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STUDI KECERNAAN BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK PAKAN 

KUDA PACU DI KECAMATAN KEMPO KABUPATEN DOMPU 

 

INTISARI 

 

Oleh 

 

MUHAMMAD SIRAJUDIN 

B1D 011 191 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kecernaan Bahan Kering dan 

Bahan Organik pakan kuda Pacu di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu dengan 

menggunakan metode survei. Tehnik pengambilan data adalah wawancara dan 

pengamatan langsung pada lokasi peternak kuda pacu di Kabupaten Dompu. Data 

yang dikumpulkan adalah jumlah pakan (hijauan dan dedak padi halus/konsentrat) 

yang diberikan pada kuda pacu di Kabupaten Dompu, kemudian diambil cuplikan 

sampel sebanyak 100 g hijauan dan 100 g dedak pada masing-masing 15 peternak 

kuda pacu. Dalam penelitian ini variabel yang diamati adalah Kecernaan Bahan 

Kering dan Bahan Organik. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan 

Analisis Deskritif dengan menghitung nilai rata-rata (Mean). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa rata-rata Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik yang 

dikonsumsi kuda Pacu di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu secara berturut-

turut sebanyak 39,89% dan 45,34%. 

Kata Kunci: Kuda, Pakan, Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STUDY OF DRY MATTER DIGESTIBILITY AND HORSE FEED 

ORGANIC MATERIAL IN KEMPO DISTRICT  

OF DOMPU DISTRICT 

 

 

ABSTRACT 

 

By 

 

MUHAMMAD SIRAJUDIN 

B1D 011 191 

 

This study aims to determine the digestibility of dried materials and organic 

materials feed horse Pacu in District Kempo Dompu using survey method. 

Techniques of data collection are interviews and direct observation on the location 

of horse breeders in Dompu Regency. The data collected were the amount of feed 

(forage and finely ground rice bran / concentrate) given to the racehorse in Dompu 

District, then sampled samples of 100 g of forage and 100 g of bran at each of the 

15 horse breeders. In this study, the variables observed were Dernia of Dry and 

Organic Materials. Data of research result analyzed by using Descriptive Analysis 

by calculating mean value (Mean). The results of this study indicate that the 

average dry matter digestibility and organic materials consumed horse Pacu in 

District Kempo Dompu regency as many as 39,89% and 45,34%. 

Keywords: Horse, Feed, Dernia Dry Material and Organic Material. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Kuda merupakan salah satu ternak 

yang mengalami penurunan populasi. 

Penurunan populasi ini disebabkan karena 

fungsi kuda sebagai alat transportasi telah 

digantikan oleh kendaraan bermotor serta 

tingginya angka pemotongan kuda untuk 

kebutuhan pangan. Angka pemotongan 

kuda sebagai sumber daging di Indonesia 

cukup tinggi. Ternak kuda akan mengalami 

peningkatan apabila ada kegiatan olahraga 

dengan menggunakan kuda atau biasa 

disebut dengan pacuan kuda, (Cunha, 

1991). 

Kuda pacu merupakan salah satu 

ternak yang mengkonsumsi jenis hijauan 

dan sering disebut ternak herbivora. 

Hijauan sangatlah penting untuk makanan 

ternak kuda pacu (Gibbs dan Davidson, 

1992). Preformance yang dihasilkan oleh 

kuda akan seiring dengan kualitas hijauan 

yang diberikan, apabila hijauan yang 

diberikan berkualitas baik, maka akan 

menghasilkan preformance kuda yang 

bagus pula. Hijauan yang bagus tentunya 

tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi 

juga sebagai sumber protein, vitamin, 

mineral dan nutrisi lainnya. Untuk 

mendapatkan performan kuda yang bagus 

perlu adanya evaluasi dan penentuan 

kualitas hijauann dan pakan kuda (Guay et 

all., 2002). 

Daya cerna suatu bahan pakan 

merupakan suatu faktor yang 

mempengaruhi produksi ternak. Pendugaan 

daya cerna ada tiga cara yaitu secara 

langsung (in-vivo) dan secara tak langsung 

(in-vitro), dan dengan kantong nyion (in-

sacco). 

Kecernaan Bahan Kering (BK) 

adalah suatu bahan yang bebas akan 

kandungan air, bahan kering ini dapat 

ditentukan dengan sejumlah sampel pakan 

kuda yang d  e  n   n p d              

selama 5-12 jam sampai beratnya konstan, 

(Sutardi., 1979).  

