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ABSTRAK 

Rusa Timor (Rusa timorensis) merupakan salah satu spesies ruminansia di 

Indonesia. Satwa yang habitat aslinya terancam punah sehingga perlu dilakukan 

upaya konservasi ex-situ. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

jenis pakan yang tersedia dan tingkat kesukaan pakan Rusa timor di sekitar 

penangkaran Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Metode yang digunakan 

adalah pemberian pakan dengan cafetaria feeding, dengan 5 jenis pakan yaitu 

Merremia peltata, Vigna unguiculata, Seebania grandiflora, Pennisetumm 

purpureum, dan Andropogon aciculatus yang tersedia di sekitar penangkaran 

terhadap dua ekor rusa yaitu rusa jantan dan betina. Dimana pakan yang 

diberikan sekali dalam sehari. Selanjutnya dianalisis data palatabilitas dan 

preferensi pakan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata kebutuhan pakan untuk 

rusa jantan sekitar 4,72 kg/ekor/hari dan rusa betina 4,69 kg/ekor/hari. 

Berdasarkan nutrisi, ketersediaan dan kemudahan dalam mendapatkan pakan di 

sekitar penangkaran, tingkat palatabilitas tertinggi hingga terendah berturut-turut 

yaitu Merremia peltata, Vigna unguiculata, Andropogon aciculatus, Pennisetumm 

purpureum, dan Seebania grandiflora. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa jenis 

pakan yang direkomendasikan adalah jenis Merremia peltata dan Vigna 

unguiculata. 

Kata Kunci : Pakan, Rusa Timor (Rusa timorensis), Penangkaran, Palatabilitas.  

 

ABSTRACT 

Timor deers (Rusa timorensis) is one of ruminance species in Indonesia. This 

species, which its natural habitat has suppressed by extinction, needs to be 

protected by ex-situ conservation effort. This aim of this research to determine 

availability of feed species and the palatability level at the captive area of Gunung 

Tunak Ecotourism Park. The method used was cafetaria feeding, using  5 

species of feed, namely Merremia peltata, Vigna unguiculata, Seebania 

grandiflora, Pennisetumm purpureum, and Andropogon aciculatus which were 

available around captive area and implemented to one male and one female 

deer.  Which feed has given once per day. The palatability and feeds preference 

were analyzed. The findings indicated the average feeds need required for male 

deer was 4,72 kg/species/day dan female deer 4,69 kg/species/day. According to 

nutrition content, the availability and the supplying easiness around captive area, 

the palatability level of feed species (from higher to lower) is Merremia peltata, 
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Vigna unguiculata, Andropogon aciculatus, Pennisetumm purpureum, and 

Seebania grandiflora. Based on the research results, the recommendation of 

feed species for Timor Deer at captive area of Gunung Tunak Ecotourism Park is 

Merremia peltata dan Vigna unguiculata. 

Key Words : Feeds, Timor Deer (Rusa timorensis), Captive, Palatability. 

 
PENDAHULUAN 

 
Taman Wista Alam (TWA) merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam 
(KPA) yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan konservasi, yang salah 
satunya diperuntukkan sebagai kawasan rekreasi dan pariwisata alam. Menurut 
PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan 
Kawasan Pelestarian Alam, penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi kegiatan 
perencanaan, pengelolaan dan pengawasan. Salah satu kegiatan pengelolaan 
yang baru dikembangkan, keberadaan rencana pengelolaan merupakan prioritas 
perencanaan adalah penyusunan rencana pengelolaan Taman Wisata Alam 
Gunung Tunak. Sehingga kegiatan ini menjadi prioritas dalam pengelolaan 
kawasan Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 
 
Rusa merupakan salah satu kekayaan satwa di Indonesia. Terdapat empat 
spesies rusa di Indonesia, yaitu: muntjak (Muntiacus muntjak), rusa bawean (Axis 
kuhlii), rusa sambar (Rusa unicolor), dan rusa timor (Rusa timorensis) (Widiarti, 

2008). Menurut Dradjat (2014), rusa adalah hewan yang reproduksinya tinggi 
dengan perkawinan alam. Rusa timor (Rusa timorensis) merupakan jenis rusa 
tropis yang berasal dari Jawa, banyak dijumpai di berbagai kepulauan Indonesia 
baik di habitat alaminya maupun di penangkaran, salah satunya ada di Nusa 
Tenggara Barat. 
 
