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KOMPARASI NILAI CERNA RANSUM DENGAN 

PEMBERIAN Urea Molasses Block (UMB) SEBAGAI PAKAN 

SUPLEMEN PADA SAPI SIMMENTAL DAN PO JANTAN 

 
 

RINGKASAN 

 

Ernawati 

H 0504045 

Dalam usaha penggemukan sapi potong, bangsa sapi yang digunakan 

sebagai bakalan dan faktor pakan sangat menentukan keberhasilannya. Bangsa 

sapi yang biasa digunakan diantaranya sapi Simmental dan PO. Pada dasarnya 

pakan sapi potong terdiri dari hijauan dan konsentrat, dan untuk mencapai 

produktivitas yang tinggi diperlukan tambahan unsur – unsur mikro. Urea 

Molasses Block (UMB) merupakan pakan suplemen yang mengandung unsur 

mikro tersebut. Dengan pemberian Urea Molasses Block (UMB) diharapkan dapat 

meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba rumen selanjutnya meningkatkan 

kecernaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bangsa sapi Simmental atau PO 

yang memiliki daya cerna terhadap ransum lebih tinggi. Penelitian ini 

dilaksanakan mulai tanggal 4 April sampai 27 Juni 2008 bertempat di Peternakan 

sapi potong “Agro Sembarang Ladang” berlokasi di Desa Ngawonggo Ceper, 

Klaten. 

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

PO jantan umur 1-1.5 tahun dengan bobot badan rata-rata 300 kg ± 6.67 kg. 

Penelitian ini dilakukan dengan 2 macam perlakuan yaitu perlakuan bangsa sapi 

dan level Urea Molasses Block (UMB). 

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

Molasses Block (UMB). Perlakuan level Urea Molasses Block (UMB) yang 

diberikan terdiri dari 0.043 % dan 0.057 % bobot badan. Peubah yang diamati 

adalah konsumsi BK, konsumsi BO, kecernaan BK, kecernaan BO. Data 
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dianalisis dengan RAL pola faktorial 2 x 3. Apabila didapat hasil berbeda nyata 

dilanjutkan uji Duncan’s. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perlakuan level Urea 

Molasses Block (UMB)  rerata konsumsi bahan kering untuk P0, P1, P2 masing – 

masing 11.74; 13.40 dan 12.54 kg/ ekor/ hr, konsumsi BO: 9.49; 10.82 dan 10.12 

kg/ ekor/ hr, kecernaan BK: 79.17; 82.85 dan 82.25 %, dan kecernaan BO: 83.87; 

86.81dan 85.08 %, sedangkan pada  perlakuan bangsa sapi masing – masing untuk 

rerata konsumsi BK sapi Simmental (A1) dan sapi PO (A2) pada perlakuan 

bangsa sapi masing – masing 11.61 dan 13.51 kg/ ekor/ hr, konsumsi BO: 9.38 

dan 10.9 kg/ ekor/ hr, kecernaan BK: 80.64 dan 82.04 %., serta kecernaan BO: 

83.99 dan 86.51 %.. 

Berdasar analisis variansi diketahui faktor bangsa sapi berpengaruh 

sangat nyata terhadap konsumsi BK, konsumsi BO, kecernaan BK, dan kecernaan 

BO. Perlakuan level Urea Molasses Block (UMB) berpengaruh nyata terhadap 

konsumsi BK dan BO serta berpengaruh sangat nyata terhadap kecernaan BK dan 

BO. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah nilai cerna ransum sapi Simmental 

lebih baik dibanding sapi PO dengan pemberian Urea Molasses Block (UMB) 

sebesar 0.043 % BB mampu meningkatkan nilai cerna ransum kedua bangsa sapi 

(Simmental dan PO), dan tidak terdapat interaksi antara kedua bangsa sapi 

(Simmental dan PO) dengan level Urea Molasses Block (UMB) terhadap nilai 

cerna ransum.  

 

  

Kata kunci : Sapi Simmental, Sapi PO, UMB, Kecernaan.  
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COMPARATION OF NUTRITIVE VALUE OF RATION 

WHICH GIVEN UREA MOLASSES BLOCK (UMB) AS 

 A FEED SUPPLEMENT IN MALE SIMMENTAL  

AND PO CATTLE 

 

SUMMARY 

Ernawati 

H 0504045 

 
 

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

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

Basicly, feed of beef cattle consist of roughage and concentrate, but for reaching a 

high productivity had needed micro unsure. Urea Molasses Block (UMB) was one 

of the feed supplement which contains micro unsure Urea Molasses Block (UMB) 

could increase activity and population of rumen microorganism.  

The goal of this research was to compare digestibility value of ration which 

given Urea Molasses Block as a feed supplement male Simmental and PO. This 

research was conducted in Agro Sembarang Ladang which located in Ceper, 

Klaten, on April 4 th until June 27 th 2008. This research used 6 male Simmental 

and 6 male PO with 300 ± 6.67 kg of body weight. 

Feed which was given consist of dry forage, concentrate and Urea Molases 

Block (UMB). This research devide into two treatments, they are kinds of  beef 

(Simmental and PO) and level of Urea Molasses Block’s treatments. The 

parameters are dry matter intake, organic matter intake, dry matter digestibility 

and organic matter digestibility.  

Result of this research showed that the average of dry matter intake on the 

for P0, P1, and P2 are 11.74; 13.40; 12.54 (kg/ head/ day), organic matter intake 

9.49; 10.82; 10.12 (kg/ head/ day), dry matter digestibility 79.17; 82.85; 82.25 

(%), organic matter digestibility 83.87, 86.81; 85.08 (%). Result of this research 
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also showed that the average of dry matter intake on the kinds of beef treatments 

for PO and Simmental are 11.61; 13.51 (kg/ head/ day), organic matter intake 

9.38; 10.9 (kg/ head/ day), dry matter digestibility 80.64; 82.04 (%) and organic 

matter digestibility 83.99; 86.51 (%). 

The data was analyze by completely Randomized Design (CRD) with 

factorial classification. Variance analyze showed that kinds of beef treatments 

give highly significant effect (P ≤ 0.01) to dry matter intake, organic matter 

intake, dry matter digestibility and organic matter digestibility. Variance analyze 

also showed that level of Urea Molasses Block’s give significant effect (P ≤ 0.05) 

to dry matter intake, organic matter intake, and give highly significant effect to 

dry matter digestibility and organic matter digestibility. 

Conclusion of this research are Simmental has better digestibility value 

of ratio than PO, addition of Urea Molasses Block at level 0.043 % BB has 

increased digestibility value of vation, and there have not interaction between 

kinds of beef and level of Urea Molasses Block to digestibility value of ration.     

 
 
 
Keyword : male Simmental, male PO, UMB, digestible value of ration. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Salah satu tujuan penggemukan sapi potong adalah tercapainya bobot 

badan yang tinggi. Terdapat berbagai bangsa sapi potong yang ada di negara 

kita yang dapat digunakan sebagai bakalan dalam penggemukan sapi potong, 

diantaranya sapi Peranakan Ongole (PO) dan Simmental. Sapi PO merupakan 

persilangan sapi Ongole jantan dan sapi betina Jawa. Sapi PO mempunyai 

warna kelabu kehitam – hitaman dengan bagian kepala, leher dan lutut 

berwarna gelap sampai hitam. Bentuk tubuh besar, kepala relatif pendek dan 

bertanduk pendek (Hardjosubroto, 1994). Sapi Simmental merupakan sapi Bos 

Taurus yang memiliki pertambahan bobot badan yang tinggi. Sapi Simmental 

mempunyai ukuran tubuh besar, pertumbuhan otot bagus, warna bulu 

umumnya coklat agak tua atau sedikit merah (Sugeng, 2000). Perbedaan 

genetik kedua bangsa sapi tersebut akan mempengaruhi laju pertumbuhannya. 

