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ABSTRACT 

 

This study was aimed to determined the effect of substitution of king grass with 

solid herbal waste (SHW) in the rations, on feed intake, body weight gain, digestibility, 

and nitrogen balance of Kacang goat, in order to assess the feasibility of herbal waste as 

an alternative for ruminants feed ingredients. The diet was basal ration for small goat 

with forage to concentrate ratio (F:C)= 50:50. Experiment  was designed in completely 

randomized design with 4 treatments: R0 = 50% king grass : 0% SHW (control 

treatment), R20 = 30% king grass : 20% SHW, R30 = 20% king grass : 30% SHW, and 

R40 = 10% king grass : 40% SHW. The result of in vivo experiment showed that 

substitution of king grass with SHW in the Kacang goat ration up to 40% significantly 

decrease the palatability and feed intake. 30% SHW in the ration did’nt decrease the dry 

matter, organic matter and crude protein consumption, and feed efficiency but decreased 

the digestibility of the ration, while the balance of nitrogen was not significantly 

different from the control treatment. It was concluded that the use of 30% SHW in the 

basal diet with 50% concentrate could be recommended in Kacang goat ration. 

Keywords: Solid herbal waste, Digestibility, Productivitiy, N balance.  



PENDAHULUAN 

Selain faktor genetik dan manajemen pemeliharaan, tentunya faktor pakan juga 

memegang peran penting untuk meningkatkan kinerja ternak. Dibutuhkan bahan pakan 

yang memiliki kandungan nutrisi yang seimbang dan tersedia sepanjang musim, akan 

tetapi untuk memperoleh bahan pakan yang berkualitas baik membutuhkan biaya yang 

tinggi. Hal ini dikarenakan terbatasnya ketersediaan bahan pakan terutama pada musim 

kemarau sehingga harga pakan berfluktuasi. Saat ini bahan-bahan organik yang berasal 

dari limbah industri pertanian seperti ampas sweet shorghum dari pabrik ethanol 

(Kumari et al., 2014), ampas kelapa pabrik VCO (Soeharsono, 2006), onggok 

fermentasi (Julendra et al., 2007), pod kakao (Wulandari et al., 2014), dan limbah 

kelapa sawit (Abubakr dan Alimon, 2013) yang telah diolah dengan berbagai teknologi 

pengolahan pakan telah terbukti dapat digunakan sebagai bahan pakan alternatif untuk 

ternak ruminansia. 

Salah satu potensi sumber bahan pakan dari limbah industri yang dapat 

dikembangkan adalah limbah padat yang dihasilkan industri jamu (LPJ). Potensi limbah 

padat jamu cukup besar, di Indonesia saat ini tercatat ada 1.247 industri jamu yang 

tersebar di berbagai wilayah di Indonesia terutama di Pulau Jawa (Anonim, 2014). 

Industri pengolahan jamu instan menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Limbah 

padat dihasilkan dalam jumlah cukup besar, sebagai contoh PT. Sido Muncul 

menghasilkan limbah padat jamu sebanyak 17 ton perhari (Amir dan Lestari, 2013). 

Limbah tersebut akan mencemari lingkungan apabila tidak diolah sehingga aman untuk 

lingkungan. 

Limbah padat jamu merupakan hasil sisa dari ekstraksi tanaman herbal menjadi 

produk jamu instan. Limbah padat jamu yang berasal dari tanaman herbal mengandung 

berbagai nutrien seperti karbohidrat, protein, serat dan lemak yang cukup tinggi 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Limbah padat jamu juga 

masih mengandung berbagai metabolit sekunder tanaman seperti fenol, tanin, saponin, 

flavonoid, alkaloid dan minyak esensial (Kisworo et al., 2016) walaupun telah melalui 

proses ekstraksi. Kandungan metabolit sekunder tanaman di dalam limbah padat jamu 

menjadikan limbah padat jamu juga memiliki potensi sebagai suplemen pakan ternak, 

karena secara umum bioaktif tanaman dapat mempengaruhi fermentasi dan kecernaan 

bahan pakan di dalam rumen, meningkatkan imunitas, meningkatkan kinerja ternak dan 

kualitas karkas (Durmic dan Blache. 2012; Geracia et al., 2012; Nanekarani et al., 

2012). 

Saat ini masih sangat sedikit penelitian secara in vivo menggunakan limbah padat 

jamu yang mengandung berbagai metbolit sekunder tanaman sebagai bahan pakan 

ternak. Untuk mengetahui potensinya sebagai bahan pakan ternak  diperlukan penelitian 

untuk mengetahui efek limbah padat jamu di dalam ransum ternak terhadap konsumsi, 

kecernaan, produktivitas dan keseimbangan nitrogen dalam tubuh ternak. Penelitian ini 

menggunakan kambing Kacang sebagai ternak percobaan karena merupakan ternak asli 

Indonesia yang dikenal memiliki daya adaptasi yang baik. Menurut Devendra dan Burns 

(1994) kambing kacang adalah ternak ruminansia kecil yang efisien dalam 

mengkonversi rumput menjadi daging, tahan terhadap penyakit, dengan reproduksi yang 

baik. 

