Kambing merupakan salah satu komoditi peternakan yang belum digali 
potensinya secara optimal. Usaha budidaya kambing sebenarnya cukup strategis dan penting 
karena permintaan daging khususnya daging sapi cenderung semakin meningkat dan produksi 
daging sapi belum mampu mencukupi kebutuhan nasional sehingga daging kambing 
berpotensi sebagai pendukung swasembada daging nasional. Berdasarkan data BPS tahun 
2010 jumlah populasi kambing di Indonesia sekitar 15.853.161 ekor. Keberadaan populasi 
kambing meningkat rata-rata 4,75% selama kurun waktu 2006 sampai dengan 2010, 
sementara itu permintaan konsumsi daging kambing juga meningkat rata-rata 27,4% selama 
tahun 2006 sampai dengan 2008 (Anonymous, 2010). 

Kambing Boer berasal dari Afrika Selatan. Kambing ini banyak diekspor dan 
dikembangkan di negara seperti Seldania Baru, Australia, Canada, Argentina, dsb. Ciri-ciri 
dari kambing Boer yaitu tubuh pendek besar, telinga menggantung, leher pendek, punggung 
rata, jantan dan betina bertdanuk, dengan tinggi badan jantan dewasa rata-rata 80-90 cm, 
tinggi badan betina dewasa rata-rata 70 cm, bobot dewasa untuk betina rata-rata 80 kg dan 
jantan 100 kg (Pamungkas, Batubara, Doloksaribu dan Sihite, 2009). 

Berikut ini Taksonomi kambing secara umum  (Susilorini, Manik dan Muharlien, 2008). 
Kingdom : Animalia 
Filum : Chordata 
Kelas : Mammalia 
Ordo : Artiodactyla 
Famili : Bovidae 
Subfamili : Caprinae 
Sub-ordo : Ruminantia 
Genus : Capra 
Spesies : Capra aegagrus 
Kambing peranakan Boer merupakan kambing hasil persilangan antara kambing 

pejantan Boer dengan kambing betina lokal (kacang). Menurut Pamungkas dkk (2009), ciri-
ciri dari kambing peranakan Boer yaitu tubuh pendek besar, telinga menggantung, leher 
pendek, punggung rata, jantan dan betina bertdanuk, dengan tinggi badan jantan dewasa rata-
rata 70-85 cm, tinggi badan betina dewasa rata-rata 70 cm, bobot dewasa untuk betina rata-
rata 68 kg dan jantan 80-90 kg.  
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Gambar 2. Kambing peranakan Boer (Prabowo, 2010) 

Sumoprastowo (1993) menyatakan bahwa pemberian pakan pada ternak kambing 
sebaiknya dilakukan sedikit demi sedikit tetapi berulang kali, atau dengan cara memberikan 
secara ad libitum sesuai kebiasaan kambing, sehingga untuk memenuhi kebutuhan nutrien 
bagi ternak tersebut perlu diberi kesempatan yang lebih banyak untuk membangun jaringan–
jaringan baru yang rusak. Kandungan protein pakan yang lebih tinggi diharapkan dapat 
meningkatkan peran protein untuk membangun jaringan tubuh sehingga dapat meningkatkan 
petambahan bobot badan pada ternak. Kualitas bahan pakan dapat dilihat pada besarnya 
pengaruh terhadap penampilan ternak melalui konsumsi dan kecernaan bahan pakan tersebut. 
Pengaruh konsumsi pada ternak dapat meningkatkan kecernaan nutrien yang terdapat pada 
bahan pakan. Menurut Paramita, Susanto dan Yulianto (2008) menyatakan bahwa konsumsi 
dan kecernaan dipengaruhi oleh jumlah serta kandungan nutrien dalam pakan ternak. 

2.2. Pakan Kambing 
Pakan adalah bahan pakan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak 

diolah, baik untuk diberikan kepada ternak untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan 
berkembang biak. Pakan merupakan faktor utama keberhasilan dalam usaha pengembangan di 
peternakan. Menurut Tillman, Hartadi, Reksohadiprojo, Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo 
(1998) menyatakan bahwa pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan dapat 
digunakan oleh ternak. Pakan ternak adalah bahan yang dapat dimakan, tetapi tidak semua 
komponen dalam bahan pakan ternak tersebut dapat dicerna oleh ternak. Pada musim 
penghujan produksi hijauan melimpah dan sebaliknya pada musim kemarau panjang produksi 
hijauan sangat berkurang. Oleh karena itu untuk meningkatkan produktivitas perlu tersedia 
pakan secara kontinyu yaitu dalam bahan pakan lengkap. 

Pakan kambing dapat disediakan dalam bentuk hijauan dan konsentrat. Satu hal yang 
penting adalah pakan dapat memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan 
mineral (Sarwono, 2003). 

2.2.1. Hijauan 
Hijauan merupakan pakan pokok untuk ternak ruminansia. Kuantitas dan 

kualitas hijauan sangat menentukan produktivitas dan perkembangan ternak. 
Kebutuhan ternak ruminansia terhadap hijauan per harinya sekitar 10% segar dari 
bobot badan. Pada ternak besar seperti sapi dan kerbau membutuhkan pakan sekitar 
20-25 kg/ekor/hari, sedangkan kambing dan domba membutuhkan pakan sekitar 5-7 
kg/ekor/hari. Berdasarkan kebutuhan tersebut sangat diperlukan adanya ketersediaan 
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pakan yang cukup secara kontinyu. Ketersediaan hijauan di Indonesia terbilang 
cukup melimpah pada musim penghujan, tetapi ketika musim kemarau pakan  akan 
sangat rendah produksinya untuk mengatasi kesulitan mendapatkan hijauan ternak 
diperlukan upaya yang efektif agar hijaun pakan yang sering digunakan dalam hal ini 
adalah rumput gajah, rumput lapang dan leguminosa (lamtoro, daun nangka, daun 
kaliandra) dapat tersedia sesuai kebutuhan (Bamualim, Kuswandi, Azahari dan 
Haryanto, 2007). 

 
2.2.2. Potensi Rendeng Kangkung (Ipomoea reptans, Poir) 

  Kangkung darat (Ipomoea reptans, Poir) merupakan salah satu jenis tanaman 
yang termasuk dalam famili Convulaceae dan dapat hidup di air dan di darat. 
Kangkung merupakan tanaman tahunan akuatik atau semiakuatik yang banyak 
ditanam di wilayah tropika dan subtropika. Kangkung darat mampu hidup di tempat 
yang kering dan memiliki ciri-ciri daun berwarna hijau muda dan berbentuk menjari 
serta batang yang tegak. 

Kangkung darat dapat ditanam pada dataran tinggi maupun dataran rendah 
sampai 2000 meter dpl dengan waktu tanam yang baik pada musim hujan. Tanaman 
kangkung membutuhkan kondisi tanah liat yang mengandung bahan organik tinggi 
dengan pH berkisar antara 5,3-6,0 dan suhu ideal 25-30˚C (Siemonsma dan Piluek, 
1994). Tanaman kangkung memiliki masa tanam yang singkat sehingga tingkat 
kerusakan akibat serangan penyakit sangat rendah. Tanaman kangkung memiliki 
kemampuan yang cukup baik dalam penyerapan unsur hara dan dapat dipanen pada 
fase vegetatif (Thomson, 2003).  

Kangkung merupakan salah satu tanaman yang memiliki nutrien yang tinggi 
dengan harga murah dan mudah didapat. Beberapa kelebihan tanaman kangkung 
adalah memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai keadaan lingkungan 
tumbuh, mudah dalam pemeliharaan, dan relatif murah dalam penyediaan usaha tani. 
Pemanenan kangkung darat dilakukan setelah 20-30 hari memanenan dengan 
mencabut tanaman sampai ke akarnya, sedangkan tanaman kangkung air dipanen 
setelah 4-6 minggu penanaman dengan memotong tanaman 5-10 cm diatas tanah. 
Batang tanaman kangkung darat lebih besar dan tidak berongga dibandingkan dengan 
tanaman kangkung air yang kecil dan berongga (Siemonsma dan Piluek, 1994). 

Kangkung darat (Ipomoea reptans, Poir) berasal dari kawasan Asia tropis 
tepatnya di India dan dapat ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara, Afrika tropis, 
Amerika Tengah dan Selatan serta Oceania. Kangkung darat merupakan tumbuhan 
menjalar yang dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan di daerah tropis. Tanaman 
kangkung darat berproduksi optimum pada daerah tropis yang memiliki kondisi tanah 
yang subur, banyak mengandung unsur hara dan tidak tergenang air seperti di sawah 
maupun rawa-rawa. Batang dan akar tanaman kangkung darat yang ditanam pada 
tanah yang tergenang air akan membusuk dan mati. Tanaman kangkung darat 
memiliki bunga yang berbentuk seperti terompet dan mahkota bunga berwarna putih. 
Buah kangkung darat berbentuk bulat dimana didalamnya terdapat tiga butir biji 
berwarna coklat kehitaman. Biji kangkung merupakan alat perbanyakan tanaman 
kangkung darat secara generatif  (Rukmana, 1994). Tanaman kangkung darat memiliki 
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produksi segar 7-30 ton/Ha dan sangat responsif terhadap pemupukan N (Ashari, 
1995). Kangkung darat segar mengandung air 91,6%, PK 2,7%, lemak 0,4%, 
karbonhidrat 5%, dan SK 2,7%, Ca 0,08%, Mg 0,05%, Fe 0,003%, provitamin A 
4000-10.000 IU/100 g dan vitamin C 0,03-0,13% (Siemonsma dan Piluek, 1994). 

 
Gambar 3. Tanaman kangkung 

 
 Klasifikasi kangkung darat (Gambar 3) menurut Suchaida, Wicaksono dan 
Suryanto (2015) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 
Divisi  : Magnoliophyta 
Kelas   : Magnoliopsida 
Ordo`   : Solanales 
Famili  : Convolvulaceae 
Genus  : Ipomoea 
Spesies   : Ipomoea reptans 
Nama binomial : Ipomoea reptans, Poir. 