Menurut Soeparno (1998), perbedaan laju pertumbuhan diantara individu 

ternak dalam satu bangsa disebabkan perbedaan ukuran tubuh dewasanya, 

dimana Bos Taurus pertumbuhannya lebih cepat dibanding Bos Indicus. 

Pakan sapi potong terdiri dari hijauan sebagai pakan utama dan 

konsentrat sebagai pakan tambahan. Hijauan diartikan sebagai pakan yang 

mengandung serat kasar atau bahan yang tidak tercerna relatif lebih tinggi 

dibanding konsentrat. Jenis pakan hijauan ini adalah rumput – rumputan, 

legume dan jerami, sedangkan konsentrat merupakan pakan yang mengandung 

kadar energi dan protein tinggi dan mengandung serat kasar yang rendah. 

Konsentrat dapat berupa biji – bijian dan atau limbah hasil proses industri 

pengolahan hasil – hasil pertanian (Akoso, 1996). Untuk mencapai 

produktivitas ternak yang tinggi diperlukan tambahan unsur – unsur mikro 

seperti mineral dan vitamin. Urea Molasses Block (UMB) merupakan salah 

satu jenis pakan suplemen yang mengandung unsur – unsur mikro tersebut. 

Menurut Parakkasi (1999), Urea Molasses Block (UMB) merupakan 

pakan yang didalamnya terdapat urea dan molasses. Urea adalah bahan kimia 
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yang berbentuk kristal putih dan mudah larut dalam air, dapat digunakan 

sebagai sumber Non Protein Nitrogen (NPN) untuk ternak ruminansia. Urea 

merupakan sumber NPN yang dapat diubah menjadi amonia (NH3) bagi 

mikroba rumen (Hartadi et al,1997). Sedangkan molases merupakan sumber 

karbohidrat dan mengandung energi yang cukup untuk menyediakan energi 

tersedia bagi mikroba rumen. Penambahan Urea Molasses Block (UMB) 

dalam pakan mampu memacu pertumbuhan populasi mikroba rumen, seiring 

dengan meningkatnya populasi mikroba rumen akan meningkatkan nilai cerna 

ransum.  

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh bangsa sapi (Simmental dan PO) dan pemberian 

Urea Molasses Block (UMB) terhadap nilai cerna ransum.       

B.  Rumusan Masalah. 

Untuk keperluan pertumbuhan dan produksi ternak sapi potong 

dibutuhkan pakan dalam jumlah cukup baik kuantitas maupan kualitasnya. 

Pakan yang baik secara kuantitas dan kualitas mampu menyediakan nutrien 

yang sesuai kebutuhan ternak, sehingga ternak sanggup melaksanakan proses 

metabolisme dalam tubuh secara normal.  

Produktivitas ternak yang tinggi diperlukan berbagai unsur – unsur 

mikro seperti vitamin dan mineral. Urea Molasses Block (UMB) adalah bahan 

pakan yang mengandung unsur – unsur mikro tersebut. Urea Molasses Block 

(UMB) merupakan perpaduan antara urea sebagai sumber N dan molase 

sebagai sumber energi. Dengan pemberian Urea Molasses Block (UMB) pada 

ransum diharapkan dapat meningkatkan aktivitas dan populasi mikroba dalam 

rumen, dengan meningkatnya populasi mikroba rumen maka akan 

meningkatkan kecernaan pakan. Dengan demikian secara keseluruhan Urea 

Molasses Block (UMB) sebagai pakan suplemen diharapkan dapat 

meningkatkan nilai cerna ransum. Disisi lain, sapi PO dan Simmental diduga 

mempunyai respon terhadap Urea Molasses Block (UMB) yang belum tentu 

sama oleh karena itu dengan membandingkan nilai cerna ransum dua bangsa 

sapi potong, dapat diketahui ada tidaknya pengaruh bangsa ternak terhadap 
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nilai cerna ransum dengan adanya pemberian Urea Molasses Block (UMB) 

dalam ransum. 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bangsa sapi (Simmental atau PO) yang memiliki daya cerna 

terhadap ransum lebih tinggi. 

2. Mengetahui pengaruh level pemberian Urea Molasses Block (UMB) 

terhadap nilai cerna ransum pada sapi potong.  

3. Mengetahui respon masing – masing bangsa sapi (Simmental atau PO) 

terhadap nilai cerna ransum. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

A. Sapi Potong 

Sapi Ongole berasal dari Madras, India. Sapi Ongole pertama kali 

dimasukkan ke Pulau Sumba tahun 1906 dengan tujuan semula untuk 

dikarantina di pulau tersebut, kemudian dikembangbiakkan terus di pulau 

tersebut (Hardjosubroto, 1994), untuk kebutuhan bibit sapi Ongole murni 

(Pane, 1993). Tahun 1915 dan berturut - turut dalam tahun 1919 dan 1924, 

sudah mulai disebarluaskan ke pulau Sumba, dengan nama sapi Sumba 

Ongole atau yang lebih dikenal dengan sebutan sapi SO (Hardjosubroto, 

1994). Persilangan sapi Ongole jantan dan sapi betina Jawa menghasilkan sapi 

Peranakan Ongole atau PO (Murtidjo,1990). 

Karakteristik sapi Ongole adalah warna bulu putih dan kadang – kadang 

kelabu (Pane, 1993). Anonimus (1983), menambahkan sapi Ongole memiliki 

punuk besar, gelambir dan lipatan kulit yang terdapat dibawah perut 

berkembang sempurna, telinganya panjang dan bergantung, kepala relatif 

pendek dan melengkung, mata besar dan tenang, kulit sekitar mata berwarna 

hitam, tanduk pendek, kadang hanya bungkul kecil.  

Sapi Peranakan Ongole ( PO ) mempunyai  warna kelabu kehitam – 

hitaman dengan bagian kepala, leher dan lutut warna gelap sampai hitam. 

Bentuk tubuh besar, dengan kepala relatif pendek, profil dahi cembung, 

bertanduk pendek. Punuk besar, mempunyai gelambir dan lipatan kulit di 

bawah perut dan leher (Hardjosubroto, 1994). 

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

Bangsa sapi 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 

muka putih, demikian pula dari lutut ke bawah dan pada ujung ekor warna 

bulunya putih serta tanduknya tidak begitu besar (Pane, 1993). Bobot badan 

sapi jantan dewasa ± 1150 kg dan betina ± 800 kg. Melihat daya gunanya yang 

cukup luas, sapi ini sangat cocok untuk memperbaiki mutu sapi di Indonesia 

(Pane, 1993). 
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Perbedaan laju pertumbuhan diantara bangsa dan individu ternak di 

dalam suatu bangsa terutama disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh 

dewasa. Bangsa ternak yang besar akan lahir dengan bobot lahir lebih berat, 

pertumbuhan lebih cepat dan lebih berat (bobot badan tinggi) pada saat 

mencapai kedewasaan daripada bangsa ternak kecil (Soeparno, 1998). 

