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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan hijauan dan pakan 
penguat (konsentrat) terhadap performance kambing betina lokal. Penelitian ini dilaksanakan di 
peternakan kambing milik Bapak Kaserin, di Desa Satak I, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. 
Pengambilan data dilakukan pada tanggal  01 Mei sampai dengan 30 Juni 2010. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kambing betina lokal sebanyak 15 ekor. Umur 
kambing berkisar 6 - 7 bulan, dengan berat badan rata-rata 20,49 kg, koefisien keragaman sebesar 4,86%. 
Pakan Hijauan terdiri dari daun sengon, lamtoro, kacang-kacangan, rumput gembala,  dan daun randu.  
Adapun konsentrat yang diberikan terdiri dari: bungkil kedelai, jagung, dedak padi, pollard, bungkil 
kelapa, mineral. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan dengan 
Rancangan Acak Lengkap. Analisa data menggunakan analisa ragam untuk Rancangan Acak Lengkap, 
dan apabila terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan Uji Nyata Jujur. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa  berdasarkan hasil analisa ragam diketahui terdapat pengaruh 
yang sangat nyata (P<0,01) pemberian pakan hijauan dan pakan penguat (konsentrat) terhadap konsumsi 
pakan dan pertambahan bobot badan kambing betina lokal. Rata-rata konsumsi  pakan (gr/ek/minggu) 
pada masing-masing perlakuan secara berturut turut: K0= 25.371 ± 44,327; K1= 24.149 ± 177,626; K2= 
23.224 ± 310,852. Adapun rata-rata pertambahan bobot badan (kg/ekor/minggu) pada masing-masing 
perlakuan adalah sebagai berikut: Ko=  0,792 ± 0,095; K1= 1,124 ± 0,105; K2=  1,392 ± 0,135. 
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ABSTRACT 

This research was conducted on May 01st – June 30th 2010 in Satak I village of Puncu subdistrict,  
Kediri district. The aim of this research is to know the effect of forages and concentrates feed to the 
performance of local female goat.  

This research  used 15 local female goats, the range of age are 6-7 months old and 20,49 kg body 
weight, which are placed in 15 batteray cages. Feed given is forages and concentrates. There are two 
types of forages that were fed to goats: legumes and grasses.The research  method is Complete 
Randomited Design, and five time replications. The data  is analyzed by  varians analyzed  of  Complete 
Randomited Design and HSD Test.  

The  research result shows that there is a significant effect (P< 0,01) of forages and  concentrates 
feed to consumtion rate and average gain  of local female goat. The average of consumtion rate for each 
female goat (g/week) are:  K0= 25.371± 44,327; K1= 24.149±177,626; K2= 23.224±310,852. While the 
average gain (kg/week) are: K0=0,792±0,095; K1= 1,124±0,105; K2= 1,392±0,135. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Key words: concentrates feed, performance, local female goat 
 
 
I. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 

Pemeliharaan ternak kambing di 
Indonesia secara tradisional telah 
dilaksanakan secara turun-temurun oleh 
sebagian petani. Selama ini komoditi 
tersebut lebih banyak berfungsi sebagai 
ternak tabungan. Artinya kambing cepat 

diuangkan (dijual) dengan cepat jika petani 
memerlukan uang dalam jumlah besar dan 
mendesak. Sebagai usaha peternakan rakyat 
yang dikelola secara sederhana, tidak 
mengherankan perkembangan usaha ternak 
kambing di Indonesia tidak mengalami 
perkembangan yang cukup berarti. Produk
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utama dari usaha peternakan kambing selama ini 
lebih banyak terfokus pada produksi anak atau 
daging (breeding) dan pupuk organik sebagai 
produk sampingan (Sutama dan Budiarsana, 
2009). 

Selain itu, ternak kambing sudah lama 
diusahakan oleh petani atau masyarakat sebagai 
usaha sampingan atau tabungan. Karena 
pemeliharaan dan pemasaran hasil produksi 
(baik daging, kotoran maupun kulitnya) relatif 
mudah (Anonymous, 1993). Sedangkan jenis 
yang dikembangkan masih terbatas pada jenis 
kambing lokal sesuai dengan wilayahnya. 
Sebagai contoh di pulau Jawa lebih banyak 
masyarakat yang memelihara kambing kacang 
sedangkan di pulau Sulawesi kebanyakan 
kambing merica dan kambing gembrong banyak 
ditemui di pulau Bali. 

Peternakan kambing di Indonesia yang 
masih berskala kecil perlu diusahakan secara 
komersial. Hal ini perlu dikembangkan karena 
adanya pertumbuhan penduduk sekitar 1,234 % 
dan kenaikan tingkat daya beli masyarakat. 
Kebutuhan daging selama ini belum mencukupi 
permintaan              ± 400.000 ton/th, sehingga 
masih mengandalkan impor daging (Mulyono 
dan Subangkit, 1998) 

Untuk meningkatkan produktifitas dan 
memanfaatkan produk semaksimal mungkin, 
perlu desiminasi teknologi yang ada. Pendapatan 
dan kesejahteraan petani pun diharapkan akan 
meningkat, khususnya di pedesaan. Oleh karena 
itu, perlu adanya informasi yang benar dan 
lengkap tentang  beternak kambing. Kunci 
sukses beternak kambing antara lain adalah 
kesenangan ternak yang dipelihara, disiplin 
menerapkan teknologi yang ada, mengetahui 

informasi pasar dan mampu memasarkan produk 
yang dihasilkan. 