 

 



MATERI DAN METODE 

Materi penelitian 

Limbah padat industri jamu (SHW). SHW sebagai bahan perlakuan diperoleh dari 

PT. Deltomed Laboratories. Rumput raja diperoleh dari pembudidaya rumput di 

kecamatan Imogiri. SHW terlebih dahulu dikeringkan dibawah sinar matahari selama 3 

– 4 hari sampai beratnya konstan, selanjutnya di grinding menggunakan hammer mill 

sampai berukuran 0,5 – 1 cm. Rumput raja berumur 45 hari dipotong 10 – 15 cm 

sebelum diberikan pada ternak. 

Ternak percobaan terdiri dari 20 ekor kambing kacang betina dara berumur 1 s/d 

1,5 tahun dengan kisaran berat badan rata-rata 14 kg/ekor ditempatkan dalam kandang 

individual berukuran 100x60x100 cm. Setiap kandang dilengkapi bak semen tempat 

pakan, sedangkan tempat air minum menggunakan ember plastik. 

Metode penelitian 

Periode pra penelitian dilakukan 1 bulan untuk persiapan kandang dan evaluasi 

kesehatan kambing kacang. Periode adaptasi dilakukan selama 15 hari dalam kandang 

panggung individu yang bertujuan untuk membiasakan ternak dengan lingkungan baru 

dan membiasakan ternak dengan pakan baru serta menghilangkan pengaruh pakan 

sebelumnya.  

Ransum perlakuan. Disiapkan ransum percobaan dengan level energi dan 

protein yang relatif sama berdasarkan standar kebutuhan ternak kambing small breed 

untuk daerah tropis dengan target pertambahan berat badan (PBB ) 80 gram/hari  

(Ranjhan, 1981). Complete feed  dibagi menjadi 4 level limbah padat jamu dan rumput 

yang berbeda, yaitu P0 (ransum kontrol tanpa LPJ), P20 (ransum dengan kadar LPIJ 

rendah (20%)), P30 (ransum dengan kadar LPIJ sedang (30%)), P40 (ransum dengan 

kadar LPIJ tinggi (40%). Komposisi ransum perlakuan yang diberikan (dalam gram 

BK) disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Susunan pakan, komposisi nutrien dan kandungan metabolit sekunder dari 

ransum perlakuan untuk kambing dengan bobot badan awal 15 kg. 

Variabel 
Komposisi Ransum (%) 

R0 R20 R30 R40 

Jenis Pakan (%) 
Rumput Gajah 50.00 30.00 20.00 10.00 

Limbah Jamu 0.00 20.00 30.00 40.00 

Bungkil kedelai 15.37 15.74 15.93 16.11 

Pollard 16.11 16.11 16.30 16.48 

Molases 4.63 4.26 4.26 4.26 

Tepung gaplek 13.89 13.89 13.52 13.15 

Komposisi Nutrien 

BK (gr) 540.0 540.0 540.0 540.0 

PK 17.03% 17.33% 17.51% 17.69% 

SK 20.37% 18.25% 17.21% 16.17% 

Lignin 3.5% 4.5% 5.5% 6.5% 

TDN 70.71% 71.37% 71.67% 71.97% 

Ca 0.45% 0.50% 0.52% 0.55% 

P 0.53% 0.60% 0.63% 0.66% 



Metabolit Sekunder Tanaman* 

Total Fenol 0.00% 2.30% 3.45% 4.60% 

Tanin 0.00% 0.94% 1.41% 1.88% 

Saponin 0.00% 0.66% 0.98% 1.31% 

Alakaloid 0.00% 0.69% 1.03% 1.38% 

Flavonoid 0.00% 0.37% 0.56% 0.74% 

EO 0.00% 0.04% 0.06% 0.08% 

Keterangan: * % metabolit sekunder tanaman dalam BK total ransum yang diberikan (g 

metabolit sekunder/540 g BK ransum x 100%) 

 

Periode perlakuan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

eksperimental. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) empat perlakuan dengan lima ulangan, sehingga didapat 20 unit ternak 

percobaan. Lamanya periode penyesuaian 15 hari, dan dilanjutkan 60 hari waktu koleksi 

data. Ransum diberikan dua kali sehari pada pukul 08.00 dan 15.00. rumput diberikan 

terpisah, limbah jamu dan konsentrat diberikan dalam bentuk campuran, sedangkan air 

minum diberikan ad libitum. Sebelum pemberian pakan, lebih dahulu pakan ditimbang 

beratnya. Kemudian pada pagi keesokan harinya sisa pakan yang telah diberikan 

ditimbang. Selama masa percobaan, domba ditimbang setiap 7 hari sekali untuk 

menentukan pertambahan bobot badan harian.  

Periode total koleksi. Untuk menentukan kecernaan ransum dan keseimbangan 

nitrogen, selama periode perlakuan, jumlah pakan, feses dan urine diukur mulai hari ke 

31 sampai 44 (14 hari). Feses yang terkumpul selama periode koleksi ditimbang 

kemudian diambil sebanyak 5% untuk disimpan dalam refrigerator 1
o
C sebagai sampel. 

