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ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the effect of odot grass subtitution with 

dried cassava peels in feed on consumption, digestibility of dry matter, organic matter and 

IOFC in vivo. This research was conducted on 30 March 2019 - 10 June 2019 in Tirtoyudo 

District, Malang Regency. Proximate analysis was carried out at the Feed Laboratory, Pujon, 

Malang Regency, East Java and the Laboratory of Nutrition and Animal Feed at the Faculty 

of Animal Husbandry, Universitas Brawijaya, Malang. The livestock used in this study were 

16 male kacang goats with an average body weight of 14-15 kg. Data were analyzed by 

analysis of variance (ANOVA) and if there was significant effect between treatments be 

continued with least significant different (LSD). The results of the research analysis showed 

that the percentage of use of dried cassava peel as a substitute for animal feed had a very 

significant effect (P <0.01) on the consumption of BK and BO. In the digestibility of BK and 

BO gave no significant effect (P> 0.05). The IOFC had a significant effect (P <0.05). Based 

on the results of the study it can be concluded that with the optimal level of subtitution of 

dried cassava peel to consumption, digestibility of dry matter and organic matter and the best 

IOFC in P2 treatment is the subtitution of 4% cassava peel. 

 

Keywords : dry cassava peel, dwarf elephant grass, Gliricidia, IOFC. 
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RINGKASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh subtitusi rumput odot dengan 

kulit singkong kering dalam pakan terhadap konsumsi, kecernaan bahan kering, bahan 

organik dan IOFC secara in vivo. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019 – 

10 Juni 2019 di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Analisa proksimat dilakukan di 

Laboratorium pakan, Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur dan Laboraturium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. Hewan ternak yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kambing kacang jantan sebanyak 16 ekor dengan bobot 

badan rata-rata 14-15 kg. Metode yang digunakan adalah metode percobaan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan yang dilakukan. Perlakuan yang 

digunakan adalah P0 (60% rumput odot + 40% gamal), P1 (58% rumput odot + 40% gamal + 

2% kulit singkong), P2 (56% rumput odot + 40% gamal + 4% kulit singkong), dan P3 (54% 

rumput odot + 40% gamal + 6% kulit singkong). Variabel yang diamati adalah konsumsi, 

kecernaan bahan kering, bahan organik dan IOFC pada kambing kacang. Hasil analisis 

penelitian menunjukkan bahwa persentase penggunaan kulit singkong kering sebagai subtitusi 

pakan ternak memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi BK dan 

BO. Pada kecernaan BK dan BO memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05). Pada 

IOFC memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05). Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dengan level optimal subtitusi rumput odot dan kulit singkong kering 

terhadap konsumsi, kecernaan bahan kering dan bahan organik dan IOFC terbaik pada 

perlakuan P2 yaitu subtitusi kulit singkong sebesar 4%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ketersediaan pakan khususnya hijauan merupakan 

salah satu faktor penting dalam bidang peternakan ruminansia. 

Namun semakin hari ketersediaan hijauan semakin terbatas 

karena lahan penghasil hijauan semakin berkurang karena 

telah dikonversi menjadi lahan yang lebih bernilai seperti 

lahan perumahan ataupun pariwisata. Melihat kondisi tersebut, 

maka salah satu pilihan untuk meningkatkan produksivitas 

ternak yaitu memanfaatkan limbah industri tanaman pangan. 

Rumput odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) merupakan 

salah satu jenis rumput unggul karena pertumbuhannya yang 

cepat, mudah adaptasi pada lingkungan, dan tangkai daun 

tidak terlalu besar serta kandungan nutrisinya cukup tinggi 

yaitu PK 12,72% dan SK 32,35%. 

Salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi 

dalam usaha peternakan adalah dengan menekan biaya pakan 

yaitu dengan mengganti hijauan yang ketersediaanya terbatas 

dengan harga pakan yang lebih mahal dengan pakan pengganti 

yang ketersediaanya banyak, mengandung nutrisi yang cukup 

dengan harga yang lebih mahal. Subtitusi bahan pakan yang 

biasa mengganti hijauan tersebut adalah kulit singkong, kulit 

singkong ketersediaanya melimpah sehingga dapat diolah 

menjadi bahan pakan. Limbah yang mempunyai prospek 

cukup baik dan banyak terdapat dimasyarakat maupun industri 

pangan saat ini, antara lain limbah kulit singkong. 

Singkong merupakan salah satu hasil budidaya 

pertanian yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia 
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baik digunakan sebagai makanan pokok ataupun bahan olahan 

lainnya. Industri singkong tersebut menghasilkan limbah 

berupa kulit singkong. Produksivitas singkong di Indonesia 

sebesar 22.677.866 ton. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur 

produksi ubi sebesar 3.336.866 ton dengan luas panen 162.491 

ha. Limbah kulit singkong mengandung nutrisi antara lain 

bahan kering 17,45%, protein 8,11%, serat kasar 15,20%, 

lemak kasar 1,29%, kalsium 0,63% dan fosfor 0,22%. Namun 

demikian kulit singkong memiliki kandungan HCN yang 

sangat tinggi yaitu sebesar 18,0 – 309,4 ppm untuk per 100 g 

kulit singkong. Kadar HCN dapat diturunkan dengan cara 

dilayukan atau dikeringkan di bawah sinar matahari, sehingga 

kulit singkong yang diberikan aman untuk ternak. 

Berdasarkan uraian tersebut perlu dilakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi rumput 

odot menggunakan kulit singkong kering terhadap kecernaan, 

konsumsi dan IOFC (Income Over Feed Cost) yaitu 

pendapatan yang didapat setelah dikurangi biaya pakan selama 

perlakuan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh subtitusi rumput odot dengan kulit 

singkong kering terhadap kecernaan, konsumsi dan IOFC pada 

kambing kacang.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

subtitusi tumput odot dengan kulit singkong kering dalam 

pakan terhadap konsumsi, kecrnaan bahan kering dan bahan 

organik dan IOFC secara in vivo. 
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1.4 Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian 

ilmiah dan sumber informasi bagi akademisi dan pihak lain 

yang membutuhkan informasi mengenai penggunaan kulit 

singkong sebagai pakan substitusi rumput odot dan gamal 

untuk memanfaatkan limbah industri pengolahan singkong. 

 

1.5 Kerangka  Pikir 

Penyediaan dan kualitas hijauan sangat menentukan 

produktivitas dan perkembangan ternak ruminansia. Jenis 

hijauan yang dapat diberikan kepada ternak selain rumput-

rumputan adalah tanaman leguminosa yang mempunyai 

kandungan protein cukup tinggi sehingga dapat dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan gizi ternak (Savitri, Sudarwati dan 

Hermanto, 2012). Rumput odot (Pennisetum purpureum 

cv.Mott) merupakan salah satu jenis rumput yang unggul dan 

memiliki produktivitas serta kandungan nutrisi yang cukup 

tinggi PK 12,72% dan SK 32,35% (Wati, Mahudi dan 

Irsyammawati, 2018). 

Gliricidia sepium (gamal) adalah tanaman yang 

serbaguna, cepat tumbuh, mampu mengikat nitrogen, sumber 

kayu bakar, pakan ternak, pupuk hijau, pohon naungan, dan 

tiang bangunan. Gamal yang berumur satu tahun mengandung 

3-6% N; 0,31 % P; 0,77% K; 15-30% serat kasar; dan 10% 

abu K (Purwanto, 2007). 

