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RINGKASAN 
 

Sistem pemeliharaan ternak domba umumnya dilakukan secara tradisional 

dengan pemberian pakan hanya berupa rumput lapangan. Pakan jenis ini tidak 

mampu mencukupi kebutuhan ternak untuk tumbuh secara optimal. Pemberian feed 

supplement diharapkan selain memperbaiki kualitas pakan juga mampu menekan 

produksi gas metan di dalam rumen, sehingga pengggunaan pakan lebih efisien. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian feed 

supplement terhadap kecernaan nutrien domba lokal jantan yang diberi pakan basal 

rumput lapangan. Penelitian ini  dilaksanakan di kandang milik Program Studi 

Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, mulai tanggal  

19 Agustus sampai tanggal 19 November 2006. Domba yang digunakan adalah 

domba lokal jantan sebanyak 10 ekor dengan bobot badan rata-rata 19,31 ± 2,03 kg.  

Perlakuan yang diujikan adalah P0 sebagai kontrol (Ransum basal berupa 

rumput lapangan, adlibitum), P1 ( Ransum basal adlibitum + feed supplement A) dan 

P2 (Ransum basal adlibitum + feed supplement B). Peubah penelitian yang diamati 

adalah konsumsi bahan kering, bahan organik dan serat kasar serta kecernaan bahan 

kering, bahan organik dan serat kasar pada domba lokal jantan. Model rancangan  

percoban  yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah 

dengan ulangan yang tidak sama (unbalance replication), dengan tiga perlakuan  

Hasil penelitian menunjukkan pemberian feed supplement tidak mempengaruhi 

(P>0,05) konsumsi bahan kering, bahan organik dan serat kasar,dimana rata-rata 

ketiga perlakuan, yaitu P0, P1 dan P2 secara berurutan untuk konsumsi bahan kering 

adalah 733,80;  820,32; 867,33g/ekor/hari. Konsumsi  bahan organik adalah 633,98; 

717,37; 754,20g/ekor/hari. Konsumsi serat kasar adalah 154,96; 145,19; 

156,61g/ekor/hari.  Sedangkan pemberian feed supplement berpengaruh sangat nyata 
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(P<0,01) terhadap kecernaan bahan kering tetapi berbeda nyata (P<0,05) terhadap 

kecernaan bahan organik dan serat kasar. Rata-rata kecernaan bahan kering adalah  

76,03; 75,28; 77,98%. Kecernaan bahan organik adalah 75,89; 75,32; 77,80%. 

Kecernaan serat kasar adalah 75,70; 65,46; 70,03%.  

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian feed supplement ( A dan B ) 

tidak memperbaiki konsumsi bahan kering, bahan organik dan serat kasar, tetapi 

meningkatkan kecernaan bahan kering, dan bahan organik serta menurunkan 

kecernaan serat kasar domba lokal jantan 

 

Kata kunci : domba lokal jantan, feed supplement, konsumsi dan kecernaan 
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THE EFFECT OF FEED SUPPLEMENT ON NUTRIENT DIGESTIBLITY 
OF MALE LOCAL SHEEP WHICH GIVEN NATIVE GRASS 

AS A BASAL DIET 
 

 
PRIYANTI 
H 0502018 

 
SUMMARY 

 
Rearing systems  of sheep commonly manage in traditional ways, in which 

feeding practices only using native grass. The kind of these feed was unable to 

support an optimal animal growth. The purpose of  feed supplement given on sheep 

ration, beside to increase feed quality also to reduce methane production in rumen, so 

the using of ration more effective.  

The research was conducted to find out the effect of feed supplement on 

nutrient digestibility of male local sheep which given native grass as a basal diet. 

This research was held in Minifarm of Animal Husbandry Program of Agriculture 

Faculty of Sebelas Maret University, started from August 19th until November 19th, 

2006. Ten of local sheeps with initial body weight of  19,31 ± 2,03 kg have been 

used, it was devided into three treatments. The  experimental design used in this 

research was Completely Randomized Design (CRD) with unbalance replication and 

if indicate significant followed by Duncan’s Multiple Range  Test (DMRT). 

Treatment diets consisted of diet as follow : P0 (native grass adlibitum), P1 

(native grass adlibitum + feed supplement A), P2 (native grass adlibitum + feed 

supplement B). Variables  measured were dry matter intake, organic matter intake, 

crude fiber intake, dry matter digestibility, organic matter digestibility and crude 

fiber digestibility.  

Result of this research showed that feed supplement given non significantly 

affect (P>0,05) on dry matter, organic matter and crude fiber intake. Dry matter 

intake for P0, P1 and P2 was 733,80;  820,32; 867,33g/head/day, organic matter 

intake  was 633,98; 717,37; 754,20g/head/day and crude fiber intake was 154,96; 

145,19; 156,61g/head/day. However feed supplement given highly significant affect   

(P<0,01) on dry matter digestibility and significantly (P<0,05) on organic matter and 
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crude fiber digestibility. Dry matter digestiblity for P0, P1 and P2 was 76,03; 75,28; 

77,98%. Organic matter digestibility was 75,89; 75,32; 77,80%. Crude fiber 

digestibility was 75,70; 65,46; 70,03%. 

From the result it could be concluded that feed supplement given wasn’t 

increase dry matter, organic matter and crude fiber intake, but increased dry matter 

and organic matter digestibility but also decreased crude fiber digestibility on male 

local sheep.   

 

Key words : local male sheep, feed supplement, intake and digestibility.       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 
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A.  Latar Belakang 

 Hampir semua ternak domba di Indonesia dipelihara oleh petani kecil 

di pedesaan dimana pengelolaannya masih dilaksanakan secara tradisional. 

Pemberian pakan ternak tergantung pada tanaman hijauan pakan yang tersedia, 

tanpa penambahan pakan tambahan atau pakan pelengkap ( Wodzicka et al., 

1993). Pakan yang biasa diberikan oleh peternak domba tradisional adalah 

rumput lapangan. Namun demikian pemberian rumput lapangan  saja belum 

mampu mencukupi kebutuhan nutrien ternak domba untuk mencapai 

pertumbuhan yang optimal karena rumput lapangan di daerah tropis umumnya 

mempunyai kandungan nutrien rendah. 

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan defisiensi nutrien pada 

ternak domba adalah dengan pemberian feed suplement. Secara umum feed 

supplement bermanfaat bagi ternak untuk melengkapi zat-zat makanan yang 

diperlukan oleh tubuh (Hatmono dan Hastoro, 1989). Suplementasi selain akan 

mampu mengatasi masalah defisiensi juga dapat meningkatkan kapasitas 

mencerna dari hewan. 

Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang mampu memanfaatkan 

pakan berserat  karena adanya aktivitas mikroba di dalam rumen. Dengan adanya 

mikroba rumen, domba memiliki kemampuan untuk mencerna karbohidrat 

struktur tanaman (selulosa dan hemiselulosa) melalui proses fermentasi. Produk 

akhir proses pencernaan karbohidrat antara lain asam lemak volatil (VFA) 

dengan komponen utama asam asetat, asam propionat dan asam butirat serta 

produk samping berupa gas karbondioksida dan H2 (Kamal, 1994). Gas 

karbondioksida bereaksi dengan H2 membentuk metan (Arora, 1989). 

Gas metan yang terbentuk selama proses fermentasi akan dikeluarkan atau 

dibuang melalui eruktasi (belching) (Passer dan Brown, 1962). Pembebasan gas 

metan merupakan kehilangan enregi yang besarnya sekitar delapan persen dari 

energi total dalam pakan yang dikonsumsi (Arora, 1989) sehingga  menurunkan 

efisiensi energi pakan. Oleh karena itu produksi dalam gas metan rumen       
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perlu  ditekan.  Menurut  Czeskawski et al ., (1966)  cit Arora (1989),     produksi 

gas metan dalam rumen ruminansia dapat ditekan dengan pemberian pakan 

asam-asam lemak tak jenuh. Minyak ikan lemuru merupakan salah satu sumber 

asam lemak tidak jenuh yang cukup efisien. Produksi gas metan juga dapat 

ditekan dengan menambahkan bahan yang mengandung senyawa quinon dan 

salah satu sumber senyawa quinon adalah daun ketepeng. 