Selanjutnya sampel feses hasil penampungan setiap individu di oven 45
o
C selama 3 

hari, dicampur dengan mixer selama 3 menit kemudian ditetapkan kandungan bahan 

kering (BK), bahan organik (BO) dan protein kasar (PK). Sampel-sampel sisa pakan 

dikomposit untuk setiap individu, dikeringkan dengan oven pada suhu 45
o
C dan digiling 

dengan willey mill yang dilengkapi lubang penyaring dengan diameter 1 mm. Hasil 

gilingan dimasukkan kedalam kantong plastik untuk analisis proksimat yang meliputi 

bahan kering (BK), bahan organik (BO), dan protein kasar (PK). Urine ditampung 

dalam ember yang telah diberi 10% H2SO4, didinginkan untuk kemudian dianalisis total 

N pada setiap perlakuan. 

Variabel pengamatan 

Konsumsi ransum. Konsumsi ransum = Jumlah pemberian ransum – sisa 

ransum. Setelah ransum yang diberikan dan sisa ransum dianalisis proksimat maka 

dapat ditentukan: Konsumsi bahan kering (BK), konsumsi protein kasar (PK) dan 

konsumsi SK (SK). 

Konsumsi BK = (berat pakan x %BK pakan – berat sisa pakan x %BK sisa  

                             pakan) 

Konsumsi PK = (berat pakan x % BK pakan x % PK pakan) – berat sisa  

                             pakan x % BK sisa pakan x % PK sisa pakan)  

Konsumsi SK = (berat pakan x % BK pakan x % SK pakan – berat sisa  

                            pakan x % BK sisa pakan x % SK sisa pakan) 

 

 Kecernaan nutrien. Kecernaan nutrien yang diamati adalah kecernaan bahan 

kering (KcBK), kecernaan bahan organik (KcBO) dan kecernaan protein kasar (KcPK). 



Analisa Kecernaan dilakukan dengan mengurangi nutrien yang dikonsumsi dengan 

nutrien feses yang dianalisis secara proksimat. Menurut Schneider dan Flatt (1975) dan 

Cullison (1979) penetapan kecernaan nutrien secara in vivo suatu bahan pakan dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut : 

 
Atau, 

 
Dimana: A = rata-rata bahan kering pakan yang dikonsumsi (gram), B = rata-rata 

bahan kering feses yang dikeluarkan (gram), a = kadar nutrien dalam pakan A (%), dan 

b = kadar nutrien dalam feses B (%). Kecernaan BK/BO/PK ditetapkan dengan metode 

koleksi total (Harris, 1970). 

Keseimbangan protein. Keseimbangan N diukur dengan jumlah retensi nitrogen, 

Biological value dan Net nitrogen utilization dengan rumus: 

 

N teretensi  = Konsumsi nitrogen – nitrogen dalam feses dan urine 

Biological Value (BV) = N teretensi / N terserap 

Net Nitrogen Utilization = N Teretensi / Konsumsi N 

 

N Urine. N urin diukur dengan metode....  

Analisis data 

Data hasil pengukuran konsumsi ransum, variabel kecernaan, pertambahan bobot 

badan harian, efisiensi ransum, keseimbangan protein dianalisis menggunakan analysis 

of variance (ANOVA) dengan rancangan acak lengkap pola searah menggunakan 

software SPSS 16. Apa bila ada perbedaan antar perlakuan dilanjutkan dengan Uji 

Duncan Multiple Range Test ( DMRT) (Steel and Torrie, 1991). 



HASIL PENELITIAN 

Konsumsi, efisiensi pakan dan performa kambing kacang 

Tabel 2. Efek konsentrasi LPJ dalam ransum terhadap konsumsi, pertambahan bobot 

badan harian dan efisiensi pakan pada kambing kacang  

Parameter 
Ransum 

R0 R20 R30 R40* 

Feed intake (g) 1.968,2
c
±372

,0 

1.452,9
b
±175

,0 

1.297,2
b
±163

,0 

785,6
a
±143,

0 Konsumsi BK (g) 625,0
b
±97,0 586,3

ab
±62,0 618,3

b
±75,0 459,3

a
±104,

0 Konsumsi BK 

(g/kg
0,75

/hari) 
70,1

b
±4,0 67,7

b
±2,8 71,7

b
±1,9 60,8

a
±3,4 

Konsumsi BO (g) 554,3
b
±85,0 529,5

b
±55,0 562,5

b
±68,0 395,9,

a
±92,

0 Konsumsi BO 

(g/kg
0,75

/hari) 
62,2

b
±3,5 61,2

b
±2,5 65,3

b
±1,7 55,1

a
±3,0 

Konsumsi PK (g) 112,8
b
±16,0 105,9

ab
±11,0 109,5

b
±14,0 82,2

a
±19,0 

Konsumsi PK 

(g/kg
0,75

/hari) 
12,7

b
±0,6 12,3

ab
±0,4 12,7

b
±0,4 11,5

a
±0,6 

PBBH (g)
ns

 81,9±18,0 78,0±14,2 77,0±12,3 69,0±38,2 

Efisiensi BK (%)
ns

 13,0±1,4 14,0±2,3 12,0±1,1 14,0±5,1 

Efisiensi BO (%)
ns

 15,0±1,7 15,0±2,6 14,0±1,3 16,0±5,6 

Efisiensi PK (%)
ns

 72,0±8,0 74,0±13,4 70,0±6,5 79,0±27,3 
ab 

– superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

(P<0,05); 
ns

 – tidak berbeda nyata; * – Data hingga minggu ke-2 perlakuan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan rara-rata konsumsi ransum segar (feed intake) nyata 

