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ABSTRAK  
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi rumput Raja 

dengan limbah media tanam jamur merang (Volvariella volvaceae) dalam ransum 
terhadap performan pedet PFH jantan. Penelitian ini dilaksanakan di Perusahaan 
Peternakan Sapi Perah CV. Mawar Mekar Farm di Dusun Sengon Kerep, Kelurahan 
Gedong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Penelitian 
dilaksanakan pada tanggal 9 April sampai 7 Juni 2007 menggunakan 12 ekor pedet 
PFH jantan  dengan bobot badan rata-rata 103,8 + 0,47 kg/ekor.  

Ransum yang diberikan adalah konsentrat (bekatul, konsentrat SBR, jagung 
giling, dan bungkil kelapa) dan hijauan (rumput Raja) dengan perbandingan 60:40 
(% BK). Perlakuannya adalah substitusi rumput Raja dengan limbah media tanam 
jamur merang (LMTJM): rumput Raja tanpa LMTJM (P0), rumput Raja dengan  
LMTJM 5% (P1), rumput Raja dengan LMTJM 10% (P2), rumput Raja dengan 
LMTJM 15% (P3). Rancangan percobaan yang digunakan adalah RAL pola searah 
dengan 4 perlakuan. 

 

Hasil Penelitian  menunjukkan bahwa konsumsi bahan kering, PBBH, 
konversi pakan, dan Feed cost per g ain adalah berbeda tidak nyata (P>0.05). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah rumput Raja dapat digantikan dengan limbah 
media tanam jamur merang (LMTJM) sampai level 15 % dalam ransum tanpa 
berpengaruh terhadap performan pedet PFH   

 
(Kata kunci : Pedet PFH jantan, limbah media tanam jamur merang, kecernaan) 
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I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti meningkatnya pendapatan 

perkapita, tingkat pendidikan dan kesejahteraan menyebabkan permintaan 

bahan pangan sumber protein hewani yang diperlukan untuk perkembangan dan 

pertumbuhan tubuh semakin meningkat. Sehingga produktifitas ternak sebagai 

sumber protein hewani harus ditingkatkan. Produktifitas ternak dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu : pakan, bibit dan pemeliharaan. 

Keberhasilan usaha peternakan sangat ditentukan oleh faktor pakan. 

Kartadisatra (1997) menyatakan bahwa pakan memiliki peranan penting bagi 

ternak, baik untuk pertumbuhan bagi ternak muda maupun untuk 

mempertahankan hidup dan menghasilkan produk hewani, serta tenaga bagi 

ternak dewasa. Kebutuhan pakan akan meningkat dengan meningkatnya 

pertambahan bobot badan ternak.  

Pakan ternak terdiri dari hijauan dan konsentrat. Pakan hijauan 

merupakan pakan utama ternak ruminansia termasuk sapi, tetapi pemberian 

pakan hijauan saja belum dapat memenuhi kebutuhan nutriennya, oleh karena itu 

perlu konsentrat dalam ransumnya. Menurut Siregar (1994), biaya terbesar dalam 

usaha pemeliharaan ternak adalah pakan, yakni dapat mencapai 60-80% dari 

keseluruhan biaya produksi. Oleh karena itu salah satu upaya untuk menekan 

biaya pakan adalah menggunakan bahan-bahan yang belum lazim digunakan 

(inkonvensional) dan dapat berasal dari limbah pertanian dan atau limbah 

industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Menurut Hendarto (1999) bahwa salah 

satu penyedia hijauan pakan adalah hijauan yang berasal dari limbah pertanian 

yang keberadaannya melimpah pada musim panen dan seringkali tidak 

termanfaatkan dengan baik, khususnya untuk pakan. Salah satu limbah yang 

kemungkinan dapat digunakan sebagai pakan ternak adalah limbah media tanam 

jamur merang.  
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Limbah media tanam jamur merang (LMTJM) diduga dapat digunakan 

untuk mengganti rumput Raja sebagai pakan ternak karena komponen utamanya 

adalah jerami padi. LMTJM merupakan limbah budidaya jamur merang yang 

pemanfaatannya masih terbatas dan biasanya hanya untuk pupuk. Komponen 

LMTJM adalah jerami padi, bekatul, dan kapur. Dalam proses pembuatan media 

tanam jamur merang telah mengalami pengomposan dengan tujuan agar struktur 

lebih lunak. Serat kasarnya juga telah terdegradasi oleh enzim yang diproduksi 

hifa jamur merang selama media ini digunakan dalam proses budidaya 

(Widyastuti, 2002). Selain itu, terjadi penambahan kandungan protein kasar 

karena sintesis protein  oleh mikroorganisme (Yuliastuti, 2003).  

Limbah media tanam jamur merang mengandung BK 92,73%, PK 11,75 

%, SK 15,13 %, Abu 40,14 %, Ca 10,90 % dan P 0,235 % (Kristinawati, 2006), 

sedangkan kandungan nutrien Rumput Raja adalah BK 21,20%,  PK 13,5%, 

TDN 57,00%, Ca 0,37%, dan P 0,39% (Sutardi,1981). Sehingga limbah media 

tanam jamur merang diharapkan dapat digunakan sebagai pengganti rumput 

Raja. 

 

B. Perumusan Masalah 
Produktivitas ternak sapi di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu 

diperlukan pakan dengan nilai gizi yang cukup. Pemberian pakan dengan 

memperhatikan kuantitas dan kualitas bahan pakan ternak diharapkan dapat 

memenuhi keperluan pertumbuhan, produksi dan reproduksi ternak sapi. 

(Akoso,1996).  

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi ternak sapi. 

Ternak memerlukan hijauan yang cukup banyak sebagai sumber serat kasar dan 

yang menjadi permasalahan adalah ketersediaan hijauan yang tidak kontinyu 

sepanjang waktu, yaitu melimpah pada musim hujan dan berkurang pada musim 

kemarau. 

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



Salah satu upaya untuk mengantisipasi kekurangan hijauan terutama pada 

saat musim kemarau (paceklik hijauan) adalah dengan memanfaatkan limbah 

pertanian. Limbah pertanian memberikan tambahan yang cukup besar dalam 

penyediaan bahan baku pakan ternak. Salah satu limbah pertanian yang dapat 

digunakan untuk pengganti hijauan pakan ternak adalah limbah media tanam 

jamur merang yang pemanfaatannya masih sangat terbatas, diantaranya adalah 

untuk pupuk tanaman, sedangkan sebagian besar dibuang (tidak dimanfaatkan). 