Berdasarkan permasalahan diatas,domba yang diberi pakan berserat perlu 

diberi pakan tambahan yaitu feed supplement. Hal ini disebabkan karena formula 

feed supplement ini dibuat sedemikian rupa sehingga mampu menekan produksi 

gas  metan yang terbentuk di dalam rumen, dengan demikian penggunaan rumput 

lapangan sebagai pakan utama lebih efisien. Feed supplement ini juga diharapkan 

mampu mendorong peningkatan sintesis mikrobia rumen sehingga mikroba dapat 

lebih baik melaksanakan aktivitas selama mencerna pakan hijauan serta 

mempertinggi daya cerna pakan yang diberikan. Pengukuran daya cerna pada 

dasarnya adalah usaha untuk menentukan jumlah zat makanan yang diserap 

gastrointestinalis (Anggorodi, 1979). 

Pemberian feed supplement diharapkan mampu memperbaki kecernaan 

nutrien domba lokal jantan yang diberi pakan basal rumput lapangan. 

 

A. Perumusan Masalah 

Ternak domba adalah salah satu ternak ruminansia yang potensial untuk 

dikembangkan sebagai penghasil daging. Permasalahan yang dihadapi dalam 

usaha pengembangan ternak domba adalah produktivitasnya yang rendah. Hal  

ini disebabkan karena peternak hanya mengandalkan hijauan berkualitas rendah  

berupa rumput lapangan sebagai pakan utamanya. 

Rumput lapangan yang merupakan pakan berserat di dalam rumen akan 

mengalami perombakan oleh mikroba rumen menghasilkan asam-asam lemak 

volatil, gas karbondioksida dan H2  dimana kedua gas ini berpotensi membentuk 

metan. Pembebasan metan ini menyebabkan pakan kehilangan energi sebesar 

delapan persen dari total energi pakan. Oleh karena itu perlu diupayakan untuk 

menekan produksi gas metan diantaranya dengan pemberian feed supplement 
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yang formulanya ditambah dengan bahan yang mengandung senyawa yang 

mampu menekan produksi gas metan yaitu daun ketepeng dan minyak ikan 

lemuru. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

sejauh mana pengaruh pemberian feed supplement terhadap kecernaan nutrien 

domba lokal jantan yang diberi pakan basal rumput lapangan. 

 

B. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh pemberian feed supplement terhadap kecernaan nutrien 

domba lokal jantan yang diberi pakan basal rumput lapangan. 

2. Mengetahui feed suplement yang memberikan pengaruh yang terbaik 

terhadap kecernaan nutrien domba lokal jantan yang diberi pakan basal 

rumput lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Domba Lokal Jantan 

Domba merupakan ternak ruminansia kecil yang masih tergolong kerabat 

kambing, sapi dan kerbau (Mulyono dan Sarwono, 2004).  Secara rinci, ternak 

domba mempunyai sistematika sebagai berikut : 

Filum  : Chordata 

Subfilum  : Vertebrata (bertulang belakang) 

Marga  : Gnatostomata (mempunyai rahang) 

Kelas  : Mammalia (menyusui) 

Bangsa  : Placentalia (mempunyai placenta) 

Suku  : Ungulata (berkuku) 

Ordo  : Artiodactyla (berkuku genap ) 

Subordo : Selenodontia (ruminansia) 

Seksi  : Pecora (memamah biak) 

Famili  : Bovidae 

Subfamili  : Caprinus 

Genus  : Ovis 

Spesies  : Ovis aries 

(Kartadisastra, 2004) 

Domba ekor kurus (DEK ) berasal dari Bangladesh atau India. Domba ini 

telah beradaptasi di Jawa sehingga dianggap sebagai ternak asli Indonesia. Di 

setiap daerah, DEK memiliki nama yang berbeda-beda sesuai dengan banyaknya 

sub populasi yang berkembang. DEK Jawa juga disebut domba kampung; domba 

negeri; domba lokal atau domba kacang. Bobot domba jantan dewasa antara 20-

30kg, sedangkan domba betina dewasa 15-20kg (Mulyono dan Sarwono, 2004). 

Domba Ekor Kurus mampu hidup di daerah gersang. Domba ini 

mempunyai tubuh yang kecil, ekor relatif tipis, bulu berwarna putih dengan 

belang-belang disekitar mata, hidung atau bagian lainnya, domba betina 

umumnya tidak bertanduk sedangkan yang jantan bertanduk kecil dan melingkar 

(Mulyono dan Sarwono, 1998). 
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B. Sistem Pencernaan Domba 

Pencernaan adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam saluran 

pencernaan yaitu memecah bahan pakan menjadi bagian-bagian atau partikel 

yang lebih kecil, dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana hingga 

larut  dan dapat diabsorbsi dinding saluran pencernaan dan masuk dalam  

peredaran darah yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh yang 

membutuhkannya atau untuk disimpan dalam  tubuh (Kamal, 1994). 

Proses pencernaan ternak ruminansia  dimulai di ruang mulut. Di dalam 

mulut, ransum yang masih berbentuk kasar dipecah menjadi partikel-partikel 

kecil dengan cara  pengunyahan dan pembasahan oleh saliva (Siregar, 1994). 

Saliva disekresikan dalam jumlah yang banyak oleh semua ruminansia. Saliva 

domba disekresikan dengan kecepatan 10-15 liter per hari (Arora, 1989). Saliva 

mengandung sejumlah besar natrium bikarbonat yang sangat penting untuk 

menjaga pH yang tepat dengan berfungsi sebagai buffer terhadap asam lemak 

volatil yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri (Tillman et al., 1991). Saliva juga 

berfungsi sebagai pelicin pakan untuk membentuk bolus sehingga memudahkan 

penelanan. Saliva juga mensuplai nutrien karena 70 persen N saliva terdiri dari 

urea, saliva juga berperan dalam mencegah terjadinya  bloat pada ternak 

ruminansia (Soebarinoto bet al., 1991). Dari mulut ransum yang telah diperkecil 

ukurannya, masuk ke dalam lambung melalui esofagus. 

Ruminansia mempunyai lambung kompleks atau disebut lambung 

majemuk yang tersusun dari empat bagian yaitu rumen, retikulum, omasum dan 

abomasum (Kamal, 1994). Rumen merupakan bagian perut terbesar yang 

berukuran sekitar 80% dari seluruh perut, omasum 8%, abomasum 7% dan 

retikulum 5% (Akoso, 1994). Di dalam rumen, pakan yang telah ditelan akan 

mengalami fermentasi dan penguraian oleh enzim yang dhasilkan oleh mikroba 

anaerobik.  

Peranan mikroba dalam proses pencernaan pakan berserat adalah mengurai 

senyawa kompleks seperti selulosa dan hemiselulosa menjadi senyawa sederhana  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

yang dapat dimanfaatkan oleh ternak sebagai sumber energi, protein, vitamin 

bagi proses pertumbuhan badannya (Sarwono dan Arianto, 2002). Kerja ekstensif 

bakteri dan mikroba terhadap zat-zat makanan menghasilkan pelepasan produk 

akhir yang dapat diasimilasi (Arora, 1989). 

Mikroba rumen secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi empat 

kelompok utama, yaitu bakteri , protozoa, jamur dan bacteriophage (virus) 

(Mukhtar, 2006). Menurut Sarwono dan Arianto (2002), bahwa bakteri rumen 

diklasifikasikan menjadi : (1)  bakteri selulolitik, menghasilkan enzim selulase 

yang berperan dalam proses hidrolisa selulosa, termasuk spesies bakteri 

selulolitik    adalah   Bacteriodes   succinogenes,   Ruminococcus   flavefasciens ; 

(2) bakteri proteolitik, menghasilkan enzim protease yang berfungsi merombak 

protein. Contoh bakteri proteolitik, antara lain Clostridium sporogens dan 

Bacillus licheniformis; (3) bakteri lipolitik, menghasilkan enzim lipase yang 

berperan dalam perombakan lemak menjadi asam lemak, contoh: Anaerovibrio 

lipolitica; (4) bakteri amilolitik, berperan mengubah karbohidrat mudah  dicerna 

menjadi volatile fatty acids dan keto acids. Contoh bakteri ini adalah Bacteriodes 

amylophilus dan Bacteriodes ruminicola; (5) bakteri hemiselulolitik, bakteri ini 

mampu menghidrolisis hemiselulosa tetapi tidak mampu menghidrolisis selulosa. 

Contoh : Bacteriodes ruminicola dan Butyrivibrio fibrisolvens. 

