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PENGARUH PEMBERIANUREA MOLASSES MULTIMINERALBLOCK 

TERHADAP PERTAMBAHAN BOBOT BADAN KAMBING KACANG 

JANTAN DI DESA BATUJAI LOMBOK TENGAH 

 

INTISARI 

Oleh 

MUH.SAEPUDDIN 

B1D012192 

Program Studi Peternakan Universitas Mataram 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram – NTB 

Tlp/Fax : (0370)633603/640592 

Email : fapet@Wasantara.net.id.mataram 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertambahan bobot badan 

harian, konsumsi pakan harian dan konversi pakan kambing kacang jantan dengan 

pemberian pakan Rumput Lapangan, DaunTuri, dan Urea Molasses Multimineral 

Block (UMMB). Penelitian dilaksanakan di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, 

Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian menggunakan 8 

ekor kambing Kacang jantan dengan rata – rata bobot badan awal 27±3,97 dengan 

umur kambing I3 dibagi menjadi 2 perlakuan dan masing perlakuan terdiridari 4 

ulangan, yaitu: pemberian rumput lapangan 70% + daun turi 30% (P0), pemberian 

rumput lapangan 70% + daun turi 30% + UMMB 10 gram (P1). Variable yang 

diamati adalah pertambahan bobot badan harian, konsumsi pakan harian dalam 

berat kering (BK), dan konversi pakan. Data penelitian dianalisis dengan uji t (t-

Test Independent Sample). Hasil penelitian menunjukkan dari dua perlakuan tidak 

terjadi perbedaan yang signifikan (P>0.05) dari pertambahan bobot badan harian, 

konsumsi pakan harian, dan konversi pakan. Penambahan suplementasi UMMB 

pada ransum tidak berpengaruh nyata pada pertambahan bobot badan harian 

(PBBH), konsumsi pakan harian, dan konversi pakan. 

 

 

Kata Kunci : UMMB, Urea Molasses Multimineral Block, Konsumsi pakan 

   harian, Konversi pakan 
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ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF UREA MOLASSES MULTIMINERAL BLOCK 

THE GROWTH OF KACANG GOATS IN CENTRAL LOMBOK 

DISTRICT 

 

By 

MUH.SAEPUDDIN 

B1D012192 

 

Animal Husbandry Faculty University of Mataram 

Jln. Majapahit No. 62 Mataram – NTB 

Tlp/Fax : (0370) 633603/640592 

Email : fapet@Wasantara.net.id.mataram 

 

 

This study aims to determine the increase of daily body weight, daily feed 

consumption and feed conversion of male goat with feeding Field Grass, Turi 

Leaves, and Urea Molasses Multimineral Block (UMMB). The research was 

conducted for 3 months from 3
rd

 of June to the 26
th

 of August in Kenyeling 

Hamlet, Batujai Village, West Praya Sub-district, Central Lombok District. The 

study used 8 goats Beans with an average body  weight of 27 ± 3.97 with age of 

goats I3 divided into 2 treatments and each treatment consisted of 4 replicates, 

namely: field grass 70% + leaf 30% (P0 ), field grass 70% + leaves of turi 30% + 

UMMB 10 gram (P1). The variables observed were daily body weight gain, daily 

feed consumption in dry weight, and feed conversion. Research data is analyzed 

by t-test (t-Test Independent Sample). The results showed that there were no 

significant differences between the two treatments (P> 0.05). The addition of 

UMMB supplementation in ration has not been able to increase daily body weight 

(PBBH), daily feed intake, and feed conversion significantly. 

 

Keywords     : UMMB, Urea Molasses Multimineral Block,Feed Consumption 

Daily, Feed Conversion 
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PENDAHULUAN 

Kambing Kacang merupakan kambing lokal Indonesia. Kambing Kacang 

masih banyak diusahakan secara tradisional oleh masyarakat sehingga 

produksinya kurang optimal. Kambing Kacang mempunyai pasar tersendiri yang 

cukup luas. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih 

memanfaatkan kambing Kacang untuk acara-acara husus seperti hari raya kurban, 

aqiqah dan untuk memenuhi kebutuhan daging sehari-hari. 

Pertumbuhan merupakan sebagai pertambahan yang terkoordinir dari struktur 

tubuh yang terjadi sampai individu menjadi dewasa. Ketika ternak bertambah 

besar ada dua hal terjadi bobot badan bertambah sampai dewasa, dan  perubahan 

pada komposisi, bentuk dan fungsi kearah yang lebih sempurna (Tillman dkk., 

1991).  