Dari uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian 

tentang’’Pengaruh Substitusi Rumput Raja dengan Limbah Media Tanam 

Jamur Merang (Volvariella volvaceae) dalam Ransum  terhadap Performan 

Sapi Pedet PFH Jantan “. 

 

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi Rumput 

Raja dengan limbah media tanam jamur merang (Volvariella volvaceae) 

terhadap performan pedet PFH jantan. 

 

 

HIPOTESIS 
 

Hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah rumput Raja dapat 

digantikan dengan limbah media tanam jamur merang dalam ransum pedet PFH 

jantan, tanpa berpengaruh pada performann 

 

 

 

Il. TINJAUAN PUSTAKA 
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Sapi Peranakan Friesian Holstein  
Sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) merupakan persilangan antara 

Friesian Holstein (FH) dengan sapi lokal Indonesia (Pane, 1993). Menurut 

Kartadisastra (1997) sapi PFH mempunyai sistematika sebagai berikut: 

Filum      : Chordata (mempunyai chorda dorsalis) 

Subfilum : Vertebrata (Bertulang belakang)  

Classis  : Mammalia (Menyusui) 

Bangsa    : Placentalia (Mempunyai placenta)  

Ordo      : Artiodarctyla (Berkuku genap)  

Sub ordo  : Selenodontia (Ruminansia)  

Famili : Bovidae 

Subfamili : Bovinae 

Genus : Bos  

Spesies           : Bos Taurus 

Sapi FH sering disebut dengan nama Friesian Holstein , yang berasal 

dari Belanda. Sapi FH termasuk sapi yang lamban dewasa dan pertumbuhan 

maksimum sering tercapai pada umur tujuh tahun. Sapi ini termasuk jinak dan 

merupakan sapi tipe besar (Hardjosubroto,1994). Santoso (2000) cit wulandari 

(2006) menyatakan sapi FH mempunyai bobot lahir dan bobot dewasa yang 

tinggi, untuk mencapai target bobot badan yang sama, sapi FH akan lebih cepat 

daripada sapi lokal.  

Sapi PFH dengan sapi FH secara kenampakan dari luar( eksterior ) sulit 

dibedakan, tetapi dari segi proses produksi akan tampak bahwa sapi PFH lebih 

rendah Santoso (2000) cit wulandari (2006). Sapi FH terkenal dengan produksi 

susu yang cukup tinggi yaitu berkisar 6300 Kg pertahun dengan presentase 

lemak susu 3,7 % (Pane,1993). 

Sapi betina dewasa mempunyai bobot badan rata-rata 650 Kg (500-900 

Kg), sedangkan pejantan dewasa 900-1100 Kg atau kadang-kadang sampai 
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1250 Kg. Pedet yang baru lahirpun rata-rata beratnya 45 Kg (35-50 Kg) yaitu 

8% dari berat induknya (Williamson dan Payne,1994)  

Pertumbuhan ambing sapi FH kuat dan besar produksi susunya terkenal 

tinggi. Di Indonesia rerata produksi susu sapi FH berkisar antara 2500-3500 

kg/laktasi. Di Queensland pernah dicapai produksi sebesar 12.352 l/laktasi 300 

hari dengan produksi lemak sebesar 453 kg dengan persentase lemak 3,7 % 

(Soetarno,2003) 

 

Bahan Pakan 'Ternak 
 

Menurut Williamson dan Payne (1993) pakan ternak dapat 

dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu  hijauan dan konsentrat. Pemberian ransum 

berupa kombinasi kedua bahan itu akan memberi peluang terpenuhinya zat-zat 

gizi dan biayanya relatif murah. Namun demikian bisa saja ransum terdiri dari 

hijauan atau konsentrat saja (Siregar, 1994). Lebih lanjut dijelaskan apabila 

ransum hanya terdiri dari hijauan saja maka biayanya relatif murah, tetapi 

produksi yang tinggi sulit dicapai, sedangkan pemberian ransum yang  hanya 

terdiri konsentrat saja akan memungkinkan tercapainya produksi tinggi, tetapi 

biaya ransumya relatif mahal dan kemungkianan bisa terjadi gangguan 

pencernaan. 

1. Hijauan 

Pakan Hijauan adalah semua bahan pakan yang berasal dari tanaman 

ataupun tumbuhan. Menurut Soetarno (2003) hijauan sebagai pakan kasar 

bagi ternak dapat berasal dari hijauan (rumput lapangan, rumput tanaman, 

rumput potong), dan daun-daunan (legumonosa, kacang-kacangan, dan daun 

tanaman lain), dan sisa-sisa panenan berupa jerami (jerami padi, jerami 

jagung, jerami kedelai, dan jerami kacang tanah). Sebagai pakan utama 

ternak ruminansia, rumput-rumputan sangat menguntungkan bagi peternak 

karena sangat disukai oleh ternak (Kartadisastra,1997) 
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Hijauan sebagai bahan pakan ternak biasa diberikan dalam 2 bentuk 

yaitu hijauan segar dan hijauan kering. Hijauan Segar adalah pakan yang 

berasal dari hijauan yang diberikan dalam bentuk segar. Termasuk hijauan 

segar adalah rumput segar, Ieguminose segar dan silase. Hijauan Kering 

adalah pakan yang berasal dari hijauan yang sengaja dikeringkan (Hay) 

ataupun jerami kering (Anonimus, 1983) 

Soetarno (2003) menyatakan bahwa rumput Raja adalah hasil 

persilanggan Pennisetum purpureum dengan Pennisetum typtoides, rumput 

Raja tumbuh berumpun-rumpun dengan batang tebal, keras, lebar, ada bulu 

agak panjang pada helaian daun, serta permukaan daun luas. Pemotongan 

dapat dilakukan pada saat tanaman berumur 2-3 bulan untuk merangsang 

pertumbuhan dan memperbanyak jumlah anakan.  