Soebarinoto et al., (1991) menambahkan beberapa kelompok bakteri 

rumen, antara lain (1) bakteri methanogenik, bakteri ini dapat memproduksi gas 

metan (bakteri pembentuk gas metan), dan termasuk sensitif terhadap oksigen 

serta membutuhkan sistein sebagai reducing agent. Contoh bakteri ini, antara lain 

: Methanobacterium ruminantium dan Methanobacterium formiciccum; (2) 

bakteri ureolitik, bakteri ini dapat menghidrolisis urea memjadi CO2 dan NH3;  

(3) bakteri pemakai asam laktat, bakteri ini dapat hidup dari produk fermentasi 

bakteri lain sebagai sumber energi, contoh : Propionibacterium sp dan 

Peptostreptococcus elsdeini; (4) bakteri yang dapat mensintesis vitamin. 

Pada ruminansia, protozoa yang berkembang di dalam rumen berada dalam 

kondisi yang alami, dan membantu pencernaan zat-zat makanan dari rumput-

rumputan yang kaya akan serat kasar. Protozoa menelan bakteri dan hidup dari 
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bakteri ini, bersamaan dengan itu memperoleh tambahan sumber protein dan pati 

dari ingesta rumen (Arora, 1986). Dalam keadaan normal jumlah populasi 

protozoa rumen adalah 106 per gram isi rumen (Soebarinoto et al., 1991). Masih 

menurut Soebarinoto et al., (1991), protozoa rumen dapat dibagi menjadi dua 

kelompok/ ordo yaitu Holotricha dan Oligotricha (Entodinimorph). Holotricha 

berbentuk memanjang dan seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh silia. 

Sumber energi utama bagi holotricha adalah glukosa, xilosa, sukrosa, galaktosa 

dan fruktosa. Ciri Oligotricha adalah  silia hanya terdapat di bagian ujung. 

Oligotricha dibagi menjadi tiga jenis yaitu :  Diplodinium, Entodinium dan 

Ophryoscolex. 

Jamur rumen bersifat anaerobik absolut, dan siklus kehidupan jamur rumen 

ada dua fase yaitu fase motil (sebagai zoospore)  dan fase vegetatif (sporangium). 

Jamur rumen mampu menggunakan sebagian polisakarida dan gula terlarut 

kecuali pektin, arabinosa, mannosa dan galaktosa (McDonald et al.,  2002).  

Keistimewaan jamur rumen adalah kemampuannya mencerna dinding sel 

tanaman karena adanya enzim yang dihasilkan oleh miselium serta 

kemampuannya menembus kutikula dengan thallus. Ragi (yeast ) dan kapang 

(moulds ) adalah contoh jamur yang dijumpai dalam rumen (Mukhtar, 2006). 

Retikulum merupakan bagian perut yang mempunyai bentuk permukaan 

menyerupai sarang tawon dengan struktur yang halus dan licin serta berhubungan 

langsung dengan rumen  (Kartadisastra, 2004). Fungsi retikulum ini belum dapat  

diungkapkan secara jelas, kecuali melewatkan bolus-bolus melalui esofagus dan 

mengatur penyaluran ransum dari rumen ke abomasum dan dari rumen ke 

esofagus (Siregar, 1994). Pola fermentasi di dalam retikulum serupa dengan yang 

terjadi di dalam rumen (Arora, 1989).  

Omasum adalah bagian perut setelah retikulum yang mempunyai bentuk 

permukaan berlipat-lipat dengan struktur yang kasar. Bentuk fisik ini dengan 

gerakan peristaltik berfungsi sebagai penggiling pakan yang melewatinya, dan 

juga berperan menyerap sebagian besar air (Kartadisastra, 1994). Sifat 

mengabsorbsi air pada omasum diduga berfungsi untuk mencegah turunnya pH 

pada abomasum (Arora, 1989). 
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Abomasum    ruminansia    sama     dengan     lambung      non - ruminansia 

(Tillman et al,1991) dan merupakan tempat pertama terjadinya pencernaan 

makanan secara kimiawi karena adanya sekresi getah lambung (Arora, 1989). 

Dinding abomasum mengeluarkan getah lambung yang mengandung asam 

hidroklorik serta enzim pepsin dan renin (Siregar, 1994).  

Dari abomasum pakan yang telah tercerna (ingesta) mengalir ke usus halus. 

Usus halus terbagi atas duodenum, jejunum dan ileum. Duodenum merupakan 

bagian yang bentuk kelokannya sederhana, pada bagian depan terdapat muara 

yang berasal dari kantong empedu. Sedangkan jejunum merupakan bagian usus 

halus yang berkelok-kelok, dilanjutkan dengan ileum yang pendek berhubungan 

dengan usus buntu (Hatmono dan Hastoro, 1997). 

Sekum terletak pada perbatasan antara usus halus dan usus besar. Pada 

sekum terdapat mikroba yang aktif dan terjadi dekomposisi  nutrien yang tidak 

tercerna. Sebagian besar proses pencernaan terjadi di dalam usus halus sehingga 

sebagian besar nutrien yang telah tercerna diabsorbsi di dalamnya dan tinggal 

sisanya yang belum tercerna masuk ke usus besar. Pencernaan di usus besar 

dilakukan oleh enzim-enzim yang terbawa bersama-sama pakan dari usus halus 

atau oleh enzim yang berasal dari aktivitas mikroba yang terdapat dalam usus 

besar (Kamal, 1994). 

Anus merupakan lubang pelepasan kotoran yang terdiri dari otot-otot 

spinkter yang dapat merapat dan mengendor pada saat feses keluar (Hatmono dan 

Hastoro, 1997). Feses merupakan sisa pakan tidak tercerna yang tersusun atas air, 

sisa-sisa pakan yang tidak tercerna, getah dari saluran pencernaan, sel-sel epitel 

usus, bakteri (mikroba) dan hasil-hasil dekomposisi yang lain oleh mikroba 

(Kamal, 1994).  

 

 

 

C. Pakan Domba  

Bahan pakan (bahan makanan ternak) adalah segala sesuatu yang diberikan 

pada ternak, baik berupa bahan organik maupun bahan anorganik, baik yang 
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seluruhnya atau sebagian dari padanya dapat dicerna atau diserap tetapi tidak 

mengganggu ternak yang mengkonsumsinya. Pakan yang diberikan pada  ternak 

harus mampu memenuhi kebutuhan ternak secara kualitatif, kuantitatif dan 

seimbang diantara zat gizi yang dikandungnya (Anonimus, 1997). 

1) Hijauan  

Pakan hijauan adalah pakan dalam bentuk daun-daunan yang kadang-

kadang bercampur dengan batang , ranting dan bunga yang pada umumnya 

berasal dari rumput-rumputan, kacang-kacangan  atau berasal dari hijauan 

lainnya (Anonimus, 1998). Pada umumnya hijauan mempunyai kadar serat 

yang tinggi. Hijauan yang baik adalah hijauan yang tidak terlalu tua dan 

berasal dari tanaman yang belum berbunga (Mulyono dan Sarwono, 2004). 

Hijauan makanan ternak yang umum dipergunakan oleh para petani di 

pedesaan adalah rumput lapangan dan selebihnya ternak diberikan berupa 

daun-daunan dan limbah pertanian pada saat musim panen  (Mastur dan 

Amin, 1992).  

Rumput lapangan yakni rumput yang tumbuh liar yang tidak 

diusahakan oleh manusia (Sugeng, 2002), sehingga ternak domba dapat 

dilepas untuk merumput di lapangan. Maka rumput lapangan harus 

mempunyai sifat-sifat seperti : tumbuh mendatar atau vertikal tapi rendah, 

tahan terhadap injakan dan kekeringan, dapat  tumbuh dengan cepat dan 

bersaing dengan rumput liar  (Murtidjo, 1993). 

Di Indonesa rumput lapangan mempunyai produksi yang tinggi tetapi 

kualitasnya rendah dibandingkan dengan rumput di daerah subtropis, sebab 

di daerah tropis seperti Indonesia rumputnya cepat mengalami lignifikasi 

(Lubis, 1963).  

 

2) Feed Supplement 

Secara umum pakan suplemen bermanfaat untuk melengkapi zat-zat 

makanan yang diperlukan oleh tubuh ternak sehingga terdapat komposisi 

yang seimbang untuk berproduksi secara optimal. Pakan suplemen dengan 

komposisi yang optimal akan meningkatkan produktivitas ternak melalui  
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peningkatan : sintesis protein mikrobia rumen, daya cerna pakan dan 

konsumsi pakan yang akan memberikan keseimbangan antara suplai asam 

amino dan energi untuk tumbuh, berproduksi dan bereproduksi (Hatmono 

dan Hastoro, 1997). 