Menurut data IUCN (2015), rusa timor (Rusa timorensis) yang ada saat ini 
termasuk satwa dilindungi karena perubahan status dari resiko rendah menjadi 
rentan akibat dari banyaknya perburuan liar. Rusa timor (Rusa timorensis) 
mudah sekali berkembangbiak, sehingga satwa ini sangat potensial untuk 
dikembangkan untuk meningkatkan jumlah populasi sehingga mampu 
menurunkan status keterancaman terhadap kepunahan.  
Sebagai sumber daya alam, rusa timor (Rusa timorensis) mempunyai manfaat 
ganda terutama sebagai sumber pangan, objek pariwisata, disamping sebagai 
untuk ilmu pengetahuan dan pendidikan serta estetika. Hal ini cukup 
menguntungkan bagi Indonesia yang memiliki potensi rusa (Rusa timorensis) 
cukup besar, dengan arti kata rusa (Rusa timorensis) mempunyai prospek 
ekonomi cukup tinggi (Semiadi, 1998). 
 
Usaha perlindungan rusa timor (Rusa timorensis) pada saat ini telah banyak 
dilakukan, baik secara in-situ maupun ex-situ termasuk upaya penangkaran di 
Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Untuk mencapai keberhasilan dalam 
pemeliharaan perlu dipelajari berbagai aspek fisiologi dan ekologi dari rusa timor 
(Rusa timorensis) salah satunya adalah pengetahuan tentang tingkat kesukaan 

pakan sebagai dasar peningkatan produktivitas penangkaran. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesukaan (Palatabilitas) pakan 
rusa timor (Rusa timorensis) yang berada di penangkaran Taman Wisata Alam 

Gunung Tunak memberikan rekomendasi jenis pakan berdasarkan hasil 
pengamatan palatabilitas. 
 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dasar mengenai tingkat 
kesukaan terhadap pakan rusa timor dalam mendukung keberhasilan upaya 
konservasi ex-situ rusa timor (Rusa timorensis) di penangkaran Taman Wisata 
Alam Tunak. 
 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian uji palatabilitas pakan rusa timor (Rusa timorensis) dilaksanakan pada 

bulan Desember - April 2018 di Taman Wisata Alam Gunung Tunak, Nusa 
Tenggara Barat.  
 
3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat tulis, kotak pakan, kamera 
digital, timbangan, sekat bambu, paku, palu dan handtally counter, sedangkan 
bahan yang digunakan sebagai obyek penelitiannya adalah satwa rusa timor 
(Rusa timorensis) di penangkaran Taman Wisata Alam Gunung Tunak. 

 
3.4 Metode Pengumpulan Data 
Penelitian pengamatan palatabilitas dilakukan dengan menghitung berat tiap 
pakan yang dimakan rusa timor (Rusa timorensis) untuk mengetahui tingkat 