Penggemukan adalah suatu proses 
produksi untuk menghasilkan ternak dengan 
berat badan atau karkas tertentu dalam waktu 
yang sesingkat mungkin. Oleh karena itu faktor 
pertumbuhan dan persentase karkas/daging yang 
dihasilkan menjadi hal yang penting dalam 
pemilihan ternak untuk digemukkan. 

Penggemukan dapat dilakukan kapan saja 
asalkan faktor ketersediaan pakan mencukupi. 
Penggemukan ternak umumnya dipelihara 
secara intensif (dikandangkan). Ukuran 
kandangnyapun relatif kecil untuk menghindari 
hilangnya energi karena banyak bergerak. Pakan 
yang diberikan juga khusus dan terkontrol 
sehingga dapat memberikan pertumbuhan 
maksimal dan kualitas karkas/daging yang tinggi 
(Sutaman dan Budiarsana, 2009). 

Dilihat dari sisi ternaknya penggemukan 
sebaiknya dilakukan setelah ternak mencapai 
dewasa (tidak ada pertumbuhan tulang/kerangka 
lagi). Dengan demikian konsumsi gizi sebagian 
besar digunakan untuk pembentukan daging 
(Mulyono dan Subangkit, 1998). 

Kambing sangat menyukai daun-daunan 
dan hijauan seperti turi, dadap, lamtoro, dan 
rerumputan lainnya. Hijauan dan daun-daunan 
lebih disukai daripada rumput, selain itu 
kambing juga menyukai limbah dapur (ampas 
kelapa segar, sisa-sisa sayuran, limbah sayuran, 
daun singkong dan jerami kacang tanah), limbah 
industri (dedak padi, dedak jagung, dan ampas 
tahu). Kebutuhan nutrisi kambing berbeda-beda 
sesuai dengan kondisi umur, status fisiologis dan 
tingkat produktifitas. Pemberian pakan untuk 
kambing dapat diformulasikan seperti yang 
tercantum dalam Tabel 1. 

  
Tabel 1. Jumlah Pemberian Pakan Kambing 

Status Ternak Kambing Rumput (%) Legum  (%) 
Pejantan 
Betina dewasa 
Betina bunting 
Betina menyusui 
Kambing muda 

75 
75 
60 
50 
60 

25 
25 
40 
50 
40 

Sumber : Agus Suparyanto, Balai Penelitian Ternak, Ciawi, Bogor, (1995) 
 
 
 

Bahan pakan penggemukan dapat 
beragam, tetapi komposisi gizi harus sesuai 
untuk tujuan produksi (penggemukan). Jumlah 
pemberian tergantung berat badan (10 – 15 %). 
Perbandingan pakan hijauan dan pakan 

tambahan (konsentrat) minimal 80 : 20. Adapun 
jenis pakan tambahan lainnya dapat berupa 
campuran beberapa limbah hasil pertanian, 
seperti ampas kacang kedelai, dedak padi, dedak
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gandum, bungkil inti sawi, bungkil kelapa, serta 
molases dan mineral atau vitamin. 

Pakan tambahan tersebut diberikan 
sebanyak 0,5 – 1 kg/ekor/hari dengan PK 14 – 
16 %. Adapun ketersediaan air minum harus ada 
setiap saat (Sutama dan Budiarsana, 2009). 

1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh pemberian pakan hijauan 
dan pakan penguat (konsentrat)  terhadap 
performance kambing betina lokal. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pemberian pakan hijauan dan pakan 
penguat (konsentrat) terhadap performance 
kambing betina lokal. 
 

1.4 Manfaat Penelitian 
 Dari hasil penelitian ini kita dapat 

memperoleh informasi tentang pengaruh 
pemberian pakan hijauan dan pakan 
penguat (konsentrat) terhadap 
performance kambing betina lokal . 

 Untuk dasar pijakan bagi penelitian 
selanjutnya. 

 
1.5 Hipotesis Penelitian 

Terdapat pengaruh yang nyata pemberian 
pakan hijauan dan pakan penguat (konsentrat) 
terhadap performance  kambing betina lokal. 

 
II. MATERI DAN METODE PENELITIAN 
2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di peternakan 
Bapak Kaserin, di Desa Satak I, Kecamatan 
Puncu, Kabupaten Kediri. Pengambilan data 

penelitian  dilakukan mulai tanggal 1 Mei – 30 
Juni 2010. 