Penyediaan hijauan pakan untuk ternak ruminansia 

sampai saat ini masih mengalami beberapa masalah, antara 

lain fluktuasi jumlah produksinya sepanjang tahun, dimana 

ketersediaan hijauan pada musim kemarau lebih sedikit 

dibandingkan dengan musim hujan maka pada musim kemarau 

tersebut ternak akan kekurangan pakan. Kendala di atas dapat 

diatasi dengan pemanfaatan hijauan pakan yang berasal dari 
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limbah pertanian dan perkebunan (Andayani, 2010). Melihat 

kondisi tersebut, maka salah satu pilihan untuk meningkatkan 

produktivitas ternak adalah memanfaatkan berbagai limbah 

tanaman pangan. Limbah industri pertanian yang mempunyai 

prospek cukup baik dan banyak terdapat di masyarakat 

maupun industri pangan saat ini, antara lain limbah kulit 

singkong (Akhadiarto, 2010). 

Kulit singkong merupakan bagian dari hasil sisa 

pertanian yang ketersediaannya melimpah dan memiliki 

potensi sebagai bahan baku pakan. Limbah kulit singkong 

mengandung nutrisi antara lain bahan kering 17,45%, protein 

8,11%, serat kasar 15,20%, lemak kasar 1,29%, kalsium 

0,63% dan fosfor 0,22% (Nurlaili, Suparwi dan Sutardi, 2013). 

Namun penambahan kulit singkong harus dibatasi karena 

mengandung HCN yang cukup tinggi yaitu 109 ppm (Sandi, 

Rahayu dan Wadhana, 2013). Kadar HCN yang mampu 

ditolerir ternak tidak boleh lebih dari 50 ppm (Hanifah, 

Yulistiani dan Asmarasari, 2010). Kadar HCN dapat 

diturunkan melalui beberapa cara diantaranya dengan cara 

dilayukan atau dijemur di bawah sinar matahari (Gomez, 

Valdivieso, De la Cuesta and Salkedo, 1984). Berdasarkan 

uraian tersebut perlu dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh substitusi rumput odot 

menggunakan kulit singkong kering terhadap kecernaan, 

konsumsi dan IOFC pada kambing kacang. Skema kerangka 

pikir dari penelitian ini disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Produksi gas 

 

Kandungan kulit ubi kayu 

BK 13,5%,Abu 4,2% PK 

6,5, SK 21,1% (Akhdiarto, 
2010) HCN 109 ppm 

(Sandi dkk, 2013) 

 

 

Produktivitas ternak 

 

Perlu dilakukan penelitian substitusi 

rumput odot dengan kulit ubi kayu 

kering 

Ketersediaan hijauan yang 

terbatas sehingga perlu 

disubstitusi (Yakin dkk, 

2012) 

 

Odot BK 16,59%, 

PK 12,72%, SK 

32,35% (Wati dkk,
2018)  

Gamal BK 27%, 

PK 25,2, SK 18% 

(Soetanto, 2002) 

Kecernaan 

BK dan BO 

 

Pakan 

 

Hijauan 
 

keterbatasan sumber daya alam 

untuk produksi peternakan, 

penyempitan lahan (Winarno 

dkk, 2017) 
 

Pemanfaatan limbah 
pertanian dan limbah 

industri pertanian 

Kulit ubi kayu bagian 

sisa pertanian ketersediaa

nnya melimpah (Nurlaili 

dkk, 2009) 

Leguminosa 

 

Rumput 

 

Perlakuan terbaik 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis penelitian ini yaitu diduga penggunaan level 

pemberian kulit singkong kering yang semakin tinggi (0, 2, 4 

dan 6%) sebagai pakan substitusi berpengaruh terhadap 

kecernaan, konsumsi dan IOFC pada kambing kacang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Rumput Odot 

Rumput gajah mini atau odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) sebagai bahan pakan ternak yang 

merupakan hijauan unggul, dari aspek tingkat pertumbuhan, 

produktivitas dan nilai gizinya (Purwawangsa dan Putera, 

2014). Palatabilitas dan nilai nutrisi yang baik sehingga sangat 

menjanjikan sebagai sumber hijauan pakan yang 

berkesinambungan untuk ruminansia. Rumput gajah mini tetap 

disukai ternak saat diberikan dalam keadaan segar maupun 

dalam bentuk kering berupa hay (Morais, Sanches, Kozloski, 

De Lima, Trevisan, Reffatti and Cadorin, 2007). Rumput gajah 

odot (Pennisetum purpureum cv. Mott) memiliki karakteristik 

perbandingan rasio daun yang tinggi dibandingkan batang, jadi 

jarak antar ruas yang lebih rapat berbeda dengan rumput gajah 

yang biasa kita temui. Daun dan batang halus serta tidak 

berbulu, batang lunak mudah dimakan ternak, karena 

pertumbuhannya cepat hal ini juga salah satu faktor kenapa 

rumput odot sangat disukai oleh ternak. 

Karakteristik morfologi yang mudah dibedakan 

antara rumput gajah dengan rumput gajah mini adalah bentuk 

dan ukuran batang. Batang rumput gajah berbentuk silinder 

sedang untuk rumput gajah mini berbentuk pipih (Sirait, 

2017). Rumput yang sangat mudah dibudidayakan yang sangat 

disukai kambing, rumput ini hampir mirip dengan rumput 

gajah, perbedaannya daun lebih lemas, tidak gatal karena bulu 

daun halus, pertumbuhannya sangat cepat (Mukarom, 2008). 

Rumput ini merupakan salah satu rumput unggul yang berasal 
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dari daerah tropis memiliki produksi cukup tinggi (60 

ton/ha/panen (Handian dan Putera, 2014).  

 Rumput gajah mini atau odot (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) juga tahan terhadap keadaan kering, 

dimana pada musim kering atau kemarau membutuhkan 

pengairan minimal 10 hari sekali untuk pertumbuhan optimal 

dan mempercepat umur panen. Penerapan teknik budidaya 

dengan memperhatikan penggunaan pupuk kandang dan 

ketersediaan air yang terbatas dapat meningkatkan produksi 

dan kualitas gajah odot (Ressie, Mullik dan Dato, 2018). 

Selain itu memiliki beberapa keunggulan yaitu regrowth 

(pertumbuhan kembali) yang cepat. Defoliasi yang teratur 

pertumbuhan anakan lebih banyak. Keunggulan lain adalah 

produksi hijauan tinggi, kandungan protein 10-15% dan 

kandungan serat kasar yang rendah (Urribarrí, Ferrer dan 

Colina, 2005). Tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 mdpl 

dengan suhu 25-40°C dan curah hujan 1.500 mm/tahun. 

Rumput ini toleran terhadap kekeringan dan lebih cocok 

tumbuh pada lahan dengan drainase yang baik dan pada tanah 

yang subur serta memiliki adaptasi yang luas terhadap tingkat 

kemasaman (pH) tanah (4,5-8,2). Rumput ini merupakan 

rumput yang tumbuh baik pada kondisi cahaya penuh, 

meskipun masih dapat berproduksi bila yang ternaungi hanya 

sebagian tanaman, rumput yang tumbuh baik pada kondisi 

cahaya penuh, meskipun masih dapat berproduksi bila yang 

ternaungi hanya sebagian tanaman (Heuze, Tran, Giger dan 

Lebas, 2016) dan akan tumbuh sangat baik bila ditanam di 

tanah yang gembur dan subur. Rumput gajah mini juga dapat 

tumbuh baik pada areal naungan di bawah tegakan pohon 

(Rellam, Rumambi dan Rustandi, 2017).  
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Rumput gajah odot mempunyai produksi bahan 

kering 40 sampai 63 ton/ha/tahun dengan rata-rata kandungan 

protein kasar 9,66 %, BETN 41,34 %, serat kasar 30,86 %, 

lemak 2,24 %, abu 15,96 %, dan TDN 51 % (Susetyo, 

Kismono dan Soewardi, 1969). Produksi bahan segar rumput 

gajah yaitu 100-200 ton/ha/tahun sedangkan produksi bahan 

kering yaitu 15 ton/ha/tahun (Widodo, Muhtarudin dan Liman, 

2003). Menurut Halim, Samsuri, dan Bakar (2013) rasio daun 

dengan batang untuk rumput gajah mini dan rumput gajah 

masing-masing sebesar 1,4 dan 1,8. Dari produksi BK rumput 

gajah mini sebesar 43,58 ton/ha/tahun diperoleh produksi BK 

daun sebanyak 25,42 ton/ha/tahun. Sedangkan dari produksi 

rumput gajah sebesar 55,8 ton/ha/tahun diperoleh produksi BK 

daun sebanyak 24,80 ton/ha/tahun. Hal ini menunjukkan 

bahwa rumput gajah mini tetap memiliki keunggulan 

dibandingkan dengan rumput gajah, sebab bagian tanaman 

yang lebih disukai ternak adalah daun.  