 Menurut Reksohadiprodjo (1985), rumput Raja memiliki sistematika 

sebagai berikut : 

Filum      : Spermatophyta 

Subfilum : Angiospermae 

Kelas        : Monocotyledoneae 

Ordo      : Glumiflora  

Famili : Gramineae 

Subfamili : Penicoideae 

Genus : Pennisetum 

Spesies : Pennisetum purpureuphoides 

Siregar (1994) menyatakan bahwa rumput Raja mempunyai 

keunggulan yaitu lebih disukai ternak, relatif lebih cepat dipanan dan tahan 

kering. Pemotongan rumput Raja pertama kali pada umur 2 sampai 3 bulan 

dan selanjutnya tiap 6 minggu sekali, kecuali pada musim kemarau interval 

pamotongannya diperpanjang. 

 

2. Konsentrat 
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Konsentrat merupakan pakan tambahan yang diberikan untuk 

melengkapi kekurangan zat gizi yang terdapat dalam hijauan sehingga 

penampilan produksi ternak lebih baik. Konsentrat  terdiri dari campuran dari 

beberapa bahan pakan. Pakan konsentrat sebagai sumber protein 

(mengandung PK lebih dari 20%) pada umumnya berasal dari biji-bijian 

leguminosa maupun bungkilnya,misalnya: ampas tahu, bungkil 

kedelai,bungkil kelapa, ampas bir, dan lain-lain, sedangkan bahan konsentrat 

sebagai sumber energi (mengandung TDN lebih dari 65 %) misalnya : 

onggok, bekatul, dedak, dll (Kartadisastra,1997) 

           Fungsi utama dari bahan pakan konsentrat adalah mensuplai energi 

tambahan yang diperlukan untuk produksi susu maksimum yang tidak dapat 

dipenuhi hijauan. Fungsi lain yaitu mengatur dan menyesuaikan tingkat 

protein suatu ransum tertentu (Blakely dan Bade, 1998) 

Konsentrat diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai gizi 

dari pakan, meningkatkan konsumsi, dan kecernaan pakan. Teknik 

pemberikan konsentrat disarankan tidak bersamaan dengan hijauan karena 

pakan konsentrat mempunyai daya cerna akan menurun jika pemberian 

konsentrat bersamaan dengan pemberian hijauan (Mulyono, 1998) 

 

C. Sistem Pencernaan Ruminansia 
Ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba memiliki 4 

bagian lambung yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Proses 

pencernaan pada ternak ruminansia dimulai dari rongga mulut. Di dalam rongga 

mulut ransum yang masih berbentuk kasar dipecah menjadi partikel- partikel 

yang lebih kecil dengan cara pengunyahan dan pembasahan oleh saliva. 

Kemudian dari mulut, ransum masuk ke dalam rumen melalui esofagus. Di 

dalam rumen proses penghalusan partikel-partikel ransum berlanjut terus. 

Komponen ransum yang belum dapat dihaluskan di dalam rumen akan 

dikembalikan ke dalam rongga mulut dalam bentuk bolus (Siregar, 1994) 
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Rumen merupakan bagian lambung yang paling depan dengan kapasitas 

paling besar. Rumen berfungsi sebagai tempat penampungan pakan yang 

dikonsumsi untuk sementara waktu dan sebagai tempat degradasi lemak serta 

protein. Di dalam rumen terdapat populasi mikroba yang bekerja sama untuk 

mencerna selulosa dan polisakarida untuk menghasilkan karbondioksida dan 

metana. Jenis mikroorganisme didalam rumen terdiri dari bakteri, protozoa dan 

jamur (Anonimus,2000)  

Retikulum merupakan bagian lambung yang mempunyai bentuk 

permukaan menyerupai"sarang tawon". Pakan yang dikonsumsi ternak juga 

mengalami fermentasi ketika di dalam retikulum (Kartadisastra,1997). 

Fermentasi dalam organ ini sama dengan yang di dalam rumen. Retikulum 

membantu ruminansidiman bolus pakan diregorgitasikan ke dalam mulut 

(Arora,1989)         

Omasum adalah bagian lambung setelah retikulum yang mempunyai 

bentuk permukaan berlipat-lipat dengan stuktur yang kasar. Fungsi utama 

omasum menggiling partikel-partikel pakan, mengabsorbsi air bersama Na dan 

K, dan mengabsorbsi asam lemak dari aliran digesti yang melalui 

omasum(Kartadisastra,1997) 

Abomasum merupakan bagian lambung sejati, tempat hasil pencernaan diserap 

oleh tubuh. Abomasum tempat pertama terjadinya pencernaan makanan secara 

kimia karena adanya sekresi getah lambung. 
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D. Performan Sapi PFH 
Tingkat konsumsi (Voluntary feed intake/ VFI) adalah jumlah pakan 

yang dikonsumsi oleh ternak apabila pakan tersebut diberikan secara ad 

libitum.  Dalam dunia peternakan VFI dapat disamakan dengan palatabilitas 

(Parakkasi,1995) 

Tingkat konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: Ternak 

itu sendiri. Permintaan dari ternak tersebut untuk hidup pokok dan produksi 

sesuai dengan kapasitas saluran percernaan yang bersangkutan. Dan  lingkungan 

dimana ternak dipelihara. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan 

yaitu suhu, kelembaban, sinar matahari (Parakkasi, 1999). 

Tingkat konsumsi hijauan maupun konsentrat umumnya didasarkan pada 

konsumsi bahan kering ransum. Persentase konsumsi bahan kering memiliki 

grafik yang meningkat sejalan dengan pertambahan bobot badan pada tingkat 

tertentu (Abidin, 2002) 

Pertumbuhan didefinisikan sebagai perubahan ukuran yang dapat ditetapkan 

terhadap perubahan hidup, bentuk tubuh, bentuk ukuran, serta komposisi 

tubuhnya. Hal ini dapat digambarkan terhadap perubahan karkas serta otot daging. 

Pada umumnya faktor genetik mempengaruhi kecepatan pertumbuhan serta 

komposisi tubuh yang meliputi berat karkas, bentuk otot,dan tulang (Aggrorodi, 

1994) 

Pertambahan bobot ternak sangat dipengaruhi oleh jumlah pakan yang dikonsumsi 

ternak, semakin tinggi jumlah pakan yang dikonsumsi maka akan menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang lebih tinggi persatuan waktunya               (Tillman 

et.al.,1993) 
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Martawidjaja (1998) menyatakan bahwa kualitas pakan menentukan konversi 

pakan. Pakan yang berkualitas baik akan dapat menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang tinggi. Penggunakan pakan akan semakin efisien bila jumlah pakan 

yang dikonsumsi minimum namun menghasilkan pertambahan bobot badan yang 

rendah. 