Ternak ruminansia mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang terbatas sesuai 

dengan kebutuhannya untuk mencukupi hidup pokok. Kemudian, sejalan dengan 

pertumbuhan, perkembangan kondisi, serta tingkat produksi yang dihasilkannya, 

konsumsi pakannya juga akan meningkat pula. Tinggi rendahnya konsumsi pakan 

pada ternak sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu lingkungan dan faktor 

internal yaitu kondisi ternak itu sendiri (Kartadisastra, 1997). Jumlah konsumsi 

pakan adalah merupakan faktor penentu yang paling penting yang menentukan 

jumlah nutrien yang didapat oleh ternak dan selanjutnya mempengaruhi tingkat 

produksi (Tomaszewska et al., 1993). 

Produksi ternak hanya dapat terjadi apabila konsumsi energi pakan berada di 

atas kebutuhan hidup pokok. Keragaman konsumsi pakan disebabkan oleh aspek 
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individu, spesies dan bangsa ternak, status fisiologis, kebutuhan energi, kualitas 

pakan dan kondisi lingkungan (Soebarinoto et al.,1991). 

Konversi pakan khususnya pada ternak ruminansia, dipengaruhi oleh kualitas 

pakan, besarnya pertambahan bobot badan dan nilai kecernaan. Kualitas pakan 

yang baik, akan meningkatkan pertumbuhan ternak dan lebih baik konversi 

pakannya (Kuswandi dkk., 1992). 

Penambahan pakan suplemen dapat memacu pertumbuhan dan meningkatkan 

populasi mikroba di dalam rumen sehingga dapat merangsang penambahan 

jumlah konsumsi serat kasar yang akan meningkatkan produksi (Natsir, 2012). 

Suplemen ini memberi kesempatan bagi ternak untuk memperoleh tambahan 

nutrisi berupa protein, energi dan mineral. Selain itu UMB juga dapat 

meningkatkan kecernaan dan konsumsi serat kasar (Sihombing, 2009). 

Mikroorganisme dalam rumen merombak selulosa untuk membentuk asam-

asam lemak terbang. Mikroorganisme tersebut mencerna pula pati, gula, lemak, 

protein dan nitrogen bukan protein untuk membentuk protein mikrobial dan 

vitamin B. Tidak ada enzim dari sekresi lambung ruminansia tersangkut dalam 

sintesa mikrobial (Anggorodi, 1979). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek penggunaan Urea Molasses 

Multimineral Block (UMMB) terhadap penampilan produksi ternak kambing 

Kacang jantan yang meliputi pertambahan bobot badan harian, konsumsi pakan 

harian dalam berat kering (BK) dan, konversi pakan. 

Kegunaan penelitian ini seperti berikut: (1) Diharapkan dapat memberikan 

informasi bagi peneliti, peternak (peternak kambing), dan umumnya peternak 
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ruminansia lainnya. (2) Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai 

rujukan dalam penggunaan UMMB untuk ternak ruminansia. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di Dusun Kenyeling, Desa Batujai, 

Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah selama 3 bulan dari 3 Juni 

sampai bulan 26 Agustus 2017. Penelitian ini menggunakan kambing kacang 

jantan sebanyak 8 ekor yang dibagi menjadi 2 kelompok dengan 4 ulangan, 

dengan pola pemberian pakan: P0 (control) = Rumput lapangan 70%, Daun turi 

30%; P1 (eksperimen) = rumput lapangan 70%, Daun Turi 30%, dan UMMB 10 

gram. Variabel yang diamati adalah pertambahan bobot badan harian (PBBH), 

Konsumsi Pakan Harian dala bentuk bahan kering (BK), dan Konversi Pakan. 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan Uji t-Test Independent Sampel) 

untuk mengetahui perbedaan antara dua kelompok perlakuan. 

HASIL PENELITIAN 

A. Hasil 

Rata - rata hasil penelitian kambing Kacang jantan disajikan dalam table 3 

seperti berikut. 