B.  Pakan Sapi 

Pakan ternak ruminansia pada dasarnya adalah hijauan, dan untuk 

mencapai produktivitas yang tinggi diperlukan pakan tambahan berupa 

konsentrat. Pemberian ransum yang berupa kombinasi kedua bahan itu akan 

memberi peluang terpenuhinya zat-zat gizi. Apabila ransum hanya terdiri dari 

hijauan maka biayanya relatif murah, tetapi produksi yang tinggi sulit dicapai, 

sedangkan pemberian ransum yang hanya terdiri dari konsentrat akan 

memungkinkan tercapainya produksi yang tinggi, tetapi biaya ransumnya 

relatif mahal dan kemungkinan bisa terjadi gangguan pencernaan (Siregar, 

1994). 

Hijauan pakan dikelompokkan menjadi tiga yaitu hijauan segar, hijauan 

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 berasal dari hijauan yang dikeringkan, 

contohnya hay sedangkan hijauan yang berasal dari limbah pertanian misalnya 

berbagai jenis jerami (Anonimus, 1983).  

Karakteristik jerami padi ditandai oleh rendahnya kandungan N, 

sedangkan kandungan serat kasarnya tinggi. Hal ini mengakibatkan kecernaan 

jerami padi sangat rendah dan konsumsi menjadi terbatas, akan tetapi masih 

potensial sebagai sumber energi. Suplemen yang ditambahkan minimal dapat 

melengkapi kekurangan gizi jerami padi. (Djajanegara, 1983). 

Konsentrat  merupakan bahan pakan yang mempunyai kandungan serat 

kasar rendah (< 18 %) dan kandungan protein tinggi (> 20 %) yang 

bermanfaat untuk menambah zat gizi yang tidak tersedia dalam hijauan 

(Parakkasi, 1991). Konsentrat merupakan pakan ternak yang mengandung 
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energi relatif tinggi, serat kasar rendah, Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

(BETN) tinggi dan mudah dicerna ternak (Tillman et al., 1991). 

 Ternak ruminansia, termasuk sapi potong tidak membutuhkan 

kandungan protein yang tinggi di dalam pakannya, sebab di dalam rumen 

terdapat mikroba. Mikroba rumen hidup dan berkembang di dalam rumen 

sapi, dan selanjutnya dapat dijadikan sebagai sumber protein bagi induk 

semang (sapi). Oleh karena itu jika sapi hanya diberi jerami, khususnya sapi 

yang digemukkan, maka untuk menutup kekurangan unsur - unsur nutrien 

diberi pakan tambahan yang banyak mengandung protein, karbohidrat, lemak 

(Anonimus, 1991). 

Pakan suplemen berperan meningkatkan pertumbuhan dan populasi 

mikroba di dalam rumen. Pakan suplemen dapat merangsang ternak 

ruminansia menambah jumlah konsumsi serat kasar sehingga akan 

meningkatkan produksi (Kartadisastra, 1997). 

Urea Molasses Block (UMB) adalah pakan tambahan atau suplemen 

untuk ternak ruminansia, berbentuk padat yang kaya dengan zat-zat makanan. 

Bahan-bahan yang digunakan sebagai penyusun Urea Molasses Block (UMB) 

terdiri dari molasses, urea, bahan – bahan pengisi (bekatul, onggok, bungkil 

kelapa, bungkil kedelai) dan pengeras (semen) serta garam dan mineral 

(Musofie et al., 1989). Molasses merupakan komponen utama dalam 

pembuatan UMB, bahan ini digunakan karena banyak mengandung 

karbohidrat sebagai sumber energi. Urea sebagai sumber nitrogen atau NPN 

yang diperlukan dalam proses fermentasi dalam rumen. Bahan-bahan pengisi 

ditambahkan agar dapat meningkatkan kandungan zat-zat makanan UMB 

menjadi padatan yang baik dan kompak. Bahan pengeras (semen) 

ditambahkan agar UMB menjadi keras. Mineral ditambahkan terutama apabila 

bahan-bahan pakan mengandung mineral rendah. Kandungan karbohidrat, 

energi, dan mineral yang cukup di dalam UMB dapat memacu pertumbuhan 

mikroba di dalam rumen yang mengakibatkan ternak lebih mampu mencerna 

serat kasar. Konsentrasi amonia di dalam rumen berkaitan erat dengan laju 

perkembangan mikroba rumen. Konsentrasi amonia cairan yang tinggi akan 
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memacu perkembangan dan jumlah mikroba rumen yang cukup banyak sangat 

membantu pencernaan fermentatif pakan berserat tinggi (Musofie et al., 

1989). 

Dosis urea yang dianjurkan untuk ternak tidak boleh melebihi 1 % dari 

total BK pakan atau tidak boleh melebihi 3 % dari BK konsentrat. Pemberian 

maksimal urea bervariasi tergantung pada kandungan energi ransum, berat 

badan dan jenis ternak (Siregar, 1994). 

Molasses (tetes) merupakan limbah hasil samping pengolahan tebu 

menjadi gula. Sebagai bahan pakan, molase sangat disukai sapi. Nutrien 

molase sebagai pakan ternak didasarkan atas kandungan karbohidrat mudah 

dicerna dan mineral yang terdapat dalam bahan pakan tersebut (Musofie et al., 

1989). 

Menurut Parakkasi (1999), urea sebagai bahan pakan ternak memiliki 

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

kontinyu ke dalam rumen dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaan SK, 

karena akan merangsang pertumbuhan dan meningkatkan populasi mikroba 

rumen sehingga fermentasi karbohidrat dapat berlangsung dengan baik. 

Batasan urea dalam menyusun Urea Molasses Block (UMB) adalah 3-15 %. 

Salah satu faktor yang membatasi penggunaan urea pada ternak ruminansia 

adalah karena kecepatan perubahan urea menjadi ammonia empat kali lebih 

cepat dibanding penggunaan ammonia oleh mikroba (Musofie et al., 1989). 

Kebutuhan ternak ruminansia terhadap pakan dicerminkan oleh 

kebutuhan terhadap nutrien. Jumlah kebutuhan nutrien ternak sangat 

bergantung pada bangsa ternak, umur, fase, kondisi tubuh dan lingkungan 

tempat hidupnya serta berat badan (Akoso, 1996). 

C.  Konsumsi Pakan 

Pakan yang dikonsumsi ternak adalah untuk mencukupi kebutuhan 

hidup ternak yang terdiri dari kebutuhan hidup pokok dan kebutuhan untuk 

produksi. Kebutuhan hidup pokok adalah kebutuhan nutrien untuk memenuhi 

proses-proses hidup saja tanpa adanya suatu kegiatan dan produksi, sedangkan 

kebutuhan produksi adalah kebutuhan nutrien untuk pertumbuhan, 
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kebuntingan, produksi susu, dan kerja. Kebutuhan hidup pokok tergantung 

pada bobot badan, dimana semakin tinggi bobot badan ternak maka semakin 

banyak nutrien yang dibutuhkan. Kebutuhan nutrien untuk produksi 

tergantung pada tingkat dan tujuan produksi, semakin tinggi produksi yang 

dihasilkan maka semakin tinggi pula nutrien yang diperlukan (Siregar, 1994). 