Konversi pakan adalah perbandingan antara jumlah unit konsumsi ransum 

dengan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satuan waktu tertentu (Santoso, 

2001 cit Wulandari 2006). Dengan mengetahui konsumsi pakan, maka dapat 

diketahui efesiensi penggunakan pakan oleh ternak, daya cerna ternak yang 

bersangkutan, kualitas pakan serta keserasian nutrien pakan dapat mempengaruhi 

besar kecilnya angka konversi pakan (Anggorodi, 1994)  

Feed cost per gain didapat dengan menghitung jumlah biaya pakan yang 

diperlukan untuk menghasilkan setiap kenaikan satu kilogram bobot badan. Feed 

cost per gain pada suatu perusahan peternakan terutama ternak ruminansia 

digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui efesiensi pakan yang 

diberikan (Rasyaf,1992) 

 

E.  Media Tanam Jamur Merang (Volvariela volvaceae) 

Jamur merang merupakan golongan jamur saprofit yaitu jamur yang 

tumbuh pada subtrat organik pada hewan maupun tumbuhan yang sudah mati 

dan merombak subtrat menjadi zat yang mudah diserap. Media tempat tumbuh 

jamur tersebut antara  lain yaitu jerami, kotoran hewan, dan serapah ( 

Widiyastuti, 2002).  

Menurut Siregar (1975) jamur merang umumnya tumbuh pada media 

yang merupakan sumber selulosa, misalnya pada tumpukan merang, dekat 

limbah pengilingan padi, limbah pabrik kertas, ampas aren, ampas sagu, sisa 

kapas, dan sebagainya. Walaupun tidak tumbuh pada media merang 
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Volvariella volvaceae selalu diartikan jamur merang. Di Indonesia jamur 

merang merupakan komoditi pertanian yang dapat memiliki prospek sangat 

baik untuk dikembangkan, baik untuk ekspor maupun untuk menyukupi 

permintaan pasar dalam negeri yang semakin meningkat ( Sinaga,2000). 

Pembuatan media tanam jamur merang dilakukan dengan melakukan 

pengomposan selama kurang lebih sepuluh hari. Proses pengomposan ini 

dilakukan secara bertahap dari pemotongan jerami, pencucian, pencampuran 

dengan bahan lain, penyusunan media, pembalikan (pada hari ke-4 dan ke-8). 

Proses ini dilakukan dengan menutup jerami dengan plastik untuk mengaktifkan 

mikroorganisme yang membantu proses pengomposan (Widiyastuti, 2002).  

Media yang telah dikomposkan kemudian disusun dalam rak setebal 20 

cm, proses selanjutnya adalah sterilisasi. Tujuan dari proses sterilisasi ini adalah 

mematikan pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan pertumbuhan jamur 

dan menghilangkan bau amoniak. Proses sterilisasi dilakukan dengan  cara 

mengalirkan uap air panas selama delapan jam dengan suhu 70 0 C kedalam 

rumah jamur (kumbung) yang sudah diisi media. Pada saat proses sterilisasi 

berlangsung sebaiknya seluruh celah pada kumbung ditutup rapat (Widiyastuti, 

2002).
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III.  METODE PENELITIAN 

 
 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang Pengaruh substitusi rumput Raja dengan limbah media 

tanam jamur merang (Volvariella volvaceae) dalam ransum terhadap performan 

pedet PFH jantan ini dilaksanakan di Peternakan Sapi Perah CV. Mawar Mekar  

Farm yang berlokasi di Dusun Sengon Kerep, Gedong, Karanganyar, mulai 

tanggal 9 April sampai 7 Juni 2007. Analisis bahan pakan dilakukan di 

laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

B. Bahan dan Alat Penelitian 

1. Sapi  

Sapi yang digunakan dalam penelitian adalah 12 ekor pedet PFH 

jantan dengan bobot badan  rata-rata 103.8  ± 0,47 kg dengan umur 5 bulan. 

2. Ransum 

Ransum yang digunakan terdiri dari rumput Raja, limbah media tanam 

jamur merang (LMTJM), konsentrat yang terdiri dari bekatul, jagung giling ,  

bungkil kelapa dan konsentrat jadi merk SBR produksi CV.Rayi Mandiri 

Pusporenggo, Boyolali. Kebutuhan nutrien pedet PFH jantan dengan BB 100 

kg, kandungan nutrien bahan pakan, serta komposisi dan kandungan nutrien 

ransum masing-masing dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3. 

Tabel 1. Kebutuhan Nutrien Pedet PFH Jantan dengan BB 100 kg 

No Nutrien Kebutuhan (%) 

1 Energi (TDN) 62,00 

2 Protein kasar (PK) 12,40 

3 Kalsium (Ca)  0,48 
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4 Phosphor (P)  0,38 

Sumber data: NRC(1976) dalam Parakkasi (1998)  

 

 

Tabel 2. Kandungan nutrien dan harga bahan pakan penyusun ransum 
perlakuan 

PK SK EE Abu TDN*) Bahan pakan BK 

% BK 

Harga 
(Rp/ Kg 
as fed) 

Rumput Raja 12,18 11,68 32,49 1,70 18,15 66,04 150 
LMTJM 1) 92,73 11,74 15,13 - 40,14 46,21 25 
Bekatul 87,83 12,81 11,69 14,65 9,92 66,64 900 
Konsentrat SBR 86,83 6,06 27,37 2,02 38,96 70,61 850 
Jagung giling 87,04 10,06 1,21 3,75 11,53 69,44 1700 
Bungkil kelapa 90,59 18,10 9,29 15,74 7,11 62,84 1700 

Sumber data : Hasil analisis Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Jurusan Peternakan 
FP UNS (2007) 

1) Kristinawati (2006) 
*) Sesuai rumus Tambunan et al (1997)  TDN = 77,07 -  0,75(%PK) 
+ 0,07(%SK)  

 

Tabel  3. Komposisi dan Kandungan Nutrien Ransum (% BK) 

Perlakuan (%)  

P0 P1 P2 P3 

Bahan pakan :     

Rumput Raja 40 38                                                                                                                                                                           36 34 