Umur pemanenan yang semakin tua juga sangat 

berpengaruh terhadap kandungan protein kasar Budiman 

(2012). Penurunan protein kasar yang sangat drastis dari 

12,94% pada panen umur delapan minggu menjadi 8,77% 

pada umur panen 12 minggu. memperoleh kandungan protein 

kasar rumput gajah mini pada panen umur 45 hari sebesar 

13,90% dan menurun menjadi 11,75% pada umur panen 60 

hari. 

Kandungan nutrisi rumput odot yaitu bahan kering 

16,59%, bahan organik 82,81%, protein kasar 12,72%, serat 

kasar 32,35%, lemak kasar 2,28%, TDN 64,31% (Hendian 

dkk, 2014). 
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Gambar 2. Rumput Odot 

Sumber : Dokumentasi penelitian 

 

2.2   Gamal 

Gliricidia sepium (gamal) adalah tanaman yang 

serbaguna, cepat tumbuh, mampu mengikat nitrogen, sumber 

kayu bakar, pakan ternak, pupuk hijau, pohon naungan, dan 

tiang bangunan (Restu dan Mappangaja, 2005). Gamal 

merupakan salah satu jenis tanaman atau leguminosa pohon 

yang sering digunakan sebagai pohon pelindung tanaman 

kakao. Tanaman leguminosa merupakan hijauan pakan yang 

produksinya berkesinambungan dan memiliki nilai lebih 

dalam kandungan protein, mineral dan vitamin sehingga dapat 

mengatasi kendala ketersediaan pakan sepanjang tahun. Gamal 

mempunyai kualitas yang bervariasi tergantung pada umur, 

bagian tanaman, cuaca dan genotif. Kandungan proteinnya 

sekitar 18,8%, dimana kandungan protein ini akan menurun 

dengan bertambahnya umur, namun demikian kandungan serat 

kasarnya akan mengalami peningkatan. Palabilitas daun gamal 

merupakn masalah karena adanya kandungan antinutrisi 

flavano 1-3,5% dan total phenol sekitar 3-5% berdasarkan 

berat kering.  



14 
 

Ruminansia yang tidak biasa mengkonsumsi gamal 

umumnya tidak akan memakannya untuk yang pertama kali 

bila dicampurkan pada ransum. Dalam pemberiannya 

sebaiknya dilayukan dulu. Kecernaan bahan kering daun 

gamal adalah 48-77% (Nahrohwi, 2008). Batang gamal 

berukuran kecil hingga sedang, tingginya dapat mencapai 10-

12m, sering bercabang dari dasar dengan diameter basal 

mencapai 50-70cm. Kulit batang halus dengan warna 

bervariasi, dari putih abu-abu kemerah tua-coklat. Batang dan 

cabang-cabang pada umumnya ada bercak putih kecil 

(Mustofa, 2009). Kegunaan gamal dapat dijadikan sebagai 

tanaman pagar, pupuk hijau dan sebagai penahan erosi. Daun 

atau bagian tanaman yang dipangkas dapat digunakan sebagai 

hijauan makanan ternak yang dapat meningkatkan 

produksivitas ternak ruminansia seperti sapi, kambing dan 

domba (Soetanto, 2002).  

Ketersediaan gamal sebagai pakan ternak perlu 

didukung oleh pengelolaan yang baik agar produksi dan 

kualitasnya dapat dipertanggung jawabkan. Kualitas dan 

produksi hijauan dipengaruhi oleh jenis tanaman, umur 

tanaman, dan tempat produksi (iklim dan kesuburan tanah). 

Pemanenan hijauan dipengaruhi oleh musim, umur 

pemotongan dan interval pemotongan (Kartasapoetra, 1991). 

Tanaman yang cepat tumbuh, mampu mengikat nitrogen, 

sumber kayu bakar, pohon naungan dan tiang bangunan 

(Natalia, Nista dan Hindrawati, 2009). Produksi gamal yang 

dilakukan setiap 3 bulan sekali menghasilkan produksi 

sebanyak 32,50 ton/ha/tahun. Umur pemotongan tanaman 

pakan ternak sebaiknya dilakukan pada periode akhir masa 

vegetatif atau menjelang berbunga untuk menjamin 

pertumbuhan kembali yang optimal dan kandungan nutrisi 

yang tinggi. Tanaman tidak akan memasuki masa reproduktif 

jika pertumbuhan vegetatifnya belum selesai dan belum 
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mencapai tahapan yang matang untuk berbunga. Savitri, dkk. 

(2012) menjelaskan bahwa setiap peningkatan umur 

pemotongan juga disertai dengan peningkatan produksi daun, 

ranting dan total tanaman berkisar 50-60%. 

Tanaman pakan yang dipotong pada umur yang lebih 

lama mampu memproduksi hijauan lebih tinggi dan cadangan 

makanan untuk pertumbuhan lebih banyak. Namun semakin 

lama tanaman gamal dipotong atau dipotong pada saat 

tanaman gamal berbunga maka produksi segar yang dicapai 

tidak akan maksimal. Savitri, dkk (2012) menyatakan umur 

pemotongan 120 hari memiliki kandungan SK yang tinggi, hal 

ini disebabkan oleh umur tanaman yang semakin tua 

mempunyai kendungan dinding sel yang tinggi. Kandungan 

fraksi serat pada tanaman terus meningkat seiring dengan 

lamanya umur pemotongan. Sehubungan dengan 

perkembangan kedewasaan (umur tanaman) hijauan, maka 

akan terjadi pula peningkatan konsentrasi seratnya. Jika 

interval pemotongan diperpanjang akan terjadi penurunan 

kandungan protein kasar. Penurunan kadar protein kasar selain 

karena umur tanaman juga disebabkan oleh penurunan 

proporsi helai daun dengan kelopak daun dan batang, dimana 

pada helai daun mempunyai kandungan protein yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan bagian kelopak daun dan batang. 