Kecernaan Bahan Organik (BO) 

merupakan suatu bahan kering yang telah 

dikurangi kadar abu. Nilai kecernaan 

bahan organik didapaatkan melalui selisih 

kandungan bahan organik (BO) awal 

sebelum inkubasi, dan setelah inkubasi, 

(Blummel dkk., 1997). 

Sistem pencernaan ternak kuda 

berbeda dengan ternak lainnya. Oleh 

karena itu perlu dilakukan penelitian untuk 

menguji kecernaan Bahan Kering dan 

Bahan Organik pada pakan kuda pacu, 

karena tinggi rendahnya kecernaan bahan 

pakan memberikan arti seberapa besar 

bahan pakan itu mengandung zat-zat 

makanan dalam bentuk yang dapat 

dicernakan kedalam saluran pencernaan 

kuda khususnya pada kuda Pacu di 

kabupaten Dompu, Pakan yang digunakan 
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yaitu berupa rerumputan (hijauan) dan 

makanan penguat (konsentrat). 

MATERI DAN METODE 

PENELITIAN 

Materi Penelitian 

Materi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah lima belas ekor ternak 

kuda Pacu. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan Desember 2016 sampai bulan 

Januari 2017 di Kecamatan Kempo 

Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan 

Kempo Kabupaten Dompu dengan 

mengambil lima desa, diantaranya Desa 

T ’ , Kempo, Do o Ko’bo, So o d n So o 

Barat sebagai tempat pengambilan data dan 

responden. Laboratorium Ilmu Nutrisi dan 

Makanan Ternak (INMT) Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram sebagai 

tempat penelitian Bahan Kering dan Bahan 

Organik pakan Kuda Pacu. 

Metode Penelitian 

Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga 

tahap yaitu : 

1. Tahap Survei 

Prasurvei ini dilaksanakan di 

Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu 

dengan tujuan: 

1) Untuk melihat keadaan peternak 

kuda Pacu dan jumlah Kuda Pacu 

yang dipelihara di lima Desa 

dengan cara melakukan wawancara 

langsung dengan para peternak 

kuda Pacu. 

2) Penentuan responden dijadikan 

sebagai bahan penelitian dilakukan 

wawancara dengan peternak 

menggunakan Quisioner. 

3) Pengambilan sampel diambil dari 

lima desa yang telah ditentukan, 

dari kelima desa tersebut 

diambillah tiga kuda pacu di setiap 

desa. Desa yang terdapat di 

Kecamatan Kempo sebanyak 

delapan desa dan lima desa dipilih 

sebagai tempat penelitian. 

2. Tahap Pengambilan Sampel 

1) Pengambilan sampel utuh hijauan, 

dedak, sisa dan feses, ditimbang 

terlebih dahulu untuk mengetahui 

berat awalnya kemudian ditimbang 

lagi setelah sampelnya kering. 

Pengambilan sampel dilakukan 

secara langsung dengan cara 

hijauan diambil sebanyak 100 g dan 

dedak sebanyak 100 g dan feses 

100 g di kandang ternak kuda lalu 

dimasukkan kedalam plastik dan 

setelah itu dijemur dibawah sinar 

matahari sampai beratnya konstant.. 

2) Sampel diambil sebanyak tiga kali 

dalam sehari dari 5 desa (Desa 

T ’ , Kempo, Do o Ko’bo, So o 

dan Soro Barat). 
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3) Sampel digiling dengan ukuran 

ayakan 0.01 mm, untuk dilakukan 

analisa Bahan Kering dan Bahan 

Organik dengan menggunakan 

analisis proksimat. 

4) Pengambilan sampel untuk satu 

responden dilakukan sebanyak tiga 

kali dalam satu hari, untuk satu 

desa diambil 3 responden sehingga 

jumlah sampel yang terkumpul 

adalah sebanyak 45 sampel.  

5) Pengeringan Sampel dilakukan 

selama tiga hari berturut-turut. 

Setiap hari selama pengeringan 

dilakukan jangan lupa sampel 

ditimbang dan dicatat sehingga kita 

bisa tahu berapa gram 

pengurangannya perhari. 

3. Tahap Analisa Sampel. 

1) Dalam tahap ini, analisa sampel 

hijauan, dedak dan feses kuda yang 

sudah dikeringkan dan digiling, 

selanjutnya dibawa ke 

Laboratorium, untuk dianalisis 

Bahan Kering (BK) dan Bahan 

Organik (BO). 