Konsumsi pakan dipengaruhi oleh perbedaan jenis ternak, palatabilitas 

pakan dan seleksi terhadap hijauan pakan. Konsumsi pakan juga mempunyai 

hubungan dengan kebutuhan energi ternak yang sering menyebabkan 

konsumsi pakan ternak tidak sama (Williamson dan Payne, 1993). Tillman et 

al. (1991) menyatakan bahwa ternak akan mengkonsumsi pakan untuk 

memenuhi kebutuhan energinya sehingga jumlah pakan yang dikonsumsi tiap 

hari berkorelasi erat dengan tingkat energinya. 

Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor paling penting yang 

menentukan jumlah nutrien yang didapat oleh ternak. Faktor yang 

mempengaruhi  konsumsi pakan pada ternak ruminansia sangat komplek 

seperti : sifat pakan, faktor ternak dan lingkungan (Manika et al., 1993). Hal 

yang perlu diperhatikan dalam pemberiannya adalah kemampuan ternak 

tersebut mengkonsumsi ransum. Kemampuan ternak ruminansia dalam 

mengkonsumsi ransum dipengaruhi oleh faktor ternak itu sendiri (berat badan, 

status fisiologik, potensi genetik, tingkat produksi, dan kesehatan termasuk 

umur), faktor ransum yang diberikan (komposisi zat, frekuensi pemberian, 

keseimbangan gizi). Faktor lainnya seperti suhu, kelembaban, dan curah hujan 

(Siregar, 1994).   

D.  Sistem Pencernaan Pada Ruminansia  

Tahapan proses pencernaan ternak ruminansia dimulai secara mekanik, 

fermentatif dan enzimatik. Pencernaan mekanik terdiri dari mastikasi 

(pengunyahan pakan dalam mulut) dan kontraksi dari gerakan saluran 

pencernaan. Pencernaan fermentatif melibatkan mikroba yang hidup dalam 

beberapa bagian saluran pencernaan ternak ruminansia. Pencernaan secara 

enzimatis dilakukan enzim yang dihasilkan oleh sel-sel dalam tubuh hewan 

atau ternak berupa enzim pencernaan (Tillman et al., 1998). 

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



 xx 

Jalannya pakan di dalam saluran pencernaan ruminansia dimulai dari 

mulut, esophagus, rumen (disebut juga paunch/ ruang fermentasi), retikulum 

(disebut juga honey comb, waterbag atau pace setter), omasum (berlapis-

lapis), abomasum, usus halus, sekum, usus besar dan anus (Blakely dan Bade, 

1991). Menurut Siregar (1994) proses pencernaan ruminansia dimulai dari 

mulut. Di dalam mulut pakan yang masih berbentuk kasar dipecah menjadi 

partikel-partikel kecil dengan cara mengunyahnya dan pembasahan saliva. 

Penyusun saliva berupa lendir dan bertipe cair yang disekresikan dalam 

jumlah banyak oleh ternak ruminansia.  

Mulut ternak ruminansia berfungsi untuk merenggut pakan secara 

cepat. Bagian ini didukung oleh struktur gigi dan lidah yang spesifik. Gigi seri 

hanya terdapat pada rahang bawah saja, sedang bagian atas tidak ada. Lidah 

dengan permukaan kasar memudahkan menelan rumput. Kelenjar ludah 

berkembang dengan baik sehingga banyak menghasilkan cairan ludah yang 

memudahkan proses penelanan (Hatmono dan Hastoro, 1997). 

Lidah terbentuk dari otot yang kuat, memanjang dari bagian belakang 

mulut ke gigi terdepan dan merupakan organ yang bergerak bebas. Lidah 

terbagi atas ujung bagian depan, batang lidah dan akar lidah, selanjutnya 

menuju ke kerongkongan. (Akoso, 1996). 

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 (komponen lambung kedua) mempunyai kapasitas lebih 

kecil daripada rumen. Fungsi retikulum sendiri belum dapat diungkapkan 

secara jelas, kecuali membantu melewatkan bolus-bolus melalui esophagus 

dan mengatur penyaluran pakan dari rumen ke omasum. Pakan yang telah 

halus sempurna disalurkan ke omasum. Di dalam retikulum tidak dijumpai 

hal-hal yang istimewa selain kekuatan jaringan-jaringan otot (Arora, 1989).  

Rumen dan retikulum bekerja sama sebagai tempat utama bagi 

berlangsungnya proses fermentasi, kedua bagian lambung ini berisi berjuta - 

juta mikroba yang terdiri dari bakteri dan protozoa yang kegiatannya 
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melakukan fermentasi terhadap pakan. Pakan berupa serat kasar seperti 

selulosa, hemiselulosa dicerna atau dihancurkan menjadi partikel yang lebih 

halus (Anonimus, 1983). 

Degradasi protein di dalam rumen berlangsung secara bertahap yaitu 

protein mengalami hidrolisis menjadi peptide oleh enzim proteolitik yang 

dihasilkan mikroba dan diuraikan menjadi asam amino yang dapat dipakai 

untuk sintesa protein tubuh mikroba serta sebagian lagi dideaminasi untuk 

membentuk amonia, dan karbondioksida (Tillman et al., 1991). 

Omasum merupakan bagian lambung setelah retikulum yang 

mempunyai bentuk permukaan berlipat-lipat dengan struktur yang kasar 

(Kartadisastra, 1997). Fungsi utama omasum adalah menggiling partikel-

partikel pakan, mengabsorbsi air bersama Na dan K serta mengabsorbsi asam 

lemak terbang dari aliran pakan menuju abomasum (Arora, 1989). 

Abomasum memiliki fungsi seperti lambung tunggal pada non 

ruminansia yang menghasilkan enzim lambung yang berisi pepsin (Kamal, 

1994). Abomasum merupakan tempat utama terjadinya pencernaan pakan 

secara enzimatis karena adanya sekresi enzim lambung yang meliputi enzim 

pepsinogen, renin, HCl. Beberapa protein murni yang tidak tercerna mikroba 

rumen akan masuk ke dalam abomasum dalam keadaan utuh (Arora, 1989). 

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

mengatur aliran ingesta ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik 

(Arora, 1989). Digesta dari usus halus masih mengandung nutrien yang tidak 

tercerna selanjutnya ke usus besar dan akan terjadi absorbsi dan sintesis 

vitamin B 12 oleh mikroba dalam usus besar (Tillman et al., 1998). Bahan 

yang tidak tercerna dikeluarkan dari usus besar melalui anus (Arora, 1989). 

Feses merupakan sisa pakan yang tidak tercerna yang tersusun atas air, 

sisa – sisa pakan yang tidak tercerna dan hasil - hasil dekomposisi lain oleh 

mikroba dikeluarkan lewat anus (Kamal, 1994). Anus merupakan lubang 

pelepasan yang memiliki otot – otot spinkter yang dapat merapat dan 

mengendor saat feses keluar  (Hatmono dan Hastoro, 1990). 
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E.  Kecernaan dan Faktor – faktor yang mempengaruhi 

Kecernaan (digestibility) adalah bagian nutrien pakan yang tidak 

disekresikan dalam feses. Kecernaan dinyatakan dalam bahan kering dan 

apabila dinyatakan dalam persentase disebut koefisien cerna (Tillman et al., 

1991). Pengukuran kecernaan adalah usaha menentukan jumlah nutrien dari 

bahan pakan yang didegradasi dan diserap dalam saluran pencernaan ( 

Anggorodi, 1994). 

Bahan pakan yang mengandung serat kasar yang semakin tinggi, 

semakin rendah daya cernanya. Hal ini terlihat pada hijauan yang masih muda 

akan lebih mudah dicerna daripada yang tua. Perbedaan dalam nilai cerna 

tersebut disebabkan karena bertambahnya kadar lignin yang tidak dapat 

dicerna sekalipun oleh ternak ruminansia (Anggorodi, 1998). 