LMTJM 0 2 4 6 

Bekatul 44,4 44,4 44,4 44,4 

Konsentrat SBR 6 6 6 6 

Jagung giling 5,4 5,4 5,4 5,4 

Bungkil kelapa 4,2 4,2 4,2 4,2 

Kandungan nutrien:     
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Energi (TDN) 66,64 66,24 65,84 65,44 

Protein Kasar (PK) 12,02 12,02 12,02 12,02 

Serat Kasar (SK) 

Harga(Rp/Kg BK) 

20,29 

1923,52 

19,94 

1869,29 

19,60 

1809,06 

19,25 

1748,83 

Sumber: Hasil perhitungan berdasarkan Tabel  2 

 

3. Kandang dan Peralatan 

Kandang yang digunakan adalah kandang individual sistem litter 

dengan ukuran (1,25x3,25) m2. Timbangan sapi dengan kapasitas 1000 kg 

merk Roodweight dengan kepekaan 0,5 kg, timbangan pakan dan feses 

kapasitas 5 kg dengan kepekaan 0,01 kg, dan timbangan Kitchen Scale 

kapasitas 5 Kg dengan kepekatan 2 gram untuk menimbang sampel pakan dan 

feses yang sudah dikeringkan. Selain itu diperlukan juga termometer untuk 

mengukur suhu dalam kandang dan suhu lingkungan luar kandang, sapu, 

sekop, formulir pencatatan, dan alat tulis. 

 

C. Persiapan Penelitian 
 1. Persiapan kandang 

Kandang dan peralatannya sebelum digunakan dibersihkan dan 

disucihamakan untuk mencegah berkembangnya mikroba patogen yang 

dapat mengganggu kesehatan sapi. Kandang didesinfeksi dengan 

menggunakan Lysol dengan dosis 15 ml/10 liter air. Tempat pakan dan 

minum serta peralatan yang lain dicuci dengan sabun dan direndam dengan 

antiseptik dengan Lysol dosis 15 ml/10 liter air kemudian dikeringkan dan 

dimasukkan dalam kandang.  

2. Persiapan pakan 

Pakan konsentrat disusun dengan mencampur jagung giling, 

bekatul, bungkil kelapa dan konsentrat SBR. Hijauan berupa rumput Raja. 
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Limbah media tanam jamur merang (LMTJM) yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan limbah hasil dari budidaya jamur merang. LMTJM 

diambil dari perusahaan budidaya jamur beralamat di jalan Kleco, Kudu, 

Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. 

Proses pembuatan media tanam jamur merang adalah dengan 

melakukan pengomposan pada media tanam, dengan tujuan untuk 

mengaktifkan mikroflora termofilik, misalnya bakteri dan fungi yang akan 

merombak selulosa, hemiselulosa, serta lignin sehingga lebih mudah dicerna 

oleh jamur. Selama proses pengomposan akan timbul panas yang dapat 

mematikan organisme pesaing yang merugikan bagi pertumbuhan jamur 

(Widyastuti, 2002). Baham baku yang digunakan yaitu jerami, bahan 

tambahan lain yang diperlukan yaitu bekatul sebagai sumber karbohidrat dan 

kapur (CaCo 3 ) untuk menetralkan media.   

Media tanam yang sudah siap diberi bibit, selanjutnya ditata di dalam 

rumah (kumbung) tempat pembudidayaan jamur merang. Bibit jamur merang 

(siap tanam) ditanam di atas media tanam. Dengan suhu kumbung 32 0 C-

38 0 C dan kelembaban di atas 80%. Sepuluh hari setelah pemberian bibit 

dapat dilakukan pemanenan, selanjutnya pada hari ke-20 media tanam jamur 

merang dibongkar dan diganti media baru. Limbah media tanam jamur 

merang selanjutnya digunakan sebagai pakan perlakuan dalam penelitian ini. 

3. Persiapan Ternak 

Memilih 12 ekor pedet PFH jantan dengan keseragaman bangsa, 

jenis kelamin, umur dan bobot badan, yaitu dengan cara menimbang 

populasi ternak sapi yang ada dan memilih bobot yang seragam. Pedet PFH 

sebelum digunakan untuk penelitian diberi obat cacing merk albendasol 

dengan dosis 6 gram/ekor untuk menghilangkan parasit saluran pencernaan. 
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D. Cara Penelitian 
1. Metode Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh substitusi limbah media tanam jamur 

merang dalam ransum terhadap performan pedet PFH jantan dilakukan 

secara eksperimental. 

2. Rancangan Percobaan 

Rancangan Percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola searah dengan 4 macam perlakuan (P0, P1, P2, P3). 

Masing-masing perlakuan diulang 3 kali dan setiap ulangan terdiri dari 1 

ekor pedet PFH jantan. Ransum terdiri dari hijauan (rumput Raja) dan 

konsentrat dengan perbandingan 40:60 (% dalam BK). Perlakuan yang 

diberikan adalah penggantian rumput Raja dengan LMTJM masing-masing 

adalah: 

PO=Ransum dengan Rumput Raja 100%+ LMTJM 0% 

P1= Ransum dengan Rumput Raja 95%+ LMTJM 5% 

P2= Ransum dengan Rumput Raja 90%+ LMTJM 10% 

P3= Ransum dengan Rumput Raja 85%+ LMTJM 15% 

3. Peubah Penelitian  

Peubah penelitian yang diamati adalah 

1. Konsumsi pakan 

Konsumsi pakan dihitung dengan cara mencari selisih pakan yang 

diberikan dengan sisa pakan (dalam bahan kering). Konsumsi ransum rata-

rata harian merupakan jumlah pakan selama masa koleksi dibagi dengan 

jumlah hari koleksi. 

2. Pertambahan bobot badan harian 

Pertambahan berat badan ternak diperoleh dari berat badan akhir 

dikurangi berat badan awal (Kg) dibagi dengan lama waktu 

pengamatan/pemeliharaan. 

3. Konversi pakan 

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



Konversi pakan dihitung dengan cara membagi jumlah konsumsi 

pakan dengan pertambahan bobot badan harian. 

4. Feed Cost per gain 

Feed cost per gain diperoleh dengan cara menghitung jumlah biaya 

pakan yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan bobot badan.Feed 

cost per gain dihitung berdasarkan harga pakan saat penelitian yang 

dikeluarkan setiap hari dibagi dengan rerata pertambahan bobot badan yang 

dihasilkan (Purbowati et al., 1998). 