2) S mpel d  mb l d    de   T ’ , 

Kempo, Do o Ko’bo, So o d n 

Soro Timur sebanyak 1.5 g untuk 

dianalisa proksimat di 

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. 

3) Analisa ini dilakukan untuk 

mengetahui kadar bahan kering dan 

bahan organik sampel pakan dan 

feses kuda Pacu di Kecamatan 

Kempo. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberian Pakan Kuda Pacu 

Pemberian pakan dilakukan oleh 

para peternak kuda Pacu di kecamatan 

Kempo adalah system cut and carry 

(disabit/dipotong dan diberikan). Hijauan 

yang diberikan berupa rumput lapangan 

yang disabit oleh peternak  di lapangan, 

pematangan sawah, kebun, pinggir jalan 

dan pinggir sungai. Berdasarkan 

informasi dari para peternak kuda Pacu 

biasanya mereka pergi mencari rumput 

pada pagi dan sore hari. Bagi peternak 

yang membeli dedak biasanya datang 

pada waktu siang hari. Pakan utama kuda 

pacu di kecamatan kempo adalah berupa 

rumput lapangan dan dedak padi. 

Pemberian pakan kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo oleh peternak, bukan 

berdasarkan atas teori atau penyuluhan 

yang dilakukan oleh instansi terkait 

melainkan suatu kebiasaan yang secara 

turun-temurun yang berdasarkan insting 

dan pengalaman peternak yang secara 

tidak sadar perlakuan pemberian pakan 

dimaksud sudah memenuhi prosedur. 

Secara umum, frekuensi pemberian pakan 
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yang diterapkan peternak kuda pacu di 

Kecamatan Kempo sebanyak tiga kali 

sehari. 

Hasil ini sesuai dengan pendapat 

putra (2012) menyatakan bahwa 

frekuensi pemberian pakan oleh peternak 

kuda sebanyak tiga kali sehari, yaitu pagi, 

siang, dan sore. Perlakuan yang alami 

yang dilakukan oleh peternak sama 

seperti yang dinyatakan Parrakasi (1986) 

bahwa pemberian pakan dengan jangka 

atau selang waktu tertentu dapat 

meningkatkan kecernaan suatu bahan 

pakan dan factor yang menetukan 

kebutuhan zat makanan ternak kuda 

antara lain suhu lingkungan, kondisi fisik, 

umur, berat badan, lama bekerja, dan 

bunting/laktasi. 

 

Konsumsi Pakan Kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo 

 Tingkat konsumsi adalah jumlah 

makanan yang terkonsumsi oleh hewan 

bila bahan makanan tersebut diberikan 

secara adlibitum. Konsumsi merupakan 

faktor dasar untuk hidup dan menentukan 

produksi, beberapa faktor yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi adalah 

hewan ternak, makanan yang diberikan 

(palatabilitas), dan lingkungan tempat 

ternak dipelihara (Rahman, 2008). 

Kebutuhan ternak terhadap pakan 

dicerminkan oleh kebutuhan nutrisi. 

Jumlah kebutuhan nutrisi setiap harinya 

sangat bergantung pada jenis ternak, 

umur, fase (pertumbuhan, dewasa, 

bunting, menyusui), kondisi tubuh 

(normal, sakit) dan lingkungan tempat 

hidupnya (temperatur, kelembaban nisbi 

udara) serta bobot badannya. Maka, 

setiap ekor ternak yang berbeda 

kondisinya membutuhkan pakan yang 

berbeda pula. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan bahwa pakan yang 

diberikan jumlahnya berbeda-beda dari 

setiap peternak. Pemilik kuda pacu 

memberikan pakan kudanya, yaitu pagi, 

siang, dan sore dengan cara hijauan dan 

dedak diberikan bersamaan. Pengaturan 

pemberian pakan dapat dilakukan 2-3 kali 

sehari, yaitu pagi, siang, sore hari 

tergantung dari kuda dan fungsi kuda 

(Jacoebs, 1994). 

Hijauan 

Hijauan merupakan semua bahan 

makanan yang berasal dari tanaman 

dalam bentuk daun-daunan. Termasuk 

kelompok makanan hijauan ini ialah 

bangsa rumput (graminea), leguminosa, 

dan hijauan dari tumbuh-tumbuhan lain 

seperti daun nangka, aur, daun waru, dan 

lain sebagainya (Hartadi et all., 1997). 

Hijauan dalam penelitian ini adalah 

hijauan yang diberikan oleh peternak  

atau pemilik kuda. Hijauan yang 
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diberikan pada saat penelitian adalah jenis 

rumput lapangan saja.  

