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PENDAHULUAN

Produktivitas ternak terutama pada masa pertumbuhan, dan kemampuan

produksinya dipengaruhi oleh faktor genetik 30% dan lingkungan 70%. Pengaruh

faktor lingkungan antara lain terdiri atas pakan, teknik pemeliharaan, kesehatan,

dan iklim. Diantara faktor lingkungan tersebut, pakan mempunyai pengaruh yang

paling besar yaitu 60% (Rianto dan Purbowati, 2011), karena di dalam pakan

tersebut terdapat kandungan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh ternak untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya terutama sapi. Nutrisi yang tidak cukup

merupakann penghambat utama dalam peningkatan produksi ternak yang efisien

dinegara sedang berkembang, sehingga faktor nutrisi harus semakin kritis

diperhatikan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dan menekan biaya

produksi.

Salah satu nutrisi yang paling dibutuhkan oleh ternak adalah energi. Energi

merupakan bagian terbesar yang disuplai oleh hampir semua bahan makanan yang

biasa digunakan untuk ternak (Parakkasi,1999). Kebutuhan energi merupakan

yang pertama-tama harus dipenuhi dalam ransum ternak. Kebutuhan energi juga

melebihi kebutuhan zat-zat pakan lain. Apabila energi ransum tidak memenuhi

kebutuhan, maka kebutuhan energi akan dipenuhi dengan membongkar timbunan

lemak tubuh. Bila timbunan lemak tubuh sudah habis maka kebutuhan tersebut

akan dipenuhi dengan membongkar protein otot, sehingga akan sangat

berpengaruh terhadap performans ternak (Anggorodi (1979), Tillman (1989)).

Begitu pentingnya pengaruh energi tersebut, maka peternak harus bisa memenuhi

kebutuhan energi dalam ransum ternaknya.

Anggorodi (1979) menyatakan suplai energi makanan dinyatakan dalam

bentuk Energi Bruto (Gross Energy/Energi Total = GE), Energi Tercerna

(Dygestable Energy = DE), Energi Metabolisme (Metabolizable Energy = ME),

dan Energi Netto (Net Energy = NE).

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah determinasi kadar GE (Gross

Energy) dari berbagai jenis pakan Sapi Bali yang dipelihara di Desa Batu

Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Lokasi dan kondisi

dipilih karena berdasarkan hasil observasi lapangan dan Praktek Kerja Lapangan
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yang telah dilakukan Saebah (2012), bahwa bahan pakan yang diberikan pada

Sapi Bali di kandang kelompok Peternak Batu Ngompal berupa Nativ grass,

Inperata cylindrical, Penissetum purpurium, Penissetum purpureophoides,

Echinocola colona, Oryza sativa Glicidia sepium, Sesbandia grandiflora,

Leucaena leucocephala, Centrosema pubescen, Aracis hipogaea, Vigna

unguiculata, Cocos nucifera, Arenga pinnata, Musa paradiciacal, Carica papaya,

Manihot esculenta, Cyathula sp., Ipomea triloba.

Kandungan nutrisi pakan sapi bali yang dipelihara secara tradisional di

daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) atau daerah lain di Indonesia masih relatif

jarang dilakukan. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan

peralatan yang dimiliki oleh peternak dan juga terbatasnya dana yang dimiliki

untuk menganalisanya. Padahal dimaklumi bahwa informasi tentang kandungan

energi pakan sangat esensial diketahui tidak saja oleh para peternak akan tetapi

juga oleh ilmuwan yang bekerja pada bidang peternakan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya,

penelitian mendeterminasi kadar GE bahan pakan sapi bali perlu dilakukan untuk

mempermudah peternak dalam penyusunan ransum ternak. Skripsi ini merupakan

laporan ilmiah hasil penelitian tentang kandungan determinasi kandungan GE

pakan sapi bali yang dipelihara pada Kandang Kelompok Peternak Sapi Batu

Ngompal Desa Batu Kumbung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.
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MATERI DAN METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian

Pengambilan sampel bahan pakan dilakukan di Kandang Kelompok

Peterak Sapi Batu Ngompal Desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsar,

Kabupaten Lombok Barat. Sedangkan analisis kandungan energi pakan dilakukan

di Laboratorium Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas

Mataram.