kesukaan terhadap pakan. Pengamatan palatabilitas dilakukan dengan teknik 
cafeteria feeding dengan jumlah sampel dua ekor rusa (jantan dan betina) 
dewasa dan waktu pengamatan selama 14 hari yang dibagi menjadi pegamatan 
siang hari 09.00 – 16.00 WITA dan malam hari dari 16.00 – 09.00 WITA pada 
hari berikutnya (Widiarti, 2008). Pemilihan Rusa dalam penelitian ini dilihat dari 
kondisi fisik dan kesehatan yang baik, Rusa harus memiliki ciri mata bersih dan 
berbinar, bulu bersih, halus dan mengkilap, tidak ada leleran pada hidung, mulut 
bau rumput, bentuk kaki simetris dan konsistensi feses normal (Yunizar dan 
Istiana, 2009). Individu rusa dalam kondisi sehat diasumsikan secara fisik 
memiliki respon yang relatif sama terhadap perlakuan. Masing-masing rusa timor 
ditempatkan dalam kandang individu berukuran 2.2 x 2.56 m yang dilengkapi 
dengan tempat makan sesuai kebutuhan (Fitriyanty et al, 2014). Rusa timor 
(Rusa timorensis) diberikan berbagai macam jenis pakan pada waktu yang 
bersamaan. Hal ini dilakukan supaya rusa timor (Rusa timorensis) dapat memilih 
sendiri makanan dengan bebas sesuai dengan kesukaannya. Hal pertama yang 
dilakukan yaitu menimbang berat pakan yang akan diberikan, setelah pakan 
dikonsumsi oleh rusa (Rusa timorensis) pakan kembali ditimbang untuk 
mengetahui berat pakan yang dikonsumsi (Widiarti, 2008). Menurut Balebu 
(2002), terdapat 26 jenis vegetasi yang menjadi pakan Rusa (Rusa timorensis), 
jenis vegetasi pakan Rusa (Rusa timorensis) dapat dilihat pada Tabel 3.1  
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Tabel 3.1 vegetasi yang menjadi pakan Rusa (Rusa timorensis) 

No. Nama jenis Famili 
Bagian 
yang 

dimakan 
Ket 

1 
Laban (Vitex 
pubescens)  

Verbenacea
e  

D P 

2 
Sengon 
(Paraserianthes 
falcataria)  

Leguminosa
e  D P 

3 
Akasia (Acacia 
mangium)  

Mimosacea
e  

D, B P 

4 
Gamal (Gliricidia 
sepium)  

Leguminosa
e  

D P 

5 Jabon (Eugenia sp.)  Myrtaceae  D P 

6 
Awar-awar (Ficus 
septica)  

Moraceae  
D P 

7 
Fragraea lanceolata  Loganniace

ae  
D Pd 

8 
Suluran (Merremia 
peltata)  

Smilacacea
e  

D L 

9 
Rengganis (Melastoma 
malabathricum)  

Melastomat
aceae  

D, B S 

10 
Beringin (Ficus 
benjamina)  

Moraceae  
D P 

11 
Rumput jarum 
(Andropogon 
aciculatus)  

Graminae  
D RA 

12 
Brambangan (Aneilema 
malabaricum)  

Commelina
ceae  

D RA 

13 
Kalamenta (Leersia 
hexandra)  

Graminae  
D RA 

14 
Rumput teki (Cyperus 
rotundus)  

Cyperaceae  
D RA 

15 
Rumput gajah 
(Pennisetum 
purpureum)  

Poaceae 
D RA 

16 
Juku pahit (Axonopus 
compressus)  

Graminae  
D RA 

17 
Alang-alang (Imperata 
cylindrica)  

Graminae  
D RB 

18 
Kacang tunggak (Vigna 
unguiculata)  

Fabaceae 
D L 

 19 
Paspalum dilatatum 
(rumput Australia)  

Graminae  
D RB 

20 Seebania grandiflora Fabaceae D P 

23 
Brachiaria humidicola 
“Yanero”  

Graminae  
D RB 

24 
Brachiaria humidicola 
“Tully”  

Graminae  
D RB 

25 Digitaria decumbens Graminae  D RB 
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(rumput pangola)  

26 
Stylosanthes 
guianensis  

Leguminosa
e  

D RB 

D = daun. B = bunga. P = pohon. Pd = perdu. L = liana. S = semak. RA = rumput 
alam. RB = rumput budidaya 
Sumber : Balebu (2002) 

Penelitian ini jenis pakan yang diuji berjumlah lima jenis diambil dari jenis pakan 
menurut Balebu (2002) yang tersedia atau tersebar di lokasi penelitian (Taman 
Wisata Alam Gunung Tunak). Adapun tumbuhan tersebut adalah Rumput jarum 
(Andropogon aciculatus), Suluran (Merremia peltata), Rumput Gajah 
(Pennisetum purpureum), Kacang Tunggak (Vigna unguiculate) dan Turi 
(Seebania grandiflora). Pakan yang diberikan berjumlah 1 Kg perjenis, sehingga 

total keseluruhan menjadi 5 Kg/Individu/Hari. 
 