Faktor - faktor yang mempengaruhi kecernaan pakan adalah komposisi 

pakan, kecernaan semu protein kasar, lemak, penyiapan pakan, faktor hewan, 

jumlah pakan (Tillman et al., 1991) suhu, laju atau kecepatan perjalanan 

pakan (Anggorodi, 1991), temperatur lingkungan, palatabilitas, selera, status 

fisiologis, konsentrasi nutrient bahan pakan, bentuk pakan, bobot tubuh dan 

produksi (Kartadisastra, 1997). 

Tillman et al. (1991) menyatakan bahwa, kecepatan pengeluaran pakan 

dari saluran pencernaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu absorbsi dari bahan-

bahan yang dapat dicerna melalui usus dan faktor bahan pakan yang 

menentukan daya cernanya. 

Tidak semua bahan pakan yang masuk ke dalam saluran pencernaan 

dapat dimanfaatkan, hanya sebagian dari setiap zat makanan yang diserap. 

Persentase yang dapat diserap ini disebut sebagai koefisien cerna. Untuk 

memperoleh persentase ini ditentukan banyaknya nutrien yang terdapat dalam 

bahan pakan dikurangi nutrien dalam feses. Perbedaan kedua bagian ini yang 

dinyatakan dalam persen adalah banyaknya nutrien yang tercerna (Sihombing, 

1997). 
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HIPOTESIS 

 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Nilai cerna ransum pada sapi Simmental lebih tinggi daripada sapi PO. 

2. Pemberian Urea Molasses Block (UMB) akan meningkatkan nilai cerna 

ransum sapi. 

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

Block (UMB) terhadap nilai cerna ransumnya. 
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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian. 

Penelitian tentang Komparasi Nilai Cerna Ransum dengan Pemberian 

Urea Molasses Block (UMB) sebagai Pakan Suplemen pada Sapi Simmental 

dan PO ini dilaksanakan mulai 4 April sampai 27 Juni 2008. Tempat 

penelitian di Peternakan Sapi Potong “Agro Sembarang Ladang“ di Desa 

Ngawonggo, Ceper, Klaten. 

Analisis proksimat bahan pakan dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 

Surakarta, sedangkan analisis sisa pakan dan feses dilaksanakan 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 sebesar 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. 
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Tabel 1. Kebutuhan ransum ternak sapi dengan bobot badan 300 kg 

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

    Sumber: NRC (1984). 
 

Tabel 2. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum (%BK). 

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 menurut rumus regresi Hartadi et al. 

(1990). 

 

         Tabel 3. Formula UMB 

Bahan  Rasio  (%) 
Molasses 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.( 1989 ) 
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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 3. 

3. Kandang dan Peralatan. 

Kandang yang digunakan adalah 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 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 dan feses. 

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. 
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D.   Pelaksanaan Penelitian. 

  1.  Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan secara eksperimental menggunakan 

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

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

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

2. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 2 perlakuan yakni perlakuan 

bangsa 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 ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap 

pendahuluan, tahap pemeliharaan dan tahap koleksi data. Tahap 

pendahuluan dilakukan selama 14 hari untuk adaptasi lingkungan, pakan 

dan mengeluarkan sisa – sisa pakan sebelumnya. 

Pada tahap pemeliharaan, pemberian pakan konsentrat dan jerami 

diberikan sebesar 3 % dari bobot badan, jika kebutuhan pakan yang 

diberikan tidak tersisa, pemberian ditambah sampai pakan tersisa, dengan 

tetap memperhatikan imbangan yang ada. Sebaliknya, pemberian Urea 

Molasses Block (UMB) tidak boleh tersisa. Pemberian Urea Molasses 

Block (UMB) ini sebesar 0.043 % dan 0,057 % dari bobot badan. 

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 pukul 09.00 WIB dan 15.00 

WIB untuk jerami padi kering, dan pemberian air minum disediakan 

secara adlibitum.    

 Tahap koleksi data dilakukan selama 7 hari setelah pemeliharan 

selama 8 minggu. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan pada tahap koleksi 
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data meliputi (1) Pengukuran konsumsi pakan yaitu menimbang pakan 

yang diberikan, dan menimbang sisa pakan selama 24 jam. Selanjutnya 

diambil sampel pakan dan sisa pakan sebesar 10 % dari total sisa pakan 

setelah dikeringkan dengan sinar matahari kemudian dianalisa untuk 

mengetahui kandungan bahan kering dan bahan organiknya, (2) Koleksi 

feses dilakukan dengan menimbang feses yang dihasilkan selama 24 jam 

setiap individu sapi. Feses yang dihasilkan diambil 10 % untuk 

dikeringkan dengan sinar matahari kemudian dihaluskan dan dicampur 

sampai homogen tiap – tiap sapi. Selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui kandungan bahan kering dan bahan organiknya. 

4.  Peubah Penelitian 

Peubah dalam penelitian ini meliputi : 

a.  Konsumsi Bahan Kering (BK). 

                   Konsumsi BK diperoleh dengan cara mencari selisih antara 

pakan yang diberikan (dalam % BK) dengan sisa pakan (dalam % 

BK). 

                      Konsumsi BK ( % ) =  ( Pemberian x % BK ) – ( Sisa x % BK ). 

          b.  Konsumsi Bahan Organik (BO). 

                   Konsumsi BO diperoleh dengan cara mengalikan antara 

konsumsi BK dengan BO pakan. 

                      Konsumsi BO ( % ) = Konsumsi BK x % BO. 

          c.  Kecernaan Bahan Kering (BK). 

                   Kecernaan BK diperoleh dengan cara mencari selisih antara 

konsumsi BK dengan BK feses kemudian membaginya dengan BK 

feses dan mengalikannya 100 %. 

                      Kecernaan BK ( % ) = ( Konsumsi BK pakan - BK feses )  x  100 %. 
                                                           BK pakan  

 

d.  Kecernaan Bahan Organik (BO). 

Kecernaan BO diperoleh dengan cara mencari selisih antara 

konsumsi BO dengann BO feses kemudian membaginya dengan BO 

feses dan mengalikannya 100 %.  
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Kecernaan BO ( % ) = ( Konsumsi BO pakan - BO feses )  x  100 %. 
                                               konsumsi BO pakan   

 

E.  Analisis Data     

Untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan terhadap peubah 

yang diamati terdiri dari konsumsi Bahan kering, konsumsi bahan organik, 

kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik dianalisis dengan RAL 

pola faktorial 2 × 3. 

Apabila didapatkan hasil yang beda nyata maka dilakukan Uji 

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

 

A. Konsumsi BK 

Rerata konsumsi BK sapi PO dan Simmental jantan selama penelitian 

disajikan dalam Tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Rerata konsumsi BK sapi PO dan Simmental jantan (Kg/ ekor/ hari). 

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO              Simmental 

P0 
P1 
P2 

          
          Rerata 

10.67 
12.70 
11.46 

 
11.61A        

                12.80                          
11.74 a 

                14.10                          
13.40 b 

                13.62                          
12.54 ab 

                     
                13.51 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 BK pada perlakuan level Urea Molasses Block 

(UMB) masing – masing adalah 11.74; 13.40 dan 12.54 kg/ ekor/ hari 

sedangkan rerata konsumsi BK pada perlakuan faktor jenis sapi masing – 

masing adalah 11.61 dan 13.51 kg/ ekor/ hari.  