Pakan suplemen merupakan jenis pakan yang berperan sebagai pemacu 

pertumbuhan dan peningkatan populasi mikroba di dalam rumen. Pakan 

suplemen ini dapat merangsang ternak ruminansia (sebagai induk semang) 

menambah konsumsi serat kasar sehingga akan meningkatkan produksi. 

Pakan  suplemen    tersebut   sifatnya    khusus   dan    kompak  yang    dibuat 

 secara    sederhana   dari  bahan-bahan  yang   sesuai  dan  mudah   diperoleh  

(Kartadisastra, 2004). 

Pakan pelengkap diberikan untuk melengkapi zat-zat makanan 

tambahan untuk memenuhi kebutuhan ternak pada status fisiologis dan 

performans tertentu. Apabila suplemen disediakan, bahan tersebut harus tidak 

mengakibatkan pengurangan atau penggantian sebagian hijauan basal yang 

sebelumnya dikonsumsi. Hijauan pakan yang berkualitas rendah, bila 

dicampur dengan sedikit sumber nitrogen yang dapat dicerna rumen 

ditambah dengan sedikit penyediaan energi, protein dan mineral dapat 

meningkatkan konsumsi dan kecernaannya (Wodzicka et al., 1993). 

Pakan tambahan dapat berupa hay , silage dari rumput, pakan berupa 

urea mineral molasses blok (UMMB) atau konsentrat kaya protein. Suplemen 

disarankan berupa bahan pakan kaya sumber energi mudah terfermentasi dan 

merupakan sumber nitrogen yang layak (Williamson dan Payne, 1993). 

Ketepeng Cina (Cassai alata) merupakan jenis tanaman perdu yang 

banyak tumbuh di daerah lembab. Daun ketepeng cina mengandung 

antrakuinon, senyawa ini di dalam proses fermentasi rumen mampu 

menurunkan produk samping yang berupa gas metan , sehinga efisiensi 

fermentasi pakan meningkat. Kadar senyawa antrakuinon pada daun 

ketepeng cina berdasarkan bahan kering sekitar 0,23% (Ratriningtyas, 2004) 

Minyak ikan lemuru (Sardinella longiseps), merupakan hasil samping 

industri pengalengan ikan lemuru yang cukup potensial sebagai sumber asam 
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lemak tak lenuh dengan kandungan sekitar 85,61%. Asam lemak tak jenuh 

pada ikan lemuru dapat dimanfaatkan sebagai alternatif penangkap hidrogen 

(hydrogen sinks) sehingga dapat menurunkan gas metan (Maryna, 2002). 

 

D. Konsumsi Pakan 

Ternak ruminansia yang normal (tidak dalam keadaan sakit atau sedang 

berproduksi) mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan 

kebutuhannya untuk mencukupi hidup pokok. Kemudian sejalan dengan 

pertumbuhan, perkembangan kondisi serta tingkat produksi yang dihasilkannya, 

konsumsi pakan akan meningkat pula (Kartadisastra, 2004). 

Tingkat konsumsi pakan (Volutary Feed Intake/VFI) adalah jumlah 

makanan yang terkonsumsi oleh hewan bila bahan makanan tersebut diberikan 

secara adlibitum. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi : faktor 

hewan, makanan yang diberikan dan lingkungan tempat hewan dipelihara. Faktor 

hewan dapat dibagi menjadi beberapa faktor lagi seperti bobot badan/ ukuran 

besarnya tubuh, bobot badan dewasa, jenis kelamin, umur, faktor genetik dan 

tipe bangsa  ternak . Faktor makanan : kualitas/ komposisi bahan makanan, sifat 

mengisi/ bulky dari bahan mkanan. Faktor lingkungan berpengaruh secara 

langsung dan tidak langsung terhadap konsumsi. Faktor lingkungan yang 

berpengaruh secara langsung adalah kelembaban dan sinar matahari, sedangkan 

faktor yang tidak langsung mempengaruhi antara lain pengaruh cuaca terhadap 

kualitas bahan makanan (Parakkasi, 1999). 

Konsumsi pakan akan lebih banyak jika aliran/ lewatnya pakan cepat. 

Konsumsi pakan juga akan bertambah jika diberikan pakan berdaya cerna lebih 

tinggi daripada pakan berdaya cerna rendah. Ukuran partikel yang kecil 

menaikkan konsumsi pakan daripada ukuran partikel yang lebih besar (Arora, 

1989). 

Jika dilakukan analisis kimiawi, pakan terdiri dari air dan bahan kering. 

Bahan terdiri dari bahan organik (karbohidrat, protein, lemak dan vitamin) dan 

bahan anorganik (abu mineral). Bahan kering diperlukan ternak untuk memenuhi 

fungsi fisiologis, yaitu: a) menyediakan energi untuk melangsungkan berbagai 
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proses dalam tubuh, b) menyediakan bahan-bahan untuk membangun dan 

memperbaharui jaringan tubuh yang aus atau terbakar, c) mengatur kelestarian 

proses-proses dalam tubuh. Apabila kebutuhan bahan kering tidak dapat 

terpenuhi maka pertumbuhan ternak akan terhambat karena tidak mampu 

menghasilkan energi yang cukup, dan tidak cukup tersedia zat pembangun sesuai 

kebutuhan, akibatnya keadaan lingkungan dalam tubuhnya terganggu 

(Anonimus, 1999). 

Konsumsi pakan domba dinyatakan dalam bahan kering (Mulyono dan 

Sarwono, 2004). Kebutuhan bahan kering dapat dinyatakan dalam bobot 

(kilogram bahan kering) atau dalam persentase terhadap bobot badan (% 

terhadap bobot badan). Bila dinyatakan dalam persentase, maka dibutuhkan 

bahan kering dua sampai empat persen dari bobot badannya (Anonimus, 1999). 

 

E. Kecernaan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi 

Pengukuran kecernaan merupakan suatu usaha untuk menentukan jumlah 

makanan yang diserap dalam saluran pencernaan (Tillman et al., 1991). 

Kecernaan hijauan pakan dapat diukur secara in vitro pada kondisi di 

laboratorium dan atau in vivo pada ternak yang hidup (Wodzicka et al., 1993). 

Pada daya cerna in vivo, makanan yang ingin diketahui daya cernanya diberikan 

pada ternak dan jumlah yang diberikan dan yang dikeluarkan diukur (Williamson 

dan Payne, 1993). 

Tingkat pencernaan umumnya didefinisikan sebagai bahan pakan yang 

tercerna per satuan waktu, dinyatakan dalam persen/jam atau jumlahnya per hari 

(Wodzicka et al, 1993). Faktor-faktor yang mempengaruhi daya cerna makanan 

adalah komposisi kimia pakan, komposisi ransum, perlakuan terhadap bahan 

pakan, faktor hewan dan jumlah pakan yang dimakan (Tillman et al., 1991), 

selain itu  menurut Anggorodi (1979), faktor lain yang mempengaruhi kecernaan 

adalah suhu, laju perjalanan melalui alat pencernaan dan juga bentuk fisik pakan. 

Pada umumnya semakin tinggi suatu bahan makanan mengandung serat 

kasar semakin rendah daya cerna bahan makanan tersebut. Hal ini terlihat pada 

hijauan yang masih muda akan mudah dicerna daripada yang tua. Perbedaan 
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dalam daya cerna tersebut disebabkan terutama karena bertambahnnya lignin 

yang tidak dapat dicerna meskipun oleh ternak ruminansia. Hewan dari spesies 

yang sama, berbeda dalam kesanggupannya mencerna bahan makanan 

(Anggorodi, 1979). 

Pengukuran daya cerna konvensional terdiri dari dua periode, yaitu periode 

pendahuluan dan periode koleksi. Periode pendahuluan berlangsung selama tujuh 

sampai sepuluh hari. Tujuan dari periode ini untuk membiasakan ternak kepada 

ransum dan keadaan sekitarnya, dan untuk menghilangkan sisa-sisa makanan dari 

waktu sebelumnya. Periode pendahuluan ini diikuti dengan lima sampai 14 hari 

periode koleksi dan dalam periode koleksi ini feses dikumpulkan, ditimbang dan 

dicatat (Tillman et al., 1991). 

 

 

HIPOTESIS 

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah pemberian feed supplement 

berpengaruh meningkatkan kecernaan nutrien domba lokal jantan yang diberi 

pakan basal rumput lapangan. 

III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang milik Program Studi Peternakan, 

Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang  berlokasi di  Desa 

Jatikuwung, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, selama 12 

minggu mulai tanggal 19 Agustus sampai 19 November 2006. 