 

Gambar 6. Rumput Lapangan 

Dedak Padi 

Para peternak kuda pacu selain memberikan 

hijauan segar, mereka juga memberikan 

konsentrat yaitu berupa dedak padi yang halus. 

Dedak padi digunakan sebagai pakan ternak, 

karena mempunyai kandungan gizi yang tinggi, 

dan harganya relatif murah. 

 

Gambar 7. Dedak Padi 

Jenis pakan yang dominan diberikan oleh 

para peternak kuda Pacu berupa campuran 

rumput lapangan dan dedak padi, hal ini dapat 

dikaitkan dengan aktifitas yang dilakukan oleh 

ternak kuda sebagai kuda pacu sehingga 

tergolong dalam tipe kerja berat yang 

membutuhkan energi tinggi (Parrakasi, 1986). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rata’an Konsumsi Pakan Hijauan 

(Kg/Ekor/Hari) Kuda Pacu di   

Kecamatan Kempo. 

N

o 

Nama 

Desa 

Pemb. 

Hijauan 

Segar 

(kg) 

Sisa 

Hijauan 

Segar 

(kg) 

Kons 

hijauan 

Segar 

(kg) 

Konsumsi 

BK 

Hijauan 

(kg) 

1 Ta'a 9.33 0.93 8.40 1.68 

2 Kempo 9,00 0.95 8.05 1.61 

3 
Doro 

Ko’bo 
8,00 0.88 7.11 1.42 

4 Soro  8.33 0.64 7.69 1.53 

5 
Soro 

Barat 
8.67 0.78 7.88 1.57 

Jumlah 43.33 4.18 39.13 7.79 

 Rata-rata 8.67 0.84 7.83 1.56 

Sumber: Data Primer Diolah (2017).  

Berdasarkan Tabel 7, hasil penimbangan 

pakan kuda pacu di Kecamatan Kempo dari 

semua responden diatas dapat diketahui bahwa 

rata-rata pemberian pakan hijauan kuda 

perharinya sebanyak 8.67 kg/ekor/hari, rata-rata 

konsumsi hijauan segarnya adalah 7,83 kg, rata-

rata konsumsi hijauan keringnya adalah 1,56 kg, 

rata-rata sisa pakan hijauan sebanyak 0.84 

kg/ekor/hari. 

Pemberian hijauan diberikan 2-4 kg dalam 

sekali pemberian dengan pemberian 2-3 kali 

sehari, sesuai dengan bobot badan dan tingkat 

kerja, proporsi antara konsentrat (dedak) dan 

hijauan yang diberikan belum cukup seimbang 

13:87 (3 kg dedak : 10 kg hijauan ) Nampak 

terpaut jauh dengan standar menurut Bourke 

(1984) 40 : 60 (konsentrat : hijauan). Hal ini 
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disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pemberian 

konsentrat kurang beragam hanya (dedak), tidak 

adanya pengetahuan peternak tentang pemberian 

pakan yang benar mereka hanya mengikuti cara 

pemberian pakan menurut peternak lain. Rumput 

yang diberikan adalah rumput lapangan 

mengandung zat makanan cukup tinggi : bahan 

kering 29%, protein 8,2 %, BETN 47,64%, Serat 

kasar 34,19%, lemak 1,78, dan abu 9,7% (Suteja, 

1978). Konsumsi hijauan minimal 2,5-4 kg/hari 

(bahan kering) untuk kuda kerja berat atau 

tergantung dari ukuran tubuh kuda (Mz.Kenzie 

dkk, 1981). Untuk kuda pacu Througbred, 

Bourke (1984) menyimpulkan bahwa pakan yang 

tersusun dari 60% hijauan dan 40% dedak atau 

50% : 50% memberikan penampilan yang baik 

selama latihan.  

Disamping hijauan kuda membutuhkan 

konsentrat sumber energi, protein dan mineral. 

Bahan pakan yang dimaksud dapat diberikan 

dalam berbagai bentuk seperti butiran, tepung 

atau pellet. Jenis konsentrat yang biasa 

digunakan sebagai sumber energi : Oat, jagung, 

dedak gandum, gabah padi (Oryza Sativa), dan 

dedak padi. Beberapa pakan sumber protein yang 

dapat diberikan adalah bungkil kelapa, bungkil 

kacang tanah, bungkil kedelai (Parakkasi, 1986).  