Hasil analisis variansi menunjukkan faktor jenis sapi berpengaruh 

sangat nyata (P ≤ 0.01) terhadap konsumsi BK, dimana konsumsi BK sapi 

Simmental lebih tinggi daripada sapi PO. Menurut Parakkasi (1999), tingkat 

konsumsi pakan sapi dipengaruhi berbagai faktor komplek yang terdiri dari 

hewannya sendiri, pakan yang diberikan, dan lingkungan. Faktor hewan 

meliputi bobot badan, jenis kelamin, umur, faktor genetik dan tipe bangsa 

sapi. Sapi Simmental merupakan bangsa sapi tipe besar yang memiliki 

pertumbuhan otot yang baik, tidak banyak penimbunan lemak di bawah kulit 

dan pertumbuhan bobot badan yang tinggi (Pane, 1993), sedangkan sapi PO 
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merupakan sapi lokal yang memiliki pertumbuhan bobot badan yang lebih 

rendah. Dalam mencapai Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) yang 

tinggi, maka sapi Simmental mempunyai kebutuhan pakan yang lebih tinggi 

sehingga konsumsi pakan juga lebih tinggi. Menurut Kartadisastra (2004), 

konsumsi pakan berbanding lurus dengan bobot badannya. 

Analisis variansi juga menunjukkan bahwa pemberian Urea Molasses 

Block (UMB) berpengaruh nyata (P ≤ 0.05) terhadap konsumsi BK. Hasil uji 

Duncan’s diketahui bahwa P1 berbeda nyata dengan P0, tetapi berbeda tidak 

nyata dengan P2 sedangkan P2 berbeda tidak nyata dengan P0 dan P1. Hal ini  

berarti penambahan level Urea Molasses Block (UMB) pada P1 sudah mampu 

meningkatkan konsumsi BK. Hal ini dikarenakan adanya molases dalam Urea 

Molasses Block (UMB) yang diberikan dapat meningkatkan palatabilitas 

pakan, karena molases tersebut mempunyai bau yang menimbulkan daya tarik 

ternak untuk mengkonsumsi pakan lebih banyak. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Handayanta (2004), yang menyatakan bahwa konsumsi pakan 

menunjukkan palatabilitas dan nilai kualitas pakan.  

Namun pada pemberian Urea Molasses Block (UMB) level P2 justru 

memberikan hasil yang berbeda tidak nyata dengan pemberian Urea Molasses 

Block (UMB) pada P1. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kapasitas lambung 

ternak yang sudah penuh karena konsumsi pakannya meningkat yang berasal 

dari efek Urea Molasses Block (UMB) level P1. Sehingga penambahan yang 

lebih banyak tidak akan menaikkan konsumsi pakannya lagi. Selain itu, juga 

dipengaruhi oleh konsentrasi energi dalam ransum. Menurut Parakkasi (1995), 

salah satu yang membatasi tingkat konsumsi adalah kebutuhan energi dari 

ternak. Ternak akan mengkonsumsi pakan yang lebih banyak untuk memenuhi 

kebutuhan energinya, namun pemberian pakan dengan konsentrasi energi yang 

tinggi justru akan menurunkan tingkat konsumsi. Dengan demikian, 

kandungan energi P2 yang lebih banyak daripada P1 (berdasarkan tabel 4) 

memberi pengaruh yang berbeda tidak nyata terhadap tingkat konsumsi.  

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

pemberian level Urea Molasses Block (UMB) terhadap konsumsi BK. Dalam 
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hal ini, dengan penambahan Urea Molasses Block (UMB) konsumsi BK sapi 

Simmental dan PO sama - sama meningkat pada level P1 dan menurun secara 

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

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

konsumsi BK sapi Simmental.   

B.  Konsumsi BO 

Rerata konsumsi BO sapi PO dan Simmental jantan selama penelitian 

disajikan dalam Tabel 5 berikut. 

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

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO                  Simmental 

P0 
P1 
P2 

         Rerata 

8.63 
10.26 
9.25 

9.38 A        

                     10.34             9.49 a 

                     11.38           10.82 b 

                     10.99           10.12 ab 

                     10.90 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 BO pada perlakuan level UMB masing – masing 

adalah 9.49; 10.82 dan 10.12 kg/ ekor/ hari, sedangkan rerata konsumsi BO 

pada perlakuan faktor jenis sapi masing – masing adalah 9.38 dan 10.90 kg/ 

ekor/ hari.  

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa faktor jenis sapi 

berpengaruh sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap konsumsi BO, sedangkan level 

Urea Molasses Block (UMB) berpengaruh nyata (P ≤ 0.05) terhadap konsumsi 

BO. Hal ini berarti faktor jenis sapi dan level Urea Molasses Block (UMB) 

mempengaruhi konsumsi BO. Sapi Simmental mengkonsumsi BO lebih tinggi 

daripada sapi PO. Berdasarkan uji Duncan’s diketahui P1 berbeda nyata 

dengan P0, sedangkan P2 berbeda tidak nyata dengan P0 dan P1.  

Hal ini selaras dengan hasil yang didapat pada konsumsi bahan kering. 

Menurut Kamal (1994), konsumsi BO pakan dipengaruhi oleh total konsumsi 
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bahan kering karena nutrien yang dikandung BO juga terkandung dalam BK. 

Didukung dengan pendapat Tillman et al., (1994), yang menyatakan semakin 

tinggi konsumsi bahan kering maka konsumsi bahan organiknya akan 

meningkat. Bahan kering terdiri dari bahan organik dan abu, sehingga besar 

konsumsi BO berbanding lurus dengan besarnya bahan organik (PK, LK, SK, 

dan BETN) yang terdapat dalam BK. 

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

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

konsumsi BO sapi Simmental dan PO menunjukkan respon yang saling 

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

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

dan menurun secara tidak nyata pada level P2. 

C.  Kecernaan BK 

Rerata kecernaan BK pada sapi PO dan Simmental jantan selama 

penelitian disajikan dalam Tabel 6 berikut : 

Tabel 6.Rerata kecernaan BK sapi PO dan Simmental (%). 

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO              Simmental 

P0 
P1 
P2 

          
          Rerata 

78.14 
82.08 
81.71 
 
80.64A        

                 80.19                         
79.17 A 

                 83.61                         
82.85 B 

                 82.78                         
82.25 B 

                      
                 82.04 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 kecernaan BK pada perlakuan level UMB masing – masing 

adalah 79.17 ; 82.85 dan 85.25 % sedangkan rerata kecernaan BK pada 

perlakuan faktor jenis sapi masing – masing adalah 80.64 % dan 82.04 %.  
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Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa faktor jenis sapi 

berpengaruh sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap kecernaan BK. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecernaan BK sangat dipengaruhi oleh faktor jenis sapi. 