Materi Penelitian

Materi penelitian berupa sampel bahan pkan Sapi Bali pada Kandang

Kelompok Peternak Sapi Batu Ngompal.

Bahan –bahan yang Digunakan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Sampel bahan

pakan , quads, Na2CO3 0,0725 N, gas O2, methyl orange, kawat chromium.

Alat  Penelitian

a. Pisau/ sabit untuk memotong sampel pakan segar.

b. Kantong plastik sebagai wadah sampel pakan segar sebelum dibawa ke

Laboratorium.

c. Oven pengering merk Yenaco; Oven Type YNC-OV-O5 L; SV 59,9-60oC,

digunakan untuk mengetahui berat kering sempel .

d. Timbangan digital merk Weightarea kapasitas 3000 gram dengan kepekaan 1

gram untuk menimbang amplop dan sampel.

e. Blender merk Philips holand type HR 2815/H; 220 V. AC; 50-60 HZ; 300 W ,

sebagai alat untuk menghaluskan sampel.

f. Gunting untuk memotong sempel pakan

g. Alat ayak aluminium (pori-pori berukuran 1-2 mm) untuk menyaring sempel

yang sudah dihaluskan.

h. Nampan untuk menaruh sempel yang sudah halus dan sudah diayak.
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i. Plastik C-tik digunakan untuk menaruh sampel yang sudah halus dan akan

dianalisis kandungan GE.

j. Timbangan analitik merk OHAUS Precision Standard untuk menimbang

sampel pakan.

k. Alat press untuk mengepres sampel yang akan diuji GE hingga berbentuk

pellet.

l. Adiabatic Oxygemn Bomb Calorimeter dan kelengkapannya,untuk mengetahui

kadar GE pakan.

Variabel yang Diamati

a. Kadar BK (dry metter basis)

b. Kadar BK (As feed basis)

c. Kandungan GE

Metode Penelitian

Koleksi sampel

a. Menyiapkan amplop tempat sampel segar

b. Mengoleksi pakan segar, sampel pakan segar tersebut langsung diambil di

tempat pengambilan pakan ternak, dimana peternak mengambil pakan untuk

ternaknya dengan cara memotong bagian tanaman sanpai dimana tanaman itu

dapat dimakan atau disenggut oleh ternak. Pengambilannya dilakukan

dibeberapa plat atau tempat yang berbeda, sehingga mewakili dari jenis

tanaman yang ada.

Penelitian di Laboratorium

 Penetapan Berat Kering Udara Pakan

a. Timbang amplop kosong.

b. Masukkan sampel segar ke dalam amplop dan timbang beratnya.

c. Sampel + amplop dimasukkan ke dalam oven suhu 60oC.

d. Setiap hari beratnya ditimbang hingga beratnya konstan.

e. Hitung % kering udara dengan menggunakan rumus:
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 Penetapan Bahan Kering Pakan

a. Timbang sample berat maksimal 1.5 gram.

b. Timbang berat cawan kosong.

c. Timbang cawan + sample.

d. Cawan + sampel dimasukkan ke dalam oven suhu 105oC selama 12 jam

hingga berat konstan.

e. Sampel + cawan ditimbang untuk mengetahui kadar Bahan Kering (dry

metter basis) pakan.

f. Hitung BK (dry metter basis) dengan rumus:

g. Hitung BK (as feed basis) dengan rumus:

 Penetapan Kadar Energi Bruto Pakan (Haris, 1970)

a. Menimbang sampel pakan dalam bentuk pellet ± 1.1 gram dikeringkan lagi

di dalam oven pada suhu 105 oC selama ±1 jam, supaya terjadi

pengeringan sempurna.

b. Sampel kering yang telah diketahui beratnya diletakkan dalam cawan

bomb calorimeter.

c. Cawan + sampel diletakkan pada alat terminal knot.

d. Ujung kawat kromium dihubungkan dengan electrode (+) dan (-) terminal

knot.

e. Sampel yang sudah tersentuh dengan alat pijar (chromium) dimasukkan ke

dalam silinder bomb calorimeter kemudian ditutupp rapat dan diinjeksi gas

O2 ± 30-35 Atm.

f. Silinder bomb calorimeter dimasukkan kedalam bucket yang telah diisi

aquadest ± 2 liter.



