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KOMPARASI PERFORMAN SAPI SIMMENTAL DAN PO 

JANTAN DENGAN PEMBERIAN Urea Molasses Block  

(UMB) SEBAGAI PAKAN SUPLEMEN 

 

RINGKASAN 

 

Satrio Ajie Witono 

H 0504074 

 

Pada usaha penggemukan sapi potong, jenis sapi yang digunakan dan faktor 

pakan sangat mendukung keberhasilannya. Jenis sapi yang biasa digunakan 

diantaranya sapi Simmental dan PO. Pakan sapi potong sendiri terdiri dari hijauan 

dan konsentrat. Pakan yang baik secara kualitas dan kuantitas menjadikan ternak 

tumbuh normal. Untuk mencapai produktivitas tinggi diperlukan unsur – unsur 

mikro. Urea Molasses Block (UMB) merupakan salah satu contoh pakan 

suplemen yang mengandung unsur – unsur mikro tersebut.  

Penelitian ini bertujuan membandingkan performan Sapi Simmental dan PO 

jantan dengan adanya pemberian Urea Molasses Block (UMB) sebagai pakan 

suplemen dalam ransumnya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 4 April 

2008 di peternakan sapi potong “Agro Sembarang Ladang” yang berlokasi di 

Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Klaten. Bahan yang digunakan adalah 6 

ekor sapi Simmental jantan dan 6 ekor sapi PO jantan umur 1 - 1.5 tahun dengan 

BB rata-rata 300 kg ± 6.67 kg.  

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu tahap pendahuluan dan koleksi 

data. Tahap pendahuluan merupakan tahap adaptasi terhadap pakan dan 

lingkungan. Tahap koleksi data merupakan tahap pemeliharaan sekaligus 

pencatatan data yang meliputi penimbangan bobot badan dan pemberian pakan. 

Pakan yang diberikan terdiri dari jerami padi (kering), konsentrat dan Urea 

Molasses Block (UMB). Penelitian ini merupakan penelitian faktorial yang 

dilakukan dengan 2 macam perlakuan yaitu perlakuan jenis sapi (PO dan 

Simmental) dan level Urea Molasses Block (UMB) sebesar 0.043 % BB dan 
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0.057 % BB, masing – masing perlakuan dengan 2 ulangan. Peubah yang diamati 

adalah konsumsi pakan, konsumsi PK, PBBH, konversi pakan, dan EPPR. Data 

dianalisis dengan RAL pola faktorial  2 x 3. Apabila didapat hasil berbeda nyata 

maka dilanjutkan uji Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata konsumsi pakan P0, P1, P2 

pada perlakuan level Urea Molasses Block (UMB) masing-masing 11.73; 13.41; 

dan 12.55 kg/ ekor/ hr, konsumsi PK 624.24; 795.21 dan 792. 77 g/ ekor/ hr, 

PBBH 0.68; 1.03 dan 0.85 kg/ ekor/ hari, konversi pakan 18.46; 12.96 dan 15.16 

(%), serta  EPPR 1.05; 1.29 dan 1.06. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rerata konsumsi pakan sapi PO 

dan sapi Simmental pada perlakuan jenis sapi masing-masing 11.6 dan 13.52 kg/ 

ekor/ hr, konsumsi PK 695.99 dan 778.82 g/ ekor/ hr, PBBH 0.71 dan 0.99 kg/ 

ekor/ hr, konversi pakan 17.35 dan 13.70 % serta EPPR 0.99 dan 1.27.  

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa konsumsi pakan, konsumsi PK, 

PBBH, konversi pakan, dan EPPR sapi Simmental berbeda sangat nyata dengan 

sapi PO. Konsumsi pakan berbeda nyata pada level pemberian Urea Molasses 

Block (UMB) sedangkan konsumsi PK, PBBH, konversi pakan serta EPPR 

berbeda sangat nyata pada level pemberian Urea Molasses Block (UMB). 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Performan sapi Simmental lebih 

baik daripada sapi PO, level Urea Molasses Block (UMB) 0.043 % bobot badan 

mampu meningkatkan performan kedua jenis sapi (Simmental dan PO), dan tidak 

terdapat interaksi antara kedua jenis sapi (Simmental dan PO) dengan level Urea 

Molasses Block (UMB) terhadap performan sapi. 

  

 

Kata Kunci : Sapi Simmental, Sapi PO, UMB, Performan.  
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COMPARATION OF PERFORMANCE OF MALE 

SIMMENTAL AND PO WHICH GIVEN UREA MOLASSES 

BLOCK (UMB) AS A FEED SUPPLEMENT IN THE RATION 

 

SUMMARY 

Satrio Ajie Witono 

H 0504074 

The succesfull of feedlot had influenced by the kinds of beef cattle and feed 

factor. The kinds of beef cattle which usually used were Simmental and PO. Feed 

of  beef cattle consist of roughage and contentrate. A good feeding made the beef 

cattle growth normally, but for reaching a high productivity had needed micro 

unsure. Urea Molasses Block (UMB) was one of the feed supplement which 

contains that micro unsure.  

The aim of this research was to compare the performance of male a 

Simmentale and PO which given Urea Molasses Block (UMB) as a feed 

supplement in ration. This research was conducted in Agro Sembarang Ladang 

which located in Ngawonggo, Ceper, Klaten on April 4 th until June 27 th 2008. 

This research used 6 male a Simmentale and 6 male PO with 300 ± 6.67 kg of 

body weight. 

This research was devided into two steps there were introduction step and 

data collection step. Introduction step was a step for feeding and environment 

adaptation. Data collection consist of body weight and feeding counting. Feed 

which was given consist of dry forage, concentrate and Urea Molasses Block 

(UMB). This research was factorial experiment which was devide into two 

treatments, they were kinds of  beef (a Simmental and PO) and level of Urea 

Molasses Block’s treatments. The parameters were feed intake, crude protein 

intake, average daily gain, feed convertion, and protein efficiency ratio. The data 

was analyzed by Completely Randomized Design (CRD) with two way  

classification. 

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



 xi 

Result of this research showed that the average of feed intake on the level of 

Urea Molasses Block’s treatments for P0, P1,and P2 were 11.73; 13.41; 12.55 kg/ 

head/ day, crude protein intake 624.24; 795.21; 792.77 gram/ head/ day, average 

daily gain 0.68; 1.03; 0.85 kg/ head/ day, feed convertion 18.40; 12.96; 15.16 and 

protein efficiency ratio 1.05; 1.24; 1.06.  

Result of this research also showed that the average of feed intake on the 

kinds of beef treatments for a Simmental and PO were 11.60; 13.52 kg/ head/ day, 

crude protein intake 695.99; 778.82 gram/ head/ day, average daily gain 0.71; 0.99 

kg/ head/ day, feed convertion 17.35; 13.70 and protein efficiency ratio  0.99; 

1.27.  

Variance analyze showed that feed intake, crude protein intake, average 

daily gain, feed conversion and protein efficiency ratio of  a Simmental  was 

highly significant with PO. Feed intake was significant in level of Urea Molasses 

Block’s, crude protein intake, average daily gain, feed conversion and protein 

efficiency ratio was highly significant in level of Urea Molasses Block’s.     

Result of variance analyze showed that kinds of beef treatments give highly 

significant effect (P ≤ 0.01) to feed intake, crude protein intake, feed convertion 

and eficiency of ration protein. Result of variance analyze also showed that level 

of Urea Molasses Block’s treatments give significant effect (P ≤ 0.05) to feed 

intake, crude protein intake, feed convertion and eficiency of ration protein. 

Beside that result of covariance analyze for average daily gain showed that kinds 

of beef treatments give highly significant effect (P ≤ 0.01), which was Simmental 

has higher average daily gain than PO and level of Urea Molasses Block give 

significant effect (P ≤ 0.05), which was level P1 has increased average daily gain. 

Conclusion of this research are performance of a Simmental is better than 

PO, addition of Urea Molasses Block at level 0.043 % body weight has increased 

performance of a Simmental and PO. The last there have not an interaction 

between kinds of beef and levels of Urea Molasses Block to performance.   

 

 

Keywords : Male a Simmental, male a PO, UMB, Performance.   
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I.  PENDAHULUAN 
 
 

 

A. Latar Belakang 

Pakan bagi ternak sapi potong merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting dalam menunjang kesehatan, pertumbuhan dan reproduksi ternak. 

Pakan yang diberikan pada ternak sapi potong dapat berupa hijauan dan 

konsentrat. Menurut Siregar (1994), hijauan maupun konsentrat sebagai 

komponen ransum, dapat pula terdiri dari satu jenis atau beberapa jenis pakan. 

Hijauan diartikan sebagai pakan yang mengandung serat kasar, atau bahan 

yang tidak tercerna relatif tinggi. Jenis pakan hijauan ini antara lain hay, 

silase, rumput-rumputan, leguminose dan limbah pertanian (misalnya : jerami 

padi, pucuk tebu, dan jerami jagung). Konsentrat adalah pakan yang 

mengandung serat kasar atau bahan yang tidak tercerna relatif rendah. Selain 

itu ternak sapi potong juga perlu diberi pakan suplemen. Pakan suplemen 

mengandung unsur – unsur mikro yang dibutuhkan untuk mencapai 

produktivitas ternak yang tinggi. Menurut Kartadisastra (1997), pakan 

suplemen merupakan jenis pakan yang berperan meningkatkan populasi dan 

memacu pertumbuhan mikroba rumen. 

 Pakan yang baik secara kualitas maupun kuantitas akan menjadikan 

ternak sanggup melaksanakan proses metabolisme dalam tubuh secara normal. 

Untuk mencapai produktivitas ternak yang tinggi diperlukan unsur – unsur 

mikro seperti vitamin dan mineral. Pakan suplemen merupakan jenis pakan 

yang mampu menyediakan unsur – unsur mikro. Salah satu contoh pakan 

suplemen adalah Urea Molasses Block (UMB). 

Unsur utama Urea Molasses Block (UMB) adalah urea dan molase. 