 

 
Gambar 4. Pengeringan rendeng kangkung 

 
Rendeng kangkung berasal dari tanaman kangkung darat yang menjalar hingga 

tua kemudian dipotong sampai ke akarnya, diambil bijinya dan dibiarkan hingga 
mengering (Gambar 4). Rendeng kangkung merupakan bahan pakan ternak yang 
berasal dari tanaman kangkung yang dikeringkan dan diperkecil ukuran partikelnya. 
Rendeng kangkung yang telah mengering dicacah dan digiling sehingga diperoleh 
bahan baku pakan dalam bentuk menyerupai konsentrat. Produktivitas kangkung darat 
di Provinsi Jawa Timur menurut BPS adalah sebagai berikut: 16.067 ton (2010); 
23.814 ton (2011); 18.785 ton (2012); 17.421 ton (2013); 35.220 ton (2014); dan 
14.140 ton (2015).  
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Rendeng kangkung merupakan bahan pakan ternak yang berasal dari kangkung 
yang dikeringkan dan dipotong dengan ukuran 1-2 cm (Arini dan Kafiar, 2014). 
Rendeng kangkung dapat juga dikatakan dengan jerami kangkung mengingat rendeng 
kangkung hasil samping atau limbah dari tanaman kangkung yang diambil bijinya 
untuk kebutuhan industri baik itu kosmetik maupun untuk benih. Produksi rendeng 
kangkung terbesar di Provinsi Jawa Timur terletak pada Kabupaten Lamongan, 
produksi yang dihasilkan selama satu musim sebesar 12.697,61 ton dengan luas lahan 
tanam 3.947 ha (Dahlan, Wardoyo dan Prasetyo, 2013).  Kandungan nutrien rendeng 
kangkung cukup bagus dengan PK 11,13%, SK 27,64%, dan TDN 57,8%. Peternak di 
daerah Jawa Timur sudah banyak menggunakan kangkung kering sebagai pakan 
ternak (Canadianti, 2013). Penggunaan rendeng kangkung sebagai pakan ruminansia 
belum digunakan secara maksimal karena kurangnya pengetahuan peternak, dengan 
ini penggunaan rendeng kangkung sebagai pakan ternak perlu dikembangkan 
mengingat ketersediaan hijauan tidak tersedia secara kontinyu. Harga rendeng  
kangkung cukup terjangkau yakni Rp. 2000/kg sehingga layak digunakan sebagai 
bahan baku pakan. Biaya produksi pakan ditekan dengan penggunaan rendeng 
kangkung sebagai alternatif pengganti rumput dan meminimalkan penggunaan 
konsentrat (Purnamasari, 2013). Rendeng kangkung memiliki kandungan anti nutrisi 
konden tanin cukup rendah yaitu 2,36% sehingga rendeng kangkung berpotensi 
dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak (Mashudi, Sudarwati, Kamaliyah dan 
Kusmartono, 2014).  

2.2.3. Konsentrat  
Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan 

lain untuk meningkatkan keseimbanganan nutrisi dari keseluruhan pakan dan 
dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen atau pakan pelengkap. 
Konsentrat dapat dibagi menjadi dua, yaitu konsentrat sumber energi dan konsentrat 
sumber protein. Konsentrat sumber energi adalah konsentrat dengan kandungan energi 
tinggi, rendah kandungan protein (PK kurang dari 20%) dan kandungan SK kurang 
dari 18%. Konsentrat sumber protein adalah konsentrat yang kandungan protein tinggi 
(lebih besar dari 20%). Bahan pakan kelompok ini antara lain adalah tepung ikan, 
bungkil kacang tanah, dan tepung darah (Hdanayanta, 2003). 

Konsentrat dapat diberikan sebanyak 45% apabila kualitas hijauan sangat baik. 
Tipe konsentrat dalam pakan dapat mempengaruhi pertumbuhan. Koefisien cerna 
pakan tinggi apabila jumlah konsentrat adalah 40% dari total bahan kering dalam 
pakan. Pemberian konsentrat dan hijauan perlu diatur intervalnya, sehingga jumlah 
mikroba rumen maksimal dan kerja mikroba optimal, sehingga tingkat pencernaan  
akan lebih optimal (Sucipto, 2005). 

 
2.3. Pakan Lengkap 

  Pakan lengkap merupakan kumpulan bahan-bahan pakan hijauan dan konsentrat yang 
telah disusun sesuai kebutuhan, dan diproses menjadi satu formulasi pakan dan diberikan 
secara bebas pada ternak untuk memasok nutrien pakan yang dibutuhkan ternak Reddy 
(1988). Campuran  hijauan dengan konsentrat menjadi satu pakan yang dikenal dengan 
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pakan lengkap dapat diberikan secara tunggal pada ternak. Menurut Siregar, Hidayati dan 
Panggabean (1990) pakan lengkap adalah suatu campuran hijauan dengan konsentrat 
dengan rasio tertentu dalam ukuran partikel yang seragam dan kering. Pembuatan pakan 
lengkap merupakan metode yang dapat memperbaiki rendahnya kualitas limbah pertanian. 
Cara ini tidak hanya menjamin perbaikan nutrisi dari limbah pertaniaan tetapi juga 
membantu dalam formulasi pakan yang imbang nutrien  dengan biaya produksi yang 
murah. Perkembangan teknik pemberian pakan lengkap juga semakin banyak digunakan 
pada industri penggemukan untuk memaksimalkan pertambahan bobot badan menjelang 
ternak dipasarkan (Ginting, 2009). 

  Pakan lengkap dibuat dari bahan bahan limbah pertanian dan perkebunan sebagai 
sumber seratnya seperti kulit kacang tanah, jerami kedelai, tongkol jagung, dan  pucuk 
tebu, ditambah limbah agroindustri sebagai sumber energi yaitu pollard, dedak padi, 
tepung tapioka, tetes, dan onggok. Bahan bahan sumber protein seperti bungkil kopra, 
bungkil sawit, bungkil minyak biji kapuk, kulit kopi, kulit coklat, urea dan dilengkapi 
dengan bahan sumber mineral seperti garam dapur, zeolit, tepung tulang, dan mineral mix. 
Pembuatan pakan lengkap, mempertimbangkan kandungan nutrien dari masing-masing 
bahan penyusun dan tingkat kebutuhan nutrien ternak serta pertimbangan harga (Wahyono 
dan Hardianto, 2004). 

   Berdasarkan keterangan Kamalidin, Agus dan Budisatria (2012) kandungan nutrien 
pakan lengkap untuk penggemukan kambing potong yaitu BK 88%, PK 14,7%, LK 3,0%, 
SK 15,4%, Abu 8,7%, BETN 51,8% dan TDN 64,4%. Menurut Nusi, (2011) kandungan 
nutrien pakan lengkap untuk kambing potong yaitu PK 13,61 % dan TDN 67,68 %.  

  Menurut Hartadi, Reksohadiprojo dan Tillman  (1997) produksi pakan lengkap dapat 
dilakukan dengan berbagai cara. Prinsip pembuatan pakan lengkap adalah produk hasil 
pencampurannya homogen, artinya setelah dilakukan pengujian fisik tampak tercampur 
merata dan bila dilakukan analisis di laboratorium kandungan nutrien sesuai dengan hasil 
perhitungan yang telah diinformasikan. Reddy (1988) menyatakan bahwa pakan lengkap 
dibuat dengan mencampur seluruh bahan pakan secara merata. Ukuran partikel bahan 
pakan yang seragam akan meningkatkan homogenitas dari pakan. Ukuran partikel pakan 
minimal setelah proses pencampuran adalah ±6,23 mm yang berdampak pada bulk density 
pakan lengkap.  

 
2.4. Bahan Pakan Lengkap 

 
2.4.1. Bungkil kopra 

Bungkil kopra merupakan hasil samping dari proses ekstraksi minyak kelapa. 
Produksi bungkil kopra di Indonesia sebesar 520.000 ton pertahun (USDA, 2013) 
dimanfaatkan sebagai pakan sumber protein untuk ternak. Bungkil kopra memiliki 
kandungan antara lain 93,7% bahan kering, 31,7% BK protein kasar, 11,6% BK lemak 
kasar, 8% BK serat kasar 9,35% dan 10,8% BK abu (FAO, 2001). Menurut Anonymous 
(2006), bungkil kopra mengandung bahan kering sebesar 88,47%, PK 23,74%, LK 3,59%, 
SK 16,16%, dan TDN 68,02%. Level pemberian pakan bungkil kopra pada pakan kambing 
potong adalah 6-18% dari total rasio yang akan diberikan. Limbah dapat diolah sebagai 
bahan pakan ternak dan banyak terdapat di Indonesia.  
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Gambar 5. Proses pembuatan bungkil kopra 

 
Bungkil kopra masih mengandung protein, karbohidrat, mineral dan sisa-sisa 

minyak yang tinggi (Kurniawan, 2016). Daerah tropis seperti Indonesia memproduksi 
kelapa yang tinggi sehingga produksi bungkil kopra sekitar 17,055 juta ton pertahun luas 
lahan 2.345 ha dengan jumlah 12,915  milyar butir (24.4% produksi dunia), sehingga 
bungkil  kopra memiliki ketersediaan melimpah dengan harga yang relatif murah (Tarigan, 
2005).  Umiyasih dan Antari (2011) melaporkan kandungan nutrisi pada bungkil kopra 
adalah BK 88,47; PK 23,74; LK 3,59; SK 16,16 dan TDN 68,02%. Proses pengolahan 
kopra dilakukan oleh pabrik pengolahan kopra, dengan bahan baku berasal dari kelapa 
rakyat. Produktivitas kopra terbatas, dan hasil akhir yang diperoleh pada umumnya belum 
memenuhi kualitas standar. Bungkil kopra adalah ampas yang berasal dari kopra yang 
telah diambil minyaknya dengan proses pemerasan mekanis atau proses ekstraksi. Bungkil 
kopra terdiri dari 2 jenis mutu yaitu: 
• Jenis A, yakni bungkil kopra hasil proses ekstraksi 
• Jenis B, yakni bungkil kopra hasil proses pemerasan mekanis 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6. Bungkil kopra 
 

Bungkil kopra mengandung air 11, minyak 20, protein 27, karbohidrat 12 dan abu 5%. 
Bungkil kopra banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena memiliki kandungan 
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protein yang cukup tinggi (Anonymous, 2010). Menurut Umiyasih, (2011) Bahwa level 
pemberian kopra pada pakan kambing potong 6-18% dari total rasiopakan yang diberikan. 
Jumlah keseluruhan pakan yang diberikan menghasilkan konsumsi BK 3,68–3,97 kg/hari, 
kecernaan BK 79,05-78,59% dengan pertambahan bobot badan 0,45–0,59 kg/hari. Kopra 
berpotensi terkontaminasi aflatoksin yang berasal dari kapang Aspergillus flavus atau 
Aspergillus parasiticus. Pencegahan kontaminasi aflatoksin dilakukan dengan pengaturan 
kandungan air, suhu, kelembaban dan tempat penyimpanan (Widodo, 2010).  