3.5 Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 
kualitatif dan kuantitatif. 
 
3.5.1 Deskriptif Kualitatif 
Analisis deskriptif adalah analisis yang menghasilkan data sampai taraf 
deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga 
dapat lebih mudah dipahami dan simpulkan (Wirartha,2006). Analisis deskriptif 
kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data hasil uji palatabilitas pakan 
Rusa timor (Rusa timorensis) di penangkaran Taman Wisata Alam Gunung 

Tunak, Nusa Tenggara Barat Pengolahan data dilakukan dengan 
mendeskripsikan data dalam bentuk tabel dan grafik/ diagram, data hasil 
penelitian dimasukkan ke dalam suatu kalimat pernyataan yang dapat 
menjelaskan sekaligus menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh 
 

3.5.2 Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis digunakan untuk untuk menjawab rumusan 
masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik  tertentu. 
Penelitan sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indra, 
dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, dan prilaku, tidak berubah dan dapat 
diverifikasi (Sugiyono, 2016).  

Menurut Widiarti (2008), tingkat palatabilitas pakan dapat diketahui dengan 
menggunakan  Persamaan: 

Palatabilitas = Jumlah pakan yang diberikan– sisa pakan yang  dikonsumsi 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Palatabilitas Pakan 
Menurut Sita dan Aunurohim (2013), palatabilitas merupakan tingkat kesukaan 
satwa terhadap suatu jenis pakan. Beberapa tingkah laku makan yang dilakukan 
oleh rusa timor meliputi lama waktu makan, lama waktu ruminansia, jumlah 
pakan yang dikonsumsi dan jumlah pakan yang tersisa merupakan bagian 
penting dalam proses palatabilitas. Pengukuran palatabilitas dilakukan dengan 
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cara menghitung tiap berat jenis pakan yang dimakan oleh rusa timor dalam 
satuan hari. 
 
4.1.1 Palatabilitas pada Rusa Jantan 
4.1.1.1 Tingkat Konsumsi Pakan Rusa Jantan 
Tingkat konsumsi pakan pada rusa jantan merupakan jumlah pakan yang 
dikonsumsi oleh rusa jantan dari tiap jenis pakan yang diberikan pada proses 
penelitian. Menurut Sita dan Aunurohim (2013), palatabilitas dapat digambarkan 
dengan tingkat konsumsi pakan. Sedangkan menurut Kartadisastra (1997), 
dalam Fitriyanty et al (2014), mengatakan bahwa palatabilitas merupakan sifat 

performansi bahan pakan sebagai akibat dari keadaan fisik dan kimiawi yang 
dimiliki bahan pakan yang dicerminkan oleh organoleptiknya seperti 
kenampakan, bau, rasa (hambar, asin, manis, pahit), tekstur dan temperaturnya 
yang menumbuhkan daya tarik dan merangsang satwa untuk mengkonsumsinya 
 
Dari hasil pengamatan, diperoleh jumlah konsumsi kacang tunggak (Vigna 
unguiculata) sebesar 0,955 Kg/Hari, Turi sebesar (Seebania grandiflora) 0,925 
Kg/Hari, Suluran  (Merremia peltata) sebesar 0,985 Kg/Hari, Rumput Gajah 
(Pennisetumm purpureum) sebesar 0,920 Kg/Hari dan Rumput Jarum 
(Andropogon aciculatus) 0,940 Kg/Hari. Sedangkan rata-rata harian Rusa Jantan 
di penangkaran yaitu 4,72Kg/ekor/hari. Hasil penelitian ini relatif lebih rendah jika 
dibandingkan dengan peneltian yang dilakukan Sita dan Aunurohim (2013), yang 
menyatakan rata-rata tingkat konsumsi Rusa 5,8 kg/ekor/hari. Begitu juga 
dengan hasil penelitian Kwatrina et al (2011), menyatakan bahwa tingkat 
konsumsi pakan rusa 6,4 kg/ekor/hari. Menurut Sita dan Aunurohim (2013). 
Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan rusa adalah jenis pakan dan 
lingkungannya serta aktivitas rusa tersebut. Begitu pula menurut Kwatrina et al 
(2011), terdapat perbedaan antara Rusa yang ada di kandang dengan yang ada 
di alam, perbedaan tersebut diduga karena kondisi kandang penangkaran yang 
berbeda dari kondisi alami. Pada lingkungan alam, rusa memiliki ruang yang 
lebih luas untuk beraktivitas dan jenis pakan yang dimakan juga lebih beragam, 
sehingga kebutuhan energi lebih besar dan tingkat konsumsi lebih tinggi. 
Sebaliknya, di lingkungan pemeliharaan rusa tidak dapat beraktivitas dengan 
bebas dan jenis pakan yang dimakan juga terbatas. 
 