berbeda (P<0,05) diantara perlakuan. Semakin tinggi kandungan LPIJ dalam ransum, 

jumlah yang dikonsumsi semakin rendah (Tabel 2), sedangkan rata-rata konsumsi BK, 

BO dan PK kambing kacang perlakuan R0, R20 dan R30 selama percobaan relatif sama, 

dan baru turun dengan nyata pada perlakuan R40. 

 

Gambar 1. Grafik rerata konsumsi BK ransum perlakuan dengan konsentrasi LPIJ yang 

berbeda pada kambing Kacang 



Konsumsi BK mingguan kambing Kacang perlakuan R0 – R30 cenderung naik 

(Gambar 1) demikian juga kenaikan berat badan mingguan (Gambar 2). Pada perlakuan 

ransum R40, hingga minggu ke-2 perlakuan konsumsi BK sangat rendah, sehingga 

perlakuan R40 dihentikan. Setelah ransum R40 diganti dengan ransum standar pada 

minggu ke-3, konsumsi naik dengan signifikan demikian juga dengan PBBH nya 

(Gambar 1dan 2). 

 

 

Gambar 2. Grafik rerata bobot badan/minggu pada kambing Kacang yang memperoleh 

ransum dengan konsentrasi LPIJ berbeda 

Pertambahan bobot badan harian (PBBH) kambing Kacang secara statistik tidak 

berbeda nyata (P>0,05) pada perlakuan R0 – R40 tetapi rata-rata PBBH kambing 

Kacang cenderung menurun dengan bertambahnya konsentrasi LPIJ di dalam ransum, 

terutama R40 (Tabel 2). Efiensi pemanfaatan pakan baik, BK, BO dan PK tidak nyata 

berbeda diantara perlakuan R0 – R40 (P>0,05).  

Kecernaan ransum 

Analisis kecernaan ransum hanya dilakukan pada perlakuan R0, R20 dan R30 

dikarenakan pada perlakuan R40 palatabilitas ransum sangat rendah sehingga 

dihentikan pada minggu ke-2 perlakuan, selanjutnya mulai minggu ke-3 ransum R40 

diganti dengan ransum standar (R0). Percobaan kecernaan ransum selama 14 hari 

memperoleh hasil tingkat kecernaan BK, BO dan PK yang sangat berbeda (P<0,01). 

Kecernaan BK, BO dan PK R0 sangat nyata lebih tinggi dibandingkan R20, dan R30. 

Tabel 3. Efek konsentrasi LPIJ dalam ransum terhadap tingkat kecernaan ransum (%) 

pada kambing Kacang 

Parameter 
Perlakuan 

R0 R20 R30 

Kecernaan BK 77,50
b
±0,96 72,02

a
±2,00 69,71

a
±3,71 

Kecernaan BO 79,04
b
±1,00 73,30

a
±1,66 71,85

a
±3,14 

Kecernaan PK 82,25
b
±1,91 76,64

a
±1,72 75,03

a
±3,79 

ab 
–

 
superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01). 

 



Keseimbangan N 

Tabel 4. Efek konsentrasi LPIJ dalam ransum terhadap keseimbangan Nitrogen 

kambing Kacang 

Parameter 
Perlakuan 

R0 R20 R30 

Konsumsi N (gr/ek/hr)
ns

 12,87±1,74 12,16±1,37 10,72±1,24 

N feses (g/ek/hr)
ns

 1,71±0,31 2,05±0,29 2,29±0,54 

N terserap (g/ek/hr) 11,16
 b

 ±1,47 10,11
 ab

 ±1,15 8,43
 a
 ±1,00 

N urine (g/ek/hr)
ns

 2,14±1,10 2,79±0,98 3,49±2,35 

N Teretensi (g/ek/hr)
ns

 8,98
 b

 ±2,41 7,33
 ab

 ±0,89 6,18
 a
 ±0,45 

BV (%)
ns

 79,43±13,12 72,92±8,77 71,82±8,34 

NNU (%)
ns

 68,80±10,76 60,58±7,01 56,34±6,56 
ab 

superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan nyata 

(P<0,05); 
ns

 –Tidak berbeda nyata; BV= Biological value; NNU= Net nitrogen 

utilization. 
 