Pada penelitian yang diadakan di 

Kecamatan Kempo, peternak kuda pacu tidak 

memberikan pakan tambahan seperti bungkil 

kacang tanah, bungkil kedelai, butiran, tepung 

atau pellet, disebabkan harga. Padahal bahan 

pakan tambahan seperti butiran, tepung atau 

pellet, bungkil kacang tanah, dan bungkil kedelai 

sangat diperlukan untuk tambahan energi pada 

kuda pacu. 

Tabel 8. Rata’an Konsumsi Pakan Dedak 

Kuda Pacu di Kecamatan Kempo  

Nama 

Desa 

Pemberian 

Dedak Padi 

(kg) 

Sisa 

Dedak 

(kg) 

Konsumsi 

Dedak 

(kg) 

Berat 

Kering 

Dedak 

(kg) 

Ta'a 6,13 0,21 5,92 5,33 

Kempo 5,37 0,15 5,22 4,70 

Doro Ko’bo 5,00 0,13 4,86 4,38 

Soro 4,83 0,15 4,68 4,21 

Soro Barat 5,03 0,15 4,88 4,40 

 Jumlah 26,35 0,79 25,44 23,01 

 Rata-rata 5,27 0,16 5,11 4,60 

Sumber: Data Primer (2017). 

Berdasarkan isi Tabel 8, hasil penimbangan 

pakan dedak dapat diketahui nilai rata-rata 

pemberian pakan dedak sebanyak 5.27 

kg/ekor/hari, rata-rata sisa pakan dedak 0.16 

kg/ekor/hari, rata-rata konsumsi dedak sebanyak 

5.11 kg/ekor/hari dan rata-rata untuk Konsumsi 

Berat Kering Dedak adalah 4,60 kg/ekor/hari. 

Pemberian pakan untuk kuda Pacu yang 

dilakukan oleh para peternak di Kecamatan 

Kempo jauh berbeda dari pemberian pakan yang 

dinyatakan oleh Mansyur et al., (2006), yang 

menyatakan bahwa pemberian hijauan untuk 

ternak kuda sebanyak 20-25 kg/ekor/hari dan 

untuk dedak halus yakni sebanyak 2-6 

kg/ekor/hari kuda yang bekerja berat. Jadi, 

pemberian dedak halus pada ternak kuda pekerja 

berat  menunjukan sama dengan pemberian 

peternak kuda pacu yang ada di Kecamatan 
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Kempo Kabupaten Dompu yaitu sebanyak 2-6 

kg/ekor/hari.  

Proporsi antara konsentrat (dedak) dan 

hijauan yang diberikan belum cukup seimbang, 

pemberian konsentrat kurang beragam hanya 

konsentrat (dedak), tidak adanya pengetahuan 

peternak tentang pemberian pakan yang benar 

mereka hanya mengikuti cara pemberian pakan 

menurut peternak lain. 

Tabel 9. Konsumsi Hijauan Segar dan Dedak 

Basah (kg/ekor/hari) Kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo. 

Nama Desa 

Konsumsi 

Hijauan Segar 

(kg) 

Konsumsi 

Dedak 

Basah (kg) 

Total Kons Pakan 

(Hijauan Segar+Dedak 

Basah) (kg) 

Ta'a 8,40 5,92 14,32 

Kempo 8,05 5,22 13,27 

Doro Ko’bo 7,11 4,86 11,97 

Soro 7,69 4,68 12,37 

Soro Barat 7,88 4,88 12,76 

Jumlah 39,13 25,44 64,69 

Rata-rata 7,83 5,11 12,94 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

Berdasarkan Tabel 9, terdapat bahwa rata-

rata konsumsi untuk hijauan segar kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo sebesar 7,83 kg/ekor/hari, 

rata-rata konsumsi Dedak basah sebanyak 5,11 

kg/ekor/hari, sedangkan rata-rata untuk konsumsi 

hijauan segar+dedak basah kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo yaitu sebesar 12,94 

kg/ekor/hari. 

 

 

 

Tabel 10. Konsumsi BK pakan Kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo  

Nama 

Desa 

BK 

Hijauan 

(kg) 

BK 

Dedak 

(kg) 

BK Pakan  

(BK Hijauan 

 + BK Dedak) 

(kg) 

Ta'a 1.68 5.33 7.01 

Kempo 1.59 4,70 6.29 

Doro Ko’bo 1.42 4.38 5,80 

Soro 1.54 4.21 5,75 

Soro Barat 1.57 4.40 5,97 

Jumlah 7.80 23,02 30,82 

Rata-rata 1.56 4,60 6.16 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

Berdasarkan isi dari Tabel 10, 

menunjukkan b  w    t ’ n BK   j   n yang 

dikonsumsi oleh kuda Pacu di Kecamatan 

Kempo sebanyak 1,56   /e o /    ,   t ’ n 

konsumsi BK Dedak yaitu 4,60 kg/ekor/hari dan 

untuk   t ’ n  on  m   BK   j   n+ded   kuda 

Pacu di Kecamatan Kempo yaitu sebesar 6,16 

kg/ekor/hari.  