4.1.1.2 Palatabilitas Jenis Pakan Rusa Jantan 
Pengamatan Palatabilitas dilakukan untuk menilai tingat kesukaan makanan 
yang sudah disediakan. Data hasil Pengamatan platabilitas dapat dilihat pada 
Tabel 4.1 
 
Tabel 4.1 Pengamatan Palatabilitas Rusa Jantan 
Table 4.1 Male Deer Palatability Observation 

No Jenis Pakan Nama Ilmiah Palatabilitas 
(Kg) 

Porsentase 
(%) 

1 Kacang Tunggak Vigna unguiculata 0.955 19.10 
2 Turi Seebania 

grandiflora 
0.925 18.50 

3 Suluran Merremia peltata 0.985 19.70 
4 Rumput Gajah Pennisetumm 

purpureum 
0.920 18.40 
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5 Rumput Jarum Andropogon 
aciculatus 

0.940 18.80 

 Sisa 0.280 5.50 

 Jumlah 5.000 100 

Hasil pengamatan palatabilitas pakan berkisar 18,40%, - 19,70% dengan 
persentase sisa pakan rata-rata 5,50 %. Jenis pakan yang disukai oleh Rusa 
jantan adalah pada jenis Suluran (Merremia peltata) dengan persentase sebesar 
19,70%, sedangkan jenis yang paling kurang disukai adalah pada jenis Rumput 
Gajah (Pennisetumm purpureum) dengan persentase sebesar 18,40%. 
Tumbuhan Suluran (Merremia peltata) paling disukai oleh rusa jantan diduga 
karena memiliki tekstur yang lebih lunak dibagian batang maupun daun, hal ini 
menyebabkan Suluran (Merremia peltata) lebih mudah dikonsumsi dan dicerna 

oleh rusa. Perbedaan jenis pakan yang paling disukai pada pengamatan diduga 
karena perbedaan kebutuhan energi dan asupan air.  Pengamatan palatabilitas 
ini cenderung lebih rendah dengan pengamatanan yang dilakukan oleh Sita dan 
Aunurohim (2013), dimana persentase tingkat kesukaan tertinggi bisa mencapai 
29,82 % dan terendah 8,29%. Perbedaan tersebut diduga karena adanya 
perbedaan jenis pakan yang diberikan.  

4.2.1 Palatabilitas pada Rusa Betina 
4.2.1.1 Tingkat Konsumsi Pakan Rusa Betina 
Tingkat konsumsi pakan pada rusa betina merupakan jumlah pakan yang 
dikonsumsi oleh rusa betina dari tiap jenis pakan yang diberikan pada proses 
penelitian. 