Urea merupakan sumber Non Protein Nitrogen (NPN) yang dapat 

menyediakan N bagi mikroba rumen, dimana dapat dipakai untuk mengatasi 

kekurangan N. Non Protein Nitrogen (NPN) dari urea akan diubah menjadi 

NH3 yang dapat digunakan untuk sintesis protein mikroba. Molasses adalah 

limbah dari pengolahan tebu yang berupa cairan kental, warna coklat 
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kehitaman dan mempunyai rasa manis. Molasses merupakan sumber 

karbohidrat yang akan diubah menjadi VFA, asam α keto dan gas CO2, CH4, 

dll (Musofie, 1989). 

Urea dan molases dalam Urea Molasses Block (UMB) menghasilkan 

NH3 dan asam α keto yang akan digunakan mikroba rumen untuk melakukan 

sintesis protein. Dengan tersedianya NH3 dan asam α keto dari Urea Molasses 

Block (UMB) berarti mikroba rumen tidak kekurangan N dan energi tersedia 

lagi, sehingga dapat tumbuh dan bekerja secara optimal, sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan populasi mikroba. Peningkatan populasi mikroba rumen 

akan berpengaruh pada peningkatan kecernaan pakan. Semakin tinggi 

kecernaan pakan maka semakin banyak nutrien yang tersedia untuk 

selanjutnya diserap ternak sehingga meningkatkan produktivitas ternak. 

Selain faktor pakan, keberhasilan usaha penggemukkan sapi potong 

ditentukan oleh faktor jenis sapi yang digunakan sebagai bakalan. Terdapat 

berbagai jenis sapi yang ada di Indonesia, diantaranya sapi Simmental dan 

sapi Peranakan Ongole (PO). 

Sapi Simmental merupakan jenis sapi berukuran besar, pertumbuhan 

ototnya baik dan tidak banyak terdapat penimbunan lemak di bawah kulit 

(Pane, 1993), sedangkan sapi PO merupakan sapi persilangan antara sapi 

Sumba Ongole (SO) dengan sapi Jawa. Menurut Soeparno (1999), genetik 

ternak mempengaruhi laju pertumbuhan, dimana bangsa ternak besar 

pertumbuhannya lebih cepat daripada ternak kecil.   

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian yang bertujuan 

mengetahui pengaruh jenis sapi dan pemberian pakan suplemen Urea 

Molasses Block (UMB) terhadap performannya.       

B. Rumusan Masalah 

Pakan merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat 

keberhasilan dalam usaha penggemukkan sapi potong. Oleh karena itu, 

penyediaan pakan dalam jumlah yang cukup baik kuantitas maupun 

kualitasnya sangat diperlukan. Pakan berkualitas mengandung nutrien yang 

sesuai dengan kebutuhan untuk hidup pokok, produksi, mempunyai cita rasa 
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atau palatabilitas yang baik serta mempunyai kecernaan yang tinggi. Untuk 

mencapai produktivitas ternak yang tinggi diperlukan berbagai unsur mikro. 

Pakan suplemen merupakan jenis pakan yang mampu menyediakan berbagai 

unsur mikro tersebut. 

 Urea Molasses Block (UMB) merupakan jenis pakan suplemen yang 

dapat diberikan pada ternak sapi potong. Pemberian Urea Molasses Block 

(UMB) akan meningkatkan populasi mikroba rumen selanjutnya akan 

meningkatkan kecernaan pakan. Semakin tinggi kecernaan pakan maka 

semakin banyak nutrien yang dimanfaatkan ternak, dengan demikian 

pemberian Urea Molasses Block (UMB) sebagai pakan suplemen diharapkan 

dapat meningkatkan performan sapi potong. Disisi lain, tiap jenis sapi 

kemungkinan tidak mempunyai performan yang sama meskipun kedua jenis 

sapi (Simmental dan PO) memperoleh tambahan suplemen yang sama. 

Dengan demikian, dengan membandingkan performan 2 jenis sapi potong 

(Simmental dan PO) dapat diketahui respon jenis sapi dan Urea Molasses 

Block (UMB) dalam ransum terhadap performan ternak. 

C. Tujuan Penelitian 

· Mengetahui jenis sapi yang memiliki performan lebih baik dengan 

adanya penambahan Urea Molases Block (UMB) dalam ransumnya. 

· Mengetahu pengaruh level pemberian Urea Molases Block (UMB) 

terhadap performan sapi.  

· Mengetahui pengaruh masing – masing jenis sapi pada pemberian 

Urea Molases Block (UMB) terhadap performannya 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

A.  Sapi Potong 

Sapi Ongole merupakan sapi keturunan Bos Indicus yang berhasil 

dijinakkan di India. Sapi Ongole masuk Indonesia mulai abad ke-19 dan 

dikembangkan cukup baik di Pulau Sumba, sehingga lebih populer dikenal 

sebagai sapi Sumba Ongole (Anonimus, 1991). Menurut Murtidjo (1990), 

berat hidup rata – rata sapi Ongole jantan 395,7 kg dengan pertambahan bobot 

badan 0.75 kg/ ekor/ hari. Ongole mempunyai nama lain Nellore. Memiliki 

bentuk yang amat serupa dengan ras Gaolao dan Bragnani dan data kelompok 

darah yang menyatakan bahwa ternak ini berhubungan dengan Hariana 

(Pane,1993). 

Sapi Peranakan Ongole (PO) terbentuk sebagai hasil grading up sapi 

Jawa dengan sapi Sumba Ongole disekitar tahun 1930. Sapi Peranakan Ongole 

mempunyai warna kelabu kehitam-hitaman dengan bagian kepala, leher, dan 

lutut berwarna gelap sampai hitam. Bentuk tubuhnya besar, dengan kepala 

relatif pendek, profil dahi cembung, bertanduk pendek. Punuknya besar 

mengarah ke leher, mempunyai gelambir dan lipatan-lipatan kulit di bawah 

perut dan leher (Hardjosubroto, 1994). 

Sapi Simmental berasal dari lembah Simme di Switzerland (Swiss). 

Jenis ini sangat populer di daratan Eropa. Pertumbuhan ototnya sangat baik 

dan tidak banyak terdapat penimbunan lemak di bawah kulit. Warna bulu pada 

umumnya krem kecoklatan hingga sedikit merah dan warna bulu pada dahi 

putih. Demikian pula dari lutut ke bawah dan pada ujung ekor warna bulunya 

putih. Tanduknya tidak begitu besar (Pane, 1993). Ciri-ciri sapi Simmental 

antara lain ukuran tubuhnya besar, pertumbuhan otot bagus, penimbunan 

lemak di bawah kulit rendah, warna bulu pada umumnya krem agak tua atau 

sedikit merah. Berwarna putih pada dahi, keempat kaki mulai dari lutut sampai 

ujung ekor dan bertanduk kecil. Bobot sapi betina dapat mencapai 800 kg dan 

sapi jantan mencapai 1150 kg (Sugeng, 2000). 
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Genotip ternak juga mempengaruhi laju pertumbuhan. Perbedaan laju 

pertumbuhan diantara bangsa dan individu ternak di dalam suatu bangsa 

terutama disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh dewasa. Jenis sapi Bos 

Taurus akan lahir lebih berat, pertumbuhan lebih cepat dan lebih berat pada 

saat mencapai kedewasaan daripada jenis sapi Bos Indicus  (Soeparno, 1999). 

B.  Sistem Pencernaan Pada Ruminansia 

Pencernaan adalah serangkaian proses yang terjadi di dalam saluran 

pencernaan, yaitu memecah bahan pakan menjadi bagian-bagian atau partikel-

partikel yang lebih kecil dari senyawa komplek menjadi senyawa sederhana. 

Partikel sederhana tersebut diabsorbsi lewat dinding saluran pencernaan 

masuk ke dalam peredaran darah yang selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh 

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

Pada umumnya saluran pencernaan meliputi mulut, esophagus,  lambung, usus 

halus dan usus besar (Tillman et al., 1991). 

  Pencernaan dalam mulut dimulai dengan penempatan pakan di dalam 

mulut dimana terjadi pemamahan atau pelumatan dengan pengunyahan. Proses 

ini juga mencampur pakan dengan saliva yang berfungsi sebagai pelicin untuk 

membantu penelanan (Tillman et al., 1991). Saliva berguna untuk menjaga 

agar mulut tetap basah karena terdiri dari 99 % air dan sisanya 1 % ada 

hubungannya dengan proses pencernaan yaitu terdiri dari musin dan garam 

anorganik (Kamal, 1994). Dari mulut pakan ditelan melalui faring dan 

esophagus dan masuk ke dalam lambung (Tillman et al., 1991). 

Faring dan esophagus tidak mensekresikan enzim sehingga tidak 

mempunyai fungsi pencernaan kemik (Tillman et al., 1991). Letak esophagus 

berada dibagian kiri dari leher, masuk kerongga dada dan menembus sekat 

rongga dada. Selanjutnya saluran pakan memasuki lambung (Akoso, 1996). 

Lambung ternak ruminansia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian 

depan dan bagian belakang. Bagian depan lambung mempunyai tiga ruangan 

yaitu rumen, retikulum, dan omasum sedangkan bagian belakang lambung 

yaitu abomasum (Tillman et al., 1991).  
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Rumen merupakan kantong terbesar yang menempati hampir seluruh 

belahan kiri dari rongga perut. Permukaan bagian dalamnya dipenuhi oleh 

tonjolan papilla seperti handuk  (Hatmono dan Hastoro, 1997). 

Retikulum mempunyai bentuk seperti sarang tawon atau lebah yang 

mendorong pakan padat dan ingesta ke dalam omasum. Pola fermentasi dalam 

retikulum serupa dengan yang terjadi di dalam rumen  (Arora, 1989). 

Omasum merupakan bagian lambung 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, 1997), mengabsorbsi air bersama Na dan K dan mengabsorbsi 

asam lemak terbang dari aliran ingesta yang melalui omasum (Arora, 1989). 

Abomasum merupakan bagian lambung yang terakhir (Kartadisastra, 

1997). Abomasum merupakan tempat pertama terjadinya pencernaan pakan 

secara kimiawi karena adanya sekresi enzim lambung. Selain itu juga 

berfungsi mengatur aliran ingesta (Arora, 1989). Setelah abomasum proses 

pencernaan selanjutnya berlangsung di dalam usus dengan bantuan beberapa 

enzim (Siregar, 1994). 

Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus 

mengatur aliran ingesta ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik. Di 

dalam lumen, getah pankreas, getah usus, dan empedu mengubah zat makanan 

dari hasil fermentasi mikroba menjadi manomer yang cocok diabsorbsi secara 

aktif atau secara pasif atau keduanya (Arora, 1989). 

Digesta dari usus halus yang masih mengandung nutrien yang tidak 

tercerna selanjutnya ke usus besar dan akan terjadi absorbsi dan sintesis 

vitamin B 12 oleh enzim yang dihasilkan dari mikroba dalam usus besar 

(Tillman et al., 1998). Bahan yang tidak tercerna dikeluarkan dari usus besar 

melalui anus (Arora, 1989).  
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C.  Pakan Sapi 

Hijauan pakan dikelompokkan ke dalam tiga jenis yaitu hijauan segar, 

kering dan hijauan yang berasal dari limbah pertanian. Hijauan segar adalah 

semua bahan pakan yang diberikan kepada ternak dalam bentuk segar, 

umumnya terdiri dari rumput – rumputan dan legume (Kartadisastra, 1997). 

Hijauan kering adalah pakan yang bersal dari hijauan yang dikeringkan, 

contohnya hay sedangkan hijauan yang berasal dari limbah pertanian misalnya 

jerami – jeramian (Anonimus, 1991).  

Hijauan maupun konsentrat sebagai komponen ransum, dapat pula 

terdiri dari satu jenis atau beberapa jenis pakan. Hijauan diartikan sebagai 

pakan yang mengandung serat kasar, atau bahan yang tidak tercerna relatif 

tinggi. Jenis pakan hijauan ini antara lain hay, silase, rumput-rumputan, 

leguminose dan limbah pertanian (misalnya : jerami padi, pucuk tebu), 

sedangkan konsentrat adalah pakan yang mengandung serat kasar atau bahan 

yang tidak tercerna relatif rendah (Siregar, 1994).  

 Kekurangan nutrien yang tidak tersedia di dalam rumput dapat dipenuhi 

dengan pemberian konsentrat. Konsentrat merupakan suatu bahan pakan yang 

digunakan bersama-sama bahan pakan lain untuk meningkatkan keserasian 

gizi dari seluruh pakan (Hartadi et al., 1990). Tillman et al. (1991) 

menyatakan bahwa yang termasuk di dalam golongan konsentrat adalah biji-

bijian dan sebagian berasal dari hasil ikutannya. 

Pemberian pakan konsentrat sebaiknya 2-3 jam sebelum pemberian 

pakan hijauan dengan tujuan agar dapat diperoleh efisiensi dalam penggunaan 

pakan secara optimal  (Siregar, 1994). 

Pakan tambahan atau konsentrat adalah pakan yang mengandung 

nutrien tinggi dengan kadar serat kasar rendah. Pakan tambahan atau 

konsentrat dapat berupa bahan pakan yang terdiri dari biji-bijian dan limbah 

hasil proses industri bahan pangan seperti menir, dedak, bekatul, bungkil 

kelapa, tetes, dll. Peranan pakan tambahan adalah untuk meningkatkan nilai 

nutrisi yang rendah agar memenuhi kebutuhan normal hewan untuk tumbuh 

dan berkembang secara sehat. Sapi yang dipacu pertumbuhannya memerlukan 
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penambahan konsentrat dengan susunan lebih dari kebutuhan normalnya 

(Akoso, 1996). 

Ternak ruminansia lebih menyukai pakan dalam bentuk butiran 

(misalnya hijauan yang dibuat pellet atau dipotong) daripada hijauan yang 

diberikan seutuhnya. Hal ini berkaitan ukuran partikel yang lebih mudah 

dikonsumsi dan dicerna (Kartadisastra, 1997). 

D.  Urea Molasses Block (UMB) 

Pakan suplemen merupakan jenis pakan yang berperan memacu 

pertumbuhan dan peningkatan populasi mikroba di dalam rumen. Pakan 

suplemen ini dapat merangsang ruminansia menambah jumlah konsumsi serat 

kasar sehingga akan meningkatkan produksi (Kartadisastra, 1997). 

Untuk memudahkan penerapan teknologi suplementasi, telah berhasil 

dikembangkan bentuk suplementasi padat sehingga memudahkan 

pemberiannya kepada ternak, transportasi dan penyimpanan. Beberapa 

komposisi suplementasi yang dikembangkan melalui penelitian isotop tertentu 

semuanya menggunakan urea dan molases (limbah tebu) kemudian disebut 

Urea Molasses Block atau UMB (Hatmono dan Hastoro, 1997). 

Hatmono dan Hastoro (1997) menyatakan, UMB merupakan pakan 

suplemen dengan komposisi optimal maka akan meningkatkan produktivitas 

ternak melalui peningkatan sintesis protein mikroba di dalam rumen, daya 

cerna pakan dan komposisi pakan yang akan memberikan keseimbangan 

antara suplai asam amino dan energi untuk tumbuh, bereproduksi dan 

berproduksi. 

Molasses (tetes) merupakan limbah hasil samping pengolahan tebu 

menjadi gula. Sebagai bahan pakan, molase sangat disukai oleh ternak. 

Nutrien molase sebagai pakan ternak terutama didasarkan atas kandungan 

karbohidrat mudah dicerna dan mineral yang terdapat dalam bahan pakan 

tersebut (Musofie et al., 1989). 

Menurut Parakkasi (1999), urea sebagai sumber N yang memiliki 

kandungan N cukup tinggi yaitu sebesar 45 %. Suplai urea yang kontinyu ke 

dalam rumen dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaan serat kasar, karena 
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akan merangsang pertumbuhan dan meningkatkan populasi mikroba rumen 

sehingga fermentasi karbohidrat dapat berlangsung dengan baik. Menurut 

Musofie et al. (1989), batasan penggunaan urea dalam menyusun UMB adalah 

3 - 15 %, salah satu faktor pembatas penggunaan urea pada ternak ruminansia 

adalah karena kecepatan perubahan urea menjadi amonia empat kali lebih 

cepat dibanding penggunaan amonia oleh mikroba. Yuningsih (1998), 

menambahkan penggunaan urea yang melebihi ukuran menyebabkan ternak 

menjadi diare dan yang lebih parah lagi ternak akan mengalami keracunan.  

E. Konsumsi Pakan 

Konsumsi pakan ternak ruminansia dikontrol oleh faktor-faktor yang 

tidak senantiasa sama seperti halnya pada non ruminansia. Ruminansia 

mampu mengkonsumsi bahan pakan yang tinggi kadar serat kasarnya dan 

memecahkannya menjadi produk yang dapat diasimilasi di dalam rumen. 

Produk asimilasi tersebut kemudian diabsorpsi dan beredar di dalam darah 

yang selanjutnya akan mempengaruhi konsumsi pakan (Arora, 1989). 

Tingkat konsumsi pakan atau Voluntary Feed Intake (VFI) adalah 

jumlah pakan yang dikonsumsi oleh hewan bila pakan tersebut diberikan 

secara ad libitum. Konsumsi pakan merupakan faktor esensial yang 

merupakan dasar untuk hidup dan menentukan produksi. Tingkat konsumsi 

dapat ditentukan berdasarkan kadar suatu nutrien dalam ransum untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok (Parakkasi, 1999).  

Jumlah konsumsi pakan merupakan salah satu tanda terbaik 

produktivitas ternak. Faktor fisik seperti pengisian gastrointestinal 

menimbulkan distensi retikulo rumen dan membatasi konsumsi selanjutnya. 

Konsumsi pakan akan meningkat bila aliran pakan cepat, ukuran partikel 

kecil, dan daya cerna pakan tinggi (Arora, 1989). 

Pada dunia peternakan tingkat konsumsi mungkin dapat pula disamakan 

dengan palatabilitas. Palatabilitas merupakan sifat performansi dari bahan-

bahan pakan sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi yang dimiliki oleh 

bahan-bahan yang dicerminkan dari organoleptiknya seperti kenampakan, bau, 
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rasa, dan tekstur. Hal ini yang menumbuhkan daya tarik ternak untuk 

mengkonsumsinya (Kartadisastra, 1997). 

Kandungan lignin dan konsentrasi energi dalam ransum dapat 

membatasi konsumsi. Hijauan dengan lignin tinggi akan berakibat 

palatabilitasnya rendah sehingga konsumsi lebih kecil. Konsentrasi energi 

yang terkandung di dalam bahan pakan sangat berpengaruh terhadap konsumsi 

pakan dan konsentrasi energi berbanding terbalik dengan tingkat 

konsumsinya. Makin tinggi konsentrasi energi di dalam pakan, maka jumlah 

konsumsinya akan menurun (Arora, 1989). 

Apabila terjadi perubahan pada kondisi lingkungan tempat hidupnya, 

maka akan terjadi pula perubahan konsumsi pakannya. Konsumsi pakan 

ternak biasanya menurun sejalan dengan kenaikan temperatur lingkungan. 

Makin tinggi temperatur lingkungan tempat hidupnya, maka pada tubuh ternak 

akan terjadi kelebihan panas sehingga kebutuhan terhadap pakan akan 

menurun. Sebaliknya, pada temperatur lingkungan yang lebih rendah, ternak 

akan membutuhkan pakan karena ternak membutuhkan tambahan panas 

(Kartadisastra, 1997). 

F.  Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Pertumbuhan adalah suatu penambahan dalam bentuk dan berat dari 

jaringan-jaringan pembangun seperti urat daging, tulang, jantung, otak dan 

semua jaringan tubuh lainnya kecuali jaringan lemak serta alat-alat tubuh 

(Anggorodi, 1994). Pertumbuhan merupakan perubahan ukuran yang meliputi 

perubahan berat badan, bentuk, dimensi linier dan komposisi tubuh termasuk 

perubahan komponen-komponen tubuh seperti otot, lemak, tulang, dan organ 

serta komponen-komponen kimia, terutama air, lemak, protein, dan abu pada 

karkas (Soeparno, 1999). 