Walaupun secara statistik tidak berbeda nyata, tetapi ada kecenderungan 

penurunan konsumsi N (P<0,11) dan kenaikan N feses (P<0,15) kambing Kacang 

dengan naiknya konsentrasi LPIJ di dalam ransum percobaan, sehingga hal ini  

menyebabkan N yang terserap turun dengan signifikan (P<0,05). Kadar N urin 

cenderung meningkat seperti N feses dengan naiknya konsumsi LPIJ, sehingga N 

teretensi di dalam tubuh ternak juga cenderung menurun dengan naiknya konsumsi LPIJ 

(P<0,06). Turunnya retensi N menyebabkan nilai biologis (BV) dan jumlah nitrogen 

yang termanfaatkan oleh kambing Kacang (NNU) cenderung turun dengan naiknya 

konsentrasi LPIJ di dalam ransum.  

 

Pembahasan 

Konsumsi, efisiensi pakan dan performa kambing kacang 

Penelitian terhadap kinerja kambing Kacang menunjukkan jumlah ransum yang 

dikonsumsi semakin rendah dengan naiknya kandungan LPIJ di dalam ransum. Hal ini 

diduga karena rumput raja mengandung kadar air yang tinggi (83,8%), sedangkan kadar 

air LPIJ kering matahari hanya 10,5%, oleh karena itu substitusi rumput raja dengan 

LPIJ akan mengurangi volume dan masa ransum dengan nyata, yang selanjutnya 

mempengaruhi berat segar ransum yang dikonsumsi.  

Hasil percobaan menunjukkan konsumsi BK perlakuan R0, R20 dan R30 relatif 

sama, tetapi turun dengan signifikan (P<0,05) pada R40. Turunnya konsumsi BK pakan 

dengan naiknya konsentrasi LPIJ antara lain diduga disebabkan oleh turunnya 

kecernaan ransum (Tabel 3) dan turunnya palatabilitas ransum. Perilaku makan 

kambing Kacang menunjukkan semakin tinggi kandungan LPIJ yang bercampur dengan 

konsentrat, maka kambing Kacang akan lebih selektif memilih ransum. Kumar dan 

Singh (1984) menyatakan turunnya konsumsi BK pakan dapat disebabkan karena 

turunnya palatabilitas pakan karena rasa pahit pakan. Pada perlakuan R40 dari lima ekor 

kambing perlakuan, ada 3 ekor kambing yang konsumsinya sangat rendah, sehingga 

menyebabkan rata-rata konsumsi BK perlakuan R40 menjadi rendah. Konsumsi BK 



berpengaruh terhadap konsumsi BO dan PK karena konsumsi BO dan PK juga tidak 

berbeda pada level LPIJ 0 - 30%, tetapi kemudian turun dengan signifikan pada level 

LPIJ 40%.  

Gambar 1 menunjukkan konsumsi BK mingguan ternak percobaan yang 

cenderung naik naik searah ddengan kenaikan berat badan mingguan kambing (Gambar 

2). Konsumsi yang lebih tinggi meningkatkan berat badan ternak. Pada ransum R40 

konsumsi BK naik dengan signifikan setelah pergantian ransum R40 dengan ransum 

standar pada minggu ke 3, kenaikan konsumsi menyebabkan kenaikan yang nyata berat 

badan dan PBBH (Gambar 1 dan 2). Diduga hal ini disebabkan efek pertumbuhan 

kompensatorik karena konsumsi yang rendah diawal perlakuan menyebabkan 

penurunan berat badan, dilanjutkan kenaikan berat badan setelah penggantian ransum 

R40 dengan ransum standar yang lebih disukai oleh kambing Kacang. 

Rata-rata PBBH ternak kambing pada semua perlakuan menunjukkan hasil yang 

positif, walaupun rata-rata PBBH kambing Kacang cenderung sedikit menurun dengan 

bertambahnya konsentrasi LPIJ di dalam ransum. Standar deviasi yang tinggi pada 

PBBH kambing Kacang perlakuan R40 menunjukkan bervariasinya pertambahan bobot 

badan akibat konsumsi ransum yang tidak seragam karena palatabilitas ransum R40 

yang rendah.  

Pertambahan bobot badan harian kambing Kacang dalam penelitian ini lebih 

tinggi dibandingkan kambing Kacang yang hanya digembalakan. PBBH kambing 

Kacang yang digembalakan berkisar – 26,16 sampai 53,60 g/hari (Adiwinarti et al., 

2015). Hal ini disebabkan kurangnya BK, protein, dan TDN yang dikonsumsi, 

sedangkan pada kambing Kacang yang diberi pakan lengkap mengandung sumber 

protein dari bungkil kedelai yang mencukupi menghasilkan PBBH sebesar 80,06 

gram/hari dengan konsumsi BK rata-rata 707,48 g/ekor/hari (Adiwinarti et al., 2016). 