 

 

 

E. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitan ini dibagi dua tahap yaitu tahap pendahuluan dan 

tahap koleksi data. Tahap pendahuluan dilakukan untuk adaptasi terdiri adaptasi 

lingkungan dan pakan dilaksanakan selama 10 hari, serta penimbangan bobot 

badan awal. Tahap koleksi data dilakukan selama tujuh minggu meliputi 

pengukuran konsumsi pakan, pertambahan bobot badan harian, konversi pakan dan 

perhitungan feed cost per gain. 

Pada saat pemeliharaan, pemberian pakan sesuai dengan perlakuan masing-

masing yang dilakukan pada pukul 07.00 WIB dan pukul 14.00 WIB untuk pakan 

konsentrat, pukul 09.00 WIB dan 16.00 WIB untuk hijauan, sedangkan air minum 

diberikan secara ad libitum. Penimbangan pedet PFH Jantan untuk mengetahui 

pertambahan bobot badan dilakukan setiap dua minggu sekali. 

 

F. Cara Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian yaitu konsumsi pakan  dan konversi 

pakan dianalisis dengan menggunakan analisis variansi berdasarkan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola searah sedangkan pertambahan bobot badan dengan 

menggunakan analisis kovarian dengan bobot badan awal sebagai covariate, 
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serta feed cost per gain dilaporkan secara deskriptif. Model matematika dari 

rancangan ini adalah : 

Yij = m  + t i+Î ij 

Keterangan : 

Yij  = nilai pengamatan pada satuan perlakuan ke-i ulangan ke-j 

m   = nilai tengah perlakuan ke-i 

t i  = pengaruh perlakuan ke-i 

Îij   = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

(Yitnosumarto, 1993). 

 
 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Konsumsi Pakan 

Rata-rata konsumsi pakan hasil penelitian seperti tertera pada tabel 4 

dan digambarkan pada diagram batang gambar 1.  

Tabel 4. Rata-rata Konsumsi Bahan Kering (Kg/ekor/hari) 

 Ulangan                  
Perlakuan 1 2 3 Rata-rata 

PO 3,61 2,91 3,64 3,39 
P1 3,73 3,17 3,91 3,61 
P2 + 3,91 3,59 3,75 
P3 4,03 4,23 4,89 4,39 

Keterangan : + jatuh waktu penimbangan dan diculling tanggal 15 Mei 2007 (hari ke-24 
penelitian) 

 

Rata-rata konsumsi pakan (bahan  kering) merupakan faktor yang 

dapat menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi ternak untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Rata-rata konsumsi pakan pedet PFH Jantan 

selama penelitian berturut-turut P0, P1, P2, dan P3 adalah 3,39 ; 3,61; 3,75 

dan 4,39 Kg/ekor/hari. 
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Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa konsumsi bahan kering 

dari penelitian ini adalah berbeda tidak nyata(P≥0,05). Hal ini berarti bahwa 

penggantian rumput Raja dengan LMTJM sampai taraf 15% dari total 

rumput Raja yang diberikan tidak berpengaruh terhadap konsumsi bahan 

kering pedet PFH jantan. Hal ini menunjukan bahwa LMTJM merupakan 

limbah pertanian yang disukai ternak karena memiliki palatabilitas sama 

dengan rumput Raja. Kartadisastra (1997) menyatakan bahwa palatabilitas 

akan mempengaruhi tingkat konsumsi pakan, sedangkan palatabilitas pakan 

dipengaruhi oleh bau, rasa dan teksturnya. Pakan dengan palatabilitas yang 

tinggi menyebabkan konsumsi meningkat, sedangkan pakan dengan 

palatabilitas yang rendah akan menyebabkan konsumsi pakan menurun.  

Penggantian LMTJM dalam ransum mengakibatkan kandungan 

nutrien dalam hal ini energi dan protein dari masing-masing perlakuan yang 

nilainya relatif sama (tabel 3) belum mampu mempengaruhi tingkat 

konsumsi. Menurut Kamal (1994) tinggi rendahnya kandungan energi dan 

protein dalam pakan akan berpengaruh terhadap banyak sedikitnya konsumsi 

pakan. Dalam penelitian ini kisaran kandungan energi dan protein ransum 

perlakuan tidak mempengaruhi konsumsi dan belum mampu meningkatkan 

konsumsi pakan pedet PFH Jantan.  

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya, (1) 

sifat fisik/kimia pakan, (2) fisiologis ternak untuk hidup pokok dan produksi 

sesuai dengan kapasitas saluran pencernaan, dan (3) bobot badan yang 

berhubungan dengan perkembangan saluran pencernaan, karena pada 

umumnya kapasitas saluran pencernaan meningkat seiring dengan bobot 

badan sehingga mampu menampung pakan dalam jumlah yang banyak 

(Parakkasi, 1999).  
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Gambar1. Rata-rata Konsumsi Bahan Kering (Kg/ekor/hari)  

 

 

 

B. Pertambahan Bobot Badan Harian 

Rata-rata pertambahan bobot badan harian pada pedet PFH Jantan 

selama penelitian dapat dilihat pada tabel 5 dan digambarkan pada diagram 

batang gambar 2. 

Tabel 5. Rata-rata Pertambahan Bobot Badan Harian (Kg/ekor/hari)  
 

 

 

 

 

 
 

Keterangan : + jatuh waktu penimbangan dan diculling tanggal 15 Mei 2007 (hari ke-24 
penelitian) 

 

Rata-rata pertambahan bobot badan merupakan faktor yang dapat 

menunjukan besarnya pertambahan bobot badan ternak yakni selisih antara 

 Ulangan Rerata 

   
Perlakuan 1 2 3  

PO 0,65 0,42 0,61 0,56 
P1 0,53 0,40 0,65 0,52 
P2 + 0,65 0,66 0,65 
P3 0,85 0,78 0,59 0,74 
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bobot akhir dengan bobot awal. Rata-rata pertambahan bobot badan harian 

pedet PFH Jantan hasil penelitian berturut-turut P0, P1, P2, dan P3 adalah 

0,56; 0,52; 0,65; dan  0,74 Kg/ekor/hari. 