Kandungan nutrisi gamal yaitu bahan kering 27%, abu 

9,7%, protein kasar 25,5%, serat kasar 4,43%, BETN 18,88%, 

Ca (Kalsium) 0,67%, P (fhosfor) 0,19% Richana (2013). Daun 

majemuk menyirip, panjang 15–30 cm dengan rambut-rambut 

halus yang terletak berhadapan dengan ujung runcing dan 

pangkal membulat. tinggi 2–15m dan warna coklat keabu-

abuan hingga keputih-putihan. 
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Gambar 3. Gamal 

Sumber ; Hasil dokumentasi penelitian 

  

2.3   Kulit Singkong 

Produktivitas singkong di Indonesia sebesar 

22.677.866 ton. Sedangkan untuk di wilayah Jawa Timur, 

produksi singkong sebesar 3.336.490 ton dengan luas panen 

162.491 ha. Setiap bobot singkong akan dihasilkan limbah 

kulit singkong sebesar 16% dari bobot tersebut (Hidayat, 

Nurbani dan Surfiana, 2009), hal tersebut menunjukkan bahwa 

produksi kulit singkong di wilayah Jawa Tengah pada tahun 

2012 sebesar 533.838,4 ton, sehingga dari hasil tersebut dapat 

diperoleh pula produksi kulit singkong di Jawa Tengah per 

hektar sebanyak 128,33 ton/ha. Singkong dipanen pada umur 

6–8 bulan untuk varietas Genjah dan 9–12 bulan untuk 

varietas Dalam. (Prihatman dan Kemal, 2000). Kulit singkong 

merupakan limbah kupasan hasil pengolahan gaplek, tapioka, 

tape, dan panganan berbahan dasar singkong lainnya. Potensi 
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kulit singkong di Indonesia sangat melimpah, seiring dengan 

eksistensi negara ini sebagai salah satu penghasil singkong 

terbesar di dunia dan terus mengalami peningkatan produksi 

setiap tahunnya (Wikanastri, 2012). 

Kulit singkong sering kali dianggap limbah yang tidak 

berguna oleh sebagian industri berbahan baku singkong. Oleh 

karena itu, bahan ini masih belum banyak dimanfaatkan dan 

dibuang begitu saja dan umumnya hanya digunakan sebagai 

pakan ternak. Kulit singkong dapat menjadi produk yang 

bernilai ekonomis tinggi, antara lain diolah menjadi tepung 

mocaf. Persentase kulit singkong kurang lebih 20% dari 

umbinya sehingga per kg umbi singkong menghasilkan 0,2 kg 

kulit singkong. Kulit singkong lebih banyak mengandung 

racun dibanding daging umbi yakni 3-5 kali lebih besar, 

tergantung rasanya yang manis atau pahit (Salim, 2011). 

Singkong tergolong tanaman yang tidak asing lagi bagi 

sebagian besar masyarakat. Tumbuhan ini berdasarkan 

klasifikasi ilmiahnya tergolong dalam keluarga besar 

Euphorbiaceae dengan nama latin Manihot esculent (Koswara, 

2009). Wikanastri (2012) menyatakan bahwa kandungan 

energi (TDN) dan nutrien dalam limbah kulit singkong yaitu 

bahan kering 17,45%, protein 8,11%, TDN 74,73%, serat 

kasar 15,20%, lemak kasar 1,29%, kalsium 0,63%, dan fosfor 

022%. Jumlah limbah kulit singkong yang cukup besar ini 

berpotensi untuk diolah menjadi pakan ternak. Hanya saja 

perlu pengolahan yang tepat agar racun sianida yang 

terkandung dalam kulit singkong tidak meracuni ternak yang 

mengkonsumsinya.  

Pengolahan singkong merupakan upaya 

memanfaatkan seluruh bagian dari singkong tanpa ada yang 

terbuang termasuk kulitnya. Kandungan HCN dalam kulit 

singkong dapat dikurangi melalui beberapa perlakuan antara 
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lain perendaman, perebusan, dan fermentasi. Proses fermentasi 

dapat menurunkan kandungan HCN dan meningkatkan 

kandungan energi, protein, serat kasar, serta meningkatkan 

daya cerna bahan makanan berkualitas rendah (Turyoni, 

2005).  

Kandungan nutrisi kulit singkong yaitu bahan kering 

25,77%, abu 3,05%, protein kasar 10,05%, serat kasat 21,1%, 

lemak kasar 5,73%, TDN 82,42%, BETN 73,05%, HCN 18,0 

– 309,4% (Richana, 2013). 

Singkong atau ubi kayu (Manihot utilissima Pohl) 

merupakan salah satu sumber karbohidrat lokal Indonesia yang 

menduduki urutan ketiga terbesar setelah padi dan jagung. 

Tanaman tersebut merupakan bahan baku yang paling 

potensial untuk diolah menjadi tepung. Singkong segar 

mengandung senyawa glikosida sianogenik dan bila terjadi 

proses oksidasi oleh enzim linamarase maka akan dihasilkan 

glukosa dan asam sianida (HCN) yang ditandai dengan bercak 

warna biru, akan menjadi toksik (racun) bila dikonsumsi pada 

kadar HCN lebih dari 50 ppm (Prabawati, 2011). Kulit 

singkong yang digunakan didapatkan dari industri pertanian 

yang menghasilkan limbah kulit dengan ukuran sebesar 5-7 

cm, berwarna coklat sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak untuk mengatasi penyediaan pakan ternak. 
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Gambar 4. Kulit Singkong 

Sumber : Dokumentasi penelitian 

 

Kulit singkong dapat dimanfaatkan menjadi pakan 

ternak yang potensial. Pemanfaatan limbah kulit singkong 

sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah penyediaan 

pakan dan juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi 

pencemaran lingkungan yang diakibatkannya (Akhadiarto, 

2010). Kulit singkong sebagai bagian dari singkong yang 

digunakan untuk pakan ternak belum optimal pemanfaatannya. 

Hal ini dapat dilihat dari penggunaannya hanya 2 % dari total 

produksi singkong (BPS, 2007).  

 

2.4    Pengeringan Kulit Singkong 

Pengeringan adalah proses pemindahan atau 

pengeluaran kandungan air bahan hingga mencapai kandungan 

air tertentu. Pengeringan makanan memiliki dua tujuan utama 

yaitu sebagai sarana memperpanjang umur simpan dengan 

cara mengurangi kadar air makanan untuk mencegah 

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk dan meminimalkan 

biaya distribusi bahan makanan karena berat dan ukuran 

makanan menjadi lebih rendah (Napitupulu dan Tua, 2012).  
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Pengeringan langsung dengan matahari mendapat 

perhatian terutama di daerah dimana energi surya tersedia 

melimpah. Pengeringan ini dapat menghemat lebih banyak 

energi dan biaya dibandingkan dengan pengering industri 

lainnya. Selain itu, pengeringan matahari menghasilkan 

kualitas produk yang tinggi, ramah lingkungan dengan emisi 

CO2 yang rendah. Namun pengeringan matahari akan sangat 

tergantung cuaca dan membutuhkan waktu lama (Kajuna, 

Silayo dan Makungu, 2001). Metode lain adalah pengeringan 

dengan udara panas. Metode ini merupakan salah satu metode 

yang paling umum dalam pengeringan produk pertanian, 

bahan makanan dan tanaman obat. Keterbatasan paling 

penting dari sistem pengeringan udara panas adalah efisiensi 

pengeringan rendah karena kerugian konvektif dalam 

pemanasan dan transportasi fluida kerja (Wang dan Sheng, 

2006).  

Tingginya kandungan asam sianida dalam kulit 

singkong dapat menimbulkan keracunan. (Irmayani,Laili, 

Andhiny, Frisialinita dan Anugra, 2012). Racun singkong 

dapat dikurangi dengan cara diiris, direndam dan dicuci 

dengan air mengalir. Hilangnya HCN dari singkong 

tergantung pada beberapa faktor seperti ukuran potongan, 

kelembaban, suhu udara, dan angin yang mempengaruhi waktu 

pengeringan (Winarno dkk, 2017). 

 

2.5    Kambing Kacang 

Kambing kacang adalah ras unggulan kambing yang 

pertama kali dikembangkan di Indonesia. Kambing kacang 

merupakan kambing lokal Indonesia, memiliki daya adaptasi 

yang tinggi terhadap kondisi alam setempat serta memiliki 

daya reproduksi yang sangat tinggi. Kambing kacang jantan 

dan betina keduanya merupakan tipe kambing pedaging. 