Hasil tersebut serupa yang diperoleh pada penelitian ini yang memperoleh PBBH 

kambing Kacang 62,44 – 81,9 g/hari, tetapi dengan konsumsi BK yang lebih rendah 

yaitu 459 – 625 g/ekor/hari (Tabel 2). Penelitian yang dilakukan Addulah el al. (2007) 

memperoleh PBBH kambing Kacang jantan sebesar 70,30 – 101,63 g/hari, perbedaan 

PBBH tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan dalam jenis kelamin, berat badan 

awal, konsumsi pakan, kandungan protein dan energi pakan. Hasil-hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa dengan pemberian pakan yang berkualitas, maka 

pertumbuhan kambing Kacang lebih maksimal tidak kalah dengan bangsa kambing 

lokal lain. 

Efiensi pemanfaatan pakan baik, BK, BO dan PK tidak nyata berbeda diantara 

perlakuan (P>0,05). Efisiensi pakan adalah jumlah pakan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu satuan berat badan ternak. Efisiensi penggunaan pakan berkaitan 

dengan konsumsi bahan kering pakan dan pertambahan bobot hidup yang dihasilkan 

ternak. Khususnya pada ternak ruminansia termasuk kambing, efisiensi penggunaan 

pakan dipengaruhi oleh kualitas dan nilai biologis pakan, besarnya pertambahan bobot 

hidup dan nilai kecernaan pakan tersebut (Simanihuruk et al., 2008). Walaupun efisiensi 

PK ransum terlihat paling tinggi pada R40, tetapi variansinya besar dikarenakan 

konsumsi yang sangat bervariasi antar ternak di dalam perlakuan R40, disamping itu 

rerata konsumsi BK juga turun dengan nyata, sehingga direkomendasikan level LPIJ 

dalam ransum maksimal 30% karena tidak berdampak negatif terhadap konsumsi dan 

pertumbuhan kambing Kacang di dalam penelitian ini.  

Hasil pengamatan terhadap kondisi fisik kambing Kacang selama percobaan 

menunjukkan gejala kerontokan bulu pada awal hingga pertengahan percobaan, tetapi 



hal tersebut tidak mengurangi nafsu makan kambing percobaan. Kerontokan bulu 

terbanyak pada perlakuan R30 yang mengandung LPIJ 30% di dalam ransumnya, akan 

tetapi kerontokan bulu berkurang pada akhir penelitian (bulan ke 2), dan bulu tampak 

lebih mengkilat. Diduga kambing Kacang memiliki toleransi yang lebih baik terhadap 

metabolit sekunder tanaman dibandingkan ternak lain sehingga pemberian LPIJ hingga 

30% dalam ransum tidak mempengaruhi kinerja kambing tersebut. Menurut Orskov 

(2004) dan Bunyeth dan Preston (2006) kambing memiliki kemampuan mencerna 

hijauan dengan kadar serat yang tinggi, serta mampu mengkonsumsi pakan dengan 

kandungan tanin yang tinggi. Selain itu kambing juga memiliki toleransi yang lebih 

tinggi terhadap rasa pahit daripada sapi. Kambing yang telah berdaptasi dengan tanaman 

bertanin, mampu mengkonsumsi condensed tannin dalam jumlah besar yaitu 1,1 – 2,7 

g/kg BB/hari.  

Kambing pada perlakuan R20, R30 tidak menunjukkan gejala kekurangan 

mineral, diduga karena LPIJ mengandung mineral Ca dan P yang lebih tinggi 

dibandingkan rumput raja, hal ini diperkuat dengan analisis kandungan Ca dan P LPIJ 

yang lebih tinggi dibandingkan rumput raja. 

Kecernaan ransum 

Rendahnya kecernaan BK, BO dan PK R20 dan R30 dibandingkan R0 

menunjukkan LPIJ lebih sulit dicerna disaluran pencernaan baik di rumen maupun 

pasca rumen, sehingga walaupun konsumsi BK, BO dan PK ransum mengandung LPIJ 

sama atau lebih tinggi dibandingkan ransum kontrol (tanpa LPIJ) tetapi nutrisi ransum 

yang dapat dimanfaatkan lebih rendah. Turunnya kecernaan ransum mengandung LPIJ 

diduga mempengaruhi konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan harian kambing 

Kacang (Tabel 2). 

Penyebab rendahnya kecernaan ransum R20 dan R30 dibandingkan R0 antara lain 

disebabkan kandungan tanin dan lignin LPIJ yang diketahui dapat mengikat protein dan 

karbohidrat pakan sehingga sulit dicerna, sehingga semakin tinggi kandungan LPIJ di 

dalam ransum makan kecernaan bahan pakan semakin rendah. Komposisi kimia ransum 

pada Tabel 1. memperlihatkan bahwa semakin tinggi konsentrasi LPIJ di dalam ransum, 

kandungan lignin dan metabolit sekunder tanaman semakin tinggi, walaupun kandungan 

serat kasar ransum semakin rendah. Menurut Tangendjaja et al. (1992) tanin tidak dapat 

dicerna lambung dan memiliki efek antinutrisi. Dalam saluran pencernaan tanin akan 

berikatan kuat dengan protein dan derivatnya (enzim), karbohidrat, vitamin, dan mineral 

sehingga tidak dapat diserap dan kemudian dikeluarkan bersama feses. Tanin mengikat 

protein dengan ikatan hidrogen yang sensitif terhadap perubahan pH. Tanin kondensasi 

akan berikatan stabil pada pH 4 – 7 di dalam rumen, sedangkan pada pH yang rendah 

atau tinggi ikatan tanin dengan protein akan terlepas, yaitu pada pH kurang dari 3 yaitu 

di dalam abomasum (El-Wazyri et al., 2005) dan pH lebih dari 7 yaitu di dalam 

intestinum (Perez-Maldonado et al., 1995; Diaz-Hernandez et al., 1997 cit. Andrabi, 

2005). 