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa pertambahan bobot badan  

pedet PFH jantan hasil penelitian berbeda tidak nyata (P > 0,05). Artinya, 

penggantian rumput Raja dengan  LMTJM dalam ransum pedet PFH jantan 

tidak mempengaruhi PBBH. Hal ini disebabkan oleh tingkat konsumsi dan 

kandungan nutrien yang sama. Tillman et. al., (1993) menyatakan bahwa 

pertambahan bobot badan ternak dipengaruhi oleh konsumsi pakan yaitu, 

semakin tinggi jumlah pakan yang dikonsumsi akan menghasilkan 

pertambahan bobot badan yang lebih tinggi persatuan waktunya.  

Perbedaan yang tidak nyata pada PBBH dari masing-masing 

perlakuan diduga disebabkan oleh tidak adanya perbedaan konsumsi bahan 

kering ransum dan kualitas dari masing-masing ransum perlakuan sama, 

serta kualitas dari rumput Raja dengan LMTJM hampir sama. Parakkasi 

(1999) menyatakan bahwa pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh 

konsumsi ransum. Konsumsi ransum merupakan faktor yang paling 

menentukan jumlah nutrien yang didapat oleh ternak. Sehingga dalam 

konsumsi ransum yang bebeda tidak nyata memberikan hasil pertambahan 

bobot badan harian yang berbeda tidak nyata. Dari tingkat PBBH yang sama 

diduga, LMTJM dan rumput Raja memiliki kandungan nutrien yang sama 

pada tiap perlakuan.  
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Gambar 2. Rerata Pertambahan Bobot Badan Harian (Kg/ekor/hari) 
 

C. Konversi Pakan 

Rata-rata konversi pakan selama penelitian pada pedet PFH Jantan 

dapat dilihat pada tabel 6 dan digambarkan pada diagram batang gambar 3. 

Tabel 6. Rerata Konversi Pakan  
 

 

 

 

 
 

Rata-rata konversi pakan merupakan perbandingan antara konsumsi 

pakan dengan pertambahan bobot badan. Rata-rata konversi pakan selama 

penelitian ini berturut-turut P0, P1, P2, dan P3 adalah  6.05; 6.94; 5.76; dan 

5.93.  

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa konversi pakan dari 

penelitian ini adalah berbeda tidak nyata (P≥0,05). Hal ini berarti bahwa 

penggantian rumput Raja dengan LMTJM sampai taraf 15 % dari total 

rumput Raja yang diberikan tidak berpengaruh terhadap konversi pakan 

pedet PFH jantan. Hal ini diduga karena kandungan nutrien dalam ransum 

 Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 Rata-rata 

PO 5.59 6.81 5.92 6.05 
P1 7.03 8.01 6.06 6.94 
P2 + 6.05 5.47 5.76 
P3 4.72 5.41 8.24 5.93 

Keterangan : + jatuh waktu penimbangan dan diculling tanggal 15 Mei 2007 (hari ke-
24 penelitian) 
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yang terdapat dalam LMTJM belum mampu menaikkan konsumsi pakan dan 

bobot badan dari pedet PFH jantan, karena besar kecilnya konversi pakan 

sangat tergantung pada konsumsi pakan dan pertambahan bobot badan. 

Konversi pakan ternak dipengaruhi oleh kualitas ransum, dan 

besarnya pertambahan bobot badan, sehingga makin baik kualitas ransum 

yang dikonsumsi oleh ternak, akan menghasilkan pertambahan bobot badan 

yang lebih tinggi dan lebih efisien dalam penggunaan ransumnya (Juarini et 

al., 1995).  
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Gambar 3. Rata-rata konversi pakan 
 

D. Feed Cost Per Gain 

Feed cost per gain diperoleh dengan cara menghitung jumlah biaya 

pakan yang diperlukan untuk menghasilkan pertambahan bobot badan. Rata-

rata feed cost per gain dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 7 dan dapat 

diperlihatkan dalam diagram batang gambar 4. 

Tabel 7. Rata-rata Feed Cost Per Gain (Rupiah) 

  Ulangan 
Perlakuan 1 2 3 Rata-rata 
PO 10.786 13.140,02 11.422,75 11.637,30 

P1 13.141,1 14.973,01 11.327,89 12.972,87 

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



P2 + 10.944,82 9.895,56 10.420,19 
P3 8.254,49 9.461,19 14.410,38 10.370,56 

Keterangan : + jatuh waktu penimbangan dan diculling tanggal 15 Mei 2007 (hari 
ke-24 penelitian) 

 
Rata-rata feed cost per gain pada P0, P1, P2 dan P3 hasil penelitian 

berturut-turut adalah 11.637,30; 12.972,87; 10.420,19dan Rp. 10.370,56. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ransum yang 

menggunakan pakan perlakuan (LMTJM) yang digunakan sebagai komponen 

dalam ransum memperlihatkan biaya pakan yang lebih murah. Hai ini diduga 

karena peningkatan bobot badan yang dicapai oleh ternak yang diberi pakan 

perlakuan cenderung lebih tinggi dibanding ternak yang diberi pakan tanpa 

LMTJM, disamping pakan yang semakin murah dengan semakin tinggi 

tingkat penggantian rumput Raja dengan LMTJM dalam ransum. 

Menurut Rasyaf (1992) bahwa tinggi rendahnya biaya pakan 

tergantung pada harga pakan dan efisiensi tidaknya pemberian pakan. 

Menurut Wahyudi (2006) bahwa  feed cost per gain merupakan gambaran 

biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu kilogram pertambahan 

bobot badan. Ditambahkan oleh Rasyaf (1992) bahwa tinggi rendahnya 

biaya pakan tergantung pada harga pakan dan efisiensi tidaknya pemberian 

pakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Feed Cost Per Gain erat kaitanya dengan menurunnya nilai konversi. 

Semakin rendahnya nilai konversi pakan maka semakin rendah pula biaya 

pakan yang harus dikeluarkan untuk penambahan bobot badan. Kartadisastra 

(1997) menyatakan bahwa konversi pakan merupakan faktor yang sangat 

penting untuk menentukan untung ruginya suatu usaha peternakan. 
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Gambar 4: Rerata Feed Cost per Gain 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa rumput Raja dapat digantikan dengan limbah media tanam jamur 

merang sampai level 15 % dari total rumput Raja yang diberikan dalam 

ransum pedet PFH Jantan tanpa berpengaruh pada penampilan yang 

meliputi konsumsi ransum, pertambahan bobot badan harian, dan 

konversi pakan serta dapat menurunkan biaya pakan ( feed cost per gain). 