Pertumbuhan secara umum diketahui dengan pengukuran kenaikan berat 

badan yang dengan mudah dapat dilakukan lewat penimbangan berulang-

ulang serta dicatat pertumbuhan berat badan setiap hari, minggu maupun bulan 

(Murtidjo, 1993). 
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Kecepatan pertumbuhan ternak dipengaruhi oleh umur, spesies, berat 

badan, nilai gizi ransum yang dikonsumsi. Pertumbuhan ternak ruminansia 

dinilai dari takaran konsumsi pakannya, bila pakan dalam jumlah yang banyak 

maka pertumbuhan juga cepat dan bisa mencapai ukuran berat optimal sesuai 

dengan kemampuan genetiknya (Murtidjo, 1993). 

Parakkasi (1999) menyatakan bahwa, pertambahan berat badan sangat 

cepat pada hewan yang relatif masih muda, kemudian menurun dengan 

bertambahnya umur. Pada umur dua tahun, pakan yang dibutuhkan untuk 

hidup pokok sangat banyak. Ditambahkan menurut Williamson dan Payne 

(1993) bahwa pemberian pakan yang berkualitas dan tata laksana 

pemeliharaan mempunyai pengaruh terhadap laju pertumbuhan pada ternak. 

Sugeng (2000), menyatakan bobot sapi Simmental jantan dapat 

mencapai 1150 kg, sedangkan Ongole jantan berat hidup rata – rata 395,7 kg 

dengan PBBH 0.75 kg/ ekor/ hari (Murtidjo, 1993). 

G.  Konversi Pakan 

Konversi pakan digunakan sebagai tolak ukur efisiensi produksi, 

semakin rendah nilai konversi, berarti efisiensi penggunaan pakan makin 

tinggi (Siregar,1994). Konversi pakan merupakan imbangan antara berat 

badan yang dicapai dengan konsumsi ransum. Konversi ini melibatkan 

pertumbuhan dan konsumsi pakan, maka harapan yang dikehendaki peternak 

adalah pertumbuhan yang relatif cepat dengan pakan yang lebih sedikit, 

maksudnya jumlah ransum yang digunakan mampu menunjang pertumbuhan 

yang cepat. Bila memperhatikan konversi pakan, sebaiknya dipilih angka 

konversi yang rendah, hal ini mencerninkan efisiensi penggunaan pakan yang 

baik (Rasyaf, 2004). Semakin rendah nilai konversi pakan, berarti semakin 

rendah ransum yang diperlukan untuk menghasilkan produk (daging) dalam 

satuan yang sama (Handayanta, 2004). 

Murtawidjaja (1998) dalam Wulandari (2006) menyatakan bahwa, 

kualitas pakan menentukan konversi pakan. Pakan yang berkualitas baik akan 

dapat menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi. Penggunaan pakan 
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akan semakin efisien bila jumlah pakan yang dikonsumsi minimal namun 

menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi.  

Sapi dewasa jantan yang diberi pakan basal jerami padi ad libitum 

disuplementasi dengan konsentrat komersial sebanyak 3 % per kg bobot badan 

metabolik menghasilkan kenaikan bobot badan 0,23 kg dengan konversi pakan 

42,13, sedangkan yang disuplementasi konsentrat yang mengandung protein 

by pass, kenaikan bobot badan mencapai 0,41 kg dengan konversi pakan 13,27 

(Utomo, 2004). 
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  HIPOTESIS 

 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1.  Sapi Simmental mempunyai performan lebih baik daripada sapi PO. 

2. Pemberian Urea Molasses Block (UMB) akan memperbaiki performan kedua 

jenis sapi (Simmental dan PO). 

3. Terdapat interaksi antara jenis sapi dengan pemberian level Urea Molasses 

Block (UMB) terhadap performannya. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian. 

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 12 minggu mulai 4 April sampai 

27 Juni 2008. Tempat penelitian di Peternakan Sapi Potong “Agro Sembarang 

Ladang “ yang berlokasi di desa Ngawonggo, Ceper, Klaten. 

Analisis proksimat bahan pakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta, sedangkan 

analisis sisa pakan di Laboratorium Biologi Tanah, Fakultas Pertanian 

Universitas Sebelas Maret Surakarta.   

B. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1.   Sapi. 

Sapi yang digunakan adalah 6 ekor sapi Simmental jantan dan 6 ekor 

sapi PO jantan dengan umur berkisar antara 1 – 1,5 tahun dan rata – rata 

bobot badan 300 ± 6,67 kg per ekor. 

2. Ransum. 

Ransum diberikan berdasarkan kemampuan sapi mengkonsumsi BK 

yaitu 3 % bobot badan (NRC, 1984). Ransum yang diberikan terdiri dari 

jerami padi (kering), konsentrat dan Urea Molasses Block (UMB). 

Kebutuhan ransum sapi, kandungan nutrien bahan pakan penyusun 

ransum, formula Urea Molasses Block (UMB) dan susunan ransum 

perlakuan masing – masing terdapat pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 dan 

Tabel 4. 

Tabel 1. Kebutuhan ransum ternak sapi dengan bobot badan 300 kg 

        Nutrien Kebutuhan  (%) 
Protein Kasar (PK) 7.8 
Kalsium (Ca) 0.18 
Phospor (P) 0.18 
Total Digestible Nutrient  (TDN) 57 

    Sumber: NRC (1984). 
 
 

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



 xxvi 

Tabel 2. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum. 

PK SK  Abu  TDN c)  Bahan Pakan BK (%) 
                  (%BK)  

Jerami Padi a) 86 3.2 30.9 b) 20.77 40.93  
 Konsentrat 72.87 9.76 14.44 10.22 52.04   
 UMB 80.12 38.22 1.92 21.94 77.46   

            Sumber : Hasil analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak,                  
Fakultas Pertanian, UNS (2008). 

                             a.  NRC (1984).   
               .             b.  Hartadi et al (1997). 

 c. Hasil perhitungan rumus regresi Hartadi et al.  (1997). 
 

         Tabel 3. Formula UMB 

Bahan  Komposisi  (%) 
Molases 37 
Urea 7 
Bekatul 20 
Onggok 
Bungkil Kedelai 
Bungkil Kelapa 
Mineral 
Garam  
Semen 
Jumlah 

10 
7 
13 
3 
2 
1 

100 

           Sumber: Musofie, et al.( 1988 ) 
 

Tabel 4. Susunan ransum perlakuan  (% BK) 

             Ransum Perlakuan  Bahan Pakan 
                     P0         P1          P2   

Bahan-bahan:  
 Jerami                      60          60           60 
 Konsentrat 
Urea Molasses Block (UMB) 

                     40          40           40 
              0           1.3        1.78 

 Kandungan Nutrien :  
 Protein Kasar (PK)                                                       5,82       6.32        6.50 
 Total Digestible Nutrient (TDN)          49,8       50.81    51.18 
 Serat Kasar (SK)                23.83     23.85    23.86 
 Abu                    16.55     16.84    16.95 

      Sumber : Hasil Perhitungan Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 4. 
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3. Kandang dan Peralatan. 

Kandang yang digunakan adalah kandang individu dengan ukuran 

(1,50 x 3,25) m2 untuk tiap ekor sapi. Tempat pakan dan minum dibuat 

dari semen dengan ukuran (0,75 x 0,50) m2. Peralatan yang digunakan 

selama penelitian meliputi : 

a. Timbangan merk Five Goats kapasitas 10 kg dengan kepekaan 5 g 

untuk menimbang pakan jerami padi dan konsentrat, serta timbangan 

merk Tanita kapasitas 2 kg dengan kepekaan 10 g untuk menimbang 

sisa pakan.   

b. Timbangan sapi kapasitas 1000 kg. 

c. Termometer ruang untuk mengukur suhu dalam dan luar ruang. 

d. Ember untuk tempat saat menimbang pakan dan sisa pakan. 

e. Selang air untuk memandikan sapi dan sapu untuk membersihkan 

tempat pakan dan kandang. 

C.  Persiapan Penelitian. 

Sebelum digunakan, kandang dibersihkan dengan desinfektan merk 

lysol dengan dosis 1 liter per 60 liter air kemudian dikeringkan.  

Sebelum digunakan untuk penelitian, sapi-sapi yang telah dipilih diberi 

obat cacing spektrum luas kalbazen-C produksi Kalbe Farma Jakarta melalui 

mulut dengan dosis 15-20 ml per sapi (3-4 ml/ kg BB) untuk menghilangkan 

parasit dalam saluran pencernaan. 

D.   Pelaksanaan Penelitian. 

1.  Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) pola faktorial 2 × 3, yakni faktor jenis 

sapi  PO dan Simmental serta faktor level Urea Molasses Block (UMB) 

yaitu 0 % BB (P0), 0.043 % BB (P1) dan 0.057 % BB (P2). 
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2. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 perlakuan yakni perlakuan 

jenis sapi PO (A1) dan Simmental (A2), dan perlakuan level pemberian 

Urea Molasses Block (UMB) masing – masing adalah :    

 P0 :  60 % jerami padi + 40 % konsentrat (Kontrol). 

            P1 :  60 % jerami padi + 40 % konsentrat + UMB (0.043 % BB). 

      P2 :  60 % jerami padi + 40 % konsentrat + UMB (0.057 % BB). 

3. Pengambilan Data 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari 2 tahap yaitu tahap pendahuluan 

dan tahap koleksi data. Tahap pendahuluan dilakukan selama 2 minggu 

yang meliputi penimbangan bobot badan awal, adaptasi lingkungan dan 

pakan. Tahap koleksi data dilaksanakan selama 10 minggu, dengan 

kegiatan yang dilakukan meliputi : (1) Pengukuran konsumsi pakan yaitu 

mencatat pemberian pakan, komsumsi pakan serta penimbangan pakan 

yang tersisa selama 24 jam, sampel sisa pakan diambil 10 % dari total sisa 

pakan setelah dikeringkan dengan sinar matahari kemudian dianalisis 

untuk mengetahui kandungan bahan keringnya, (2) Penimbangan bobot 

badan sapi dilakukan 2 minggu sekali, untuk mengetahui pertambahan 

bobot badan harian sapi serta untuk menyesuaikan jumlah pemberian 

pakan pada minggu berikutnya, (3) Pengukuran suhu dalam dan luar 

kandang. 