Kambing kacang dapat memiliki warna tunggal yakni putih, 
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hitam dan coklat, namun adakalanya warna campur dari ketiga 

warna tersebut. Kambing kacang, baik yang berkelamin jantan 

maupun betina mempunyai tanduk dengan ukuran panjang 8–

10 cm. Berat tubuh kambing kacang dewasa rata-rata 

sekitar17–30 kg (Devendra dan Burns, 1994). 

 Jumlah anak per kelahiran (ekor) merupakan jumlah 

anak yang dilahirkan setiap kelahiran dalam satu periode 

kelahiran. Pencatatan dilakukan dari kelahiran pertama sampai 

kedua. Kambing kacang dapat melahirkan hingga1—4 per 

kelahiran atau rata-rata 2 ekor (Devendra dan Burns, 1994).  

 Bobot lahir merupakan faktor yang memengaruhi 

pertumbuhan dan produksi ternak saat dewasa, Devendra dan 

Burns (1994) menyatakan bahwa bobot lahir adalah penting 

karena memiliki hubungan dengan pertumbuhan dan ukuran 

tubuh saat dewasa dan juga kelangsungan hidup dari anak 

yang bersangkutan. Menurut Doloksaribu, Batubara dan Eliese 

(2005) rata-rata bobot lahir anak kambing kacang di Loka 

Penelitian Sei Putih, Sumatra Utara seberar 1,78 kg. 

 Bobot sapih cempe dipengaruhi olehumur induk, tipe 

kelahiran (litter size), tipe pemeliharaan dan jenis kelamin. 

Semakin tua umur induk, bobot lahir cempe semakin tinggi 

namun bobot lahir cempe dari induk kambing yang sudah 

berumur 5 tahun semakin menurun cempe dengan bobot lahir 

tinggi dapat diprediksi akan memiliki bobot sapih yang tinggi 

pula apabila mendapat lingkungan yang ideal. Cempe jantan 

juga memiliki bobot lahir dan bobot sapih yang tinggi karena 

pengaruh hormontes tosteron yang mendorong tingginya nafsu 

makan pada cempe jantan (Doloksaribu dkk, 2005). 

 

2.6    Konsumsi Bahan Kering dan Bahan Organik 

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan 

dasar untuk hidup pokok dan menentukan produksi. Konsumsi 

pakan adalah selisih antara pakan pemberian dengan sisa 
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pakan. Konsumsi pakan adalah pengurangan jumlah pakan 

yang dikali % BK pakan yang diberikan dikurangi sisa pakan 

yang dikali dengan % BK pakan (Wulandari, Agus, Soejono, 

Cahyono, dan Utomo, 2014). Konsumsi bahan kering kambing 

merupakan satu faktor yang sangat penting karena   kapasitas 

mengkonsumsi pakan secara aktif merupakan faktor pembatas 

yang mendasar dalam pemanfaatan pakan (Devendra dan 

Burns, 1994). Konsumsi bahan kering tidak dipengaruhi oleh 

kandungan PK yang hampir sama (Kusumaningrum, 1998). 

Konsumsi bahan organik berhubungan dengan 

konsumsi energi, karena bahan organik dapat digunakan 

sebagai sumber energi (Kusumaningrum, 1998). Bahan 

organik merupakan bahan yang hilang pada saat pembakaran 

terdiri dari lemak kasar, protein kasar, serat kasar, dan bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 1982). Tidak adanya 

perbedaan konsumsi bahan organik pada kambing juga 

dipengaruhi oleh total konsumsi bahan kering. 

Tinggi rendahnya konsumsi bahan organik akan 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsumsi bahan kering. Hal 

ini disebabkan karena sebagian besar komponen bahan kering 

terdiri dari komponen bahan organik, perbedaan keduanya 

terletak pada kandungan abunya (Murni, Akmal dan 

Orikasandi, 2012). 

 

2.7    Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 

Kecernaan merupakan selisih antara zat makanan yang 

dikonsumsi dengan yang dieksresikan dalam feses dan 

dianggap terserap dalam saluran cerna ruminansia. Jadi 

kecernaan merupakan pencerminan dari jumlah nutrisi dalam 

bahan pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Kecernaan 
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pakan dapat didefinisikan dengan cara menghitung bagian zat 

makanan yang tidak dikeluarkan melalui feses dengan asumsi 

zat makanan tersebut telah diserap oleh ternak (Basri, 2014). 

Kecernaan pakan akan ditentukan oleh karakteristik 

degradasi dan kecepatan aliran (outflow rate) atau laju dari zat 

pakan tersebut meninggalkan rumen sedangkan konsumsi 

pakan akan ditentukan oleh kecernaan pakan dan kapasitas 

rumen. Kandungan SK yang semakin tinggi mengakibatkan 

rendahnya kecernaan bahan pakan tersebut. Presentase 

kecernaan bahan kering ransum merupakan salah satu ukuran 

dalam menentukan kualitas dari suatu bahan pakan. Kecernaan 

bahan organik merupakan presentase bahan organik pakan 

yang dapat dicerna oleh ternak Richana (2013). 

Nilai KcBO tidak berbeda jauh dengan nilai KcBK 

pakan dalam rumen. Apabila nilai KcBK naik akan diikuti 

peningkatan nilai KcBO. Sebaliknya, apabila nilai KcBK turun 

maka nilai KcBO akan ikut turun Richana (2013). Konsumsi 

dan pengeluaran feses bahan kering diperoleh dalam jangka 

waktu pengukuran selama periode koleksi (1 minggu) sebelum 

penelitian berakhir. Kecernaan bahan kering dapat dihitung 

berdasarkan rumus yang dikemukakan Cullison (1978). 

Konsumsi dan pengeluaran feses bahan organik diperoleh 

dalam jangka waktu pengukuran selama periode koleksi (1 

minggu) sebelum penelitian berakhir. Kecernaan bahan 

organik dapat dihitung berdasarkan Rumus oleh Cullison, 

(1978). KcBO = (Konsumsi BO(g)–feses BO (g))100% 

Konsumsi BO(g). 
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2.8 IOFC 

Nilai income over feed cost (IOFC) digunakan untuk 

mengetahui nilai keuntungan ekonomis. IOFC yaitu 

pendapatan yang didapat setelah dikurangi biaya pakan selama 

perlakuan. IOFC = (Harga Jual – Harga Beli) – Biaya Pakan. 

Nilai dari (IOFC) diperoleh berdasarkan perhitungan dari 

harga penjualan ternak setelah dikurangi biaya pakan (Jarmuji, 

Suherman, Silvia dan Apriyani, 2018) 

Pendapatan atas biaya pakan (IOFC) peternak 

kambing dapat dihitung dengan cara mencari selisih antara 

nilai jual produksi yang dihasilkan dengan biaya ransum yang 

diberikan (Jarmuji dkk, 2018). Nilai IOFC dapat dilihat dari 

pertambahan bobot badan, semakin besar pertambahan bobot 

badan maka semakin tinggi nilai IOFC yang didapat. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian lapang in vivo dilaksanakan di Dusun 

Krajan RT 07/ RW 03, Desa Tamankuncaran, Kec. Tirtoyudo, 

Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan 

pada tanggal 30 Maret-10 Juni 2019. Analisis proksimat 

dilakukan di Laboratorium pakan, Pujon, Kabupaten Malang, 

Jawa Timur dan Laboraturium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

 

3.2  Materi Penelitian 

3.2.1 Ternak 

Ternak yang digunakan yaitu kambing Kacang 

sebanyak 16 ekor yang berumur 9-11 bulan dengan bobot 

rata-rata 14 kg. Ternak di kelompokkan berdasarkan 

pertambahan bobot badan. 

 

3.2.2 Pakan 

Pakan yang digunakan yaitu hijauan dan limbah agro 

industri. Hijauan yang diberikan yaitu gamal dan rumput 

odot. Limbah agro industri yang di gunakan yaitu kulit 

singkong kering. 