6
SKRIPSI, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram.

Siti Saebah (2013): Determinasi Kadar Gross Energy (GE) Pakan Sapi Bali

g. Kabel pembakar (ignition cable) positif  dan negative pada alat bomb

calorimeter dihubungkan dengan terminal knot, kemudian ditutup.

h. Hidupkan adiabatic bomb calorimeter, tunggu hingga suhu konstan

(dengan bantuan tombol vibrate) merupakan suhu awal.

i. Sampel dibakar dengan menekan tombol ignite, kemudian amati kenaikan

suhu yang terjadi, suhu yang telah konstan merupakan suhu akhir.

j. Adiabatic bomb calorimeter dimatikan, silinder bomb diangkat, gas CO2

hasil pembakaran dibuang melalui fentilasi pembuangan.

k. Silinder dibuka, sampel disemprot dengan aquadest hingga bersih

kemudian ditampung atau dimasukkan dimasukkan ke dalam backer glass.

l. Tambahkan m.o (methyl orange) kemudian titrasi dengan Na2CO3, hingga

berwarna orange, catat volume ml titrasi.

m. Ukur sisa kawat pembakaran.

Perhitungan:

Keterangan:

GE
KU
∆t
BK

:
:
:
:

Gross Energy
Kering Udara
Perubahan Suhu
Bahan Kering

Analisis Data

Nilai rata-rata dan standar deviasi kadar EnergI Bruto (GE) dianalisis statistik

menggunakan Microsoft Excel (Santosa dan Ashari, 2005).
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan Nutrisis Pakan

Tabel 1 merupakan hasil analisis energi bruto bahan pakan Sapi Bali pada

Kandang Kelompok Peternak Sapi Batu Ngompal yang dilakukan di

Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan Universitas Mataram diperoleh hasil

sebagai berikut.

Tabel  1. Kandungan BK (Dry metter basis), BK (As fed Basis), dan GE
pakan (as dry matter basis).

Nama pakan

%BK
(Dry

metter
basis)

%BK
(As fed
Basis)

GE (Kkal/Kg
BK)

Suku Gramineae
 Rumput alam 88,79 14,19 5516,97
 Alang-alang 90,87 31,18 5645,37
 Rumput gajah 89,74 11,70 4739,83
 Rumput raja 87,72 12,71 4490,79
 Ratum padi 89,26 20,94 4350,45
 Gulma pada tanaman padi 91,61 18,05 4950,26
 Jerami padi 90,07 28,87 4536,11
 Dedak padi 87,67 80,16 4301,53
Suku Leguminoceae
 Daun gamal 84,85 15,69 5957,51
 Daun turi 85,70 13,12 5676,61
 Daun lamtoro 89,37 22,84 5298,12
 Sentro 87,09 19,14 5120,98
 Jerami kacang tanah 89,20 15,95 4565,53
 Kulit kacang tunggak 87,81 76,10 5271,95
Suku Aracaceae
 Pelepah kelapa 87,18 15,61 4826,49
 Bunga aren 89,52 24,03 5415,15
Suku Musaceae
 Batang pisang+bonkol 86,49 3,75 4466,39
Suku Caricaceae
 Batang papaya 87,91 7,64 4467,99
Suku Moraceae
 Daun nangka 87,73 35,44 4935,94
 Daun murbai 87,40 19,08 5355,77
Suku Euphorbiaceae
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 Daun singkong 84,57 18,86 4497,76
 Kulit umbi singkong 85,98 21,05 5145,17
Suku Amaranthaceae
 Bayam pasir 90,52 11,83 4371,91
Suku Convolvulaceae
 Tanaman bunga lonceng 85,37 8,85 5206,77

Rata-rata 88,02 22,78 4962,97
Standar Deviasi 1,92 18,56 487,12

Nilai (min) 84,57 3,75 4301,53
Nilai (max) 91,61 80,16 5957,51

Sumber: Data primer diolah (2013)

Hasil analisis kandungan GE pakan pada tabel di atas terlihat nilai energi

pakan setiap bahan pakan berbeda-beda mulai dari yang tertinggi sampai terendah.