2.4.2. Tepung gaplek 
Tepung gaplek merupakan bahan pakan yang berasal dari ubi kayu yang dikupas dan 

dikeringkan kemudian digiling menjadi bentuk tepung. Tepung gaplek mengandung pati 
sebesar 81,6% dari bahan kering (Murtidjo, 2011).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Proses pembuatan tepung gaplek 
 

 Tepung gaplek memiliki ketersediaan yang melimpah, laporan dari Badan Pusat 
Statistik perkembangan lima tahun terakhir produksi tanaman ubi kayu di Provinsi Jawa 
Timur sebesar: 3.667.058 ton (2010); 4.032.081 ton (2011); 4.246.028 ton (2012); 
3.601.074 ton (2013); 3.635.454 ton (2014); dan 3.1.61.573 ton (2015), dengan rata-rata 
produktivitas per hektar sebesar 19,489 ton (2010); 20,220 ton (2011); 22,350 ton (2012); 
21,410 ton (2013); 23,139 ton (2014); dan 21,539 ton (2015). Zat antinutrisi yang 
terkandung dalam tepung gaplek yakni asam sianida menjadi salah satu faktor penghambat 
dalam penggunaannya sebagai bahan pakan (Parakkasi, 1980).  

 

 
Gambar 8. Tepung gaplek  
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Proses detoksifikasi HCN dalam tubuh ternak membutuhkan sulfur yang didapat dari 
asam amino atau sulfur inorganik. Batasan penggunaan tepung gaplek pada ransum yakni 
unggas 5-10%, babi 40-70%, ruminansia 40- 90% (Sukria dan Rantan, 2009). Penggunaan 
ubi kayu sebagai bahan baku pakan harus diolah terlebih dahulu. Pengolahan ubi kayu 
dapat dilakukan dengan perendaman dan pengeringan, dikarenakan HCN mudah larut 
dalam air dan menguap selama proses pengeringan (Rasidi, 1997).  

Zat antinutrisi yang tergdanung dalam gaplek yakni asam sianida (HCN) menjadi 
salah satu faktor penghambat dalam penggunaanya sebagai bahan pakan. Pembentukan  zat 
HCN tidak akan terbentuk sebelum glukosida dan enzim tertentu bereaksi ketika tanaman 
dipotong, dikunyah, dicerna, dan lain sebagainya (Parakkasi, 1980). 

 
2.4.3.  Kulit kopi (Coffea arabica, L) 
Kulit kopi adalah bagian luar tipis yang merupakan lapisan yang menjadi batas kulit 

dan biji, keadaan agak keras. Limbah kulit kopi merupakan bahan baku pakan sumber serat 
yang berpotensi dikembangkan, mengingat ketersediaannya melimpah. Jenis- jenis kopi 
yang digunakan yaitu kulit kopi arabika (Coffea arabica) dan robusta (Coffea canephora)  
berasal dari hutan pegunungan di Ethiophia. Kopi arabika tumbuh baik pada ketinggian 
800-1500 meter diatas permukaan laut, Suhu 15-24˚C dengan luas perkebunan kopi di 
Indonesia 307 hektar perkebunan kopi arabika (Sihombing, 1999). 

Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan yang berperan penting dalam 
peningkatan ekspor nonmigas di Indonesia. Tanaman kopi arabika dapat tumbuh pada 
ketinggian 700-1500 m dpl dengan kisaran optimum 900-1100 m dpl, curah hujan 1000-
2000 mm/tahun dengan 3-5 bulan kering, tanah yang kaya bahan organik dengan pH 5,5-
6,5 (Arnawa, Martiningsih, Budiasa dan Sukarna, 2010). Produksi kopi di Indonesia 
sebasar 93,5% dihasilkan oleh perkebunan rakyat dan sisanya sebesar 6,5% dihasilkan oleh 
perkebunan besar. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia, 
produksi kopi tahun 2011 mencapai 640.000 ton dan kulit kopi hasil dari pengolahan 
sekitar 29% dari berat kering buah kopi yaitu sebanyak 185.000 ton kulit kopi. Peningkatan 
produksi kopi tersebut berakibat meningkatnya kulit kopi hasil dari pengolahan biji kopi 
dan apabila tidak dilakukan penanganan atau pemanfaatan yang baik akan menimbulkan 
dampak lingkungan yang serius (Anonymous, 2011). Salah satu penghasil kopi di Jawa 
Timur adalah di Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan luas perkebunan mencapai 
250.730 ha (Anonymous, 2011). Produksi kopi di Provinsi Jawa Timur mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang dilaporkan BPS yakni 54,19 ribu ton dengan 
luas perkebunan 100,85 ribu ha (2012); 56,99 ribu ton dengan luas perkebunan 102,66 ribu 
ha (2013); dan 59,09 ribu ton dengan luas perkebunan 102,66 ribu ha (2014). Biji kopi 
terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Struktur biji kopi 

 
Kulit kopi diperoleh dari proses pengolahan kopi dari biji kopi utuh menjadi kopi 

bubuk yang terdiri dari silver skin, parchment, pectin layer, pulp dan outer skin. 
Pengolahan kopi yang meliputi pencucian, perendaman dan pengupasan kulit luar akan 
menghasilkan biji kopi sebesar 65% dan kulit kopi sebesar 35%. Biji kopi yang dihasilkan 
kemudian dikeringkan dengan oven dan digiling untuk mendapatkan kopi bubuk kopi 
sebesar 21% dan limbah kulit dalam 10%. Limbah kulit kopi Gambar 10 merupakan bahan 
baku pakan sumber serat yang berpotensi dikembangkan, mengingat ketersediaan 
melimpah. Kulit kopi sebagian limbah perkebunan memiliki nutrien baik sebdaning dengan 
hijauan tropis berkualitas baik. Kulit kopi memiliki serat kasar yang tinggi serta 
mengandung antinutrisi seperti tanin dan kafein, sehingga dalam penggunaanya sebagai 
bahan baku pakan perlu diperhatikan batasan maksimal penggunaan. Kulit kopi 
mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi namun terdapat zat antinutrisi berupa 
tanin 8,5% dan kafein 1,3%. Kandungan BK 90%, PK sebesar 9,7%, SK 32,26%, LK 
1,8%, dan BETN 48,60% (Wulandari,  2013). Penggunaan kulit kopi dengan konsentrasi 
diatas 20% akan mempengaruhi perfomans ternak dengan penurunan konsumsi nitrogen 
serta penurunan konsumsi pakan sukarela (voluntary feed intake). Metabolisme protein dan 
lemak serta palatabilitas ternak menurun dikarenakan kandungan kafein, tanin, 
polyphennols dan potasium yang tinggi. Buah kopi terdiri dari beberapa bagian yaitu 
lapisan kulit luar (exocarp), jaringan dinding buah (mesocarp), kulit tdanuk (endocarp), 
kulit ari (spermaderma), lembaga (endosperma) (Spillane, 1990). Penggunaan kulit kopi 
dalam ransum sebaiknya tidak lebih dari 20% dikarenakan akan berefek negatif terhadap 
kecernaan nutrien maupun pertumbuhan bobot badan (Madzonga, Young, Coffey, Phillip 
dan Kegley, 2012). 

 
Gambar 10. Kulit kopi (Coffea arabica, L) 
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2.4.4.  Empok jagung 
Jagung adalah tanaman pangan yang sengaja dibudidayakan setelah padi. Badan 

Pusat Statistik pada tahun 2016 melaporkan produksi jagung lima tahun terakhir di 
Provinsi Jawa Timur adalah: 5.587.318 ton (2010); 5.443.705 ton (2011); 6.295.301 ton 
(2012); 5.760.959 ton (2013); 5.737.382 ton (2014); dan 6.131.163 ton (2015). Rata-rata 
produktivitas jagung adalah 44,42 kw/ha (2010); 45,21 kw/ha (2011); 51,08 kw/ha (2012); 
48,03 kw/ha (2013); 47,72 kw/ha (2014); dan 50,52 kw/ha (2015). Jagung merupakan 
sumber karbonhidrat utama di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, selain itu juga 
jagung dapat menjadi alternatif sumber pangan. Jenis-jenis jagung varietas bima 2 dan 
jagung hibrida bisi-2. Biji jagung diklasifikasikan kariopsis dan empok yang dikenal 
sebagai tepung  jagung dalam proses pembersihannya mengandung kulit atau selaput biji 
jagung (Parakkasi, 1980). Klasifikasi biji jagung terdiri atas beberapa bagian yakni 
endosperm, pericarp, germ dan tip cap. Endospermmerupakan bagian biji jagung yang 
menyediakan cadangan makanan bagi benih dan mengandung pati tinggi.  Pericarp sebagai 
bagian terluar dari biji jagung memiliki tekstur keras untuk melindungi biji jagung. Germ 
adalah bagian dari biji jagung yang akan menjadi bakal tanaman jagung. Tip cap adalah 
bagian penghubung biji jagung dengan tongkol jagung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Proses pembuatan empok jagung 
 
Empok jagung merupakan sebagai hasil penggilingan jagung (dry milling) Proses 

pembuatan empok jagung meliputi penggilingan jagung, perendaman jagung dengan air 
panas dan proses pemisahan yang diikuti proses grinding (penggilingan), shifting 
(penyaringan), dan separation (pemisahan) kernel jagung atas, corn bran, dan endosperm. 
(Sharma, Robert dan Vijay, 2008). Proses penggilingan empok terdiri dari bagian–bagian 
yang tidak lolos ayakan dan melewati proses pengkukusan.Empok jagung mengandung 
pati sebanyak 56,9%, PK 11,1%, SK 25,2%, dan LK 5,3% (Larson, Stock, Klopfenstein, 
Sindt dan Shain, 1993). Endosperm biji jagung mengandung tokoferol (vitamin A) 0,03% 
dan zat warna karotenoid, beta karoten untuk vitamin A yang menyebabkan warna kuning 
pada jagung (Parakkasi, 1980). Empok jagung memiliki harga yang murah Rp.3000/kg dan 
jumlahnya sebasar 55% dari total jagung yang digiling bernilai jual sangat rendah. 
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Gambar 12. Empok jagung  

 
Empok mengandung pati dan serat, serta protein dan lemak. Homini (hominy), 

merupakan hasil penumbuhan jagung secara tradisional untuk menghasilkan beras jagung 
industri pengolahan jagung umumnya terkait proses penggilingan yang dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu industri pengolahan dengan penggilingan secara kering 
dan secara basah (Sukria dan Rantan, 2009). Serat empok jagung dapat dimodifikasi secara 
enzimatis untuk memperbaiki daya cernanya, dan dikeringkan dengan drum drier untuk 
meningkatkan sifat fisiko-kimianya menjadi tepung pragelatinisasi. Produk yang dihasilkan 
dapat meningkatkan nilai nutrisi dan daya cernanya, dan berdampak pada meningkatnya 
nilai tambah empok jagung. Hasil penelitian(Madzonga, Young dan Phillip, 2012) 
memberian empok jagung dalam ransum pada hay rumput sebesar 0,25% dan 0,50% 
memberikan KcBK secara in vivo pada sapi potong sebesar 53,0% dan 56,3%. 