Blakely dan Bade (1991) mengemukakan 

pedoman umum pemberian pakan kuda sesuai 

dengan kebutuhannya yaitu: Kuda yang bekerja 

ringan (kurang dari tiga jam) diberi pakan 0,5% 

konsentrat dan hijauan 1% sampai 1,25% bobot 

badan, kuda yang bekerja sedang (tiga sampai 

lima jam) diberi 1% konsentrat dan hijauan 1% 

sampai 1,25% bobot badan, dan kuda yang 

bekerja berat (lebih dari lima jam) diberi 1,25% 

konsentrat dan hijauan 1% bobot badan.  Jumlah 

dan frekuensi pemberian pakan kuda harus sesuai 

dengan umur dan fungsi kuda tersebut. Frekuensi 

pemberian pakan dapat dilakukan dua sampai 

tiga kali sehari yaitu pada waktu pagi, siang, dan 
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sore hari tergantung dari umur dan fungsi kuda 

tersebut. 

Hijauan banyak mengandung air, rata-rata 

kandungan air yang terdapat pada hijauan sebesar 

70-80%, dan sisanya  untuk  kandungan bahan 

kering pada hijauan sebanyak 20-30% (Anonim, 

1999). Sedangkan kandungan bahan kering untuk 

dedak halus 86%, dan protein kasar 14%. Bahan 

pakan merupakan suatu bahan yang dapat 

dimakan, disukai, dan dapat dicerna sebagian 

atau seluruhnya, dapat diabsorbsi, bermanfaat 

bagi ternak dan tidak mengganggu kesehatan 

ternak tersebut,  (Tilman, et al., 1986). 

Dalam hal ini Parakkasi (1998) berpendapat 

bahwa, kemampuan ternak dalam mengkonsumsi 

suatu bahan kering berkaitan dengan kapasitas 

fisik lambung dan kondisi saluran pencernaan, 

tinggi dan rendahnya konsumsi pakan suatu 

ternak dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan 

faktor pakan. Jenis pakan yang berbeda dalam 

penyusunan ransum dapat menimbulkan 

perbedaan kandungan nutrisi suatu pakan dan 

akan menyebabkan perbedaan jumlah pakan 

yang dikonsumsi oleh ternak (Pilliner, 1992). 

Konsumsi Bahan Kering Pakan Kuda 

Tabel 11. Kebutuhan bahan kering untuk pakan 

Kuda. 

Bahan Pakan Bahan Kering % 

Rumput Lapangan 20 

Dedak Halus 80 

Sumber :  Tilman et al., (1986). 

Kandungan nutrisi rumput lapangan untuk 

bahan keringnya sebesar 20-40%, protein kasar 

5-8,2%, protein tercerna 2-5,1%, energi tercerna 

0,9-1,4 Mkal/kg, bahan kering tercerna 51,6%, 

(Tilman et al., 1986). Selain rumput lapangan 

bahan yang sering digunakan adalah dedak padi. 

Kandungan bahan keringnya 86%, dan protein 

kasar 14%. Sedangkan pada penelitian di 

Kecamatan Kempo bahan kering untuk rumput 

lapangan adalah 20% dan dedak halus 80% 

hampir sama persentase bahan kering, (Tilman et 

al., 1986). 

Tabel 12. Hasil Analisis BK Hijauan, BO 

Hijauan, BK Dedak dan BO Dedak 

pada Kuda Pacu di Kecamatan 

Kempo 

Nama 

Desa 

Analisis 

BK 

Hijauan 

(%) 

Analisis BO 

Hijauan 

(%) 

Analisis 

BK 

Dedak 

(%) 

Analisis 

BO Dedak 

(%) 

T ’  87,23 88,22 89,96 87,31 

Kempo 87,78 87,13 89,52 87,45 

Doro 

Ko’bo 88,02 89,93 
89,34 

87,54 

Soro  89,08 88,85 89,65 87,27 

Soro  

Barat 85,28 89,99 
89,69 

87,25 

Total 437,39 444,13 448,16 436,82 

Rata-

rata 
87,47 88,82 89,63 87,36 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