Pada tahap koleksi data, pemberian pakan sesuai dengan perlakuan 

yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan kemampuan mengkonsumsi BK 

sebesar 3 % BB, namun jika pakan yang diberikan tidak bersisa, maka 

ditambah sampai pakan tersebut bersisa dengan tetap memperhatikan 

imbangan yang ada. Pemberian Urea Molasses Block (UMB) sebesar 

0.043 % BB dan 0.057 % BB, dimana pemberian Urea Molasses Blok 

(UMB) ini diharapkan tidak bersisa. Pemberian pakan masing – masing 

dilakukan pada pukul 07.00 WIB dan 13.00 WIB untuk Urea Molasses 

Block (UMB), pukul 08.00 WIB dan 14.00 WIB untuk konsentrat dan 
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pukul 09.00 WIB dan 15.00 WIB untuk jerami padi kering. Sedangkan 

pemberian air minum dilakukan secara ad libitum.  

4.  Peubah Penelitian 

Peubah penelitian yang diamati adalah : 

a.  Konsumsi Pakan (Dry Matter Intake : DMI). 

Konsumsi Pakan (dalam % BK) dihitung dengan cara mencari 

selisih antara pakan yang diberikan dengan sisa pakan, dalam satuan 

kg BK (Siregar, 1994). 

                  Konsumsi pakan = (∑ Pakan yang diberikan x % BK  

pemberian)  – (∑ sisa pakan x %BK sisa pakan). 

b. Pertambahan Bobot Badan Harian atau PBBH. 

PBBH dihitung dari selisih bobot badan akhir dengan bobot 

badan awal per satuan waktu, dalam satuan kg/ hari (Siregar, 1994). 

              PBBH =  Bobot badan akhir - bobot badan awal 
                                                                Lama Pemeliharaan. 

c. Konsumsi PK. 

Konsumsi PK dihitung berdasarkan konsumsi BK dikalikan 

dengan kandungan protein masing – masing bahan pakan, dinyatakan 

dengan g/ ekor/ hari.  

d. Konversi Pakan (Feed Convertion Ratio). 

Konversi Pakan (Feed Convertion Ratio) diperoleh dengan cara 

membagi jumlah pakan yang dikonsumsi berdasarkan BK per satuan 

waktu dengan unit kenaikan BB per satuan waktu. 

Konversi Pakan = ∑ konsumsi BK 
                                                   PBBH    
e. Efisiensi Penggunaan Protein Ransum (EPPR). 

Efisiensi Penggunaan Protein Ransum (EPPR) diperoleh 

dengan cara hasil pembagian PBBH dibagi dengan konsumsi protein 

(Siregar, 1994).      

  EPPR =          PBBH 

                          Konsumsi protein 
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E.  Analisis Data 

        
Untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan terhadap peubah 

yang diamati, maka data yang diperoleh dari hasil penelitian yang meliputi 

konsumsi pakan, konsumsi PK, PBBH, konversi pakan, dan EPPR dianalisis 

dengan analisis (RAL) pola faktorial 2 × 3. 

Apabila didapatkan hasil yang beda nyata dari perlakuan maka 

dilakukan Uji Lanjut Duncan’s (Yitnosumarto, 1993). 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Konsumsi Pakan. 

Rerata konsumsi pakan (dalam BK) sapi PO dan Simmental jantan 

selama penelitian disajikan pada Tabel 4 berikut:  

Tabel 5. Rerata konsumsi pakan (dalam BK) sapi PO dan Simmental jantan 
(kg/ ekor/ hari). 

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO                 Simmental  

P0 
P1 
P2 

          
         Rerata 

10.64 
12.68 
11.49 

 
11.60A        

                     12.82                    11.73 
a 

                     14.13                    13.41 
b 

                     13.61                    12.55 
ab 

                    
                     13.52 B                     

Keterangan :  A,  B  superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil  yang 
berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 

  a,  b  superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang 
berbeda nyata (P ≤ 0.05 ).      

 
Rerata konsumsi pakan (BK) pada perlakuan level Urea Molasses Block 

(UMB) masing – masing adalah 11.73; 13.41 dan 12.55 kg/ ekor/ hari, 

sedangkan rerata konsumsi pakan (BK) pada perlakuan faktor jenis sapi 

masing – masing adalah 11.60 dan 13.52 kg/ ekor/ hari.  

Berdasarkan analisis variansi diketahui bahwa konsumsi pakan berbeda 

sangat nyata (P ≤ 0.01) pada kedua jenis sapi, dimana konsumsi pakan pada 

sapi Simmental lebih tinggi daripada PO. Hal ini berarti faktor jenis sapi 

sangat berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Perbedaan konsumsi pakan ini 

dikarenakan faktor genetik kedua jenis sapi yang berbeda.. Siregar (1994), 

menyatakan bahwa kemampuan ternak dalam mengkonsumsi ransum 

dipengaruhi oleh faktor ternak itu sendiri (BB, status fisiologik dan potensi 

genetik). Sapi PO merupakan sapi lokal Indonesia dengan PBB rendah, 

sedangkan sapi Simmental merupakan sapi Bos Taurus yang memiliki PBB 

tinggi (Pane, 1993). Untuk mencapai PBB yang lebih tinggi maka kebutuhan 
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pakan sapi Simmental lebih banyak sehingga konsumsinya juga lebih besar 

dan secara selaras kecepatan pertumbuhan urat daging juga lebih baik. 

Hasil analisis variansi juga menunjukan bahwa konsumsi pakan berbeda 

nyata (P ≤ 0.05) pada level pemberian Urea Molasses Block (UMB). 

Berdasarkan uji Duncan’s diketahui bahwa P1 berbeda nyata dengan P0 

sedangkan P2 berbeda tidak nyata dengan P0 dan P1. Dari hasil tersebut 

diketahui bahwa penambahan Urea Molases Block (UMB) mampu 

meningkatkan konsumsi pakan pada P1. Hal ini disebabkan Urea Molases 

Block (UMB) yang diberikan mampu meningkatkan palatabilitas, karena 

didalamnya mengandung molases yang mampu menimbulkan daya tarik 

karena baunya yang harum sehingga merangsang ternak untuk mengkonsumsi 

lebih banyak. Menurut Kastadisastra (1997), palatabilitas merupakan sifat 

performansi bahan pakan sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi yang 

dimiliki oleh bahan pakan. Namun pada pemberian Urea Molases Block 

(UMB) level P2 justru tidak mampu meningkatkan konsumsi pakan yang lebih 

tinggi dari P1. Hal ini diduga disebabkan oleh 2 faktor.  

Faktor pertama, karena kapasitas lambung ternak yang membatasi 

konsumsi pakan, maksudnya dengan pemberian Urea Molasses Block (UMB) 

level P1 membuat palatabilitas ternak mengkonsumsi pakan lebih banyak 

sehingga kapasitas lambung ternak sudah penuh, sehingga penambahan level 

Urea Molasses Block (UMB) yang semakin banyak tidak akan meningkatkan 

konsumsi pakan yang lebih tinggi karena ternak sudah kenyang. Faktor kedua 

diduga karena pengaruh konsentrasi energi. Berdasarkan susunan ransu 

perlakuan (Tabel 4) diketahui bahwa kandungan energi masing – masing 

ransum perlakuan adalah 49.8 %, 50.81 % dan 51.18 %. Parakkasi (1995), 

menyatakan bahwa ternak akan mengkonsumsi lebih banyak pakan agar dapat 

memenuhi kebutuhan energinya, namun jika konsentrasi energi dalam ransum 

sudah tinggi maka ternak akan menurunkan konsumsi pakannya. 

Tidak ada interaksi (P ≤ 0.05) antara faktor jenis sapi dengan pemberian 

level Urea Molasses Block (UMB) terhadap konsumsi pakan. Dalam hal ini, 

dengan penambahan Urea Molasses Block (UMB) konsumsi pakan sapi 
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Simmental dan PO sama - sama meningkat pada level P1 dan menurun secara 

tidak nyata pada P2. Dengan demikian, tidak diketahui level Urea Molases 

Block (UMB) yang mampu menjadikan konsumsi pakan sapi PO menyamai 

konsumsi pakan sapi Simmental.   

B.  Konsumsi Protein Kasar (PK) 

Rerata konsumsi PK sapi PO dan Simmental jantan masing – masing 

perlakuan selama penelitian disajikan pada Tabel 5 berikut : 

Tabel 6.Rerata konsumsi PK dalam BK (gram/ ekor/ hari). 

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO               Simmental 

        P0 
        P1 
        P2 
      
Rerata 

583.53 
757.45  
746.99 
 
695.99A       

                 664.94                      
624.24 A 

                 826.97                      
795.21 B 

                 844.55                      
792.77 B 

                     
                 778.82 B                     

Keterangan : A,  B  superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil  yang   
berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 

                            A,  B  superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil  yang 
berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 

  
Rerata konsumsi PK pada perlakuan level Urea Molases Block (UMB) 

masing – masing adalah 624.24; 795.21 dan 792.77 gram/ ekor/ hari, 

sedangkan rerata konsumsi PK pada perlakuan faktor jenis sapi masing – 

masing adalah 695.99 dan 778.82 gram/ ekor/ hari.  

Berdasarkan analisis variansi diketahui bahwa konsumsi PK berbeda 

sangat nyata (P ≤ 0.01) pada kedua jenis sapi. Hal ini berarti jenis sapi 

berpengaruh sangat nyata terhadap konsumsi PK, dimana konsumsi PK sapi 

Simmental lebih tinggi daripada sapi PO. Parakkasi (1993) menyatakan ada 

perbedaan konsumsi protein antar jenis sapi yang dikarenakan perbedaan 

penggunaan N  antar  jenis sapi. 