 

B. Saran 

Limbah media tanam jamur merang dapat digunakan sebagai 

komponen ransum bagi pedet PFH Jantan untuk menekan biaya pakan. 
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Lampiran 1. Analisis Variansi Konsumsi Pakan  

Ulangan Rata-
rata 

Jumlah Perlakuan 

1 2 3   
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P0 3,61 2,92 3,64 3,39 10,17 
P1 3,73 3,18 3,91 3,61 10,82 
P2 + 3,90 3,60 3,75 7,50 
P3 4,03 4,23 4,91 4,39 13,17 

Jumlah     41,66 

 
Perhitungan : 

FK = (41,66)2 = 1735,55 = 157,78 
              11              11 
JK Lengkap   = [ (3,61)2 + (2,92)2 +  (3,64)2 + … + (4,91)2] – 157,78 

                  = 27,62 

JK Treatment = [ (10,17)2 + (10,82)2 + (13,17)2 ] + [  (7,50)2  ] – 157,78 
                                                           3                                                              2 
                 = 16,68                                        

JK Error     = JKLengkap – JK Treatment   

                =27,62 – 16,68 

                = 10,94                                         

Db Treatment (t-1) = (4-1) = 3                                                                                                                                

Db Error = n - t 

              = 12 - 4 = 8 

KT Error = JK Error  = 10,94  = 1,38 
                Db Error        8        

KT Treatment = JK Treatment  = 16,68  = 4,17 
                     Db Treatment        4 
F Hitung = KT Treatment =  4,17   = 3,02 
                 KT Error      1,38 
 
Daftar Analisis Variansi  

SK DB JK KT F hitung        Ftabel 
     5 % 1% 

Treatment 3 16,68 4,17 3,02ns 3,49 5,95 
Error 8 10.94 1,38    
Total 11 27,62     

ns = non significan (berbeda tidak nyata)    
 
ampiran 2. Analisis Variansi Pertambahan Berat Badan Harian  

Ulangan Rata-
rata 

Jumlah Perlakuan 

1 2 3   
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P0 0,65 0,42 0,61 0,56 1,68 
P1 0,53 0,40 0,65 0,52 1,58 
P2 + 0,65 0,66 0,65 1,31 
P3 0,85 0,78 0,59 0,74 2,22 

Jumlah     6,79 

Perhitungan : 

FK = (6,79)2 = 46,10= 4,19 
             11          11 
JK Lengkap   = [ (0,65)2 + (0,42)2 +  (0,61)2 + … + (0,59)2)] – 4,19 

                  = 0,18 

JK Treatment = [ (1,68)2 + (1,58)2 + (2,22)2  ]+ [ (1,31)2  ] – 4,19 
                                                                 3                                       2 
                 = 0,09                                 

JK Error     = JKLengkap – JK Treatment 

                =  0,18 – 0,09                                          

                = 0,09                                

Db Treatment (t-1) = (4-1) = 3                                                                                                                                

Db Error = n-t 

              = 12 - 4 = 8 

KT Error = JK Error  = 0,09 = 0,01 
                Db Error        8        

KT Treatment = JK Treatment  = 0,09 = 0,03 
                     Db Treatment        3 
F Hitung = KT Treatment =  0,03   = 3 
                 KT Error         0,01 
 
Daftar Analisis Variansi  

SK DB JK KT F hitung        Ftabel 
     5 % 1% 

Treatment 3 0,09 0,03 3ns 3,24 5,29 
Error 8 0,09 0,01    
Total 11      

ns = non significan (berbeda tidak nyata)    
 
 
Lampiran 3. Analisis Variansi Konversi Pakan  

Ulangan Rata-
rata 

Jumlah Perlakuan 

1 2 3   
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P0 5,59 6,81 5,92 6,05 18,32 
P1 7,03 8,01 6,06 6,94 21,10 
P2 + 6,05 5,47 5,76 11,52 
P3 4,72 5,41 8,24 5,93 18,37 

Jumlah     69,31 

 
Perhitungan : 

FK = (69,31)2 = 4803,88 = 436,72 
              11             11 

JK Lengkap = [ (5,59)2 + (6,81)2 +  (5,92)2 + … + (8,24)2)] – 436,72 

                = 12,11 

JK Treatment = [ (18,32)2 + (21,10)2  + (18,37)2 ] +[ (11,37)2  ] – 436,72 
 3         2 

                 = 2,40                                         

JK Error     = JKLengkap – JK Treatment 

                = 12,11 –2,40                                         

                = 9,71 

Db Treatment (t-1) = (4-1) = 3                                                                                                                                

Db Error = (t x r) - t 

              = 12 - 4 = 8 

KT Error = JK Error  = 9,71   = 1,21 
                Db Error      8      

KT Treatment = JK Treatment  = 2,40   = 0.8 
                     Db Treatment        3 
F Hitung = KT Treatment =  0.8  = 0.66 
                 KT Error         1,21 
 
Daftar Analisis Variansi  

SK DB JK KT F hitung        Ftabel 
     5 % 1% 

Treatment 3 2,40 0,8 0.66ns 3,24 5,29 
Error 8 9,71 1,21    
Total 11 12,11     

ns = non significan (berbeda tidak nyata)    
Lampiran 4.Harga bahan pakan 

Bahan Pakan Harga (Rp/kg) 
Rumput raja 150 
Bekatul 900 
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SBR 850 
Bungkil kelapa 1700 
Jagung giling 1700 
LMTJM 25 

Konversi pakan 

Ulangan Rata-
rata 

Jumlah Perlakuan 

1 2 3   
P0 5,59 6,81 5,92 6,05 18,32 
P1 7,03 8,01 6,06 6,94 21,10 
P2 + 6,05 5,47 5,76 11,52 
P3 4,72 5,41 8,24 5,93 18,37 

Jumlah     69,31 

 
 Analisis Feed Cost Per Gain 

Ulangan Rata-rata Perlakuan 
1 2 3  

P0 10.786,0 13.140,02 11.422,75 11.637,30 
P1 13.141,1 14.973,01 11.327,89 12.972,87 
P2 + 10.944,82 9.895,56 10.420,19 
P3 8.254,49 9.461,19 14.410,39 10.370,56 

 
ns = non significan (berbeda tidak nyata)    
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