 
2.4.5.  Wheat pollard (Triticum sativum) 
Tanaman gandum tidak dapat tumbuh secara optimal di Indonesia dikarena kondisi 

lingkungan fisik yang tidak sesuai untuk menanam tanaman sub-tropis. Penanaman 
gandum yang dilakukan di Indonesia menghasilkan tanaman gandum yang tidak sesuai 
dengan grade bahan baku pembuatan tepung terigu. Indonesia merupakan negara importir 
gandum ke-6 terbesar di dunia setelah Brazil, Mesir, Iran, Jepang, dan Algeria. 
Peningkatan impor terjadi pada tahun 2000-2001 sebesar 4,1 juta ton dimana sebelumnya 
pada tahun 1997-1998 impor gandum sebesar 3,7 juta ton (Sawit, 2003). Biji gandum 
terbagi menjadi berbagai bagian yaitu endosperm, germ, dan bran. Endosperm merupakan 
bagian biji yang menyediakan energi, karbohidrat dan protein. Germ adalah bagian biji 
yang menyimpan nutrien seperti antioksidan, vitamin E, vitamin B, mikro mineral, 
phytochemicals dan asam lemak tak jenuh. Bran sebagai bagian terluar dari biji meliputi 
aleurone layer, hyaline layer, testa, inner pericarp dan other pericarp. Bran mengandung 
serat, vitamin B, trace minerals, phytochemicals. Vitamin B  yang terkandung dalam biji 
gandum meliputi thiamin, niasin, riboflafin dan asam pantotenat. Mikro mineral meliputi 
iron, zinc, iodine, copper, manganese, dan selenium (Uauy, Distelfeld, Fahima, Blechi dan 
Dubcovsky, 2006). 
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Gambar 13. Struktur biji gandum 

Proses penggilingan gandum menghasilkan tepung terigu sebesar 74% dan limbah 
berupa wheat bran 10%, wheat pollard 13% dan bahan untuk lem kayu lapis 3% 
(Prasetiawan, 2009). Wheat pollard adalah merupakan hasil samping dari produk gandum 
dimana produk tersebut berasal dari impor. Wheat pollard merupakan bahan baku pakan 
yang digunakan sebagai sumber energi maupun sumber protein, sehingga keberadaannya 
selalu dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku pakan dalam pembuatan pakan 
konsentrat ternak ruminansia.  

 
Gambar 14. Tepung Pollard(dedak gandum) 

 
Pollard merupakan limbah industri tepung terigu yang mempunyai potensi cukup 

besar sebagai pakan ternak. Pollard memiliki kandungan nutrisi cukup tinggi, yaitu BK 
88,67%, PK 13,12%, SK 6,92%, LK 4,75%, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 
65,88% dan 3,73%, abu serta energi 4715,27 kkal. Pollard terdiri dari lapisan luar gandum 
memiliki palatabilitas yang tinggi dan berukuran besar sepetri oat. Kandungan protein 
pollard lebih baik dari jagung maupun gandum utuh, tetapi tidak sebaik bahan pakan 
sumber protein seperti hasil samping susu, daging dan ikan serta soybean oil meal. Pollard  
bahan pakan yang berasal dari hasil ikutan gandum yang bisa disebut dengan dedak 
gandum atau wheat bran dan telah banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak 
ruminansia maupun ternak non ruminansia (Widodo, 2010). Pollard merupakan bahan 
pakan yang mengandung fospor yang tinggi sebesar 1,29% dan kalsium yang rendah yakni 
0,13%. Produk tersebut mengandung niasin dan vitamin yang tinggi, riboflavin yang 
rendah serta mengandung vitamin A atau vitamin D (Morrison, 1961) 

Penambahan pollard pada pakan dapat meningkatkan kecukupan kebutuhan protein 
pada ternak domba. Selain itu penambahan pollard pada pakan mampu memperbaiki 
kondisiproses pencernaan didalam rumen (Arifin, 2015). Penggunaan wheat pollard yang 
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berlebihan dapat menurunkan daya cerna protein dan kekurangan asam amino dikarenakan 
kandungan lisin yang rendah sebesar 0,4% (Parakkasi, 1980).  

2.4.6.  Bekatul 
Bekatul merupakan hasil samping pengolahan padi menjadi beras. Padi sebagai 

tanaman pangan memiliki produksi dedak yang tinggi dedak dari penumbukan terakhir 
(biasanya tercampur dengan sedikit menir) atau dari mesin-mesin pengasah terakhir. 
Bekatul merupakan hasil samping penggilingan padi untuk menghasilkan beras. Proses 
penggilingan padi menghasilkan bekatul 8%, sekam 20%, beras 65% dan dedak 7% 
(Somaatmadja, 1981). Warnanya yang putih disebabkan oleh warna endosperm; bahan-
bahan yang lain yang terdapat di dalamnya adalah berasal dari selaput dan lembaga dan 
tidak lagi mengandung bagian-bagian gabah. 

 

Gambar 15. Proses pembuatan bekatul 

Produksi padi di Provinsi Jawa Timur lima tahun terakhir (2010-2015) berturut-turut 
berdasarkan BPS sebagai berikut: 11.643.773 ton; 10.576.543 ton; 12.198.707 ton; 
12.049.342 ton; 12.397.049 ton; dan 13.154.967 ton dengan produktivitas (kw/ha) 44,42; 
45,21; 51,08; 48,03; 47,72; dan 50,52. Bekatul mengandung PK 12,00% serta vitamin B 
dan E. Kualitas bekatul dapat berkurang akibat serangan serangga dan bau tengik pada saat 
penyimpanan akibat kandungan lemak yang tinggi, untuk mencegah hal tersebut sebaiknya 
dilakukan penjemuran selama 3-4 jam/hari selama 3 hari. Penjemuran bekatul berfungsi 
untuk memperpanjang umur simpan (Rasidi, 2000). Bekatul sebagian besar terdiri dari 
lapisan- lapisan luar endosperm dan sedikit tercampur dengan selaput beras sehingga 
bekatul tidak mengandung serat kasar yang tinggi (Parakkasi, 1995). Kandungan SK 
bekatul (5,20%) lebih tinggi daripada jagung (2,50%), sehingga diberikan dalam jumlah 
yang terbatas. Penggunannya bekatul dalam ransum pada umumnya sebesar 25%. 
Ketengikan selama penyimpanan disebabkan oleh enzim lipolitik yang menjadi aktif ketika 
bekatul terpisah dengan beras dan dengan cepat akan meningkatkan kandungan asam 
lemak bebas. Bekatul tidak mengandung antinutrisi, namun jika diberikan secara berlebih 
akan menyebabkan sulitnya pengosongan saluran pencernaan karena sifat pencahar pada 
dedak denganpakan akan mudah mengalami ketengikan (Sukria dan Rantan, 2009).  
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Gambar 16. Bekatul 

Bekatul merupakan bahan kurang bermafaat karena bekatul merupakan limbah dari 
proses pengolahan gabah menjadi beras. Bekatul hanya dikenal masyarakat sebagai bahan 
pakan ternak dengan mutu yang lebih rendah. Bekatul mengandung minyak yang tinggi 
sekitar 10-23% dimana minyak bekatul mengandung 80% asam lemak tak jenuh yang 
terdiri dari asam oleat dan linoleat, serta 20% asam lemak jenuh yakni asam palmitat 
(Most, Tulley, Morales dan Lefevre, 2005). Bekatul dapatdimanfaatkan sebagai bahan 
pakan pada ternak ruminansia. Pengolahan bekatul yang memiliki kandungan nutrien yang 
rendah, karena adanya asam amino pembatas lisin, dan penambahan bekatul dapat 
meningkatkan nilai nutrien dari produk (Sukria dan Rantan, 2009).Hasil 
penelitianTriana(2006) memberian bekatul dalam ransum sebesar 0,40% dan 0,60% 
memberikan KcBK secara in vivo pada kambing potong sebesar 73,0% dan 66,3%. 

 
2.4.7. Bungkil biji kapuk (klenteng) 
 Tanaman kapuk (Ceiba petdanra,Gaetrn) merupakan pohon tropis yang termasuk 

ordo Malvales dan famili Malvaceae, berasal dari bagian utara Amerika Selatan, Amerika 
Tengah dan Karibia. Tanaman kapuk mudah tumbuh di daerah tropis dengan tinggi 
mencapai 15-50 meter. Buah kapuk mengandung sekitar 35% serat, 15% kulit buah dan 
50% biji kapuk yang beratnya 25-40 g. Setiap pohon menghasilkan 4000-5000 buah 
pertahun, sehingga menghasilkan biji 150 kg/tahun. Biji kapuk merupakan bahan baku 
pembuatan minyak kapuk dengan rata-rata 25-40% minyak tiap biji serta menghasilkan 
bungkil biji kapuk sekitar 150 kg per tahun (Sukria dan Rantan, 2009). 
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Gambar 17. Proses pembuatan bungkil biji kapuk (klenteng) 

Badan Pusat Statistik BPS (2016) melaporkan produksi biji kapuk pada perkebunan 
rakyat di Indonesia dengan luas 10.000  ha sebesar 66,5 ribu ton (2011); 65,7 ribu ton 
(2012); dan 59,0 ribu ton (2013). Bungkil biji kapuk diperoleh setelah proses pengeluaran 
minyak dari biji kapuk dengan cara ekstraksi. Bungkil biji kapuk yang disajikan pada 
Gambar 18 biasa dipergunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak. Bahan pakan 
tersebut memiliki kandungan PK cukup tinggi yakni sebesar 31,7%, SK 24%, LK 9,7%, 
namun mengandung antinutrisi asam siklopropenoat (Parakkasi, 1980). Asam 
sikloprepenoat dalam ternak akan menghambat dewasa kelamin sehingga mengakibatkan 
siklus estrus lebih lama serta perubahan metabolisme lemak karena adanya perubahan 
komposisi asam lemak yakni bertambahnya lemak yang mengandung asam stearat dan 
berkurangnya asam oleat (Ayuningsih, 2007). Penggunaan bungkil biji kapuk dalam 
ransum sebaiknya tidak lebih dari 20% dikarenakan akan berefek negatif terhadap 
kecernaan nutrien maupun pertambahan bobot badan (Sukria dan Rantan, 2009). 

 

 
Gambar 18. Bungkil biji kapuk (klenteng) 
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Bungkil biji kapuk merupakan limbah pembuatan minyak dari biji kapuk, mempunyai 
daging biji mencapai 50% dari biji kapuk, daging biji tersebut mengandung protein yang 
lebih tinggi (dibandingkan dengan biji kapuk yang lengkap dengan kulit) yaitu PK 52-56% 
(Melwita, Fatmawati dan Oktaviani, 2014). Hidajati dan Siregar (1989) menyatakan bahwa 
pemberian bungkil biji kapuk pada domba muda sebanyak 100 g/ekor/haridapat 
meningkatkan bobot badan, konsumsi pakan dan kecernaan 70%. Hasil penelitian 
Ayuningsih (2007) memberian bungkil biji kapuk dalam ransum sebesar 0,30% dan 0,70% 
memberikan konsumsi dan kecernaan secara in vivo pada sapi potong sebesar 66,0% dan 
45,3%. 