 

3.2.3 Peralatan dan Bahan 

a. Kandang yang dilengkapi dengan tempat pakan, 

tempat feses dan urin. 
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b. Bahan kimia untuk analisis proksimat Katalisator, 

H2SO4, aquadest, indicator mix, NaOH, batu didih, 

HCl, aseton. 

c. Alat untuk menampung feses dan urin Plastik besar, 

ember, jaring. 

d. Bahan kimia untuk mengawetkan feses dan urine 

Formalin 10% dan H2SO4 10%. 

  

3.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan metode percobaan 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 

perlakuan dan 4 ulangan, pengelompokan berdasarkan bobot 

badan dan merupakan ulangan. 

Perlakuan pakan yang di gunakan adalah sebagai 

berikut: 

P0 = Rumput odot 70% + kulit singkong 0 % + gamal 30%   

P1 = Rumput odot 65% + kulit singkong 5 % + gamal 30%   

P2 = Rumput odot 60% + kulit singkong 10 % + gamal 30% 

P3 = Rumput odot 55% + kulit singkong 15 % + gamal 30% 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Percobaan kecernaan in vivo dengan metode koleksi 

total terdiri dari 3 tahapan yaitu: 

 

3.4.1 Tahap Preliminary 

Tahap ini ternak dipisahkan berdasarkan bobot badan 

dan perlakuan yang diberikan, pada tahap ini dilaksanakan 

selama 21 hari dengan tujuan untuk menghilangkan 

kebiasaan ternak mengkonsumsi pakan sebelumnya sehingga 

terbiasa dengan pakan perlakuan yang diberikan. Pemberian 

pakan pada pukul 08.00 WIB dan 15.00 WIB. Periode 
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preliminary ini bertujuan untuk membiasakan ternak 

mengkonsumsi pakan perlakuan. Tahap ini diberikan pakan 

perlakuan sampai konsumsi konstan. 

 

3.4.2 Tahap koleksi data 

Tahap koleksi data pertumbuhan ternak dilakukan 

selama 60 hari. Selama tahapan ini dilakukan pencatatan 

terhadap jumlah pakan yang diberikan, sisa pakan, feses dan 

urin. Tahap koleksi data dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Pertambahan bobot badan 

Pertambahan bobot badan dilakukan pada saat 

tahap preliminary dan setelah itu dilakukan 

penimbangan bobot badan setiap minggu terakhir pada 

saat penelitian. 

b. Tahap koleksi pemberian pakan 

Rumput odot diberikan sebanyak 1,5 kg dan 

diambil sampel untuk dilakukan penimbangan dan di 

keringkan di bawah sinar matahari kemudian di 

timbang kembali, kemudian dimasukkan dalam 

kantong plastik dan diberi label. Pada akhir koleksi 

diambil sampel dan dioven dengan suhu 600C selama 

24 jam lalu ditimbang. Sampel kemudian digiling 

dengan mesin grinder. 

c. Tahap koleksi sisa pakan 

Sisa pakan diambil dan ditimbang setiap hari 

yang dilakukan sebelum pemberian pakan dan sampel 

sisa diambil umtuk dilakukan penimbangan awal dan 

dikeringkan dibawah sinar matahari lalu ditimbang 

kembali, kemudian dimasukan ke dalam kantong 

plastik dan diberi label. Pada akhir koleksi diambil 
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sampel dan di oven dengan suhu 600C selama 24 jam 

lalu ditimbang, sampel kemudian digiling dengan 

mesin grinder. 

d. Tahap koleksi feses 

Koleksi feses diambil untuk ditimbang pada 7 

hari terakhir penelitian kemudian diambil sample feses 

kemudian disemprot formalin 10% lalu dikeringkan 

dibawah sinar matahari sampai kering kemudian 

dimasukkan dalam kantong plastik dan diberi label. 

Pada akhir koleksi diambil sampel dan dioven dengan 

suhu 600C selama 24 jam lalu ditimbang. Sampel 

kemudian digiling dengan mesin grinder. 

e. Tahap koleksi urin 

Koleksi urine dilakukan 7 hari terakhir, tahap 

ini dilakukan bersamaan dengan koleksi feses. Urine 

kemudian di saring dan dimasukkan botol dan 

disemprot H2SO4 10 %. 

  

3.5 Variabel Penelitian 

a. Konsumsi bahan kering (BK) 

Konsumsi BK: (Pemberian x %BK) - (Sisa x %BK) 

b. Konsumsi bahan organik (BO) 

Konsumsi BO: Konsumsi bahan kering (BK) x %BO 

c. Kecernaan bahan kering (BK) 

               
                        

             
      

d. Kecernaan bahan organik (BO)  
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3.6 Analisis Data 

Analisis data menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang dikelompokkan berdasarkan bobot 

badan dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Analisis data 

menggunakan analisis peragam untuk mengetahui kecernaan 

bahan kering bahan organik, konsumsi bahan kering bahan 

organik dan IOFC (Income Over Feed Cost). Analisa data 

menggunakan model matematika (Steel dan Torrie, 1980): 

Yĳ= μ + ԏi + βi + εi 

Keterangan: Yĳ = Pengamatan perlakuan ke–i dan 

   kelompok ke j  

μ  = Rataan umum 

ԏi  = Pengaruh perlakuan ke-i 

βi = Pengaruh kelompok ke-j 

εi = Pengaruh acak dari perlakuan ke-i  

   dan kelompok ke-j 

 

Data yang telah dikumpukan dianalisis ragam dengan 

bantuan Microsoft Excel 2010 apabila hasil penelitian 

menunjukkan perbedaan yang nyata maka dilanjutkan dengan 

Uji Duncan. 

 

SE= √           

Keterangan : SE : standard error 

R : ulangan 
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3.7 Batasan Istilah 

Kecernaan : Kecernaan merupakan zat makanan yang  

  tidak di keluarkan melalui feses dengan  

  asusmsi zat makanan tersebut telah diserap  

  oleh ternak. 

Konsumsi : Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan  

  yang dimakan oleh ternak yang akan 

  digunakan untuk mencukupu kebutuhan 

  hidup pokok dan proses produksi. 

Kulit singkong : Hasil dari limbah agro industri yang berupa  

  kulit yang telah dikupas dari  

                            singkong dengan bentuk besar ataupun kecil. 

IOFC  : Nilai Income Over Feed Cost digunakan  

  untuk menghitung dan mengetahui  

  keuntungan pada produksi. 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrien 

Kandungan nutrien bahan pakan yang digunakan dalam 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 1. Kandungan Nutrien Bahan Pakan yang Digunakan 

dalam Penelitian 

Bahan 
Kandungan nutrisi 

BK(%) BO(%)* abu(%)* PK(%)* SK(%)* LK(%)* 

Rumput odot 

kering  

89,56 87,41 12,59 13,99 28,22 2,00 

Gamal kering 91,49 89,99 10,01 23,48 16,36 5,13 

Kulit ubi kayu 
kering 

92,72 91,74 8,26 6,26 21,67 0,73 

Keterangan :  

1. *) Berdasarkan BK 100% 

2. Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2019) 

Rumput odot yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan umur pemotongan 50 hari dengan kandungan SK 

sebesar 28,22%, kandungan PK 13,99% dan kandungan LK 

2,00%. Hasil Analisis Wati dkk (2018) yaitu kandungan 

nutrisi rumput odot yaitu PK 12,72%, SK 32,35% dan LK 

2,28% sedangkan menurut Hendian dan Putra (2014) 

kandungan nutrisi rumput odot cukup tinggi dengan PK 17-

19%, TDN mencapai 64,31% dan prosentase lignin hanya 

2,5% dari bahan kering.  