Berdasarkan isi Tabel 12, hasil analisis BK 

Hijauan Kuda Pacu di Kecamatan Kempo 

Kabupaten Dompu, terdapat bahwa di Desa Soro 

memiliki kandungan BK Hijauan tertinggi 

(89,08%), kandungan BK hijauan terrendah 

terdapat di Desa Soro Barat (85,28%). Analisa 

BO Hijauan tertinggi terdapat di Desa Soro Barat 
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(89,99%) dan BO hijauan terrendah terdapat di 

Desa Kempo (87,14%). Analisis kandungan BK 

Ded   te t n    te d p t d  De   T ’  (89,96%) 

dan kandungan BO Dedak tertinggi terdapat di 

De   Do o Ko’bo (87,54%). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai Bahan Kering dan 

Bahan Organik relatife tinggi, yaitu rata-rata 

87,47% dan 88,82%. 

Kandungan bahan kering dedak yang 

diberikan oleh peternak kuda pacu di Kecamatan 

Kempo Kabupaten Dompu sebanyak 89,63% hal 

ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan 

oleh Samad dan Soeradji (1985) yang 

menyatakan bahwa kandungan bahan kering 

dedak halus sebesar 89,61%. Perbedaan 

kandungan bahan kering dedak ini disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain adalah 

pemupukan, penyimpanan, pengolahan dan lain-

lain. 

 

Tabel 13. Hasil analisis Kandungan BK dan 

BO Feses Kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo. 

Nama Desa Analisis BK 

Feses  

(%) 

Analisis BO Feses  

(%) 

T ’  76,56 77,08 

Kempo 65,92 79,94 

Do o Ko’bo 74,62 78,98 

Soro  75,01 77,11 

Soro  Barat 71,63 84,27 

Total 363,75 397,38 

Rata-rata 72,75 79,48 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

Berdasarkan tabel 13, hasil analisis BK 

feses kuda Pacu di Kecamatan Kempo, terlihat 

b  w  De   T ’  mem l    B   n Ke  n  Fe e  

tertinggi (76,56%), diikuti Desa Soro (75,01%), 

Do o Ko’bo (74,62%), Soro Barat (71,63%), dan 

Kempo (65,92%).  

Hasil analisa Bahan Organik Pakan yang 

tertinggi terdapat di desa Soro Barat (84,27%), 

diikuti Desa Kempo (79,94%),  Do o Ko’bo 

(78,98%),  Soro (77,11%), d n De   T ’  

(77,08%). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai Bahan Kering dan Bahan Organik 

relatife tinggi, yaitu rata-rata 72,75%, dan 

79,48%.  

Tabel 14. Hasil Penimbangan Feses Segar dan 

Berat Kering Feses, Pada Kuda 

Pacu di Kecamatan Kempo 

(kg/ekor/hari). 

Nama Desa Feses Basah  (kg) Feses Kering (kg) 

T ’  6,23 3,74 

Kempo 6,21 3,73 

Do o Ko’bo 6,08 3,65 

Soro  6,12 3,67 

Soro  Barat 6,10 3,66 

Total  30,74 18,44 

Rata-rata 6,15 3,69 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

  Berdasarkan Tabel 14, Penimbangan feses 

Basah kuda Pacu dapat diketahui bahwa rata-rata 

berat feses kuda Pacu di Kecamatan Kempo 

perharinya sebanyak 6,15 kg/ekor/hari dan rata-

rata untuk feses kering kuda Pacu sebanyak 3,69 

kg/ekor/hari. 
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Tabel 15. Kandungan  BK Pakan, BK Feses, 

BK Cerna dan Kecernaan BK 

Pakan Kuda Pacu di Kecamatan 

Kempo. 

Nama Desa 

BK 

Pakan 

(kg/ekor/

hari) 

BK Feses 

(kg/ekor/

hari) 

BK 

Cerna 

(kg/ekor/

hari) 

Kecernaan 

BK (%) 

T ’  7,01 3,74 3,27 46,65 

Kempo 6,31 3,73 2,58 40,89 

Doro 

Ko’bo 
5,80 3,65 

2,15 37,07 

Soro  5,75 3,67 2,08 36,17 

Soro  Barat 5,97 3,66 2,31 38,69 

Total 30,79 18,45 12,39 199,47 

Rata-rata 6,15 3,69 2,48 39,89 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

  Berdasarkan isi Tabel 17, terdapat bahwa 

Kecernaan BK pakan kuda pacu  

 y n  te t n    te d p t d  De   T ’  d n 

Kecernaan BK pakan kuda pacu yang terrendah 

te d p t d  De   So o, d n   t ’ n  nt   

Kecernaan BK pakan kuda Pacu di Kecamatan 

Kempo adalah sebesar 39,89%.  