 
2.4.8. Distiller Dried Grain With Solubles (DDGS) 
Distiller Dried Grain With Solubles (DDGS) merupakan bahan pakan sumber protein 

yang berasal dari hasil samping dari industri etanol. Produkini didapat dari proses 
pembuatan etanol yang berasal dari bahan sumber karbohidrat seperti pati jagung, barley, 
gandum dan oat. Fermentasi dalam etanol pembuatan etanol akan mengekstaksikan bahan 
terlarut sehingga mendestilasi alkohol menghasilkan residu yang kemudian disentrifus 
untuk mendapatkan padatan yang dikenal dried distillers.Sisa cairan akan dievaporasi 
untuk menghasilkan tepung berwarna coklat terang yang disebut sebagai dried soluble 
Distillers soluble dicampur distillers grain dan dikeringkan membentuk DDGS (McDonald 
dan Grenhalgh, 1982).  

 

Gambar 19. Proses produksi penggilingan jagung cara kering. 
 
Proses produksi etanol pati terfermentasi menjadi etil alkohol, sedangkan sisa dari 

bijian yang tidak terfermentasi seperti endosperma, lembaga, komponen nutrien berupa 
energi, protein dan posfor akan terkonsentrasi ke dalam hasil samping setelah destilasi. 
Tangendjaja (2008) menyatakan bahwa setiap ton jagung menghasilkan 464 liter etanol 
dan 303 kg DDGS. Sekitar 90% produksi DDGS (17,7 juta ton) pada tahun 2007-2008 
digunakan sebagai pakan ternak dan hanya sekitar 10% di ekspor ke negara lain seperti 
Meksiko, Kanada, Jepang, Taiwan, Timur Tengah dan Asia Tenggara. Kandungan pati 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebesar 60% pada jagung dikonversikan menjadi alkohol dan CO2, setelah proses 
fermentasi kandungan bahan kimia lain terkonsentrasi ke dalam DDGS.  

 

 
Gambar 20. Distiller Dried Grain With Solubles (DDGS) 

Kandungan protein DDGS pada umumnya tiga kali lipat lebih tinggi dari jagung, 
yakni PK sebesar 30,20% dan jagung 8,9%. Kandungan Ruminally Undegradable Protein 
(RUP) atau by-pass protein DDGS cukup tinggi sebesar 55,00% dalam bentuk BK. Hal ini 
disebabkan protein yang mudah tercerna dalam jagung telah dimanfaatkan oleh yeast pada 
saat proses fermentasi, sehingga protein yang tertinggal adalah protein yang tidak tercerna 
dalam rumen (RUP). Pemberian DDGS dalam pakan sebesar 20% akan meningkatkan 
konsumsi pakan, sedangkan pemberian melebihi 20% konsumsi pakan akan menurun 
diakibatkan oleh tingginya kandungan. Penggunaan DDGS dalam pakan terbatas 
dikarenakan kandungan asam amino lisin yang rendah didalam rumen. Pemberian lisin dan 
metionin terproteksi atau bahan pakan lain yang tinggi kandungan lisin dapat 
meningkatkan produktivitas ternak (Tangendjaja, 2008).Lisin dipasok melalui pemberian 
kapsul lisin dengan kapsul yang terbuat dari bahan gelatin dan tahan didegradasi dalam 
rumen. Kapsul lisin yang telah dilapisi gelatin diformaldehid diharapkan dapat 
dimanfaatkan ternak melalui pencernaan pasca rumen (Suryapratama, 1999). Asam amino 
essensial adalah asam amino yang diperlukan oleh tubuh ternak dan tidak dapat disentesis 
sendiri. Asam amino assensial terdiri dari lisin, histidin, arginin, treonin, valin, metionin, 
leusin, isoleusin, fenillalin dan triptofan (Boila dan Devlin, 1972).  

 
2.4.9. Wafer Afkir 
Produk wafer di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yakni wafer stick dan wafer 

lapis/crem (Tantos dan Japutra, 2010). Wafer menjadi makanan kecil selama bertahun-
tahun di Indonesia dengan memiliki perkiraan market size sebesar Rp. 3 triliun pada tahun 
2009 dimana 50% didominasi oleh wafer cream dan sisanya didominasi wafer stick 
(Mubarak, 2010). Wafer afkir adalah sejenis biskuit yang tipis, dengan ketebalan antara 1-4 
mm, yang mempunyai struktur lembut dan renyah. Wafer afkir tidak seperti jenis biskuit 
lainya, baik dalam bentuk maupun pengolahannya. Wafer afkir dibuat dengan proses 
pemanggangan yang sangat cepat, campuran bahan-bahannya tidak disebut dough (adonan) 
melainkan batter yang merupakan campuran liquid yang terdiri atas tepung, air, bahan 
pengembang dan sejumlah kecil bahan lain (Indayani, 2009). Manley (1983) biskuit 
berdasarkan pada perbdaningan air dan lemak, perbdaningan antara jumlah bagian lemak 
terhadap tepung serta jumlah bagian gula terhadap tepung. Perbdaningan antara jumlah 
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bagian lemak dan gula terhadap jumlah bagian tepung digunakan untuk mengklasifikasikan 
produk akhir.  

Wafer afkir merupakan pakan sumber serat alami yang dalam proses pembuatannya 
mengalami pemadatan dengan tekanan dan pemanasan sehingga mempunyai bentuk 
ukuran panjang dan lebar yang sama (Retnani, Widiarti, Amiroh, Herawati dan Satoto, 
2009). Limbah dari industri tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi wafer 
afkir cukup besar, sebagai contoh wafer Tango berhasil diproduksi dalam kapasitas 1.500 
ton/bulan (Yusuf, 2014). Wafer afkir merupakan bahan pakan yang berasal dari industri 
olahan makanan wafer. Bahan pakan tersebut didapat dari wafer yang mengalami 
kerusakan atau hancur pada saat proses pembuatan maupun telah kadaluarsa dan ditarik 
dari pasaran (Ridwansyah dan Yusraini, 2013).  

Wafer afkir adalah istilah yang menunjukkan kepada sekelompok makanan ringan 
(snack food) berkadar air rendah dengan tektur renyah, terbuat dari campuran tepung, 
shortening (lemak), gula, air, dan sebagian kecil leaving agent (yeast, soda, amonium 
bikarbonat) (Savitri, 2000). Komposisi produk biskuit sangat beragam, namun demikian 
hampir semua produk biskuit mengandung air berkisar antara: 0,7%-6,7%: lemak 1,9%-
30,7%; protein 5,0%-45%; gula (sukrosa) 1,0%-44,7%; abu 0,0%-1,0%; garam (NaCl) 
0,2%-3,1% (Pual dan Southgate, 2000). Hasil penelitian (Wijayanto, 2014) menyatakan 
bahwa potensi wafer afkir cukup besar, yakni sebesar 25% limbah dari industri yang belum 
dimanfaatkan secara optimal. Wafer afkir memiliki kandungan nutrien yang baik ternak 
dengan kandungan PK sebesar 7,2%, SK 1,13%, dan LK 6,58%. Wafer afkir yang 
digunakan sebagai bahan pakan ternak tersaji pada gambar 21. 

 
Gambar 21. Wafer afkir 

 
2.4.10.  Urea  
Urea adalah bahan baku pakan sebagai sumber non protein nitrogen (NPN) rumus (N 

x 6,25). Pemberian urea untuk ternak ruminansia telah banyak dilakukan dan diketahui 
manfaatnya apabila penggunaannya tidak berlebihan. Ternak ruminansia dapat 
memanfaatkan NPN dikarenakan adanya mikroorganisme dalam rumen (Parakkasi, 1980).  
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Gambar 22. Urea 

Penggunaan urea dalam pakan memberikan keuntungan karena harganya yang relatif 
murah untuk setiap unit protein ekuivalen (N x 6,25). Urea mengandung 46,7% N, namun 
performans ternak saat penggunaan NPN dalam ransum selalu lebih rendah daripada 
penggunaan protein (true protein). Hal tersebut disebabkan karena cara pemberian dan 
pengelolaan urea yang salah dan faktor pembatas penggunaan urea pada ruminansia yakni 
kecepatatan perubahan menjadi NH3 4x lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan NH3 
menjadi sel mikroba. Produksi NH3 dari sumber protein alami seperti bungkil-bungkilan 
lebih lamban daripada urea. Usaha memperlambat pembentukan NH3 dari urea dilakukan 
dengan cara mengubah struktur kimia seperti pembentukan pelet: pati+urea, tidak 
menggunakan urea melebihi 1-1,5% dari ransum dan penambahan karbohidrat mudah 
tercerna (Readily Available Carbohydrate/RAC). Pengolahan urea menjadi jerami urea 
amoniasi (JUA) atau urea molasses block (UMB) dapat mencegah keracunan amonia. 
Keracunan amonia pada ternak ditdanai dengan kesulitan respirasi, salivasi, tetani urat 
daging, kadar urea/amonia yang tinggi dalam darah yang berhubungan dengan kerusakan 
syaraf dikarenakan adanya gangguan dalam otak. Sel-sel otak cepat menyerap NH3 dari 
darah seperti penurunan kadar NH3 dalam vena jugularis (0,11-0,43 mg/100 ml) dibdaning 
dengan NH3 darah karotis (0,13-0,71 mg/100 ml). Metabolisme energi sel (pembentukan 
ATP) otak dapat terganggu akibat adanya amonia. Gejala keracunan berhubungan erat 
dengan pH rumen dan NH3, sedangkan level urea darah tidak ada korelasi dengan 
keracunan (Parakkasi, 1995). 

Urea adalah zat kimia yang sengaja dibuat manusia dalam bentuk kristal putih yang 
mudah larut dalam air. Penggunaan urea untuk mensubsitusi sebagai sumber protein juga 
dapat membantu dalam penanggulangan biaya produksi yang tinggi (Parakkasi, 1995). 
Urea yang ditambahkan dalam ransum ruminansia dengan kadar yang berbeda-beda, 
ternyata dirombak menjadi protein oleh mikroorganisme rumen. Sejumlah protein dan urea 
dalam pakan dapat meningkatkan kecernaan  selulosa hijauan (Anggorodi, 1994). 