Kecernaan BK pada sapi Simmental lebih tinggi daripada kecernaan BK pada 

sapi PO. Perbedaan antara kecernaan BK sapi Simmental dan PO ini 

dipengaruhi oleh faktor genetik (perbedaan bangsa). French (1940) yang 

disitasi Parakkasi (1991), pernah membuat perbandingan langsung antara sapi 

Zebu Afrika dan turunan Ayshire, dan dari hasil penelitian itu dilaporkan Zebu 

memiliki kecernaan lebih baik. Selain itu juga dilaporkan adanya perbedaan 

nyata antara bangsa (Brahman X Shorthorn vs Hereford) dalam mencerna 

bahan kering. Sapi Simmental memiliki PBB yang lebih tinggi meskipun 

diberi pakan yang sama dengan sapi PO, karena kecernaan sapi Simmental 

lebih baik daripada sapi PO. Jumlah mikroba rumen yang lebih banyak dan 

kontraksi retikulo rumen sapi Simmental yang lebih lamban, merupakan faktor 

yang membedakan kecernaan kerbau dan sapi (Parakkasi, 1995), yang 

kemungkinan juga membedakan kecernaan antar bangsa sapi. Parakkasi 

(1995), menyatakan terdapat perbedaan efisiensi penggunaan pakan antar 

bangsa sapi, yang disebabkan oleh kapasitas pertumbuhan urat daging.     

Hasil analisis variansi juga menunjukkan bahwa perlakuan level Urea 

Molasses Block (UMB) memberi pengaruh sangat nyata (P ≤ 0,01) terhadap 

kecernaan BK. Dari hasil uji Duncan’s didapatkan bahwa level P1 dapat 

meningkatkan kecernaan BK, akan tetapi pada level P2 berbeda tidak nyata 

dengan P1 terhadap kecernaan BK. Hal ini berarti penambahan Urea Molasses 

Block (UMB) level P1 mampu meningkatkan kecernaan BK dikarenakan 

kadar N yang terkandung dalam Urea Molasses Block (UMB) dan kandungan 

energinya telah mampu mencukupi kebutuhan mikroba rumen untuk tumbuh 

dan meningkatkan populasinya di rumen, jika kebutuhan energi mikroba 

rumen telah terpenuhi maka walaupun diberi Urea Molasses Block (UMB) 

dengan konsentrasi yang lebih tinggi, mikroba rumen cenderung tidak 

menggunakannya lagi. Meningkatnya jumlah populasi rumen ini dapat 

membantu pencernaan bahan pakan berserat kasar tinggi. Musofie (1989), 
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menyatakan bahwa kandungan urea yang cukup dalam Urea Molasses Block 

(UMB) akan meningkatkan konsentrasi ammonia dan N di dalam rumen, 

meningkatkan kadar N yang diimbangi meningkatnya energi mudah larut akan 

merangsang laju perkembangan mikroba rumen yang selanjutnya membantu 

pencernaan fermentatif bahan pakan berserat kasar tinggi. Pada level P2 justru 

berbeda tidak nyata dengan P1 hal ini disebabkan mikroba telah mencapai 

batas kemampuan optimalnya untuk memanfaatkan N dan energi tersedia dari 

pemberian Urea Molasses Block (UMB) level P1 sehingga N dan energi 

tersedia yang lebih banyak dari penambahan Urea Molasses Block (UMB) 

tidak bisa dimanfaatkan lagi. Hal ini didukung pendapat Ranjhan (1980), 

menyatakan bahwa penggunaan NH3 oleh mikroba mencapai optimal pada 

batas tertentu. 

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

level Urea Molasses Block (UMB) terhadap kecernaan BK. Dalam hal ini 

kecernaan BK sapi Simmental dan PO menunjukkan respon yang saling 

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

kecernaan BK sapi Simmental dan PO sama – sama meningkat pada level P1 

dan menurun secara tidak nyata pada level P2. 

D.  Kecernaan BO 

Rerata kecernaan BO sapi PO dan Simmental jantan selama penelitian 

disajikan dalam Tabel 7  berikut. 

Tabel 7. Rerata Kecernaan BO sapi PO dan Simmental jantan (%)  

                 Jenis            Rerata Level UMB  
 PO              Simmental 

P0 
P1 
P2 

         Rerata 

81.93 
85.92 
84.12 
83.99A        

                 85.81                          
83.87 A 

                 87.69                          
86.81 B 

                 86.04                          
85.08 B 

                 86.51 B                    
Keterangan : A,  B  superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan hasil  yang 

berbeda sangat nyata ( P ≤ 0.01). 
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                             A,  B   superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan hasil yang 
berbeda nyata (P ≤ 0.05 ).      

 
 

Rerata kecernaan BO pada perlakuan level UMB masing – masing 

adalah 83.87 ; 86.81 dan 85.08 % sedangkan rerata kecernaan BO pada 

perlakuan faktor jenis sapi masing – masing adalah 83.99 % dan 86.51 %.  

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa faktor jenis sapi 

berpengaruh sangat nyata (P ≤ 0.01) terhadap kecernaan BO, dimana 

kecernaan sapi Simmental lebih tinggi daripada sapi PO. Hal ini dikarenakan 

faktor genetik kedua jenis sapi yang berbeda. Parakkasi (1999), menyebutkan 

bahwa menurut penelitian Philips (1961), terdapat perbedaan kecernaan BK 

dan BO antar bangsa sapi.   

  Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa level pemberian Urea 

Molasses Block (UMB) berpengaruh sangat nyata (P ≤ 0.01) terhadap 

kecernaan BO. Berdasarkan uji lanjut diketahui bahwa level P0 berbeda sangat 

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

menunjukkan bahwa pada penambahan Urea Molasses Block (UMB) sebesar 

level P1 sudah mampu meningkatkan kecernaan BO karena level P1 tersebut 

telah mampu mencukupi kebutuhan mikroba rumen untuk tumbuh dan 

meningkatkan populasinya. Dengan meningkatnya jumlah mikroba rumen 

maka akan meningkatkan kecernaan bahan berserat kasar tinggi, dengan 

demikian secara otomatis kecernaan BOnya juga meningkat, karena menurut 

Tillman et al., (1991) bahwa BO merupakan bahan yang hilang saat 

pembakaran dan sangat berhubungan dengan serat kasar. Namun, pada 

pemberian Urea Molasses Block (UMB) level P2 kecernaan BO nya berbeda 

tidak nyata dengan P1. Hal ini diduga karena mikroba rumen telah bekerja 

pada batas kemampuan optimalnya untuk membantu pencernaan serat kasar 

sehingga penambahan level Urea Molasses Block (UMB) yang lebih tinggi 

tidak dapat lagi meningkatkan kecernaan BO. Hal ini didukung oleh pendapat 

Ranjhan (1980), yang menyatakan bahwa penggunaan NH3 oleh mikroba 

mencapai optimal pada batas tertentu. 
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Tidak ada interaksi (P ≤ 0.05) antara faktor jenis sapi dengan pemberian 

level Urea Molasses Block (UMB) terhadap kecernaan BO. Dalam hal ini 

kecernaan BO pada sapi Simmental dan PO menunjukkan respon yang saling 

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

kecernaan BO pada 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 penelitian dan 

pembahasan ini adalah : 

1. Nilai cerna ransum pada sapi Simmental lebih baik daripada sapi PO. 

2. Pemberian Urea Molasses Block (UMB) level 0.043 % bobot badan telah 

mampu meningkatkan nilai cerna ransum kedua jenis sapi (Simmental dan 

PO). 

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

dengan level Urea Molasses Block (UMB) terhadap nilai cerna ransum. 

 

B. Saran 

1. Untuk dapat memperbaiki kecernaan sapi potong, sebaiknya diberikan 

Urea Molasses Block (UMB) sebesar 0.043 % BB. 