Penyebab rendahnya kecernaan ransum mengandung LPIJ juga diduga disebabkan 

kandungan saponin di dalam LPIJ menyebabkan penurunan protozoa rumen seperti 

yang telah dibuktikan pada penelitian in vitro. Protozoa diketahui berperan dalam 

pencernaan serat kasar. Penurunan populasi protozoa menyebabkan penurunan 

kemampuan mencerna serat kasar sehingga kecernaan bahan pakan juga lebih rendah. 

William dan Coleman (1992) menyatakan protozoa berkontribusi mendegradasi 1/4 

sampai 1/3 serat pakan dalam rumen. Perlakuan defaunasi secara konsisten 



menyebabkan penurunan degradasi serat, selain itu protozoa memiliki hubungan yang 

sinergetik dengan bakteri fibrolitik dalam mendegradasi serat, sehingga memberikan 

keuntungan yang lebih besar dalam proses fibrolisis. Dugaan lain penyebab tingkat 

kecernaan ransum mengandung LPIJ yang lebih rendah dibandingkan ransum tanpa 

LPIJ (R0) adalah ukuran partikel LPIJ yang lebih kecil dibandingkan rumput raja. Hal 

ini diduga menyebabkan aliran ransum di dalam saluran pencernaan menjadi lebih cepat 

sehingga lama tinggal didalam saluran pencernaan lebih singkat dan mengakibatkan 

kecernaan ransum menurun. 

Keseimbangan N 

Tillman et al. (1991) menyatakan bahwa imbangan nitrogen dapat dipakai untuk 

menentukan kebutuhan protein guna keperluan pertumbuhan. Prinsip dalam imbangan 

nitrogen ini adalah takaran minimal protein yang memberi retensi maksimal untuk 

pertumbuhan adalah kebutuhan protein bagi hewan yang bersangkutan. Hasil penelitian 

menunjukkan keseimbangan N yang positif pada semua perlakuan. Bila neraca nitrogen 

positif berarti ternak tersebut akan meningkat bobot badannya karena terjadi 

penambahan pada tenunan urat dagingnya (Crampton dan Harris, 1969; Maynard dan 

Loosli, 1969), hal ini terkonfirmasi dari kenaikan bobot badan pada semua level LPIJ 

pada penelitian ini. 

Walaupun secara statistik tidak berbeda nyata, tetapi ada kecenderungan 

penurunan konsumsi N (P<0,11) dan kenaikan N feses (P<0,15) kambing Kacang 

dengan naiknya konsentrasi LPIJ di dalam ransum percobaan, sehingga hal ini  

menyebabkan N yang terserap turun dengan signifikan (P<0,05). Kadar N urin 

cenderung meningkat seperti N feses dengan naiknya konsumsi LPIJ, sehingga N 

teretensi atau N yang tertinggal didalam tubuh ternak juga cenderung menurun dengan 

kenaikan konsumsi LPIJ (P<0,06). Turunnya retensi N menyebabkan nilai biologis 

(BV) dan jumlah nitrogen yang termanfaatkan oleh kambing Kacang (NNU) cenderung 

turun dengan naiknya konsentrasi LPIJ di dalam ransum. Nilai biologis nitrogen atau 

Biological Value (BV) adalah persentase jumlah nitrogen yang tertinggal dalam tubuh 

ternak setiap satu satuan nitrogen yang terserap, sedangkan jumlah nitrogen yang 

termanfaatkan atau Net Nitrogen Utilization (NNU) adalah persentase jumlah nitrogen 

yang tertinggal dalam tubuh ternak setiap satu satuan nitrogen yang dikonsumsi atau 

hasil bagi antara N teretensi dengan nitrogen yang dikonsumsi. Nilai BV dan NNU 

berbanding lurus dengan retensi nitrogen. 

Walaupun secara statistik tidak berbeda nyata, tetapi tampak bahwa semakin 

tinggi kadar LPIJ di dalam ransum akan menurunkan jumlah N yang teretensi. Besarnya 

retensi N mempengaruhi pertumbuhan kambing Kacang, hal ini tampak dari PBBH 

kambing Kacang yang juga sedikit turun dengan semakin rendahnya retensi N walaupun 

tidak nyata secara statistik  (Tabel 2). 