Urea dalam proporsi tertentu mempunyai dampak positif terdapat peningkatan 
konsumsi SK dan kecernaan. Penggunaan urea dalam ternak kambing sebanyak 4,5% dari 
pemberian konsentrat belum menunjukkan gejala keracunan. Namun apabila urea diberikan 
terlalu banyak atau berlebihan akan menyebabkan kenaikan pH 46,7% dan serum darah 
2,92% yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembang biakan mikroorganisme 
terhambat (Utomo, Herawati dan  Prawirodigdo, 2005). 
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2.5. Konsumsi pakan 
Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dimakan oleh ternak persatuan berat badan 

dalam waktu tertentu. Tingkat konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang terkonsumsi oleh 
ternak bila pakan tersebut diberikan secara ad libitum. Sumber pakan utama ternak ruminansia 
di Indonesia adalah hijauan pakan ternak dan limbah pertanian. Tingkat konsumsi merupakan 
aspek terpenting untuk mengevaluasi nilai nutrisi bahan pakan. Konsumsi sangat dipengaruhi 
oleh gerakan laju pakan dalam saluran pencernaan yang tidak lain yaitu tingkat kecernaan 
(Tillman, Hartadi, Reksohadiprojo, Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo, 1998). Menurut 
Soebarinoto, Chuzaemi dan Mashudi (1991) bahwa keragaman konsumsi pakan disebabkan 
oleh aspek individu, spesies, bangsa ternak, status fisiologis, kebutuhan energi, kualitas 
pakan, kondisi lingkungan, kandungan PK dan palatabilitas pakan. Pemberian pakan beberapa 
kali dalam sehari akan mencegah konsumsi yang berlebihan dan dapat meningkatkan 
produksi, karena pemberian pakan sedikit demi sedikit dan berulang-ulang akan 
meningkatkan efisiensi mikroba mencerna pakan, sedangkan pemberian sekaligus dalam 
jumlah besar akan menyebabkan kehilangan banyak nutrien karena pakan banyak yang lolos 
dari degredasi di dalam rumen (Arora, 1989). Penambahan pakan dalam jumlah yang besar 
akan mempercepat aliran pakan dalam pencernaan sehingga mengurangi kecernaan, karena 
pakan lebih cepat meninggalkan rumen sebelum proses pencernaan selesai (Tillman dkk, 
1998). 

Ternak yang dapat mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan energinya maka 
akan memberikan tingkat produksi yang optimal karena kekurangan energi pada ternak akan 
mengurangi semua fungsi produksi (Tillman dkk, 1998). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
konsumsi pakan adalah iklim, lingkungan, status fisiologis ternak (bunting, laktasi, kering), 
ukuran tumbuh (besar atau kecil), kondisi tubuh ternak (gemuk atau kurus) dan perubahan 
pakan (jenis, bentuk, kuantitas dan kualitas). Tinggi rendahnya konsumsi pakan pada ternak 
ruminansia dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan faktor internal yaitu kondisi 
ternak (Kartadisastra, 1997). 

Tomazweska, Mastikal, Djajanegara, Gardiner dan Wiradarya (1993) menyatakan 
bahwa kualitas pakan berpengaruh terhadap konsumsi yang akhirnya bertujuan untuk 
pemenuhan kebutuhan. Energi dalam pakan yang optimal dapat memperbaiki konsumsi dan 
kecernaan pakan yang diserap untuk pertumbuhan dan produksi ternak (Oldman dan Smith, 
1982). Menurut Coleman dan Moore (2003) kecernaan juga berpengaruh pada konsumsi 
pakan. Pakan yang mudah dicerna akan meningkatkan laju aliran pakan, sehingga terjadi 
pengosongan perut yang menyebabkan ternak cepat lapar dan konsumsi meningkat 
(Toharmat, Nursasih, Nazilah, Hotimah, Noerzihad, Sigit dan Retnani, 2006).  

Kemampuan ternak kambing mengkonsumsi  pakan  setiap harinya  dalam  bentuk  
bahan  kering sebanyak  3%  dari  bobot  badannya (Newtron, 1981). Konsumsi pakan dapat 
dinyatakan dengan nilai relatif terhadap bobot badan metabolis (BB0,75) dengan asumsi bahwa 
konsumsi adalah fungsi dari kebutuhan metabolis. Jumlah pakan yang dikonsumsi seekor 
ternak juga sering dinyatakan dalam persen bobot badan (BB). 
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2.6. Pertambahan Bobot Badan 
Pertumbuhan bobot badan adalah kemampuan ternak untuk mengubah zat-zat nurtisi 

yag terdapat dalam pakan menjadi daging. Pertambahan bobot badan adalah salah satu 
parameter yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan. Bobot badan merupakan 
salah satu kriteria pengukuran yang penting pada seokor hewan dalam menentukan 
perkembangan pertumbuhanya, dan juga merupakan salah satu dasar pengukuran untuk 
produksi disamping jumlah anak yang dihasilkan dalam menentukan nilai ekonomisnya suatu 
usaha peternakan (Wandito, 2011). Thalib (2004) menyatakan bahwa pertambahan bobot 
badan ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan. Sedangkan 
menurut National Research Council tahun 2006 pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain total protein yang pengaruhi oleh setiap harinya, jenis ternak, 
umur, keadaan genetik, kondisi setiap individu dan  tata laksana pemeliharaan.  

Pertambahan bobot badan kambing lokal yang diberi pakan jerami jagung  
diinokulasi fungi Trichoderma sp. dan diperkaya daun gamal berkisar 63,67 g/ekor/hari - 91 
g/ekor/hari (Islamiyati, Rasjid, Ismartoyo dan Natsir, 2013). Hasil penelitian Pamungkas, 
Kusmartono, dan Hermanto (2012) menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan kambing 
peranakan Boer yang diberi pakan lengkap dengan suplementasi biji jagung berkisar 216 
g/ekor/hari - 283 g/ekor/hari. 
 
2.7 Retensi N 

Retensi nitrogen adalah sejumlah nitrogen dalam protein ransum yang mampu terserap 
dalam tubuh ternak. Rancangan percobaan dilakukan untuk mengukur retensi nitrogen yang 
dapat disamakan dengan percobaan kecernaan. Retensi nitrogen dihitung dengan cara jumlah 
nitrogen yang masuk dalam tubuh melalui pakan dikurangi dengan jumlah nitrogen yang 
dikeluarkan melalui urin dan feses. Protein pakan diasumsikan mengandung 16 persen 
nitrogen. (Chuzaemi, 2012). 

Kambing yang diberi pakan dengan protein kasar yang tinggi diharapkan menambah 
jumlah nitrogen yang tertingal (retensi nitrogen) dalam tubuh ternak. Hasil yang diharapkan 
yaitu nitrogen dari bahan pakan akan mempengaruhi fermentasi rumen dan mikroba rumen 
sehingga meningkatkan kecernaan pakan dan pertambahan bobot badan ternak kambing yang 
mengkonsumsi bahan pakan tersebut (Aoetpah, Ghunu dan Dato, 2010). Rumen dalam 
kondisi pH netral  akan membuat perkembangan mikroba rumen optimal dan diharapkan 
dapat memanfaatkan nitrogen pakan untuk sintesis protein mikroba rumen secara optimal 
sehingga memberikan kontribusi terhadap retensi nitrogen dalam tubuh ternak (Priadana, 
Hartutik dan Hermanto, 2012). 

Rataan konsumsi nitrogen, nitrogen feses, nitrogen urin dan retensi nitrogen pada 
kambing peranakan Boer lepas sapih sesuai perlakuan selama penelitian diperoleh hasil 
ekstrak daun ketela pohon tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap retensi nitrogen 
(P<0,05). Namun yang memiliki nilai cenderung tinggi adalah pada P2 (P1 + PEG 
(Polyethylene glycol) 0,75 mg/mg Condensed Tanin) yaitu 11,5 ± 0,65 diikuti dengan P1 (P0 
+ Condensed Tanin) dan P0 (rumput gajah dan konsentrat). Tingginya nilai retensi nitrogen ini 
sejalan dengan nilai konsumsi nitrogen yang juga didukung dengan tingginya nilai konsumsi 
PK (KPK) pada masing-masing perlakuan (Sholikhah, 2011). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilaksanakan secara In vivo di Laboratorium Lapang Sumber Sekar, 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 
Kabupaten Malang pada tanggal 10 Oktober sampai tanggal 10 Desember 2016. Analisis 
kandungan nutrisi pakan penelitian dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3.2. Materi Penelitian 
3.2.1. Ternak 

Pada penelitian ini, ternak yang digunakan adalah 12 ekor kambing peranakan 
Boer  yang berumur 7-9 bulan, rataan bobot badan awal 18,3±2,7 kg. Perhitungan nilai 
koefisiensi keragaman dapat dilihat pada Lampiran 10. Kambing tersebut dikelompokkan 
menjadi 4 kelompok berdasarkan bobot badan: Kelompok 1 bobot badan antara 14-15 kg, 
Kelompok 2 bobot badan 16-17 kg, Kelompok 3 bobot badan 19-20 kg, Kelompok 4 
bobot badan 21-23 kg. Denah penempatan ternak dapat dilihat pada Lampiran 11. 

3.2.2. Kandang  
Kandang metabolis terbuat dari kayu balok, papan dan bambu dengan ukuran 

panjang 120 cm x lebar 60 cm dengan tinggi 120 cm, dilengkapi tempat pakan, tempat 
minum serta penampung feses dan penampung urin. 
3.2.3. Bahan Pakan lengkap: 
          Pakan lengkap yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Sumber serat: rendeng kangkung 
b. Konsentrat yang tersusun dari bahan pakan dan jumlah sebagaimana disajikan 

pada Tabel.1 
Tabel 1. Proporsi bahan pakan penyusun konsentrat dan kandungan nutien dalam pakan 

lengkap. 

Keterangan: *)Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan makanan Ternak Fakultas  
Peternakan Universitas Brawijaya (2016). 

Nama Bahan  
Proporsi Kandungan Nutrisi* 
   (%) BK(%) BO(%) PK(%) SK(%) LK(%) 

Tepung gaplek 5 81,89 65,47 2,45 0,52 0,06 
Empok jagung 5 87,5 93,98 8,02 11,45 4,39 
Kulit kopi 16,5 86,51 87,84 11,54 36,35 0,94 
Bekatul 12 91,32 84,34 9,91 24,59 6,10 
Bungkil biji kapuk 10 90,16 91,92 31,34 23,07 8,87 
Bungkil kopra 15 88,59 91,96 19,66 17,37 5,29 
Pollard 15 89,85 89,31 9,39 20,79 2,12 
DDGS 15 88,17 94,63 26,53 11,00 7,00 
Wafer afkir 5 88,21 98,15 5,89 1,12 6,57 
Urea 1,5 96,04 99,95 268,3 0,05 0,52 
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3.2.4.  Peralatan 
Pada penelitian ini digunakan peralatan sebagai berikut: 
a. Kandang metabolis yang dilengkapi tempat pakan, tempat minum, penampungan feses 

dan penampungan urin. 
b. Ember besar untuk menampung feses. 
c. Jurigen plastik kapasitas 5 liter sebagai penampung urin. 
d. Timbangan digital kapasitas 3 kg, kepekaan 0.01 g untuk menimbang pakan. 
e. Timbangan digital untuk  pakan, feses dan sampel (jumlah dari total feses diambil 

10%). 
f. Peralatan kebersihan dan alat perlengkapan tulis 
g. Plastik klip untuk menyimpan sampel pakan, sisa pakan, sampel urine dan sampel  

feses. 
h. Termometer utuk mengukur suhu. 
3.2.4. Bahan Kimia 
Bahan kimia yang digunakan adalah: 
1. H2SO4 10% untuk mengikat N urin dan menurunkan pH urin. 
2. Formalin untuk mengawetkan feses. 