Nilai GE tertinggi dengan kisaran 5957,51 kkal/kg yaitu pada daun gamal,

sedangkan menurut Hartadi (1980) kandungan GE gamal sebesar 4445,69 kkal/kg

hasil penelitian saya lebih tinggi sekitar 34%, kandungan yang tinggi tersebut

kemungkinan disebabkan oleh kadar unsur hara yang tinggi di dalam tanah tempat

tanaman tersebut tumbuh, karena ditanam di dekat areal kandang kelompok

tersebut, sehingga mendapat nutrisi yang sangat baik dari pupuk kandang yang

berasal dari kotoran ternak tersebut. Sedangkan kandungan GE terendah yaitu

pada dedak dengan kisaran 4301,53 kkal/kg. Nilai energi pada rice bran tidak jauh

berbeda dengan Tillman (1989) yaitu kandungan energinya 4610,84 kkal/kg, lebih

tinggi tilman 7%. Kadar lemak dari dedak sangat tinggi, maka dari itu seharusnya

nilai energinya pun tinggi pula. Namun kadar GE dedak pada penelitian ini

nilainya paling rendah diantara bahan pakan lainnya, ini kemungkinan disebabkan

karena berbagai hal, diantaranya cara penyimpanan yang kurang tepat, kualitas

yang kurang bagus, dan dedaknya berupa campuran sekam.

Menurut Reksohadiprodjo (1988) kandungan GE pada alang-alang adalah

4055,74 kkal/kg, kemudian menurut Huitema (1986) kadar energi alang-alang

adalah 4035,59 kkal/kg, sangat berbeda dengan hasil analisis yang telah

dilakukan, terlihat pada Tabel 1 kandungan GE yang dihasilkan adalah

5645,37 kkal/kg, perbedaannya sekitar 39% lebih tinggi hasil analisis pada tabel

diatas. Kandungan GE alang alang hasil analisis pada tabel diatas lebih tinggi juga



9
SKRIPSI, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram.

Siti Saebah (2013): Determinasi Kadar Gross Energy (GE) Pakan Sapi Bali

dari rumput alam sekitar 2%, walapun dalam family yang sama, kemungkinan ini

disebabkan karena kebiasaan peternak memanfaatkan bagian pucuk dan alang-

alang yang masih muda, sedangkan rumput alam biasanya bercampur dengan

rumput yang sudah kering dan umurnya tua.

Sutardi (1981) menyatakan, kadar GE dari rumput alam adalah

3924,79 kkal/kg, sedangkan dalam penelitian yang telah dilakukan terlihat pada

Tabel 1 kandungan GE rumput alam adalah 5516.97 kkal/kg lebih tinggi 40,6%.

Perbedaan yang tinggi tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa factor

anatara lain umur tanaman, pemotongan, iklim, kesuburan tanah dan perbedaan

waktu penelitian.

Kandungan GE pada rumput gajah menurut Reksohadiprodjo (1985b)

yaitu 3733,67 kkal/kg, sedangkan menurut Morison nilai GE dari rumput gajah

mencapai 4272,32 kkal/kg, tidak berbeda jauh dengan hasil analisis yang

dilakukan dalam penelitian ini, terlihat pada Tabel 1 kandungan GE yang

dihasilkan adalah 4739,82  kkal/kg, lebih tinggi 27% dari Reksohadiprodjo

(1985b), dan 11% dari Marison (1986). Perbedaan tersebut kemungkinan

disebabkan karena beberapa factor anatara lain  pemotongan, iklim, kesuburan

tanah dan perbedaan waktu penelitian.

Marlina adan Askar (2004) menyatakan, kadar GE dari jerami padi adalah

3598.32 kkal/kg, tidak beda jauh dengan Heyne (1986) yaitu 3556,53 kkal/kg.

Sedangkan dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 1 nilai GE dari jerami padi

adalah 4536,11 kkal/kg, berbeda 26% lebih tinggi dari Marlina adan Askar

(2004), dan 27,5% lebih tinggi dari Heyne (1986). Perbedaan tersebut

kemungkinan disebabkan karena beberapa factor anatara lain  jenis padi,

kesuburan tanah dan perbedaan waktu penelitian.

Kadar GE dari turi menurut Reksohadiprodjo (1988) adalah

4715,97 kkal/kg, sedangkan dalam Tabel 1 di atas nilai GE dari turi yaitu 5676,61

kkal/kg. Perbedaannya mencapai 20% lebih tinggi hasil penelitian pada tabel

diatas. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa factor

anatara lain  iklim, kesuburan tanah dan perbedaan waktu penelitian.