Analisis pakan, sisa pakan dan feses dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

1. Domba 
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Domba yang digunakan dalam penelitian ini adalah domba lokal jantan 

sebanyak 10 ekor dengan rata-rata bobot badan 19,31 ± 2,03 kg. 

2. Ransum 

Ransum terdiri dari hijauan berupa rumput lapangan sebagai pakan basal 

dan feed supplement yang tersusun  oleh urea, molases, bungkil kedelai, bekatul, 

premix serta  bahan tambahan berupa daun ketepeng (feed supplement A) dan 

minyak ikan lemuru (feed supplement B). Kebutuhan nutrien domba, kandungan 

nutrien pakan disajikan pada tabel 1 dan tabel 2. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Domba Bobot ±15 kg 

Nutrien Kebutuhan   (%) 
PK 
Ca 
P 

TDN 

12,5 
0,35 
0,32 
55,0 

Sumber: Ranjhan (1981) 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Pakan  

Bahan Pakan BK(%) PK(%) SK(%) EE(%) Abu(%) TDN(%)* 
Rumput Lapangan 
Feed Suplemen A 
Feed Suplemen B 

30,22 
86,06 
86.40 

13,73 
32,50 
33,03 

21,38 
6,08 
10,03 

4,62 
6,29 
7,74 

13,80 
10,82 
10,89 

63,26 
80,59 
78,34 

Sumber : Hasil Analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian 
Universitas Sebelas Maret Surakarta (2007) 
* : Dihitung berdasarkan rumus Hartadi et al. (1986) 
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3. Kandang 

Kandang yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang individual 

sistem panggung berukuran 75 cm x  100 cm, sedangkan tinggi alas kandang 

dari lantai 50 cm. Alat yang digunakan meliputi : 

a. Tempat pakan dan minum domba 

b. Timbangan gantung kapasitas 25 kg dengan kepekaan 0,1 kg untuk 

menimbang domba. 

c. Timbangan elektronik merk Glass Elekronik Kitchen Scale kapasitas 5 kg 

dengan kepekaan 1 g untuk menimbangn pakan, sisa pakan dan feses.  

d. Parang untuk memotong  rumput. 

e. Celana khusus sebagai alat untuk menampung feses. 

f. Lampu pijar sebagai alat penerangan. 

g. Sapu lidi dan sekop untuk membersihkan kandang. 

 

C. Persiapan Penelitian 

1. Persiapan Kandang 

Kandang sebelum digunakan dibersihkan dan disucihamakan dengan 

menggungakan larutan Sanitaz dosis 6 ml / liter air. Peralatan kandang 

termasuk tempat pakan dan tempat minum dicuci dan direndam  dengan 

sabun. 

2. Persiapan Domba 

Domba sebelum digunakan diberi obat cacing merk Wormzol dosis 1 

bolus untuk 200 kg BB ternak. untuk menghilangkan parasit pada saluran 

pencernaan. Persiapan domba dilaksanakan selama empat minggu untuk 

adaptasi terhadap pakan perlakuan serta penimbangan bobot badan awal. 

 

D. Cara Penelitian 

1. Macam Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan ulangan yang tidak 

sama, terdiri dari tiga perlakuan (P0,P1 dan P2), dimana P0 sebagai kontrol. 
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Perlakuan P0 dan P1  terdiri dari tiga ulangan, dan P2 empat ulangan.  Setiap 

ulangan terdiri dari satu ekor domba.  

Ransum basal berupa rumput lapangan yang diberikan secara adlibitum, 

sedangkan pemberian feed supplement sebanyak 20% dari total kebutuhan 

BK, adapun perlakuan yang diujikan adalah sebagai berikut : 

P0 : Rumput lapangan ( kontrol) adlibitum 

P1 : Rumput lapangan adlibitum + feed supplement A 

P2 : Rumput lapangan adlibitum + feed supplement B 

2. Peubah Penelitian 

a. Konsumsi Bahan Kering (BK) (g/ekor/ hari) 

Konsumsi BK = (Pakan yang diberikan x%BK pakan) – (Sisa pakan x 

%BK sisa pakan) 

b. Konsumsi Bahan Organik (BO) (g/ekor/ hari) 

Konsumsi BO = (Pakan yang diberikan x%BO pakan) – (Sisa pakan x 

%BO sisa pakan) 

c. Konsumsi Serat Kasar (SK) (g/ekor/ hari) 

Konsumsi SK = (Pakan yang diberikan x%SK pakan) – (Sisa pakan x 

%SK sisa pakan) 

d. Kecernaan Bahan Kering (%) 

Kecernaan BK = %100X
KonsumsiBK

BKFesesKonsumsiBK -
 

e. Kecernaan Bahan Organik (%) 

Kecernan BO = %100X
KonsumsiBO

BOFesesKonsumsiBO -
 

f. Kecernaan Serat Kasar (%) 

Kecernaan SK = %100X
KonsumsiSK

SKFesesKonsumsiSK -
 

3. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap adaptasi dan 

tahap pemeliharaan. Tahap adaptasi meliputi penimbangan bobot badan awal 

dan adaptasi terhadap pakan perlakuan dan lingkungan, selama empat 
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minggu. Tahap pemeliharaan dilakukan selama delapan minggu. Pemberian 

rumput lapangan dilakukan pada pukul 08.00 dan pukul 14.00 WIB, 

sedangkan pemberian feed supplement dilakukan pada pagi sebelum 

pemberian hijauan. Air minum diberikan secara adlibitum. 

Pengumpulan data meliputi pengukuran konsumsi pakan dan koleksi 

feses yang dilakukan pada minggu ketujuh tahap pemeliharaan. Konsumsi 

pakan dihitung dengan menimbang selisih pakan yang diberikan dengan sisa 

pakan selama tahap koleksi. 

Koleksi feses dilakukan dengan cara mengumpulkan feses yang 

dihasilkan domba selama 24 jam. Feses yang diperoleh kemudian 

dihomogenkan, ditimbang dan diambil sampel sebanyak 20% untuk 

dikeringkan. Sampel feses kering yang dikoleksi selama tujuh hari berturut-

turut dicampur sampai homogen, ditumbuk dan diambil  sampel sebanyak 

10% untuk masing-masing ulangan, kemudian dilakukan analisis bahan 

kering, bahan organik dan serat kasar. 

 

E. Cara Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL ) pola searah  dengan ulangan yang tidak sama (unbalanced 

replication). Model matematika rancangan ini adalah : 

Yij = μ + τ + єij 

Keterangan:  

Yij = Nilai pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ = Rataan nilai dari seluruh perlakuan 

τ =  Pengaruh perlakuan ke-i 

єij =Pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

Apabila hasil perlakuan berpengaruh nyata, maka dilanjutkan uji jarak 

berganda Duncan (Duncan’s Multiple Range Test/DMRT) untuk mengetahui 

perbedaan antar mean perlakuan (Gasperz, 1991). 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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A. Konsumsi Bahan Kering 

Rata-rata konsumsi bahan kering domba lokal jantan selama penelitian 

ditunjukkan dalam tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata konsumsi bahan kering domba lokal jantan (gram/ekor/hari) 

Perlakuan  Ulangan   Rata-rata 
 1 2 3 4  

P0 764,81 763,99 672,59 - 733,80 
P1 - 755,10 900,42 806,94 820,32 
P2 834,98 946,38 936,25 751,69 867,33 

 

Hasil analisis variansi (Lampiran 1) menunjukkan bahwa pemberian feed 

supplement memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05)  terhadap 

konsumsi bahan kering domba lokal jantan. Berdasarkan data dari tabel 3 terlihat 

bahwa konsumsi bahan kering domba perlakuan yang memperoleh feed 

supplement cenderung meningkat dibanding domba kontrol meskipun masih 

dalam taraf yang berbeda tidak nyata. Adanya kecenderungan peningkatan 

konsumsi bahan kering domba perlakuan disebabkan karena pemberian feed 

supplement berperan memberikan sumbangan sejumlah bahan kering sehingga 

ternak domba mengkonsumsi bahan kering dalam jumlah yang relatif lebih 

banyak dibandingkan kontrol yang hanya mengkonsumsi pakan basal saja. 