3.3. Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan secara in vivo 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK), dengan 3 perlakuan pakan  dan 4  
kali ulangan kelompok kambing berdasarkan bobot badan. Perlakuan yang diuji adalah level  
penggunaan rendeng kangkung dalam pakan lengkap berbeda, yaitu : 

1. P1 : 20% rendeng kangkung : 80% konsentrat.  
2. P2 : 40% rendeng kangkung : 60% konsentrat.  
3. P3 : 60% rendeng kangkung : 40% konsentrat. 

 
3.3.1. Persiapan Penelitian 
Persiapan penelitian ini terdiri atas 2 tahap yang meliputi : 

3.3.1.1. Pembuatan Pakan Perlakuan 
Pembuatan pakan sesuai dengan prosedur pakan lengkap dibuat dengan 

menggunakan rendeng kangkung sebagai hijauan, (sumber serat) dan konsentrat yang 
dicampur secara merata. Bahan pakan penyusun konsentrat, jumlahnya dan kandungan 
nutrisi tercantum  pada Tabel 1.  
3.3.1.2. Percobaan In Vivo 

Kandang metabolis dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kandang yang 
disiapkan sebanyak 12 buah sesuai dengan jumlah ternak. Masing-masing ternak 
ditempatkan di kandang metabolis sehingga memungkinkan untuk melakukan 
pengukuran konsumsi, koleksi feses dan urin untuk masing-masing ternak. Denah 
percobaan disajikan pada Lampiran 11. 
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3.3.2. Pelaksanaan Penelitian 
 Percobaan secara in vivo dengan metode koleksi total sesuai dengan petunjuk Harris 
(1970) terdiri dari 3 tahap yaitu tahap adaptasi, tahap pendahuluan dan tahap koleksi data. 
Pada tahap adaptasi, ternak ditimbang dan dikelompokkan berdasarkan bobot badan. Pakan 
lengkap dibuat dengan menggunakan rendeng kangkung sebagai bahan pakan sumber serat 
dan konsentrat yang dicampur secara merata. Bahan pakan penyusun konsentrat, jumlahnya 
dan kandungan nutrisi tercantum  pada Tabel 1. Jumlah pemberian pakan lengkap per ekor 
ternak adalah sebesar 3% BB dalam BK, sedangkan air minum diberikan secara ad libitum 
(Hartutik, 2012). Penelitian ini dilakukan selama 9 minggu, dengan perincian dua minggu 
pertama periode adaptasi pakan, kandang, dan lingkungan, empat minggu kedua periode 
pendahuluan dan penyesuaian perlakuan pakan yang akan diamati. Sesudah periode 
pendahuluan dilanjutkan dengan periode koleksi selama 2 minggu. Pada periode ini dilakukan 
koleksi sampel pakan, feses dan urin. Selama periode adaptasi kambing diberi pakan 
perlakuan sedikit demi sedikit dengan tujuan untuk membiasakan ternak dengan pakan yang 
akan dicobakan dan menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya sampai konsumsi pakan 
benar konstan.  

Variabel yang diamati adalah retensi N dan pertambahan bobot badan. Metode 
pengukuran masing- masing variabel tersebut adalah :  

3.3.2.1 Metode pengukuran retensi N 
Pengukuran retensi N dihitung dengan cara nitrogen yang masuk dalam tubuh 

melalui pakan dikurangi dengan jumlah nitrogen yang dikeluarkan melalui urin dan 
feses. Konsumsi nitrogen dihitung dengan cara mengalikan kandungan N pakan 
pemberian dengan konsumsi BK pakan. Koleksi feses harian dilakukan selama 2 
minggu pada minggu terakhir tahap koleksi data, dilakukan pagi hari sebelum 
pemberian pakan dengan cara menampung semua feses yang diekskresi masing – 
masing ternak selama 24 jam. Feses yang dihasilkan masing-masing kambing selama 24 
jam ditimbang, dikeringkan menggunakan sinar matahari selama 24 jam, ditimbang, 
diambil sampel 10%, langsung disimpan dalam plastik klip dan diberi kode nomor 
ternak dan tanggal koleksi. Selanjutnya sampel dari masing- masing ternak diambil, 
dikomposit, diambil 10%, digiling dan dianalisis proksimat untuk mengetahui 
kandungan bahan kering dan kandungan nitrogen. 

Koleksi urin harian dilakukan selama 2 minggu pada minggu terakhir tahap 
koleksi, dilakukan pagi hari sebelum pemberian pakan dengan cara menampung semua 
urin yang diekskresi masing – masing ternak selama 24 jam. Urin yang dihasilkan 
masing-masing kambing selama 24 jam ditimbang, kemudian diambil sampelnya 
sebanyak 10 % dan disimpan dalam botol plastik bersegel. Sampel diberi kode nomor 
ternak dan tanggal koleksi dan disimpan. Selanjutnya sampel dari masing- masing 
ternak dikomposit, diambil 10% dan dianalisis proksimat untuk mengetahui kandungan 
nitrogen. 

3.3.2.2 Metode pengukuran pertambahan bobot badan 
Pengukuran pertambahan bobot badan dihitung dengan menimbang ternak 

menggunakan timbangan salter. Penimbangan ternak dilaksanakan setiap 1 minggu 
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sekali selama 1 bulan. Penimbangan ternak dilakukan sebelum pemberian pakan pagi 
hari. 

3.4. Rumus perhitungan retensi N dan pertambahan bobot badan 
A. Retensi N dihitung dengan rumus: 

Retensi N (g/ekor/hari) = Konsumsi N - (N Feses + N Urin) 
 

B. Pertambahan bobot badan dihitung dengan rumus: 
PBB (g/ekor/hari) = Bobot Badan Awal(g) - Bobot Badan Akhir(g) 
 lama pengamatan (hari) 

3.5. Variabel Penelitian 
1. Retensi N 
2. Pertambahan Bobot Badan 

3.6. Analisis Data 
Penelitaian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan acak Kelompok 

(RAK) dengan 3 perlakuan pakan dan 4 kelompok ternak berdasarkan bobot badan. Data 
yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kovarian dengan bobot badan 
awal sebagai kovarian sesuai petunjuk Sastrosupadi (1999) sebagai berikut: 

Yijk = u +ҭi + β(Xij- X) + Bj + έijk 
Keterangan: 

 Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i Kelompok ke-j 
 µ : nilai rataan 
 Ti : pengaruh pada kelompok ke-i 
 βj : pengaruh pada perlakuan ke-j 
 Εij : galat percobaan padaperlakuan ke-i dan ke-j 

Apabila kovarian tidak nyata maka dilanjutkan dengan analisis statistik ragam 
ANOVA dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Selanjutnya jika terdapat 
perbedaan yang nyata dan sangat nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pada masing – masing 
perlakuan (Gaspersz, 1994). 

Model matematis untuk RAK adalah:  
Yijk = u + βj + δk + έijk 

Keterangan: 
 Yij : nilai pengamatan pada perlakuan ke-i Kelompok ke-j 
 µ : nilai rataan 
 Ti : pengaruh pada kelompok ke-i 
 βj : pengaruh pada perlakuan ke-j 
 Εij : galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ke-j 
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3.7. Batasan Istilah 

1. In vivo : Penelitian yang dilakukan dilapang dengan menggunakan 
ternak sebenarnya dan ditempatkan di kandang metabolis. 

 
2. Kambing peranakan 

Boer 
: Kambing dengan ciri-ciri antara lain berbulu pendek berwarna 

putih dan cokelat. Warna badan dominan berwarna putih, 
warna kepala dominan berwarna cokelat. Kambing jantan 
mauapun kambing betina memiliki tanduk. Kambing 
peranakan Boer mempunyai telinga pendek dan 
menggantung. 

 
3. Rendeng kangkung : Hasil samping usaha pertanian kangkung berupa tangkai dan 

batang kangkung yang telah kering, setelah biji-bijiannya 
dipanen. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien 
Hasil analisis proksimat terhadap kandungan nutrien pakan lengkap pada setiap 

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan nutrien pakan lengkap pada setiap perlakuan. 

Bahan Pakan   BK(%) 
Kandungan Nutrien (% BK) 

BO PK SK LK 
Rendeng Kangkung 87,16 87,41 8,52 31,29 2,51 
Konsentrat 88,56 89,57 19,41 19,29 4,50 
Pakan Lengkap Perlakuan (Rendeng Kangkung : Konsentrat) 

P1  20% : 80% 88,28 89,15 17,23 21,69 4,09 
P2  40% : 60% 88,02 88,70 15,05 24,07 3,70 
P3  60% : 40% 87,73 88,28 12,87 26,48 3,31 

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya (2016). 

 Hasil analisis kandungan nutrien rendeng kangkung pada Tabel 2 menunjukkan nilai 
yang lebih tinggi dari hasil penelitian Canadianti (2013) yang menerangkan bahwa kandungan 
nutrien rendeng kangkung yaitu BK 84,45%, BO 83,54%, PK 8,13%, SK 23,24% dan LK 
2,47%. Berdasarkan hasil analisis tersebut rendeng kangkung tergolong bahan pakan sumber 
serat. Rendeng kangkung yang digunakan sebagai bahan pakan sumber serat sesuai dengan 
keterangan Wahyono dan Hardiyanto (2004) yang menyatakan bahwa bahan pakan sumber 
serat adalah bahan pakan yang memiliki kandugan SK ≥ 18%. Kandungan BK konsentrat 
sesuai dengan kebutuhan nutrien kambing menurut NRC tahun 2001 yang menerangkan 
bahwa konsentrat kambing yang baik mengandung BK sebesar 87%, BO 86%, PK 12%, SK 
24% dan LK 4%. Hasil analisis kandungan nutrien pakan perlakuan pada Tabel 2 terutama P 
dan SK sudah sesuai dengan standart pakan kambing menurut standart NRC tahun 2001 yaitu 
minimal kandungan PK pada pakan kambing sebesar 12,2 % dan minimal kandungan SK 
pada pakan kambing sebesar 21 %. 
 Peningkatan level penggunaan rendeng kangkung dalam pakan lengkap 
mempengaruhi kandungan nutrien pakan lengkap. Semakin tinggi level penggunaan rendeng 
kangkung, maka kandungan BK, BO, PK dan LK semakin menurun. Hal ini dikarenakan 
kandungan BK, BO, PK dan LK rendeng kangkung lebih rendah dibandingkan kandungan 
BK, BO, PK dan LK konsentrat. Kandungan PK tertinggi ditunjukkan oleh P1 yaitu 17,23% 
dan PK terendah ditunjukkan oleh P3 yaitu 12,87%. Kandungan SK tertinggi ditunjukkan oleh 
P3 yaitu 26,48% dan SK terendah ditunjukkan oleh P1 yaitu 21,69%. Semakin tinggi level 
penggunaan rendeng kangkung maka kandungan SK semakin meningkat, hal ini disebabkan 
karena kandungan SK rendeng kangkung lebih tinggi dibandingkan dengan SK konsentrat. 