2. Dalam penggemukan sapi potong sebaiknya menggunakan sapi Simmental 

daripada PO. 
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LAMPIRAN 

 

                     Lampiran 1. Analisis variansi rerata konsumsi BK sapi PO dan 

Simmental jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

21.34 
25.40 
22.91 
69.95        

                     25.59                     
46.93 

                     28.19                     
53.59 

                     27.24                     
50.15 

                     81.02                    
150.67 

 
1. C    = (150.67) 2    =   1891.79 
               2x3x2 
                              

2. JKL     = 11.25 2 + 10.09 2 +………+ 12.77 2 – C 

    = 21.24 

3.  JKT   = 21.34 2 + 25.40 2 +…………+ 27.24 2   -  C  

                               2 

    =  16.69 

4.  JK sapi  = 69.95 2 + 81.02 2   -  C  

     2 x 3 

    = 10.77 

5.  JK pakan  = 46.93 2  +  53.59 2  +  50.15 2   -  C   

                2 x 2 

     = 5.54 

6.  JK (Sapi X Pakan) = 16.69 – 10.77 – 5.54  

    = 0.38 
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Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                        
Perlakuan       5        16.69       3.34            4.39 * 

    - Sapi         1         10.77     10.77         14.17**           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan      2           5.54       2.77           6.64 *                    5.14                 10.92 
    - Interaksi  2           0.38       0.19          0.25 ns   
Galat              6           4.45       0.76 
Jumlah          11        21.24       1.93 

               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    = 0.76   =  0.36 
    2 x 3 
 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2            13.51                     -  

     V1            11.61                   1.90 **            
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Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 0.76   =  0.46 
    2 x 2 
 

     P                X                         Selisih 
                                           P1                P2 

 

     P1            13.4                -  
     P2            12.54            0.82 ns                  - 
     P0            11.73            1.67 *             0.81 ns 
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Lampiran 2. Analisis variansi rerata konsumsi BO sapi PO dan Simmental jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

17.26 
20.52 
18.49 
 
56.27        

                     20.67                     
37.93 

                     22.76                     
43.28 

                     21.98                     
40.47 

                     65.41                    
121.68 

 
1. C    = (121.68) 2    =   1233.84 
            2 x 3 x 2 
 
2. JKL     = 9.1 2 + 8.16 2 +………+ 10.3 2 – C 

    = 13.77 

3.  JKT   = 17.26 2 + 20.52 2 +…………+ 21.98 2   -  C  

                               2 

    =  10.78 

4.  JK sapi  = 56.27 2 + 65.41 2   -  C  

     2 x 3 

    = 6.96 

5.  JK pakan  = 37.93 2  +  43.28 2  +  40.47 2   -  C   

                2 x 2 

    = 3.58  

6.  JK (Sapi X Pakan) = 10.78 – 6.96 – 3.58  

    = 0.24 

 

 

 

 

 

 

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



 xlv 

Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                     
Perlakuan       5         10.78     2.156           4.4 * 

    - Sapi         1           6.96       6.96         14.20 *           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan      2           3.58       1.74           8.65 *                    5.14                 10.92 
    - Interaksi  2           0.24       0.12          0.24 ns   
Galat              6           2.99       0.49 
Jumlah          11        13.77      1.252 

               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    = 0.21   =  0.19 
    2 x 3 
 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2            10.96                     -  

     V1            9.38                   1.52 **            
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Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 0.21   =  0.23 
    2 x 2 
 

     P                X                     Selisih 
                                           P1            P2 

 

     P1            10.82              -  
     P2            10.12           0.7 ns                 - 
     P0              9.40          1.35 *           0.65 ns 
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Lampiran 3. Analisis variansi rerata kecernaan BK sapi PO dan Simmental jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

156.27 
164.16 
163.42 
483.85        

                     160.38                     
316.65 

                     167.22                     
331.38 

                     165.50                     
328.92 

                     493.10                     
976.95 

 
1. C    = (976.95) 2    =   79535.94 
            2 x 3 x 2 
 
2. JKL     = 79.78 2 + 76.49 2 +………+ 82.41 2 – C 

    = 46.72 

3.  JKT   = 156.27 2 + 164.16 2 +…………+ 165.5 2   -  C  

                               2 

    =  38.78 

 

4.  JK sapi  = 483.85 2 + 493.10 2   -  C  

     2 x 3 

    = 7.13 

5.  JK pakan  = 316.65 2  +  331.38 2  +  328.92 2   -  C   

                2 x 2 

    = 31.13  

6.  JK (Sapi X Pakan) = 38.78 – 7.13 – 31.13  

    = 0.52 
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Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

                       
Perlakuan       5         38.78      7.76        5.88 ** 

    - Sapi         1           7.13      7.13         16.40 **           
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan      2         31.13      15.57       11.80 *                    5.14                 10.92 
    - Interaksi  2           0.52       0.26        0.19 ns    
Galat              6           7.94      1.32 
Jumlah          11        46.72       4.25 

               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    = 1.32   =  0.47 
    2 x 3 
 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2            82.04                     -  

     V1            80.64                   1.40 **            
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Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 1.32   =  0.57 
    2 x 2 
 

     P                X                     Selisih 
                                           P1            P2 

 

     P1            82.85              -  
     P2            82.25             0.6 ns                 - 
     P0            79.17             3.08 **         3.08 * 
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Lampiran 4. Analisis variansi rerata kecernaan BO sapi PO dan Simmental jantan. 

                 Jenis            Jumlah Level UMB  
 PO                 Simmental  

          P0 
          P1 
          P2 
       Jumlah 

163.85 
171.83 
168.24 
503.92        

                     171.62                     
335.47 

                     175.37                     
347.20 

                     172.07                     
340.31 

                     519.06                     
1022.98 

 
1. C    = (1022.98) 2    =   79535.94 
              2 x 3 x 2 
 
2. JKL     = 82.04 2 + 81.81 2 +………+ 85.99 2 – C 

    = 41.82 

4.  JKT   = 163.85 2 + 171.83 2 +…………+ 172.07 2   -  C  

                               2 

    =  39.27 

 

5.  JK sapi  = 503.92 2 + 519.06 2   -  C  

     2 x 3 

    = 19.10 

6.  JK pakan  = 335.47 2  +  347.20 2  +  340.31 2   -  C   

                2 x 2 

    = 17.37  

7.  JK (Sapi X Pakan) = 39.27 – 19.10 – 17.37  

    = 2.80 
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Tabel Anova 

Sumber         dB          JK          KT       F Hitung 
Variansi 

            F Tabel 
               5 %                   1 % 

      
Perlakuan       5         39.27      7.86       18.28 **                   

    - Sapi         1          19.10     19.10      44.42 **  
               4.39                 8.76 
               5.99                 13.74 

    - Pakan      2          17.37      8.69        20.21 **                          5.14                 10.92 
    - Interaksi  2           2.80       1.40         3.26 ns 
Galat              6           2.55       0.43 
Jumlah          11        41.82       3.80 

               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    = 0.43   =  0.27 
    2 x 3 
 

     V               X                     Selisih 
                                                  V2 

 

     V2            86.51                     -  

     V1            83.99                   2.52 **            
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Perbandingan pengaruh pada pakan 

 Sx 2  = KTG 
    R x V 

 Sx    = 0.43   =  0.33 
    2 x 2 
 

     P                X                     Selisih 
                                            P1              P2 

 

     P1            86.8                 -  
     P2            85.08             1.72 *                 - 
     P0            83.87             2.93 **           1.91 * 
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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 
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 
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  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 
  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 
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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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