Pendapat ini didukung oleh Rahim (1998) yang menyatakan bahwa penggunaan 

feed supplement yang mengandung nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak 

dan mineral menyebabkan ternak domba mengkonsumsi nutrien dalam jumlah 

yang tidak sama. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa bahan kering yang dikonsumsi ternak 

domba pada perlakuan   P0, P1 dan P2 berturut-turut adalah 3,80%; 4,25% dan 

4,49% dari bobot badan. Rata-rata konsumsi bahan kering untuk ternak domba  

berkisar antara dua sampai empat persen dari bobot badan (Soebarinoto et al., 

1991). Tillman et al., (1998), konsumsi bahan kering pakan memegang peranan 
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penting, karena dari bahan kering pakan tersebut ternak memperoleh zat-zat 

nutrisi penting seperti energi, protein , vitamin dan mineral. 

Rata-rata konsumsi bahan kering rumput lapangan domba lokal jantan 

selama penelitian disajikan dalam Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata konsumsi bahan kering rumput lapangan domba lokal 
jantan (gram/ekor/hari) 

Perlakuan  Ulangan   Rata-rata 
 1 2 3 4  

P0 764.81 763.99 672.59 - 733.80 
P1 - 606.21 741.21 669.24 672.22 
P2 683.77 783.61 773.62 619.92 715.23 

 

Konsumsi rumput lapangan sebagai pakan basal domba lokal jantan 

secara nyata tidak dipengaruhi oleh pemberian feed supplement, tetapi ada 

kecenderungan terjadi penurunan konsumsi hijauan. Menurut Parakkasi 

(1998), bahwa yang membatasi tingkat konsumsi adalah kebutuhan energi 

ternak. Pemberian feed supplement yang mempunyai kandungan energi (TDN) 

sebesar 80,59% (Feed Supplement A)  dan 78,34% (Feed Supplement B) 

menyebabkan ternak telah memperoleh masukan sebagian energi yang 

dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang sehingga konsumsi rumput 

lapangan sebagai pakan basal menjadi terbatas. Mc Donald et al. (1998) 

menambahkan bahwa ternak akan berhenti makan jika kebutuhan gizi dan 

energinya telah terpenuhi.  Hal ini memungkinkan ternak domba perlakuan 

mengkonsumsi pakan basal dibawah konsumsi ternak kontrol, disebabkan 

karena ternak kontrol harus memenuhi semua kebutuhan energinya hanya dari 

pakan basal. 

Forbes (1995) melaporkan bahwa kecepatan ternak dalam 

mengkonsumsi pakan berserat dibatasi oleh kapasitas dari alat pencernaan, 

ukuran rumen dan laju aliran pakan keluar rumen , hal ini didasari pada 

hubungan antara intake dan kecernaannya. Kecenderungan penurunan 

konsumsi rumput lapangan akibat penberian feed supplement kemungkinan 

berhubungan  juga dengan kecernaan serat kasar pakan. Kecernaan serat pada 

perlakuan P1 dan P2 yang lebih rendah dari kontrol menyebabkan aliran pakan 
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keluar rumen menjadi lambat sehingga pakan berada lebih lama di dalam 

rumen dan tidak ada ruang kosong untuk menerima   pakan      baru.  Hal ini  

menyebabkan konsumsi   pakan  basal turun.  

Tillman et al. (1991), menyatakan bahwa makin banyak bahan dapat dicerna 

yang melalui alat pencernaan, berarti pakanlebih cepat melalui rumen 

menyebabkan lebih banyak ruangan yang tersedia untuk penambahan 

makanan. 

 

B.  Konsumsi Bahan Organik 

Rata-rata konsumsi bahan organik domba lokal jantan selama penelitian 

ditunjukkan dalam tabel 5. 

Tabel 5. Rata-rata konsumsi bahan organik domba lokal jantan 
(gram/ekor/hari) 

Perlakuan  Ulangan   Rata-rata 
 1 2 3 4  

P0 662,19 658,94 580,81 - 633,98 
P1 - 671,52 777,25 703,35 717,37 
P2 727,90 824,24 810,03 654,64 754,20 

 

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa pemberian feed supplement 

memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05)  terhadap konsumsi 

bahan organik domba lokal jantan. Hal ini berarti pemberian feed supplement 

yang tersusun dari bahan-bahan sumber energi, protein dan mineral diduga 

berpengaruh tidak nyata terhadap jumlah bahan organik yang dikonsumsi. 

 Dari tabel 5 terlihat bahwa rata-rata konsumsi bahan organik domba 

perlakuan yang memperoleh feed supplement (P1 dan P2) menunjukkan 

kecenderungan angka yang meningkat dibanding kontrol, akan tetapi 

peningkatan konsumsi bahan organik ini masih dalam taraf yang berbeda tidak 

nyata.       Secara statistik data kecernaan bahan organik apabila dihubungkan 

dengan kecernaan bahan kering maka hasilnya akan saling mengikuti. Hal ini 

lebih disebabkan karena kandungan bahan organik suatu bahan pakan 

terakumulasi di dalam bahan kering. Bahan organik terdiri dari serat kasar, 
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lemak kasar, protein kasar dan BETN, sedangkan bahan kering tersusun atas 

serat kasar, lemak kasar, protein kasar, BETN dan abu (Kamal,1994). 

 

C. Konsumsi Serat Kasar 

Rata-rata konsumsi serat kasar domba lokal jantan selama penelitian 

ditunjukkan dalam tabel 6. 

Tabel 6. Rata-rata konsumsi serat kasar domba lokal jantan (gram/ekor/hari) 

Perlakuan  Ulangan   Rata-rata 
 1 2 3 4  

P0 
P1 
P2 

159,21 
- 

142,37 

163,19 
127,51 
172,58 

142,49 
160,82 
171,16 

- 
147,24 
140,32 

154.96 
145.19 
156,61 

 

Hasil analisis variansi (Lampiran 3)  menunjukkan bahwa pemberian 

feed supplement memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05)  

terhadap konsumsi serat kasar domba lokal jantan. Hal ini berarti pemberian 

feed supplement tidak berpengaruh terhadap konsumsi serat kadar domba lokal 

jantan secara nyata. 

Konsumsi serat kasar yang berbeda tidak nyata disebabkan karena 

konsumsi bahan kering total dan konsumsi rumput lapangan pada ketiga 

perlakuan berbeda tidak nyata. Mulyono dan Sarwono (2004) menyatakan 

bahwa pada umumnya hijauan mempunyai kadar serat kasar tinggi. Sebagai 

pakan basal dan sumber serat kasar yang utama, konsumsi rumput lapangan 

merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi besarnya konsumsi serat kasar 

pada ternak domba, sehingga apabila konsumsi serat kasar rumput lapangan 

berbeda tidak nyata maka konsumsi serat kasarnya juga berbeda tidak nyata.    

 Pemberian feed supplement yang mempunyai kadar serat kasar sebesar 

6,08% dan 10,03% tidak mempengaruhi besarnya konsumsi serat kasar, hal ini 

terlihat dari  konsumsi bahan kering total yang berbeda tidak nyata sehingga 

menyebabkan konsumsi serat kasar yang berbeda tidak nyata pula. 
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D. Kecernaan Bahan Kering  

Rata-rata kecernaan bahan kering domba lokal jantan selama penelitian 

ditunjukkan dalam tabel 7. 

Tabel 7. Rata-rata kecernaan  bahan kering domba lokal jantan (%) 

Perlakuan  Ulangan   Rata-rata 
 1 2 3 4  

P0 75,72 76,88 75,48 - 76,03AB 
P1 - 74,84 74,96 76,04 75,28A 
P2 76,76 77,63 78,79 78,74 77,98B 

A,B : rata-rata yang diikuti superskrip yang berbeda menunjukkan hasil yang     berbeda 
sangat nyata (P<0,01) 

 
Pemberian feed supplement A dan feed supplement B menunjukkan 

respon yang berbeda terhadap kecernaan bahan kering domba lokal jantan. 

Kecernaan bahan kering domba yang memperoleh feed supplement berbeda 

tidak nyata (P>0,05) dengan kecernaan domba kontrol, sedangkan diantara 

perlakuan P1 dan P2, kecernaan bahan keringnya berbeda sangat nyata 

(P<0,01). Hal ini berarti penambahan minyak ikan lemuru dalam feed 

supplement B mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam memperbaiki 

kecernaan bahan kering pakan domba lokal  jantan. 