Pemotongan gamal dilakukan pada umur 60 hari dan 

bagian yang digunakan yaitu daunnya saja. Daun gamal 

mengandung PK yang tinggi dibandingkan rumput odot karena 

gamal termasuk dalam tanaman leguminosa. Kandungan 

nutrien pada gamal menurut Soetanto (2002) abu 9,8%, SK 

18%, PK 25,2% sedangkan kandungan LK 4,43%. Kandungan 
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PK, SK dan LK gamal pada penelitian ini sebesar 23,48%, 

21,05% dan 5,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan 

PK lebih rendah, kandungan SK dan LK gamal lebih besar 

dibandingkan dengan Soetanto (2002). Menurut Nurjannah, 

Mashudi dan Sudarwati (2016) perbedaan kandungan nutrisi 

dari hijauan diduga disebabkan oleh perbedaan jenis hijauan 

yang digunakan, tingkat kesuburan tanah yang berkaitan 

dengan kandungan unsur hara tanah dan fase pertumbuhan 

tanaman ketika dipanen dimana hijauan yang dipanen pada 

fase vegetatif mempunyai kandungan nutrisi yang lebih 

optimal daripada fase generatif. Perbedaan kandungan nutrisi 

hijauan diduga juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang 

meliputi suhu, kelembaban udara, dan curah hujan. 

Pemotongan gamal pada umur 60 hari dalam tahap 

pertumbuhan vegetatif sehingga memiliki kandungan PK 

sebesar 23,48%. 

Secara umum kandungan nutrisi yang terdapat pada 

kulit singkong lebih rendah dibandingkan dengan kandungan 

nutrisi rumput odot dan gamal seperti yang ditunjukkan pada 

Tabel 4. Penggunaan kulit singkong sebagai pakan substitusi 

dtinjau dari ketersediaan yang melimpah tetapi harus dibatasi 

dan tidak terlalu banyak. Kandungan PK kulit singkong lebih 

rendah daripada kandungan PK rumput odot sebesar 13,99%, 

gamal 23,48% dan pada kulit singkong hanya 6,26%. 

Kandungan SK kulit singkong lebih tinggi daripada 

kandungan SK gamal 21,05% dan pada kulit singkong 

22,38%. Sedangkan menurut Akhdiarto (2010) kandungan 

nutrisi pada kulit singkong yaitu BK 13,5%, abu 4,2% PK 6,5, 

SK 21,1%. Menurut Richana (2013) kandungan HCN kulit 

singkong cukup tinggi sebesar 18 – 309,4 ppm per 100 g kulit 

singkong. Kadar HCN dapat dikurangi dengan cara 

penjemuran. Proses pengolahan yang mampu mereduksi 

kandungan HCN dalam singkong adalah pengeringan, 



21 
 

perendaman, perebusan, fermentasi dan kombinasi dari proses 

tersebut. Kandungan nutrisi perlakuan setelah dilakukan 

pencampuran bahan pakan sesuai perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Perlakuan 

Perlakuan 
Kandungan nutrisi 

BK(%) BO(%)* abu(%)* PK(%)* SK(%)* LK(%)* 

P0 90,00 86,19 13,81 16,84 35,62 3,03 

P1 90,18 86,10 13,91 16,45 35,07 2,95 

P2 89,96 86,72 13,28 16,06 34,66 2,87 

P3 90,36 87,24 12,78 15,68 34,04 2,79 

Keterangan :  

1. *) Berdasarkan BK 100% 

2. Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2019) 

Kandungan nutrien masing-masing perlakuan 

mengalami penurunan pada PK, SK dan LK. Hal ini 

dikarenakan campuran dari beberapa bahan pakan seperti odot, 

gamal dan kulit singkong yang berbeda. PK, SK, dan LK 

pakan P0 lebih tinggi dari perlakuan lain, hal ini disebabkan 

tidak adanya penambahan kulit singkong karena hanya terdiri 

dari 70% rumput odot dan 30% gamal Tabel 5. Semakin 

banyak substitusi rumput odot dengan kulit singkong 

mengakibatkan menurunnya kandungan PK, SK dan LK. 

  

4.2  Konsumsi Bahan Kering dan Bahan Organik 

Konsumsi bahan kering kambing merupakan satu faktor 

yang sangat penting karena kapasitas mengkonsumsi pakan 

secara aktif merupakan faktor pembatas yang mendasar dalam 

pemanfaatan pakan (Devendra dan Burns, 1994). Sesuai 

dengan laporan Kusumaningrum (1998) bahwa konsumsi 

bahan kering tidak dipengaruhi oleh kandungan PK yang 

hampir sama. Rataan konsumsi bahan kering dan bahan 
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organik dalam pemberian pakan dengan perlakuan yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rataan Konsumsi Bahan Kering dan Bahan Organik 
Perlakuan Konsumsi bahan kering(gr) Konsumsi bahan oganik(gr) 

P0 468,43 ± 2,34a 417,05 ± 2,08a 

P1 478,51 ± 3,25b 426,56 ± 2,92b 

P2 506,13 ± 0,50d 451,78 ± 0,44d 

P3 494,84 ± 2,52c 455,98 ± 1,31c 

Keterangan: (a-d) superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh 

sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisis keragaman dan hasil uji lanjut 

menunjukan bahwa konsumsi BK dan BO memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) oleh pengelompokan 

kambing. Konsumsi BK dan BO berpengaruh sangat nyata di 

sebabkan karena konsumsi BK dan BO pada kambing banyak 

di pengaruhi oleh laju pencernaan bahan pakan dalam saluran 

pencernaan. Bahan organik merupakan bagian terbesar dari 

bahan kering, sehingga jumlah konsumsi bahan organik sangat 

di tentukan oleh jumlah konsumsi bahan kering pakan. 

Rataan konsumsi bahan kering pakan adalah 468,43; 

478,51; 506,13 dan 494,84 g/ekor/hari berturut-turut untuk 

perlakuan P0, P1, P2, dan P3 seperti disajikan dalam Tabel 6. 

Konsumsi bahan kering tertinggi diperoleh pada perlakuan P2 

yaitu 506,13 g/ekor/hari, sedangkan yang terendah pada 

perlakuan P0 yaitu 468,43 g/ekor/hari. Salah satu faktor yang 

memempengaruhi konsumsi adalah palatabilitas jenis makanan 

yang diberikan. 

Bahan organik merupakan bahan yang hilang pada saat 

pembakaran terdiri dari lemak kasar, protein kasar, serat kasar, 

dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Tillman dkk, 1982). 

Konsumsi bahan organik berhubungan dengan konsumsi 

energi, karena bahan organik dapat digunakan sebagai sumber 
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energi (Kusumaningrum, 1998). Tidak adanya perbedaan 

konsumsi bahan organik pada kambing juga dipengaruhi oleh 

total konsumsi bahan kering. Rataan konsumsi bahan organik 

pelet pakan komplit berbasis tongkol jagung dengan sumber 

protein berbeda pada kambing kacang jantan berkisar 671-

1074g/e/h. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa P3 

455,98 g//ekor/hari dibandingkan dengan pendapat diatas 

masih rendah namun dibandingkan dengan perlakuan yang 

lain lebih tinggi. Hal ini didukung oleh Murni dkk (2012) 

bahwa tinggi rendahnya konsumsi bahan organik akan 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsumsi bahan kering. Hal 

ini disebabkan karena sebagian besar komponen bahan kering 

terdiri dari komponen bahan organik, perbedaan keduanya 

terletak pada kandungan abunya. 