Dari hasil pengamatan, diperoleh jumlah konsumsi kacang tunggak (Vigna 

unguiculata) sebesar 0,985 Kg/Hari, Turi sebesar (Seebania grandiflora) 0,925 

Kg/Hari, Suluran  (Merremia peltata) sebesar 0,950 Kg/Hari, Rumput Gajah 

(Pennisetumm purpureum) sebesar 0,915 Kg/Hari dan Rumput Jarum 

(Andropogon aciculatus) 0,910 Kg/Hari. Sedangkan rata-rata harian Rusa Betina 

di penangkaran yaitu 4,69 Kg/ekor/hari. Hasil penelitian ini mendekati jika 

dibandingkan tingkat konsumsi pakan oleh Rusa jantan, selisih tingkat konsumsi 

pakan Rusa jantan dan Rusa betina  sebesar 3 gr. Hal ini diduga karena 

kebutuhan pakan antara Rusa jantan dan Betina relatif sama. Hasil penelitian ini 

lebih rendah dibandingkan penelitian yang dilakukan oleh Kwatrina et al (2011), 

yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi Rusa betina sebesar 6,39 

kg/ekor/hari. Tinggi rendah tingkat konsumsi dalam suatu penelitian dapat 

dipengaruhi oleh dua faktor, pertama adanya perbedaan jumlah dan yang kedua 

adalah jenis rusa yang digunakan  (Kwatrina, 2011). Pada penelitian Sita dan 

Aunurohim (2013), pakan yang diberikan berjumlah lima jenis, yaitu Rumput 

Gajah (Pennisetumm purpureum), Pisang (Musa sp.), Ubi Jalar (Ipomoea 

batatas), Kacang Panjang (Vigna sinensis) dan Wortel (Daucus carota), 

sedangkan jenis rusa yang digunakan adalah rusa sambar (Rusa unicolor). 

4.2.1.2 Palatabilitas Jenis Pakan Rusa Betina 
Untuk dapat membandingkan jenis pakan kesukaan pada Rusa betina, maka 
dilakukan juga pengamatan palatabilitas dengan diberikan  jenis-jenis pakan 
yang sama. Menurut Indriyani et al (2015), mengatakan bahwa jumlah konsumsi 
berat tiap pakan dan urutan preferensi merupakan ukuran kemampuan rusa 
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dalam memilih pakan yang disukai. Sedangkan menurut Kwatrina et al (2011), 
palatabilitas merupakan tingkat konsumsi pakan yang menunjukkan banyaknya 
hijauan pakan yang dimakan rusa untuk dapat beraktivitas. Data hasil 
pengamatan palatabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2 
 

Tabel 4.2 Pengamatan Palatabilitas Rusa Betina 

Table 4.2 Female Deer Palatability Observation 

No Jenis Pakan Nama Ilmiah Palatabilitas 
(Kg) 

Porsentase 
(%) 

1 Kacang Tunggak Vigna unguiculata 0.985 19.70 
2 Turi Seebania 

grandiflora 
0.925 18.50 

3 Suluran Merremia peltata 0.950 19.00 
4 Rumput Gajah Pennisetumm 

purpureum 
0.915 18.30 

5 Rumput Jarum Andropogon 
aciculatus 

0.910 18.20 

 Sisa 0.310 6.30 

 Jumlah 5.000 100 

 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa palatabilitas pakan pada rusa betina 
berkisar 18,20 %, - 19,70 % dengan persentase sisa pakan rata-rata 6,30 %. 
Jenis pakan yang disukai oleh Rusa betina adalah pada jenis Kacang Tunggak 
(Vigna unguiculata) dengan persentase sebesar 19,70%, sedangkan jenis yang 
paling sedikit disukai adalah pada jenis Rumput jarum (Andropogon aciculatus) 
dengan persentase sebesar 18.20%. Tumbuhan Kacang Tunggak (Vigna 
unguiculata) paling disukai oleh rusa betina dikarenakan memiliki tekstur yang 
mirip dengan Suluran (Merremia peltata ) yaitu lebih lunak di bagian batang 
maupun daun, yaitu pada jenis Suluran (Merremia peltata) dan pada jenis 
Kacang tunggak (Vigna unguiculata).  
 