Fermentasi pakan dalam rumen oleh mikrobia secara normal 

menghasilkan VFA dan gas metan. VFA merupakan sumber energi utama 

untuk kebutuhan ternak induk semang  (Soebarinoto et al., 1991), sedangkan 

gas metan merupakan pemborosan energi pakan yang terbuang melalui 

eruktasi (Passer dan Brown, 1962). Produksi gas metan perlu ditekan agar 

penggunan pakan lebih efisien. Asam lemak tidak jenuh dan quinon 

merupakan senyawa yang mampu menekan produksi gas metan Senyawa-

senyawa ini terdapat dalam minyak ikan lemuru dan daun ketepeng. Diduga 

asam lemak tidak  jenuh lebih efektif dalam menekan produksi gas metan 

sehingga kecernaan bahan keringnya meningkat. 
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Kecernaan bahan kering ternak domba yang mendapat feed supplement 

B yang  meningkat disebabkan karena penambahan minyak ikan lemuru  

sebagai bahan tambahan dalam feed supplement B berakibat meningkatkan 

kecernaan bahan keringnya. Sebagaimana diungkapkan Parakkasi (1999), 

bahwa penambahan minyak dalam ransum ruminansia dapat meningkatkan 

kecernaan lemak itu sendiri dan karbohidrat yang mudah dicerna.  

 

E. Kecernaan Bahan Organik     

Rata-rata kecernaan bahan organik domba lokal jantan selama penelitian 

ditunjukkan dalam tabel 8. 

Tabel 8. Rata-rata kecernaan bahan organik domba lokal jantan (%) 

Perlakuan  Ulangan   Rata-rata 
 1 2 3 4  

P0 75,51 76,05 76,12 - 75,89a 
P1 - 75,39 74,98 75,60 75,32a 
P2 76,17 78,07 78,95 78,00 77,80b 

a,b : rata-rata yang diikuti superskrip yang berbeda menunjukkan hasil yang   berbeda nyata 
(P<0,05) 

 
Hasil analisis variansi (Lampiran 5) menunjukkan bahwa pemberian feed 

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

kecernaan bahan organik domba lokal jantan. Hasil uji Duncan menunjukkan 

bahwa rata-rata kecernaan bahan organik perlakuan kontrol (P0) berbeda tidak 

nyata (P>0,05) dengan P1, tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan P2. 

Kecernaan bahan organik antara perlakuan yang memperoleh feed supplement 

berbeda nyata (P<0,05).  

Pemberian feed supplement dalam ransum ternak ruminansia 

berpengaruh meningkatkan ketersediaan nutrien terutama karbohidrat mudah 

larut. Keadaan ini sangat mempengaruhi populasi mikrooorganisme rumen, 

dimana kemungkinan mikroorganisme yang memanfatkan zat makanan yang 

mudah dicerna bertambah besar (Oh et al., 1969 cit Mathius et al., 1982). 

Kandungan amilosa yang tinggi dalam pakan akan meningkatkan populasi 

protozoa di dalam rumen (Haryadi et al., 1999). Populasi amilolitik diduga 

juga mengalami peningkatan disebabkan karena feed supplement mengandung 
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medium dalam bentuk karbohidrat mudah larut, yang merupakan sumber 

karbon bagi bakteri amilolitik (Siti, 2000).  

Tillman et al ., (1998) menambahkan bahwa kecernaan bahan kering 

dengan sendirinya akan mempengaruhi kecernaan bahan organik, walaupun 

kecernaan bahan kering juga dipengaruhi oleh kecernaan mineral. Kecernaan 

mineral tidak berpengaruh besar terhadap kecernaan suatu bahan pakan sebab 

kadar mineral dari feses yang berasal dari tubuh besar, sehingga kecernaan 

mineral pengaruhnya kecil. 

 

F. Kecernaan Serat Kasar 

Rata-rata kecernaan serat kasar domba lokal jantan selama penelitian 

ditunjukkan dalam tabel 9. 

Tabel 9. Rata-rata kecernaan serat kasar domba lokal jantan (%) 

Perlakuan  Ulangan   Rata-rata 
 1 2 3 4  

P0 
P1 
P2 

73,46 
- 

69,56 

76,42 
59,77 
68,44 

77,23 
67,13 
71,85 

- 
69,47 
70,26 

75,70a 
65,46b 
70,03b 

a,b : rata-rata yang diikuti superskrip yang berbeda menunjukkan hasil yang   berbeda nyata 
(P<0,05) 

 
Hasil analisis variansi (Lampiran 6) menunjukkan bahwa pemberian feed 

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

kecernaan serat kasar domba lokal jantan. Hasil uji Duncan menunjukkan 

bahwa rata-rata kecernaan serat kasar domba kontrol berbeda nyata (P<0,05) 

dengan perlakuan yang memperoleh feed supplement ( P1dan P2), sedangkan 

antara P1 dan P2, kecernaan serat kasarnya berbeda tidak nyata (P>0,05). Hal 

ini berarti pemberian feed supplement berpengaruh negatif terhadap kecernaan 

serat kasar yang ditunjukkan dengan penurunan rata-rata kecernaan serat.  

Rata-rata kecernaan serat kasar perlakuan P1 dan P2 yang lebih rendah 

dibandingkan dengan kontrol diduga disebabkan karena pemberian feed 

supplement A yang mengandung senyawa quinon maupun feed supplement B 

yang mengandung asam lemak tidak jenuh   menyebabkan terjadinya 

perubahan populasi mikroba di dalam rumen. Feed supplement yang 
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digunakan dalam penelitian ini tersusun oleh bahan pakan yang mudah larut 

diduga  menyebabkan terjadi peningkatan populasi mikroba non selulolitik 

rumen dan menurunkan mikroorganisme selulolitik. Pendapat ini didukung 

oleh Bestari et al, (1999) yang menyatakan bahwa adanya bahan yang 

mengandung karbohidrat mudah larut akan menurunkan mikroorganisme 

selulolitik sehingga kemampuan mencerna hijauaan relatif berkurang dan 

menyebabkan penurunan kecernan serat kasar.  Penurunan nilai rata-rata 

kecernaan serat kasar pakan perlakuan yang memperoleh tambahan feed 

supplement terlihat pula dari konsumsi rumput lapangan P1 dan P2 yang lebih 

rendah daripada perlakuan kontrol meskipun masih dalam taraf yang berbeda 

tidak nyata. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

1.  Pemberian feed supplement baik A maupun B tidak memperbaiki 

konsumsi pakan, tetapi pemberian feed supplement B meningkatkan 

kecernaan bahan kering dan bahan organik serta  menurunkan kecernaan 

serat kasar domba lokal jantan.  

2.  Pakan basal yang diberi feed supplement B memberikan pengaruh yang 

lebih baik dalam meningkatkan kecernaan bahan kering dan bahan organik 

domba lokal jantan. 

 

B. Saran  

Ternak domba yang diberi pakan basal rumput lapangan akan lebih baik jika 

disuplementasi dengan feed supplement. 
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Lampiran 1. Analisis Variansi Konsumsi Bahan Kering Domba Lokal Jantan 
 
Daftar Rata-rata konsumsi bahan kering domba lokal jantan (g/ekor/hari) 

Perlakuan  Ulangan   Jumlah Rerata 
 1 2 3 4   

P0 764.81 763.99 672.59 0.00 2201.39 733.80 
P1 0.00 755.10 900.42 806.94 2462.46 820.82 
P2 834.98 946.38 936.25 751.69 3469.30 867.33 

     8133.14  

 

1. FK =  253.6614798
10

(8133.14)2

=  

2. JK total = 
553.72694253.6614798)69.751(...)99.763()81.764( 222 =-+++  

3. JK perlakuan = 

888.30806253.6614798
4

2)30.3469(
3

2)46.2462(
3

2)39.2201(
=-++  

4. JK galat = 665.41887888.30806553.72694 =-  
5. db perlakuan = 2131 =-=-t  
6. db galat = 7310 =-=- tn  
                      

 Daftar analisis variansi konsumsi bahan kering        

Sumber db JK KT Fhitung Ftabel 
keragaman     5% 
Perlakuan 2 30806.888 15403.444 2.57ns 4.74 

Galat 7 41887.665 5983.952   
Total 9 72694.553    

 ns : not  significant (berbeda tidak nyata)   
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Lampiran 2.  Analisis Variansi Konsumsi Bahan Organik Domba Lokal 
Jantan 

 
Daftar Rata-rata konsumsi bahan organik domba lokal jantan (g/ekor/hari) 

Perlakuan  Ulangan   Jumlah Rerata 
 1 2 3 4   

P0 662.19 658.94 580.81 0.00 1901.94 633.98 
P1 0.00 671.52 777.25 703.35 2152.12 717.37 
P2 727.90 824.24 810.03 654.64 3016.81 754.20 

     7070.88  

 