Jumlah N yang teretensi pada penelitian ini lebih rendah dibandingkan retensi N 

domba lokal sebesar 12,48 g/ekor/hari dengan konsumsi protein 19,61 g/kg
0,75

/hari pada 

penelitian Purbowati (2001). Konsumsi protein dan retensi N pada perlakuan R0 lebih 

tinggi dibandingkan hasil penelitian Khoerunnisa (2006) pada kambing Kacang dan 

domba lokal yang memperoleh hasil konsumsi protein dan retensi N pada kambing 

Kacang nyata lebih rendah dibandingkan domba (P<0,05) dengan nilai sebesar 6,97 

g/kg
0,75

/hari vs 7,64 g/kg
0,75

/hari untuk konsumsi protein, dan 6,77 gr/ekor/hari vs 7,86 

g/ekor/hari untuk retensi N. Konsumsi N dan N yang teretensi penelitian ini lebih tinggi 

dibandingkan kambing Kacang yang diberi ransum rumput lapang dan daun kaliandra 



dengan perbandingan 40:60, yaitu konsumsi N sebesar 7,17 g/ekor/hari dan retensi N 

sebesar  3,32 g/ekor/hari (Aoetpah et al., 2010). Diduga jumlah N yang teretensi antara 

lain dipengaruhi oleh kandungan protein pakan, konsumsi bahan kering pakan, genetik 

ternak dan adanya antinutrisi seperti misalnya tanin di dalam pakan. 

Kecenderungan naiknya N urine dengan naiknya konsentrasi LPIJ dalam ransum 

(Tabel 4) diduga dapat disebabkan oleh berlebihnya N dalam ransum yang tidak 

termanfaatkan, sisa protein tubuh atau naiknya produksi protein mikrobia. menurut 

McDonald et al. (2002), kandungan protein kasar (N) pada urin dapat berasal dari sisa 

pembakaran protein tubuh yang menghasilkan urea darah atau derivat purin yang 

berasal dari mikroba yang diserap dalam saluran pencernaan dan mengalami 

metabolisme di dalam sel tubuh, jika urea (CO(NH)2)2. tidak mengalami daur ulang 

(recycling) maka N urin akan meningkat.  

Hasil percobaan keseimbangan nitrogen ini menunjukkan nilai biologi protein 

dalam LPIJ yang lebih rendah dibandingkan rumput raja, walaupun hasil analisis 

proksimat menunjukkan kandungan protein LPIJ lebih tinggi dibandingkan rumput raja 

(Tabel 1), tetapi tidak semua protein dapat diserap dan dimanfaatkan oleh kambing 

Kacang, hal ini tampak dari jumlah N dalam feses yang semakin tinggi dengan 

bertambahnya konsentrasi LPIJ di dalam ransum. Faktor yang mempengaruhi hal 

tersebut diduga adalah kandungan tanin dan lignin LPIJ yang membentuk ikatan yang 

kuat dengan nutrien. Tanin dapat mengikat protein dan karbohidrat cukup kuat sehingga 

sebagian nutrien lolos dari pencernaan di rumen dan pasca rumen. Diduga semakin 

tinggi rasio tanin/protein, penghambatan proteolisis dilakukan dengan melapisi 

permukaan protein pakan dengan komponen polifenol dari tanaman mengandung tanin 

(McManus et al., 1981). Lignin diduga juga menyebabkan penurunan kecernaan 

protein. Kandungan lignin yang cukup tinggi dalam LPIJ membentuk ikatan yang kuat 

dan mencegah tercernanya nutrien oleh mikroba rumen dan enzim-enzim pencernaan 

pasca rumen. Menurut McDonald et al. (2002), lignin merupakan bagian penyusun 

tanaman yang tidak dapat dicerna oleh mikrobia anaerobik rumen, kemungkinan karena 

rendahnya kandungan oksigen dan struktur condensed pada lignin sehingga 

menghalangi hidrolisis, sementara itu mikrobia anaerobik dalam rumen juga tidak 

menghasilkan enzim lignolitik. Besarnya jumlah selulosa yang dapat didegradasi dalam 

rumen terutama tergantung pada derajad lignifikasi material tanaman tersebut. Hasil 

penelitian ini serupa yang diperoleh oleh Aoetpah et al. (2010) yang memperoleh 

kenaikan rata-rata kadar nitrogen dalam feses dan urin menggunakan daun kaliandra 

sebagai campuran pakan basal kambing Kacang. Menurut Tangendjaja et al. (1992) 

tanin kaliandra dapat melindungi protein dari pemecahan mikroba rumen, tetapi apabila 

tanin terlalu banyak maka perlindungan begitu kuat sehingga protein terlindung (by 

pass) tidak dapat dimanfaatkan oleh pencernaan dalam usus dan dikeluarkan lagi oleh 

ternak melalui feses dan urin. 

 

Kesimpulan 

 

Limbah padat industri jamu dapat digunakan sebagai pengganti rumput dalam 

ransum kambing kacang maksimal pada level 30% karena menghasilkan tingkat 

konsumsi ransum, produktivitas, dan retensi N yang tidak berbeda dibandingkan ransum 

standar. Rendahnya kecernaan ransum mengandung LPIJ disebabkan kandungan lignin 

dan metabolit sekunder di dalam LPIJ yang lebih tinggi dibandingkan rumput raja dan 

ukuran partikel LPIJ yang lebih kecil. 
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