Tabel 2. Rata - rata Hasil Penelitian 

Variabel yang diamati 
Kelompok  

P0 P1 

Berat Awal (kg) 27,9±5,0 26,1±3,0 

Pertambahan Bobot Badan Harian 

(PBBH) (kg/ekor/hari) 
0,027±0,019 0,039±0,036 

Konsumsi Pakan (BK) (kg/ekor/hari) 0,718±0,084 0,719±0,072 

Konversi 26,339±48,990 18,306±37,217 

Berat Akhir (kg) 30,2±6,2 29,4±5,1 



8 
 

  

Hasil penelitian ini dihitung dalam jumlah bahan kering dari konsumsi pakan, 

dan konversi pakan. Sedangkan hasil pertambahan bobot badan diketahui dengan 

berat awal dikurangi berat akhir dan dibagi dengan jumlah hari selama penelitian. 

B. Pembahasan 

Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa berat awal kambing 27,9±5,0 kg 

dan berat akhir 30,2±6,2 kg, sedangkan P1; berat awal 26,1±3,0 kg dan berat 

akhir 29,4±5,1 kg. Pada ternak kambing dengan pemberian 10 g rata-rata 

pertambahan bobot badan harian (PBBH) 0,039 kg/ekor/hari, sedangkan yang 

tidak diberikan UMMB mempunyai PBBH 0,027 kg/ekor/hari. Penambahan 

suplemen UMMB pada ransum belum mampu meningkatkan PBBH yang  

signifikan dengan yang tidak diberikan UMMB. 

Penambahan UMMB pada ransum tidak mempengaruhi PBBH kambing 

kacang jantan secara signifikan, hal ini diakibatkan setiap perlakuan 

mengkonsumsi pakan yang relatif sama, umur ternak yang digunakan dalam 

penelitian ini juga yang relatif homogen sehingga PBBH kambing berpengaruh 

tidak nyata. Dengan hasil analisis statistik uji t-Test pada taraf kepercayaan 

berpengaruh tidak nyata (P>0.05) PBBH kambing kacang jantan.  

Konsumsi Pakan Harian 

Pada Tabel 2 menunjukkan rata - rata konsumsi pakan BK kambing kacang 

jantan tersebut masih berada dibawah rata - rata konsusmsi BK yang dalam teori 

yaitu sebesar 3% dari bobot badan. Lebih rendahnya konsusmsi BK yang berasal 

dari hijauan ini, kekurangan nutrisinya dapat disuplai dari nutrisi yang berasal dari 
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UMMB yang diberikan. Akan tetapi walaupun tanpa pemberian UMMB ternyata 

porsi pakan hijauan yang diberikan masih mencukupi untuk pertumbuhan, hal  ini 

dapat dilihat dari kenaikan bobot badan kambing P0. Berdasarkan hasil analisis uji 

t-Test pemberian UMMB berpengaruh tidak nyata (P>0.05) terhadap konsumsi 

pakan. 

Konversi Pakan 

Pada P0 dengan pemberian pakan rumput lapangan 70% + 30% daun turi 

dengan jumlah konsumsi pakan harian (BK)  0,718±0,084 kg/ekor/hari dengan 

konversi pakan 26,339±48,990 untuk menghasilkan PBBH 0,027±0,019 

kg/ekor/hari; untuk P1 dengan pemberian pakan rumput lapangan 70% + 30% 

daun turi + UMMB 10 g dapat mengkonsumsi pakan (BK) 0,719±0,072 

kg/ekor/hari dengan konversi pakan sebesar 18,306±37,217 untuk menghasilkan 

PBBH sebesar 0.039 kg/ekor/hari. 

Konsumsi pakan harian antara P1 dan P0 relatif sama 0,718±0,084 - 

0,719±0,072, tetapi terdapat perbedaan PBBH antara P0 dan P1 yang disebabkan 

P1 diberi UMMB 10 g/ekor/hari sehingga mempengaruhi konversi pakan. 

Berdasarkan hasil analisis uji t-Test pemberian UMMB berpengaruh tidak nyata 

(P>0.05) terhadap konversi pakan dan belum mampu mengkonversikan pakan 

secara signifikan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakasanakan maka dapat disimpulkan 

bahwa pemberian UMMB dengan 10 g yang diberikan pada kambing kacang 

jantan pada umur I3 berpengaruh tidak nyata (P>0.05). 
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Dari hasil analisis statisk uji t (t-Test Independent Sample) bahwa 

penambahan suplementasi UMMB pada ransumbelum mampu meningkatkan 

pertambahan bobot badan harian (PBBH), konsumsi pakan harian, dan konversi 

pakan secara signifikan. 
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