1. FK =  983.4999732
10

(7070.88)2

=   

2. JK total = 
678.53988983.4999732)64.654(...)94.658()19.662( 222 =-+++  

3. JK perlakuan = 

563.25231983.4999732
4

)81.3016(
3

)12.2152(
3

)94.1901( 222

=-++  

4. JK galat = 115.28757563.25231678.53988 =-  
5. db perlakuan = 2131 =-=-t  
6. db galat = 7310 =-=- tn  
                      

 Daftar analisis variansi konsumsi bahan organik        

Sumber db JK KT Fhitung Ftabel 
keragaman     5% 
Perlakuan 2 25231.563 12615.782 3.07ns 4.74 

Galat 7 28757.115 4108.159   
Total 9 53988.678    

 ns : not significant (berbeda tidak nyata)      
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Lampiran 3. Analisis Variansi Konsumsi Serat Kasar Domba Lokal Jantan 
 
Daftar Rata-rata konsumsi serat  kasar domba lokal jantan (g/ekor/hari) 

Perlakuan  Ulangan   Jumlah Rerata 
 1 2 3 4   

P0 159.21 163.19 142.49 0.00 464.89 154.90 
P1 0.00 127.51 160.82 147.24 435.56 145.19 
P2 142.37 172.58 171.16 140.32 626.43 156.61 

     1526.88  

 

1. FK =  643.233135
10

)88.1526( 2

=   

2. JK total = 738.1982643.233135)32.140(...)19.163()21.159( 222 =-+++  
3. JK perlakuan = 

717.245643.233135
4

)43.626(
3

)56.435(
3

)89.464( 222

=-++  

4. JK galat = 021.1737717.245738.1982 =-  
5. db perlakuan = 2131 =-=-t  
6. db galat = 7310 =-=- tn  
                      

 Daftar analisis variansi konsumsi serat kasar        

Sumber db JK KT Fhitung Ftabel 
keragaman     5% 

Perlakuan 2 245.717 122.856 0.50ns 4.74 
Galat 7 1737.021 248.146   
Total 9 1982.738    

   ns : not significant (berbeda tidak nyata)      
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Lampiran 4. Rerata kecernaan bahan kering domba lokal jantan 
 
Daftar rerata kecernaan bahan kering domba lokal jantan (%) 

Perlakuan  Ulangan   Jumlah Rerata 
 1 2 3 4   

P0 75.72 76.88 75.48 0.00 228.08 76.03AB 
P1 0.00 74.84 74.96 76.04 225.84 75.28A 
P2 76.76 77.63 78.79 78.74 311.92 77.98B 

     765.84  

 

1. FK =  091.58651
10

)84.765( 2

=   

2. JK total = 668.18091.58651)74.78(...)88.76()72.75( 222 =-+++  

3. JK perlakuan = 828.13091.58651
4

)92.311(
3

)84.225(
3

)08.228( 222

=-++  

4. JK galat = 839.4828.13668.18 =-  
5. db perlakuan = 2131 =-=-t  
6. db galat = 7310 =-=- tn  
                      
 Daftar analisis variansi kecernaan bahan kering        

Sumber db JK KT Fhitung Ftabel  
keragaman     5% 1% 

Perlakuan 2 13.828 6.914 10.001** 4.74 9.55 
Galat 7 4.839 0.691    
Total 9 18.668     

**:  highly significant (berbeda sangat nyata)      
    
Uji Duncan’s (DMRT) 
1) Perlakuan               P1                    P0                  P2 

Rata-rata              75.28               76.03              77.98 
Ulangan                   3                       3                    4 

2) Simpangan baku (s) = 
S = 83.06913238.0 ==KTG  

3)  
p 2 3 

LSR (p, 7, 0.01) 4.95 5.22 
  SSR (p, 0.01) 4.11 433 
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4) 
v Range P2-P0 = 1.95>2.22(not significant) 

R(1%) = 4.11 )
3
1

4
1

(
2
1

+ =2.22 

v Range P2-P1 =  2.7**>2.34 (highly significant) 

R (1%) = 4.33 )
3
1

4
1

(
2
1

+ =2.34 

v Range P0-P1 = 0.75<2.37 (not significant) 

R(1%) = 4.11 )
3
1

3
1

(
2
1

+ = 2.37 
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Lampiran 5.  Analisis Variansi Kecernaan Bahan Organik Domba Lokal 
Jantan 

 
Daftar Rata-rata kecernaan bahan organik domba lokal jantan (%) 

Perlakuan  Ulangan   Jumlah Rerata 
 1 2 3 4   

P0 75.51 76.05 76.12 0.00 227.68 75.89a 
P1 0.00 75.39 74.98 75.60 225.97 75.32a 
P2 76.17 78.07 78.95 78.00 311.19 77.80b 

     764.84  

 

1. FK =  023.58498
10

)84.764( 2

=   

2. JK total = 503.16023.58498)00.78(...)05.76()51.75( 222 =-+++  

3. JK perlakuan = 989.11023.58498
4

)19.311(
3

)97.225(
3

)68.227( 222

=-++  

4. JK galat = 514.4989.11503.16 =-  
5. db perlakuan = 2131 =-=-t  
6. db galat = 7310 =-=- tn  
                      

Daftar analisis variansi kecernaan bahan organik 

Sumber db JK KT Fhitung Ftabel  
keragaman     5% 1% 

Perlakuan 2 11.989 5.995 9.296* 4.74 9.55 
Galat 7 4.514 0.645    
Total 9 16.503     

* : significant (berbeda nyata)      
    

Uji Duncan’s (DMRT) 
1) Perlakuan               P1                    P0                  P2 

Rata-rata              75.32               75.89              77.80 
Ulangan                   3                       3                    4 

2) Simpangan baku (s) = 
S = 80.06448583.0 ==KTG  
 
 

3)  
p 2 3 

LSR (p, 7, 0.05) 3.35 3.47 
  SSR (p, 0.05) 2.68 2.78 
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4)  
v Range P2-P0 = 1.91>1.45*(significant) 

R2* (5%) = 2.68 )
3
1

4
1

(
2
1

+ = 1.45             

v Range P2-P1 =  2,48*>1,50 (significant) 

R3* (5%) = 2.78 )
3
1

4
1

(
2
1

+ = 1.50             

v Range P0-P1 = 0,57<1,55 (not significant) 

R2* (5%) = 2.68 )
3
1

3
1

(
2
1

+ = 1.55  
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Lampiran 6. Analisis Variansi Kecernaan Serat Kasar Domba Lokal Jantan 
 
Daftar Rata- rata kecernaan serat kasar domba lokal jantan (%) 

Perlakuan  Ulangan   Jumlah Rerata 
 1 2 3 4   

P0 73.46 76.42 77.23 0.00 227.11 75.70 
P1 0.00 59.77 67.13 69.47 196.37 65.46 
P2 69.56 68.44 71.85 70.26 280.11 70.03 

     703.59  

 

1. FK =  889.49503
10

)59.703( 2

=   

7. JK total = 460.223889.49503)26.70(...)42.76()46.73( 222 =-+++  

8. JK perlakuan = 224.158889.49503
4

)11.280(
3

)37.196(
3

)11.227( 222

=-++  

9. JK galat = 236.65224.158460.223 =-  
10. db perlakuan = 2131 =-=-t  
11. db galat = 7310 =-=- tn  
                      

Daftar analisis variansi kecernaan serat kasar      

Sumber db JK KT Fhitung Ftabel  
keragaman     5% 1% 

Perlakuan 2 158.224 79.112 8.49* 4.74 9.55 
Galat 7 65.236 9.32    
Total 9 223.460     

* : significant (berbeda nyata)      
    
Uji Duncan’s (DMRT) 

1. Perlakuan               P1                    P2                  P0 
Rata-rata              65.46               70.03              75.70 
Ulangan                   3                       4                    3 

2. Simpangan baku (s) = 
S = 05.331945583.9 ==KTG  
 
 

3.  
p 2 3 

LSR (p, 7, 0.05) 3.35 3.47 
  SSR (p, 0.05) 10.22 10.58 
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4.  
v Range P0 –P2 = 5.67>5.52*(significant) 

R2* (5%) = 10.22 )
4
1

3
1

(
2
1

+ = 5.52             

v Range P0-P1 =  10.24*>6.14 (significant) 

R3* (5%) = 10.22 )
3
1

3
1

(
2
1

+ = 6.14             

v Range P2-P1 = 4.57<5.52 (not significant) 

R2* (5%) = 10.22 )
3
1

4
1

(
2
1

+ = 5.52 
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