Berdasarkan analisis variansi juga diketahui bahwa konsumsi PK 

berbeda sangat nyata (P ≤ 0.01) pada level pemberian Urea Molasses Block 
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(UMB). Berdasarkan uji lanjut Duncan’s diketahui bahwa perlakuan P0 

berbeda sangat nyata dengan P1 dan P2, sedangkan P2 berbeda tidak nyata 

dengan P1. Hal ini berarti penambahan Urea Molases Block (UMB) level P1 

telah mampu meningkatkan konsumsi PK, karena dengan penambahan Urea 

Molasses Block (UMB) maka akan meningkatkan kandungan PK ransum 

sehingga jika konsumsi ransum meningkat maka konsumsi PK juga 

meningkat.  

Selisih kandungan PK antar perlakuan (Tabel 4) dan ditambah dengan 

adanya konsumsi bahan kering yang lebih tinggi menyebabkan nilai konsumsi 

PK juga lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kamal (1994), yang 

menyatakan bahwa banyak pakan yang dikonsumsi akan mempengaruhi 

besarnya nitrien lain yang dikonsumsi sehingga semakin banyak pakan yang 

dikonsumsi maka akan meningkatkan konsumsi nutrien lain. Namun, pada 

pemberian Urea Molasses Block (UMB) level P2 justru berbeda tidak nyata 

dengan P1. Hal ini karena pada level P1 mikroba telah mencapai batas optimal 

untuk memanfaatkan NH3. Sehingga penambahan N yang lebih banyak pada 

P2 tidak akan meningkatkan lagi konsumsi PK. 

Tidak ada interaksi (P ≤ 0.05) antara faktor jenis sapi dengan pemberian 

level Urea Molasses Block (UMB) terhadap konsumsi PK. Dalam hal ini 

konsumsi PK sapi Simmental dan PO menunjukkan respon yang saling 

beriringan dengan adanya pemberian Urea Molasses Block (UMB), dimana 

konsumsi PK sapi Simmental dan PO sama – sama meningkat pada level P1 

dan menurun secara tidak nyata pada level P2. 
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C.  Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Rerata PBBH sapi PO dan Simmental jantan masing – masing 

perlakuan selama penelitian disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut :  

Tabel 7. Rerata PBBH sapi Simmental dan PO jantan (kg/ ekor/ hari). 

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO              Simmental 

        P0 
        P1 
        P2 
      
Rerata 

  0.50 
 0.92 
 0.70 

 
 0.71A      

                 0.85                           0.68 
A 

                 1.13                           1.03 
B 

                 0.99                           0.85 
B 

                  
                0.99 B                   

Keterangan : A,  B  superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil  yang 
berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 

                             A,  B  superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil  yang 
berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 

  
Rerata PBBH pada perlakuan level Urea Molasses Block (UMB) 

masing – masing adalah 0.68; 1.03 dan 0.85 kg/ ekor/ hari, sedangkan rerata 

PBBH pada perlakuan faktor jenis sapi masing – masing adalah 0.71 dan 0.99 

kg/ ekor/ hari.  

Berdasarkan analisis variansi diketahui bahwa PBBH berbeda sangat 

nyata (P ≤ 0,01) pada kedua jenis sapi. Hal ini berarti perbedaan jenis sapi 

sangat berpengaruh terhadap PBBH, dimana PBBH sapi Simmental lebih 

tinggi daripada sapi PO. Hal ini disebabkan oleh konsumsi pakan (BK) dan 

PK sapi Simmental lebih baik daripada sapi PO. Selain itu juga dipengaruhi 

perbedaan genetik kedua jenis sapi, menurut Murtidjo (1993), kecepatan 

pertumbuhan ternak dipengaruhi oleh umur, spesies (jenis), dan nilai gizi 

ransum yang dikonsumsi. Pertumbuhan ternak ruminansia jika dinilai dari 

takaran pakannya, bila pakan dalam jumlah banyak maka pertumbuhan juga 

cepat dan bisa mencapai ukuran berat optimal sesuai kemampuan genetiknya. 

Pane (1986), menyatakan bahwa sapi Simmental merupakan jenis sapi yang 
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pertumbuhan ototnya sangat baik dan tidak banyak terdapat penimbunan 

lemak di bawah kulit. Berat sapih dan pertambahan berat badannya tinggi. 

Dalam usaha penggemukan sapi di Indonesia, sapi Simmental merupakan 

salah satu jenis sapi yang disukai para peternak karena mempunyai PBBH 

yang tinggi. Sedangkan sapi PO merupakan jenis sapi yang lebih banyak 

dipakai sebagai ternak pekerja dan mempunyai PBBH yang lebih rendah. 

Berdasarkan analisis variansi juga diketahui bahwa perlakuan level 

Urea Molasses Block (UMB) memberikan pengaruh berbeda yang sangat 

nyata (P ≤ 0.01) terhadap PBBH. Hasil uji Duncan’s diketahui bahwa P0 

berbeda sangat nyata dengan P1 dan P2, sedangkan P1 tidak berbeda nyata 

dengan P2. Hal ini berarti penambahan Urea Molasses Block (UMB) level P1 

mampu meningkatkan PBBH, karena penambahan Urea Molasses Block 

(UMB) mampu meningkatkan palatabilitas pakan yang selanjutnya 

meningkatkan konsumsi pakan. Menurut Tillman et al. (1991), semakin tinggi 

konsumsi bahan kering, dan PK maka akan semakin banyak zat makanan yang 

dikonsumsi yang akan digunakan untuk pertumbuhan dan produksi sehingga 

berpengaruh pada bobot badan. Maksudnya, penambahan Urea Molasses 

Block (UMB mampu mencukupi kebutuhan N dan energi tersedia bagi 

mikroba rumen untuk tumbuh dan meningkatkan populasi mikroba dalam 

rumen. Dengan demikian, seiring meningkatnya populasi mikroba dalam 

rumen maka kecernaan pakan juga meningkat, sehingga konsumsi pakan 

semakin meningkat pula. Peningkatan konsumsi pakan mengakibatkan PBBH 

juga semakin tinggi. Namun pemberian Urea Molasses Block (UMB) level P2 

memberi pengaruh yang berbeda tidak nyata dibanding level P1 terhadap 

PBBH. Hal ini dikarenakan konsumsi pakan pada P2 berbeda tidak nyata 

daripada P1. Konsumsi pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan 

PBBH. 

  Tidak ada interaksi (P ≤ 0.05) antara faktor jenis sapi dengan 

pemberian level Urea Molasses Block (UMB) terhadap PBBH. Dalam hal ini,  

PBBH sapi Simmental dan PO sama – sama meningkat pada level P1 dan 

menurun secara tidak nyata pada level P2.  
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D.  Konversi Pakan 

 Rerata konversi pakan sapi PO dan Simmental jantan selama penelitian 

disajikan dalam Tabel 7 berikut : 

Tabel 8. Rerata Konversi Pakan sapi Simmental dan PO jantan. 

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO                   Simmental 

        P0 
        P1 
        P2 
      
Rerata 

 21.82 
 13.82 
 16.41    

 
17.35A       

                     15.09                    18.46 
A 

                     12.09                    12.96 
B 

                     13.91                    15.16 
B 

                      
                     13.70B                      

Keterangan : A,  B  superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil  yang 
berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 

                      A,  B  superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil  yang 
berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 

 
Rerata konversi pakan pada perlakuan level UMB masing – masing 

adalah 18.46; 12.96 dan 15.16, sedangkan rerata konversi pakan pada 

perlakuan faktor jenis sapi masing – masing adalah 17.35 dan 13.70.  

Berdasarkan hasil analisis variansi diketahui bahwa konversi pakan 

berbeda sangat nyata (P ≤ 0.01) pada kedua jenis sapi. Hal ini berarti jenis sapi 

berpengaruh sangat nyata terhadap konversi pakan. Konversi pakan sapi 

Simmental lebih rendah daripada sapi PO, artinya bahwa sapi Simmental lebih 

efisien dalam mengubah pakan menjadi daging daripada sapi PO.  

Berdasarkan analisis variansi diketahui konversi pakan berbeda sangat 

nyata (P ≤ 0.01) pada level pemberian Urea Molasses Block (UMB). Dari 

hasil uji Duncan’s diketahui bahwa perlakuan P0 berbeda sangat nyata dengan 

P1 dan P2, sedangkan P1 berbeda tidak nyata dengan P2. Hal ini berarti 

penambahan Urea Molasses Block (UMB) level P1 mampu memperbaiki 

konversi pakan, karena pada level P1 membuat sapi meningkatkan konsumsi 
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pakannya kemudian meningkatkan pertambahan bobot badan yang tinggi. 

Konversi pakan merupakan rasio antara konsumsi pakan dengan PBBH 

ternak. Menurut Basuki (2002), konversi pakan sangat dipengaruhi oleh 

konsumsi BK dan pertambahan bobot badan ternak. Namun penambahan Urea 

Molasses Block (UMB) pada P2 justru tidak memberikan nilai konversi pakan 

yang lebih tinggi dibanding P1. Hal ini dikarenakan kadar N dan energi pada 

P1 telah mencukupi kebutuhan mikroba rumen untuk dapat tumbuh dan 

bekerja optimal sehingga penambahan Urea Molasses Block (UMB) yang 

lebih banyak tidak akan berpengaruh lagi terhadap kecernaan pakan. 

Kecernaan pakan P2 yang berbeda tidak nyata dengan P1 menjadikan 

konsumsi pakan P2 juga berbeda tidak nyata dengan P1, selanjutnya PBBH 

pada P2 juga berbeda tidak nyata dengan P1, mengingat konsumsi pakan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi PBBH. Konsumsi pakan dan 

PBBH pada P2 yang berbeda tidak nyata menjadikan konversi pakan P2 tidak 

bisa lebih baik dari P1. Murtawidjaja (1998), menyatakan bahwa konversi 

pakan dipengaruhi pula oleh kecernaan pakan. 

Tidak ada interaksi (P ≤ 0.05) antara faktor jenis sapi dengan pemberian 

level Urea Molasses Block (UMB) terhadap konversi pakan. Dalam hal ini, 

konversi pakan sapi Simmental dan PO sama – sama menurun pada level P1 

dan meningkat secara tidak nyata pada level P2.  