4.3 Rekomendasi Pakan 

Nutrisi adalah jumlah kandungan gizi yang terdapat di dalam suatu tumbuhan. 
Menurut Haq (2013), kandungan gizi merupakan nilai unsur gizi pakan dari hasil 
analisis proksimat setiap sampel jenis pakan. Preferensi nutrisi pakan Rusa timor 
(Rusa timorensis) dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Preferensi Kandungan Nutrisi Pakan Rusa Timor (Rusa timorensis) 
Table 4.3 Rusa Timor (Rusa timorensis) Nutrition Preference 

No Jenis Pakan Nama Ilmiah 
Kandungan Nutrisi (%)  

Serat 
Kasar 

Protein Lemak 
Sumber 

1 
Kacang 
Tunggak 

V. unguiculata 61.6 22.9 1.1 
Fitriana 
(2015) 

2 Turi S. grandiflora 5-18 40.1 0 
Jayanegara 

(2014) 

3 Suluran M. peltata 38.57 9.33 3.79 
Sita dan 

Aunurohim 
(2013) 

4 Rumput P. purpureum 26- 30.4- 1-3.6 Jayanegara 
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Dari hasil penelitian, diketahui bahwa secara keseluruhan Suluran (Merremia 
peltata) dan Kacang Tunggak (Vigna unguiculata) merupakan jenis pakan yang 
paling disukai oleh rusa timor (Rusa timorensis) di penangkaran Taman Wisata 

Alam Gunung Tunak. Apabila dilihat dari segi nutrisinya, kandungan protein jenis 
Suluran (Merremia peltata) dan Kacang Tunggak (Vigna unguiculata) masing-
masing 9,33 % dan 22,9 %, hasil ini mendekati jumlah kebutuhan ideal protein 
yang dikonsumsi oleh rusa, yaitu sebesar 13-16 % (Haq, 2013). Selain protein, 
kandungan lain yang juga penting diketahui adalah serat kasar dan lemak. 
Menurut Balebu (2002), tingkat konsumsi ideal rusa untuk serat kasar sebesar 
30,5-85,2 % dan lemak sebesar 1,1-20,1 %. Kandungan serat kasar jenis 
Suluran (Merremia peltata) dan Kacang Tunggak (Vigna unguiculata) masing-

masing sebesar 38,57 % dan 61,6 %, sedangkan lemak masing-masing sebesar 
3,79 % dan 1,1 %. Dari hasil yang yang diperoleh, maka diketahui bahwa selain 
disukai, suluran dan kacang tunggak juga baik bila dilihat dari segi kandungan 
nutrisinya. Oleh karena itu, jenis  Suluran (Merremia peltata) dapat menjadi 
rekomendasi utama sebagai jenis pakan rusa dan Kacang Tunggak (Vigna 
unguiculata) bisa menjadi pilihan alternatif untuk pengelola. Selain itu, kedua 
jenis pakan ini tidak membutuhkan biaya dalam memperolehnya karena terdapat 
di sekitar kawasan penangkaran rusa. 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat palatabilitas Rusa Jantan 
dari yang tertinggi hingga yang terendah meliputi Suluran (Merremia peltata) 
sebesar 19,70 %, Kacang Tunggak (Vigna unguiculata) sebesar 19,10 %, 
Rumput jarum (Andropogon aciculatus) sebesar 18,80 %, Turi (Seebania 
grandiflora) sebesar 18,50 % dan terakhir yaitu rumput Gajah (Pennisetumm 
purpureum) sebesar 18,40 %, dengan rata-rata konsumsi pakan 4,72 Kg/hari. 
Sedangkan palatabilitas pada Rusa Betina meliputi Kacang Tunggak (Vigna 
unguiculata) sebesar 19,70 %, Suluran (Merremia peltata) sebesar 19,00 %, Turi 
(Seebania grandiflora) sebesar 18,50 %, Rumput gajah (Pennisetumm 
purpureum) sebesar 18,30 %dan terakhir yaitu Rumput Jarum (Andropogon 
aciculatus) sebesar 18,20 %, dengan rata-rata konsumsi pakan 4,69 Kg/hari. 
2. Berdasarkan hasil penelitian, maka Suluran (Merremia peltata) dapat dijadikan 
sebagai rekomendasi utama. Sedangkan Kacang Tunggak (Vigna unguiculata) 
dapat dijadikan sebagai pilihan alternatif untuk diberikan di penangkaran Taman 
Wisata Alam Gunung Tunak. Karena kedua jenis pakan ini disukai oleh rusa, 
memiliki kandungan nutrisi yang baik, dan mudah untuk diperoleh. 
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