Kandungan bahan kering yang lebih tinggi 

lebih baik bila dibandingkan dengan kandungan 

bahan kering yang rendah. Dalam bahan kering 

terkandung zat-zat makanan seperti protein, 

karbohidrat, lemak, beberapa mineral dan vitamin. 

Apabila kandungan bahan kering tinggi maka zat-

zat kandungan didalam bahan kering tersebut akan 

meningkat pula (Parakkarsi, 1986). Kecernaan  

bahan  kering  dapat dipengaruhi oleh  kandungan  

protein  pada pakan,  karena  setiap  sumber  

protein  mempunyai  kelarutan dan ketahanan 

degradasi yang sangat berbeda-beda. 

Dalam penelitian yang telah saya 

laksanakan di Kecamatan Kempo terdapat bahwa 

kecernaan BK pakan yang ada di lima desa sangat 

berbeda beda hal ini. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Susetyo (2011), yang mengatakan 

apabila kandungan bahan kering hijauan pakan 

tinggi maka kecernaan pakan hijauan akan rendah 

dan apabila kandungan bahan kering rendah maka 

kecernaan pakannya akan tinggi. 

Tabel 16. Kandungan BO Pakan, BO Feses 

Kuda, BO Cerna dan Kecernaan    

Bahan Organik Kuda Pacu di 

Kecamatan Kempo. 

Nama 

Desa 

BO 

Pakan 

(kg/ekor 

/hari) 

BO 

Feses 

(kg/ekor

/hari) 

BO 

Cerna 

(kg/ekor 

/hari) 

Kecernaan 

BO 

(%) 

T ’  6,13 2,88 3,25 52,97 
Kempo 5,48 2,98 2,50 45,59 
Doro 

Ko’bo 5,09 2,88 2,21 43,36 
Soro  5,02 2,83 2,19 43,63 
Soro  

Barat 5,24 3,09 2,16 41,14 

Total 26,96 14,66 12,30 226,69 
Rata-

rata 
5,39 2,93 2,46 45,34 

Sumber: Data Primer Diolah (2017). 

Berdasarkan isi Tabel 16, bahwa 

Kecernaan BO pakan kuda pacu  berbeda-beda, 

kecernaan BO pakan kuda pacu yang tertinggi 

te d p t d  De   T ’  ( 2,97%) d n  ece n  n 

BO pakan kuda pacu terrendah terdapat di Desa 

Doro Kobo (41,14%),  d p n  nt     t ’ n 

Kecernaan BO pakan kuda pacu di Kecamatan 

Kempo adalah sebesar (45,34%). 

Dalam penelitian yang telah saya 

laksanakan di Kecamatan Kempo terdapat bahwa 
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kecernaan bahan organik pakan kuda pacu di 

masing-masing desa di kecamatan kempo 

berfariasi. Hal ini juga dijelaskan oleh 

Muhtarudin dan Liman (2006), yang 

mengemukakan bahwa semakin tinggi kecernaan 

bahan organik pakan maka semakin meningkat 

kecernaan bahan keringnya dan semakin tinggi 

pula peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan 

ternak untuk produksi. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di Kecamatan Kempo Kabupaten 

Dompu dapat disimpulkan bahwa : 

1) Pakan (hijauan+dedak) yang diberikan pada 

ternak kuda Pacu di Kecamatan Kempo rata-

rata berat segarnya adalah 12,94 kg/ekor/hari, 

dengan rata-rata berat kering 6,16 

kg/ekor/hari. 

2) Rata-rata nilai Kecernaan Bahan Kering pakan 

kuda pacu di Kecamatan Kempo Kabupaten 

Dompu sebesar 39,89% dengan nilai 

Kecernaan Bahan Organik pakan sebesar 

45,34%. 

Saran 

1) Kepada para peternak disarankan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam beternak kuda Pacu dengan jalan aktif 

mengikuti penyuluhan atau pelatihan yang 

diadakan oleh pemerintah. 

2) Diharapkan pada peneliti selanjutnya yang 

ingin melakukan penelitian dengan 

topic/kajian yang sama didaerah lain, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi. 
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