E.   Efisiensi Penggunaan Protein Ransum (EPPR). 

Rerata EPPR sapi PO dan Simmental dari masing – masing perlakuan 

tersaji pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 9. Rerata Efisiensi Penggunaan Protein Ransum (EPPR). 

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO                  Simmental 

P0 
P1 
P2 

       Rerata 

0.82 
1.21 
0.94 
0.99 A        

                     1.28                       1.05 
A 

                     1.36                       1.29 
B 

                     1.17                       1.06 
B 
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                     1.27 B                      
Keterangan : A,  B  superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil  yang 

berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 
                      A,  B  superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil  yang 

berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 
 

Rerata EPPR pada perlakuan level UMB masing – masing adalah 1.05; 

1.29 dan 1.06 sedangkan rerata EPPR pada perlakuan faktor jenis sapi adalah 

0.99 dan 1.27.  

Berdasarkan analisis variansi diketahui bahwa EPPR berbeda sangat 

nyata (P ≤ 0.01) pada kedua jenis sapi. Hal ini berarti EPPR sangat nyata 

dipengaruhi oleh jenis sapi. Nilai EPPR sapi Simmental lebih tinggi daripada 

sapi PO. Hal ini berarti sapi Simmental lebih efisien dalam menggunakan 

protein ransum untuk diubah menjadi daging. Hal ini dikarenakan 

pertumbuhan urat daging dan komposisi pertambahan bobot badan kedua jenis 

sapi yang berbeda. Menurut Parakkasi (1995), adanya perbedaan efisiensi 

penggunaan pakan antar bangsa sapi yang disebabkan karena kapasitas 

pertumbuhan urat daging, komposisi pertambahan bobot badan dan distribusi 

energi. 

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa EPPR berbeda sangat nyata 

(P ≤ 0.01) pada level pemberian Urea Molasses Block (UMB). Berdasarkan 

uji Duncan’s P0 berbeda nyata dengan P1 dan P2, sedangkan P1 berbeda tidak 

nyata (P ≥ 0.05) dengan P2. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian Urea 

Molasses Block (UMB) level P1 sudah mampu meningkatkan PBBH dan 

konsumsi PK selanjutnya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan protein 

dalam pakan. Menurut Wahyu (1997), metode untuk pengukuran kualitas 

protein adalah imbangan efisiensi protein yang diperoleh dengan sederhana 

dari penambahan bobot badan dibagi konsumsi protein. Efisiensi protein dapat 

sangat dipengaruhi kandungan asam amino bahan pakan. Namun, efisiensi 

penggunaan protein ransum level P2 justru berbeda tidak nyata dibanding P1, 

hal ini dikarenakan penggunaan N oleh mikroba yang sudah optimal pada P1 

sehingga ketersediaan N yang lebih banyak pada P2 tidak akan dapat 
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 dimanfaatkan lagi, selanjutnya tidak akan meningkatkan efisiensi penggunaan 

proteinnya. 

 Tidak ada interaksi (P ≤ 0.05) antara faktor jenis sapi dengan 

pemberian level Urea Molasses Block (UMB) terhadap EPPR. Dalam hal ini, 

EPPR sapi Simmental dan PO sama – sama meningkat pada level P1 dan 

menurun secara tidak nyata pada level P2.  
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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan pada penelitian ini 

adalah : 

1. Performan sapi Simmental lebih baik daripada sapi PO. 

2. Penggunaan Urea Molasses Block (UMB) sebagai pakan suplemen sampai 

level 0.043 % bobot badan atau 1.3 % dalam ransum sudah mampu 

meningkatkan performan sapi. 

3. Tidak terdapat interaksi antara kedua jenis sapi (Simmental dan PO) 

dengan level Urea Molasses Block (UMB) terhadap performan sapi. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah : 

Untuk dapat memperbaiki performan sapi potong, sebaiknya diberikan 

Urea Molasses Block (UMB) sebesar 0.043 % bobot badan atau 1.3 % dalam 

ransum. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Analisis variansi rerata konsumsi pakan sapi PO dan Simmental         

jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

21.28 
25.36 
22.97 
69.61        

                     25.64                     
46.92 

                     28.25                     
53.61 

                     27.22                     
50.19 

                     81.11                    
150.72 

 
1. C    = (150.72)2    =   1893.04 
               2x3x2 
                              

2. JKL     = 11.232 + 10.052 +………+ 12.772 – C 

    = 21.57 

3.  JKT   = 21.282 + 25.362 +…………+ 27.222   -  C  

          2 

    =  16.95 

4.  JK sapi  = 69.612 + 81.112   -  C  

     2 x 3 

    = 11.02 

5.  JK pakan  = 46.922  +  53.612  +  50.192   -  C   

      2 x 2 

     = 5.6 

6.  JK (Sapi X Pakan) = 16.95 – 11.02 – 5.6  

    = 0.33 
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Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                                                 
Perlakuan       5        16.95      3.39            4.40 * 

    - Sapi         1         11.02      11.02        14.31**           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan      2           5.6        2.8             8.64 *                    5.14                 10.92 
    - Interaksi  2          0.33       0.165         0.24 ns   
Galat              6          4.62       0.77 
Jumlah          11        21.57       1.96 

               5.14                 10.92 
 

Keterangan =   ns   à berbeda tidak nyata 

         ….*  à berbeda nyata 

         …** à berbeda sangat nyata 

Uji Duncan’s 

Perbandingan pengaruh pada jenis sapi 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 0.77   =  0.36 
    2 x 3 
 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2            13.52                     -  

     V1            11.60                   1.92 **            
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbandingan pengaruh pada pakan 
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 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 0.77  =  0.32 
    2 x 2 
 

     P                X                         Selisih 
                                           P1                P2 

 

     P1            13.4                -  
     P2            12.55            0.85 ns                  - 
     P0            11.73            1.67 *             0.82 ns 
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Lampiran 2. Analisis variansi rerata konsumsi PK sapi PO dan Simmental jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

1167.05 
1514.89 
1493.97 
4175.91      

                  1329.87                  
2496.92 

                  1653.94                  
3183.07 

                  1689.10                  
3168.83 

                  4672.91             
 
 
1. C    = (8848.82)2    =   6525134.62 
               2x3x2 
                              

2. JKL     = 606.022 + 561.032 +………+ 817.722 – C 

    = 105815.51 

3.  JKT   = 1167.052 + 1514.892 +…………+ 1689.102   -  C  

          2 

    =  97852.54 

4.  JK sapi  = 4175.912 + 4672.912   -  C  

     2 x 3 

    = 20584.08 

5.  JK pakan  = 2496.922  +  3168.832  +  3183.072   -  C   

      2 x 2 

     = 76872.30 

6.  JK (Sapi X Pakan) = 97852.54 – 76872.30 – 20584.08  

    = 396.16 
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Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                               
Perlakuan      5  97852.54  19570.51       14.76** 

    - Sapi         1  20584.08  20584.08       15.51**           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan      2  76872.30   38436.15      28.96*                    5.14                 10.92 
    - Interaksi  2      396.16      198.08       0.15 ns    
Galat              6    7962.97    1327.16 
Jumlah          11 105815.51   9619.59 

               5.14                 10.92 
 

Keterangan =   ns   à berbeda tidak nyata 

         ….*  à berbeda nyata 

         …** à berbeda sangat nyata 

 

Uji Duncan’s 

Perbandingan pengaruh pada jenis sapi 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 1327.16   =  14.87 
    2 x 3 
 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2            778.82                     -  

     V1            695.99                   82.83 **            
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Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 1327.16   =  18.22 
    2 x 2 
 

     P                X                         Selisih 
                                         P1                P2 

 

     P1            795.21          -  
     P2            792.77        3.56 ns                  - 
     P0            624.33     167.44**     171.44 ** 
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Lampiran 3. Analisis kovariansi rerata pertambahan bobot badan harian sapi 

Simmental dan PO jantan (kg/ ekor/ hari) 

                Ulangan Perlakuan 
1 2  Σ x Σ y     

Ongole  x y X y   
P0 310 350 310 340 620     690 
P1 310 380 300 360 610     740 
P2 300 350 290 340 590     690 

 
Simmental 

P0 
P1 
P2        

310 
310 
300 

370 
400 
380 

320 
310 
310 

380 
380 
370 

630 
620 
610 

 
    750 
    780 
    750 

Jumlah 1840 2230 1840 2170 3680     4400   

 

1. Cx  = (310 + 310 + ........ + 310)2 

     12 

   = 1128533.33 

2. Cy  = (350 + 380 + ........ + 370)2 

     12 

   = 1613333,33 

3. JK (x)  = 3102 + 3102  + ........... + 3102   - Cx 

   = 666.67 

4. JKT (x)  = 6202  + 6102 + ......+ 6102  -  Cx   

                                           2 x 3 

 

   = 466.67 
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5. JKP (x)  = 12502 + 12302 + 12002 -  Cx   

                                          2 x 2 

 

   = 316.67 

 

6. JKV (x)  = 18202  + 18602   -  Cx   

   2 x 3 

 

  = 133.34 

 

7. JK (V x P)(x) = 466.67 – 133.34 – 316.67 

   = 16.66 

 

8. JKE (x)  = 666.67 – 0 – 466.67 

  = 200. 