Menurut Reksohadiprodjo (1985b) kadar GE dari lamtoro adalah 4509,96

kkal/kg, jika dibandingkan dengan hasil yang terlihat pada Tabel 1 di atas, nila
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GE tanaman tersebut adalah 5298.12 kkal/kg, nilainya lebih tinggi 17%, nilai ini

tidak begitu jauh berbeda dengan hasil dari Heyne (1986) yaitu 5058,77 kkal/kg,

perbedaannya hanya 5% lebih tinggi hasil pada tabel diatas. Perbedaan tersebut

kemungkinan disebabkan karena factor perbedaan waktu penelitian.

Heyne (1986) juga menyatakan kadar GE untuk sentro adalah

4400 kkal/kg, hal ini sangat perbeda jauh dengan hasil penelitian pada Tabel 1 di

atas yang kandungan GE nya mencapai 5120,98 kkal/kg, nilainya lebih tinggi

16%. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa factor anatara

lain iklim, kesuburan tanah dan perbedaan waktu penelitian.

Menurut reksohadiprodjo (1985b) kandungan GE dari jerami kacang tanah

adalah 4502,21 kkal/kg, begitu juga dengan hasil penelitian pada Tabel 1 yaitu

4565,53 kkal/kg, perbedannya hanya 1% lebih tinggi pada tabel di atas. Perbedaan

tersebut kemungkinan disebabkan karena factor perbedaan waktu penelitian.

Nilai GE dari batang papaya pada Tabel 1 di atas adalah 4467,99 kkal/kg,

berbeda dengan Reksohadiprodjo (1988) yang menyatakan nilai GE dari papaya

(adalah 4807,91 kkal/kg. Nilainya 8% lebih rendah hasil pada tabel di atas.

Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena factor perbedaan waktu

penelitian.

Marlina dan Askar (2004) menyatakan nilai GE untuk kulit umbi singkong

mencapai 3462,56 kkal/kg, sangat berbeda jauh dengan hasil penelitian yang

terlihat pada Tabel 1 di atas yaitu mencapai 5145,17 kkal/kg. Perbedaannya

sangat jauh skitar 49% lebih tinggi pada hasil penelitian di atas. Perbedaan

tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa factor seperti, kesuburan

tanah, iklim, cara penyimpanan, dan perbedaan waktu penelitian.

Nilai GE bunga aren menurut Harmayani (2011) adalah 4261,21 kkal/kg,

berbeda dengan hasil penelitian yang terlihat pada Tabel 1 di atas yaitu mencapai

5415,15 kkal/kg, perbedaannya 27% lebih tinggi hasil penelitian pada tabel di

atas. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa factor seperti,

kesuburan tanah, iklim, dan perbedaan waktu penelitian.

Menurut Hartadi (1980) kandungan GE daun singkong adalah

4623,12 kkal/kg, sedangkan penelitian yang terlihat pada Tabel 1 di atas nilai GE

daun singkong 4497,76 kkal/kg. Perbedaannya 3% lebih rendah hasil penelitian
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pada tabel di atas. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa

factor seperti, kesuburan tanah, dan perbedaan waktu penelitian.

Batang pisang memiliki nilai GE 3823,51 kkal/kg (Hartadi, 1980),

sedangkan penelitian yang terlihat pada Tabel 1 di atas nilai GE batang pisang

4466,39 kkal/kg. Perbedaannya 17% lebih tinggi hasil penelitian pada tabel di

atas. Perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan karena beberapa factor seperti,

kesuburan tanah, dan perbedaan waktu penelitian.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hal-hal ynag dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a. Kandungan gross energi  24 jenis pakan sapi bali berkisar antara 4301,53

hingga 5957,51 kkal/kg.

b. Kandungan GE hijauan pakan sapi bali di tempat penelitian ini berada
pada kisaran nilai GE bahan pakan seperti yang umum dilaporkan dalam
literatur ilmu nutrisi dan makanan ternak ruminansia.

Saran

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat disarankan kepada peneliti

selanjutnya untuk mempelajari atau mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi

kualitas pakan seperti karakteristik, proses pengolahan, cara penyimpanan, dan

fisik dari sampel pakan  tersebut, serta sampel pakan yang diambil sebaiknya lebih

banyak tidak hanya disatu kandang kelompok saja.
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