 

4.3  Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 

Kecernaan merupakan selisih antara zat makanan yang 

dikonsumsi dengan yang dieksresikan dalam feses dan 

dianggap terserap dalam saluran cerna ruminansia. Jadi 

kecernaan merupakan pencerminan dari jumlah nutrisi dalam 

bahan pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Kecernaan 

pakan dapat didefinisikan dengan cara menghitung bagian zat 

makanan yang tidak dikeluarkan melalui feses dengan asumsi 

zat makanan tersebut telah diserap oleh ternak (Basri, 2014). 

Nilai rataan kecernaan bahan kering dan bahan organik dalam 

pemberian pakan dengan perlakuan yang berbeda dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

P0 P1 P2 

P3 

P3 
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Tabel 4. Rataan Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 
Perlakuan Kecernaan Bahan Kering (%) Kecernaan Bahan Organik (%) 

P0 70,79 ± 1,37a 74,11 ± 1,95a 

P1 72,25 ± 0,82a 75,06 ± 0,94a 

P2 74,95 ± 1,58a 77,55 ± 1,60a 

P3 73,38 ± 1,56a 76,91 ± 1,79a 

Keterangan: (a) superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

pengaruh tidak nyata (P<0,05) 

  

Hasil analisis keragaman menunjukan bahwa kecernaan 

BK dan BO tidak di pengaruhi (P>0,05) oleh pengelompokan 

kambing. Kecernaan BK dan BO tidak berpengaruh nyata di 

sebabkan oleh jumlah pakan perlakuan yang di berikan. 

Rataan kecernaan bahan kering adalah 70,79%; 72,25%; 

74,95% dan 73,38% masingmasing untuk perlakuan P0, P1, 

P2 dan P3 seperti yang disajikan pada Tabel 7. Hasil analisis 

keragaman menunjukkan bahwa kecernaan bahan kering tidak 

dipengaruhi oleh perlakuan pakan. Hal ini terjadi diduga 

terkait dengan konsumsi bahan kering pakan yang juga tidak 

dipengaruhi oleh perlakuan pakan. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan McDonald, Edwards and Greenhalgh, (2011) 

kecernaan pakan biasanya dinyatakan dalam persen 

berdasarkan bahan kering dan bahan organik. Beberapa faktor 

kecernaan antara lain komposisi bahan pakan, perbandingan 

komposisi antara bahan pakan satu dengan bahan pakan 

lainnya, perlakuan pakan, suplementasi enzim dalam pakan, 

ternak dan taraf pemberian pakan  

Kecernaan bahan organik dalam saluran pencernaan 

ternak meliputi kecernaan zat-zat makanan berupa komponen 

bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. 

Bahan-bahan organik yang terdapat dalam pakan tersedia 

dalam bentuk tidak larut, oleh karena itu diperlukan adanya 

proses pemecahan zat-zat tersebut menjadi zat-zat yang mudah 

larut. Kecernaan bahan organik erat kaitannya dengan 
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kecernaan bahan kering, karena sebagian dari bahan kering 

terdiri dari bahan organik (Ismail, 2011). Menurut McDonald, 

Edwards and Greenhalgh, (2002), bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecernaan, yaitu komposisi bahan pakan, 

perbandingan komposisi antara bahan pakan satu dengan bhan 

pakan lainnya, perlakuan pakan, suplementasi enzim dalam 

pakan, ternak dan taraf pemberian pakan. 

Rataan kecernaan bahan organik adalah 74,11%; 

75,06%; 77,55% dan 76,91% berturut-turut untuk perlakuan 

P0, P1, P2 dan P3 seperti yang dicantumkan pada Tabel 7. 

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa kecernaan 

bahan organik juga tidak dipengaruhi oleh perlakuan pakan. 

Keadaan ini berlaku terkait dengan kecernaan bahan kering 

yang juga tidak dipengaruhi oleh perlakuan pakan, karena 

sebahagian besar bahan kering terdiri atas bahan organik 

(McDonald et al., 2002). Bahan kering terdiri atas bahan 

organik dan abu (mineral), kecernaan bahan organik pada 

penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan kecernaan 

bahan kering, hal ini terjadi kemungkinan karena kecernaan 

pada penelitian ini relatif tinggi.  

Kecernaan bahan organik pada perlakuan pakan P0, P1 

dan P3 lebih rendah dibandingkan dengan P2. Keadaan ini 

berlaku diduga terkait dengan konsumsi bahan kering dan 

kecernaan bahan kering perlakuan pakan P0, P1 dan P3 juga 

lebih rendah dibandingkan dengan P2. 

 

4.4 IOFC (Income Over Feed Cost) 

Pendapatan atas biaya pakan (IOFC) peternak kambing 

dapat dihitung dengan cara mencari selisih antara nilai jual 

produksi yang dihasilkan dengan biaya ransum yang diberikan 

(Jarmuji, 2018). Nilai IOFC dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Nilai IOFC (Income Over Feed Cost) 

Perlakuan Nilai IOFC (Income Over Feed Cost) (Rp) 

P0 1281,25 ± 141,97
a 

P1 1497,50 ± 379,97
b 

P2 1882,50 ± 178,54
c 

P3 1461,25 ± 491,33
b 

Keterangan : (
a-c

) superskrip berbeda pada kolom yang sama  

menunjukkan pengaruh nyata  (P<0,05) 

 

Hasil analisis keragaman dan hasil uji duncan 

menunjukan bahwa nilai IOFC memberikan pengaruh yang 

nyata (P<0,05) oleh pengelompokan kambing. IOFC 

berpengaruh nyata disebabkan karena pertambahan bobot 

badan harian dan harga pakan. 

Nilai ekonomi pemanfaatan limbah kulit singkong 

kering pada penelitian ini dapat diketahui dengan menghitung 

IOFC (pendapatan yang diperoleh dari nilai jual ternak setelah 

dikurangi biaya pakan). Hal ini sesuai dengan pernyataan 

(Jarmuji dkk, 2018) yang menyatakan bahwa IOFC yaitu 

pendapatan yang didapat setelah dikurangi biaya pakan selama 

perlakuan. IOFC = (Harga Jual – Harga Beli) – Biaya Pakan.

 Pengaruh substitusi gamal rumput odot dan kulit 

singkong kering dalam komponen pakan terhadap rataan nilai 

IOFC dicantumkan pada Tabel 8. Rataan nilai IOFC selama 

penelitian per hari berturut-turut P0 1281,25; P1 1497,50; P2 

1882,50 dan P3 1461,25 rupiah per ekor/hari seperti disajikan 

pada Tabel 8. Nilai IOFC tertinggi diperoleh pada perlakuan 

pakan P2 (Rp.1882,50 per ekor per hari), keadaan ini berlaku 

terkait dengan pertambahan bobot hidup, konsumsi dan biaya 

pakan. Pertambahan bobot hidup tertinggi diperoleh pada 

perlakuan pakan P2, jumlah konsumsi pakan 2,5 kg/ekor/hari 

dan jumlah biaya pakan Rp. 2880 per ekor/hari. Nilai IOFC 
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terendah diperoleh pada perlakuan pakan P0 dengan jumlah 

konsumsi pakan (2,5 kg/ekor/hari) dan jumlah biaya pakan 

(Rp.2900 per ekor per hari). hal ini terjadi terkait dengan 

pertambahan bobot hidup pada perlakuan ini juga lebih rendah 

dibandingkan dengan perlakuan pakan P1, P2 dan P3. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

penambahan kulit singkong kering terhadap konsumsi, 

kecernaan dan IOFC tertinggi pada perlakuan P2 yaitu 

penambahan kulit singkong sebesar 4%.  

 

5.2 Saran 

 Substitusi kulit singkong sebesar 4% untuk pakan 

ternak ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan menggunakan 

ternak kambing lainnya dan menambah level penggunaannya 

sehingga dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya. 
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