 

9. JK (y)  = 3502 + 3802  + ........... + 3702   - Cy 

  = 3866.67 

 

10. JKP (y) = 14402 + 15202 + 14402 -  Cy   
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   2 x 2 

  = 1066.67 

11. JKV (y) = 21202  + 22802   -  Cy   

   2 x 3 

  = 2133.34 

12. JKT (y) = 6902  + 7402 + ......+ 7502  -  Cy   

                                            2  

 = 3266.67 

13. JK (V x P)(y)= 3266.67 – 2133.57 – 1066.67 

      = 66.63 

14. JKE (y) = 3866.67 – 300 – 3266.67 

 = 300 

15. Cxy = (310 + 310 +......+ 310) x (350 + 380 + 370) 

     12 

 = 1349333.33 

16. JHK (xy) = (310 x 350) + (310 x 380) +.........+ (310 x 370) – Cxy 

   = 766.67 

17. JHKT xy = (620 x 690) + (610 x 740) +......+ (610 x 750) - Cxy  

      2 

   = 616.67 

 

18. JHKP xy = (1440 x 1250) + (1520 x 1230) + (1440 x 1200) - Cxy 

      2 x 2 
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   = 66.67 

19. JHKV xy = (1820 x 2120) + (1860 x 2280) - Cxy 

     2 x 3 

   = 533.34 

20. JHK (VxP) xy = 616.67 – 533.34 – 66.67 

   = 16.66 

21. JKHK xy = (18240 x 2230) + (1840 x 2170) - Cxy 

     2 x 3 

   = 0 

22. JHKE xy = 766.67  – 616.67 

   = 150 

23. JKR  = 766.672   

       666.67 

   = 881.67 

24. JKRT  = 616.672   

       316.67 

   = 14.04 

25. JK’y  = 3866.67 – 881.67 

   = 2985 

26. JK’T  = 3266.67 – 814.88 

   = 2451.79 

27. JK’P  = 1066.67 – 14.04 

   = 1052.63 
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 Tabel Ankova 

Sumber         dB        JKy        JHK          JKx 
Variansi 
                    

Perlakuan      5     3266.67    616.67        466.67     
    - Sapi         1    2133.37    533.34        133.34           

    - Pakan      2    1066.67      66.67         316.67     
    - Interaksi  2             67     16.66           16.67  
Galat              6       600.3    100.05             200 
 
Jumlah          11   3866.67    766.67 
Regresi           1     881.67 
Dev Regresi  10       2985 

 

 

 

Sumber         dB        JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                                 
Perlakuan       5     2451.79     1349.19   10.46** 

    - Sapi         1     1344.19       526.35    28.78**           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan      2     1052.63         24.99    11.23**                   5.14                 10.92 
    - Interaksi  2         49.97         46.88      0.53 ns   
Galat             6         187.5          
Regresi          1 
Jumlah          11        21.57       1.96 

               5.14                 10.92 
 

 

Keterangan =   ns   à berbeda tidak nyata 

         ….*  à berbeda nyata 

         …** à berbeda sangat nyata 

Uji Duncan’s 

Perbandingan pengaruh pada jenis sapi 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 187.5   =  5.56 
    2 x 3 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 
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     V2            0.99                     -  

     V1            0.71                   0.28 **            
  

 

 

Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 187.5   =  6.84 
    2 x 2 
 

     P                X                         Selisih 
                                         P2                P1 

 

     P2            1.03          -  
     P1            0.85        0.18 ns                  - 
     P0            0.68        0.35**           0.17 ** 

 

  

 

 

Lampiran 4. Analisis variansi rerata konversi pakan sapi PO dan Simmental 

jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

43.63 
27.64 
32.82 
104.09        

                     30.17                      
73.80 

                     24.17                      
51.81 

                     27.82                      
60.63 

                     82.15                     
186.24 

 
1. C    = (186.24)2    =   2890.44 
               2x3x2 
                              

2. JKL     = 19.702 + 23.93 2 +………+ 15.00 2 – C 

    = 127.31 
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3.  JKT   = 43.63 2 + 27.64 2 +…………+ 27.81 2   -  C  

                              2 

    =  115.82 

 

4.  JK sapi  = 104.09 2 + 82.15 2   -  C  

     2 x 3 

    = 40.12 

5.  JK pakan  = 73.8 2  +  51.81 2  +  60.63 2   -  C   

              2 x 2 

     = 61.24 

6.  JK (Sapi X Pakan) = 115.82 – 40.12 – 61.24  

    = 14.46 

 

 

 

Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                  
Perlakuan     5       115.82      23.16        19.86 ** 

    - Sapi        1       40.12        40.12        21.00 **           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan     2       61.24        30.64        16.00 **                    5.14                 10.92 
    - Interaksi  2       14.46       7.23          2.715 ns   
Galat             6        11.49       1.915 
Jumlah          11        127.31    11.57 

               5.14                 10.92 
 

Keterangan =   ns   à berbeda tidak nyata 

         ….*  à berbeda nyata 

         …** à berbeda sangat nyata 

Uji Duncan’s 

Perbandingan pengaruh pada jenis sapi 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 11.49   =  1.39 
    2 x 3 
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     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2          17.35                       -  

     V1          13.70                     3.65 **            
  

 

Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 11.49  =  0.695 
    2 x 2 
 

     P                X                         Selisih 
                                           P0                P2 

 

     P0            18.46                -  
     P2            15.16            3.30 **                  - 
     P1            12.96            5.50 **           2.20 ns 

 

  

Lampiran 5. Analisis variansi rerata EPPR sapi PO dan Simmental jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

1.64 
2.42 
1.88 
5.94        

                     2.56                      4.20 

                     2.72                      5.14 

                     2.34                      4.22 

                     7.62                     13.56 
 
1. C    = (13.560)2    =   15.32 
               2x3x2 
                              

2. JKL     = 0.89 2 + 0.75 2 +………+ 1.04 2 – C 

    = 0.5 

3.  JKT   = 1.64 2 + 2.42 2 +…………+ 2.34 2   -  C  

                        2 

    =  0.43 

4.  JK sapi  = 5.94 2 + 7.62 2   -  C  

     2 x 3 
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    = 0.24 

5.  JK pakan  = 4.2 2  +  5.14 2  +  4.22 2   -  C   

              2 x 2 

     = 0.15 

6.  JK (Sapi X Pakan) = 0.43 – 0.24 – 0.15  

    = 0.04 

Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                  
Perlakuan      5           0.43     0.686       58.63 ** 

    - Sapi          1          0.24     0.24         20.50 *           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan       2          0.15     0.075          6.40 **                    5.14                 10.92 
    - Interaksi   2          0.04     0.02           1.71ns    
Galat              6           0.07     0.0117  
Jumlah          11           0.5        0.467 

               5.14                 10.92 
 

 

Keterangan =   ns   à berbeda tidak nyata 

         ….*  à berbeda nyata 

         …** à berbeda sangat nyata 

Uji Duncan’s 

Perbandingan pengaruh pada jenis sapi 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 0.0117   =  0.04 
    2 x 3 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2            1.27                     -  

     V1            0.99                   0.28 **            
  

 

Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 0.0117  =  0.054 
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    2 x 2 
 

     P                X                         Selisih 
                                           P0                P2 

 

     P1            1.29                -  
     P2            1.06            0.23 **                  - 
     P0            1.05            0.24 **              0.01 ns 

 

  
  

 

 

Lampiran 6. Temperatur lingkungan kandang selama penelitian 
 

Temperatur dalam kandang 
Tanggal pagi  siang sore 

4 April 08 25 34 31 
5 April 08 23 32 30 
6 April 08 23 34 30 
7 April 08 23 30 31 

  8 April 08 24 29 31 
  9 April 08 24 34 32 
10 April 08 25 35 33 
11 April 08 27 35 34 
12 April 08 26 36 36 
13 April 08 26 34 34 
14 April 08 26 33 33 
15 April 08 28 33 28 
16 April 08 25 33 32 
17 April 08 25 34 31 
18 April 08 27 34 29 
19 April 08 25 34 34 
20 April 08 27 34 33 
21 April 08 26 33 32 
22 April 08 25 35 34 
23 April 08 25 34 30 
24 April 08 25 35 34 
25 April 08 26 33 30 
26 April 08 26 34 32 
27 April 08 27 33 30 

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



 lx 

28 April 08 26 33 31 
29 April 08 28 35 34 
30 April 08 28 32 31 
    1 Mei 08 27 35 31 
    2 Mei 08 27 34 33 
    3 Mei 08 27 35 34 
    4 Mei 08 29 33 33 
    5 Mei 08 26 32 28 
    6 Mei 08 26 29 28 
    7 Mei 08 26 33 31 
    8 Mei 08 26 31 26 

 

  9 Mei 08 25 34 31 
10 Mei 08 23 32 30 
11 Mei 08 23 34 30 
12 Mei 08 23 30 31 
13 Mei 08 24 29 31 
14 Mei 08 24 34 32 
15 Mei 08 25 35 33 
16 Mei 08 27 35 34 
17 Mei 08 26 36 36 
18 Mei 08 26 34 34 
19 Mei 08 26 33 33 
20 Mei 08 28 33 28 
21 Mei 08 25 33 32 
22 Mei 08 25 34 31 
23 Mei 08 27 34 29 
24 Mei 08 25 34 34 
25 Mei 08 27 34 33 
26 Mei 08 26 33 32 
27 Mei 08 25 35 34 
28 Mei 08 25 34 30 
29 Mei 08 25 35 34 
30 Mei 08 26 33 30 
31 Mei 08 26 34 32 
  1 Juni 08 27 33 30 
  2 Juni 08 26 33 31 
  3 Juni 08 28 35 34 
  4 Juni 08 28 32 31 
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  5 Juni 08 27 35 31 
  6 Juni 08 27 34 33 
  7 Juni 08 27 35 34 
  8 Juni 08 29 33 33 
  9 Juni 08 26 32 28 
10 Juni 08 26 29 28 
11 Juni 08 26 33 31 
12 Juni 08 26 31 26 
13 Juni 08 25 28 29 
14 Juni 08 26 30 28 
15 Juni 08 26 29 28 
16 Juni 08 26 31 30 
17 Juni 08 27 32 25 
18 Juni 08 26 31 29 
19 Juni 08 26 31 29 
20 Juni 08 27 29 26 
21 Juni 08 25 31 31 
22 Juni 08 27 31 27 
23 Juni 08 27 29 31 
24 Juni 08 26 32 29 
25 Juni 08 26 31 30 
26 Juni 08 27 33 30 
27 Juni 08 26 32 30 
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Lampiran 7. Denah kandang sapi pada saat penelitian 
 
 
 
 
 
        Sapi Simmental           Sapi PO 
 
   

 

 

 

 

 
 
 
 

 
P0U1 

 
P1U2 

 
P1U1 

 
P0U2 

 
P2U2 

 
P2U1 

 
P1U2 

 
P1U1 

 
P0U2 

 
P0U1 

 
P2U2 

 
P2U1 
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