  

32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Retensi Nitrogen 
Pakan yang dikonsumsi oleh ternak ruminansia akan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan energi dan protein. Retensi N dapat dihitung dengan menghitung N yang terdapat 
di dalam pakan, feses, dan urin, sehingga akan didapat suatu pengukuran kuantitatif terhadap 
metabolisme protein dan menunjukkan kadar N yang tertinggal di dalam tubuh ternak. Rataan 
retensi nitrogen tiap perlakuan disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan retensi nitrogen 

Keterangan : 
1. Superskrip berbeda (a,b) pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang  sangat nyata (P<0,01). 
2. Superskrip berbeda (c,d) pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 Hasil perhitungan statistik pada lampiran 16 menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap konsumsi N (P<0,01). Konsumsi N 
tertinggi pada kambing dengan pakan P1, secara statistik tidak berbeda nyata dengan P2. 
Konsumsi N terendah pada kambing dengan pakan P3. Tingginya konsumsi N pada kambing 
yang mendapat perlakuan pakan P1 disebabkan karena kandungan PK pakan P1 paling tinggi 
dibanding P2 dan P3. 
 Hasil perhitungan statistik pada lampiran 17 menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh yang nyata terhadap N feses (P<0,05). Kandungan N feses tertinggi 
pada kambing dengan pakan P3, secara statistik tidak berbeda nyata dengan P1. Kandungan N 
feses terendah pada kambing dengan pakan P2. Van Soest (1994) menyatakan bahwa faktor 
yang mempengaruhi N feses adalah N tercerna dan efisiensi penggunaan N dalam rumen. Jadi 
dengan semakin sedikit N feses maka N tercerna semakin meningkat dan penggunaan N 
semakin efisien.  
 Hasil perhitungan statistik pada lampiran 18 menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap N urin (P<0,01). Kandungan N urin 
tertinggi pada kambing dengan pakan P1. Kandungan N feses terendah pada kambing dengan 
pakan P3, secara statistik tidak berbeda nyata dengan P2. Tingginya kandungan N urin 
menunjukkan nilai kecernaan protein pakan yang rendah. Hal ini didukung dengan keterangan 
Susanto, Hartutik dan Marjuki (2017) yang menyatakan bahwa penggunaan rendeng 
kangkung 20% dalam pakan lengkap menghasilkan konsumsi PK tertinggi namun 
menghasilkan kecernaan PK terendah. 
 Nilai retensi N yang dihasilkan dari semua perlakuan pada Tabel 3 mempunyai nilai 
positif, hal ini menunjukkan bahwa jumlah pemberian pakan mampu mencukupi kebutuhan 
N. Hasil ini sesuai dengan pendapat Mc Donald (1988) yang menyatakan bahwa retensi N 

Parameter Perlakuan 
P1 P2 P3 

Konsumsi N (g/ekor/hari) 26,32±0,88b 26,10±1,94b 20,85±2,04a 

N Feses (g/ekor/hari) 8,09±0,50d 7,59±0,29c 8,34±0,55d 

N Urin (g/ekor/hari) 5,39±0,37b 3,88±0,29a 3,11±0,59a 

Retensi N (g/ekor/hari) 12,84±1,46b 14,63±1,48b 9,4±1,27a 

N yang diretensi (%) 48,8 56,1 45,1 
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dalam keadaan positif akan terjadi bila jumlah N yang dikonsumsi lebih besar daripada N 
yang dikeluarkan, nilai positif ini memberikan indikasi adanya retensi N dalam jaringan dan 
tingkat pemberian pakan tidak kurang dari kebutuhan hidup pokok. 

 Hasil perhitungan statistik pada lampiran 15 menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap retensi N (P<0,01). Nilai retensi N  
tertinggi pada kambing dengan pakan P2 dan terendah pada P3. Kambing yang diberi pakan 
P3 menghasilkan nilai retensi N paling sedikit disebabkan karena kandungan N yang 
dikonsumsi paling rendah dibanding perlakuan pakan yang lain. Sedangkan diantara P1 dan P2 

tidak menunjukkan perbedaan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan tingginya nilai N urin 
pada P1. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Susanto (2016) yang menerangkan bahwa 
penggunaan rendeng kangkung 20% dalam pakan lengkap menghasilkan konsumsi PK 
tercerna yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan rendeng kangkung 40%. 
Penggunaan rendeng kangkung 40% dan konsentrat 60% dalam pakan lengkap diduga mampu 
memasok kebutuhan energi dan protein kambing secara optimal. Menurut Hermanto (1996) 
keseimbangan pasokan energi dan protein pakan membuat metabolisme mikroba rumen 
menjadi optimal. Besarnya pasokan energi pada ternak ruminansia yang dimaksud adalah 
produksi VFA dari rumen, sedangkan pasokan N sebagian besar dari sintesis mikroba rumen. 
Kedua komponen tersebut, baik VFA maupun N mikroba rumen merupakan hasil dari 
aktivitas mikroba rumen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai N yang diretensi tertinggi pada kambing 
dengan pakan P2 yaitu pada penggunaan rendeng kangkung pada level 40%. Semakin tinggi 
nilai N yang diretensi menunjukkan bahwa penggunaan N semakin efisien. Penggunaan 
rendeng kangkung dalam pakan lengkap diduga membuat kambing mengunyah pakan 
lengkap lebih lama. Menurut keterangan Bines dan Balch (1973) saliva yang dihasilkan dari 
proses pengunyahan tersebut akan masuk ke dalam rumen sehingga dapat mempertahankan 
pH rumen. Situasi rumen yang netral akan membuat perkembangan mikroba rumen optimal 
dan diharapkan dapat memanfaatkan N pakan untuk sintesis protein mikroba rumen secara 
optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap retensi N dalam tubuh ternak. N dalam 
jaringan ditentukan oleh besarnya pasokan energi dan N kedalam jaringan.  

4.3 Pertambahan Bobot Badan 
Pertambahan bobot badan harian dapat diketahui dengan menghitung bobot akhir 

dikurangi bobot awal dibagi lama pengamatan. Rataan pertambahan bobot badan tiap 
perlakuan disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan Pertambahan Bobot Badan 
Perlakuan PBB (g/ekor/hari) 

P1 241,07±8,93b 

P2 254,46±14,81b 

P3 196,43±12,63a 

Keterangan : Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01). 

 Hasil perhitungan statistik pada lampiran 20 menunjukkan bahwa perlakuan 
memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap pertambahan bobot badan (P<0,01). Rataan 
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pertambahan bobot badan pada P2 menghasilkan nilai  sebesar 254,46 g/ekor/hari. Hasil ini 
masih dalam kisaran dari keterangan Ted dan Linda (2005) yang menerangkan bahwa 
pertambahan bobot badan kambing Boer dapat mencapai 200 g – 400 g/ekor/ hari. Hasil PBB 
ini juga sesuai dengan hasil penelitian Pamungkas dkk. (2012) yang menerangkan bahwa PBB 
kambing peranakan Boer sebesar 216 g/ekor/hari - 283 g/ekor/hari.  
 Nilai PBB  tertinggi pada kambing dengan pakan P2 dan terendah pada P3. Hal ini 
dikarenakan nilai retensi N tertinggi pada P2 dan terendah pada P3. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai retensi N mengakibatkan PBB yang semakin tinggi 
pula. Hal ini sesuai dengan keterangan Aoetpah, dkk., 2010) yang menerangkan bahwa 
kambing yang diberi pakan dengan protein kasar yang tinggi diharapkan menambah jumlah 
nitrogen yang tertingal (retensi nitrogen) dalam tubuh ternak. Hasil yang diharapkan yaitu 
nitrogen dari bahan pakan akan mempengaruhi fermentasi rumen dan mikroba rumen 
sehingga meningkatkan kecernaan pakan dan pertambahan bobot badan ternak kambing yang 
mengkonsumsi bahan pakan tersebut. Pada pakan perlakuan P1 tekstur pakan didominasi 
konsentrat yang berbentuk mash. Karena kurangnya tekstur serat pada P1, maka diindikasikan 
aktivitas mastikasi pada kambing yang diberi pakan P1 lebih sedikit daripada yang diberi 
pakan P2 sehingga saliva yang diproduksi dan yang masuk ke dalam rumen pun akan sedikit 
pula. Pada P3 pakan didominasi rendeng kangkung yang tinggi kandungan serat namun 
memiliki kandungan protein lebih rendah, sehingga menghasilkan PBB yang lebih rendah. 

Tekstur rendeng kangkung sebagai sumber serat menyerupai hay / rumput kering 
diduga membuat ternak lebih lama mengunyah pakan. Menurut Soepranianondo, Nazar dan 
Handiyatno (2007) dampak dari pengunyahan akan membuat produksi saliva meningkat. 
Saliva berfungsi sebagai cairan buffer (pH 8,4–8,5) sehingga saliva menjaga kondisi rumen 
netral. Kondisi rumen yang netral akan membuat perkembangan mikroba rumen menjadi 
optimal. Dalam keadaan optimal mikroba rumen memiliki kemampuan untuk memfermentasi 
komponen-komponen pakan, termasuk karbohidrat dan protein menjadi asam-asam organik. 
Karbohidrat dalam material hijauan, seperti selulosa dari serat kasar, pati dari biji - bijian atau 
gula dari molases, difermentasi menjadi VFA di dalam rumen. Energi yang dilepaskan dalam 
proses fermentasi digunakan oleh mikroba untuk kepentingan tubuhnya. Volatile Fatty Acid 
(VFA) atau asam lemak volatil (asam asetat, butirat dan propionat) adalah nutrien utama 
produk fermentasi sebagai sumber energi utama untuk kebutuhan induk semang. Mikroba 
dalam usus halus yang mati dan lolos degradasi rumen merupakan sumber protein yang 
dibutuhkan oleh ternak ruminansia, dengan demikian penyerapan VFA lebih efisien pada 
pakan dengan 40% rendeng kangkung sehingga tingginya VFA memberikan respon positif 
terhadap PBB.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Level penggunaan rendeng kangkung sebesar 40% dan konsentrat 60% (P2) dalam 
pakan lengkap kambing peranakan Boer menghasilkan nilai retensi N (14,63 g/ekor/hari) dan 
PBB (254,46 g/ekor/hari ) tertinggi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan untuk menggunakan rendeng kangkung 40% 
dan konsentrat 60% dalam pakan lengkap kambing peranakan Boer. 
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