 
2.2.  Materi Penelitian 

Materi penelitian ini adalah kambing 
betina lokal sebanyak 15 ekor, umur kambing 
sekitar 6 – 7 bulan (kambing dara) dengan bobot 
badan rata-rata 20,49 kg dan hasil perhitungan 
koefisien keragaman sebesar 4,86 %   

 Bahan-bahan yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. pakan hijauan (daun sengon, lamtoro, 

kacang-kacangan, rumput gembala, 
daun randu) 

b. pakan penguat / konsentrat yang 
terdiri dari: bekatul, jagung, bungkil 
kelapa, bungkil kedelai, polard, 
mineral. Adapun formulasi 
konsentrat sebagaimana tercantum 
pada Lampiran 8. 

 Alat-alat yang diperlukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
Sabit, sapu lidi, garuk, alat timbangan 
berat badan kambing, timbangan pakan,  
timba, gerobak, recording hasil. 

 
2.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah percobaan 
dengan menggunakan rancangan acak lengkap 
(Sastrosupadi, 1977). Perlakuan dalam 
penelitian ini adalah  
Ko = kambing yang diberi pakan hijauan saja 
K1 = kambing yang diberi pakan hijauan + 
konsentrat 0,5 kg pada pagi saja 
K2 = kambing yang diberi pakan hijauan + 

konsentrat 0,5 kg pada pagi hari +  0,5 kg 
diberikan pada sore hari

 
Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 5 kali. Adapun denah pengacakan kandang sebagai 

berikut : 
 

K2 (1) Ko (5) K1 (3) Ko (1) K2 (3) 
K1 (2) K2 (2) Ko (4) K1 (1) K1 (5) 
Ko (2) K2 (4) Ko (3) K2 (5) K1 (4) 

 
 

2.4. Prosedur Penelitian 
Kambing ditempatkan satu per satu dalam 

kandang model panggung,  dengan ukuran 
kandang 75 cm x 100 cm per ekornya. 
Kemudian pemberian hijauannya (daun sengon, 
lamtoro, randu, kacang-kacangan, rumput 
gembala) diberikan pagi jam 07.00 sebelum 
kambing dikasih konsentrat dan sore jam 16.30, 
standar pemberian hijauan 10 – 15 % dari berat 

badan kambing. Pakan hijauan dan konsentrat 
yang diberikan selalu ditimbang untuk 
mengatahui jumlah konsumsi dengan tepat. 
Minum diberikan secara addlibitum. 

Mengacu pada standart pemberian 
konsentrat menurut (Gunawan, 1988). Yakni 
konsentrat diberikan 0,5 – 1 kg/ekor/hari dengan 
frekuensi 2x sehari pagi dan sore. Adapun
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perlakukan pemberian konsentrat adalah 
sebagaimana ditetapkan dalam penelitian. 

Untuk mengetahui jumlah konsumsi 
pakan yaitu menghitung jumlah pakan yang 
diberikan dikurangi jumlah pakan sisa. Untuk 
mengetahui prosentase formulasi pakan penguat 
dapat dilihat di Lampiran 1. 

2.5. Analisa Data 
Data yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan analisa dengan analisa ragam untuk 
RAL jika terdapat perbedaan pengaruh yang 
nyata atau sangat nyata maka dilanjutkan 
dengan Uji  Nyata Jujur 5%. 

 
2.6. Batasan Istilah 
 Performance  :Penampilan kambing betina lokal yang meliputi konsumsi pakan, dan pertambahan bobot 

badan. 
 Konsentrat :Makanan penguat yang terdiri dari satu atau lebih unsur zat makanan dalam konsentrasi 

yang lebih tinggi dari rumput atau daun-daun yang lain. 
 Pertambahan Bobot Badan (PBB): Diukur tiap 10 hari sekali selama penelitian 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Pengaruh Pemberiaan Pakan Hijauan 

dan Pakan Penguat ( Konsentrat ) 
terhadap Konsumsi Pakan Kambing 
Betina Lokal 

 
Dari sudut nutrisi makanan bagi ternak 

kambing merupakan salah satu unsur yang sangat 
penting dalam menunjang kesehatan, pertumbuhan, 
dan reproduksinya. Ternak ruminasia yang normal 

(tidak dalam keadaan sakit/sedang berproduksi), 
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 
pakannyapun akan meningkat. Rata – rata 
konsumsi  pakan kambing betina lokal pada 
masing – masing perlakuan sebagaimana dapat 
dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Rata – rata konsumsi pakan ternak kambing  ( gr /ekor/minggu pada masing-masing 

perlakuan 
Perlakuan Rata – rata 

K0 

K1 

K2 

25.371 ±  44,327c 

24.149 ± 177,626b 

23.224 ± 310,852a 

Keterangan: notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
P<0,01 

 
Grafik rata-rata konsumsi pakan kambing betina lokal pada masing-masing perlakuan 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Rata-rata konsumsi pakan kambing betina lokal pada masing-masing perlakuan 
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Pada penelitian ini jumlah hijauan dan 
konsentrat yang diberikan sudah sesuai dengan 
standar kebutuhan ternak kambing betina, yaitu 
rata-rata pemberian hijauannya 15-20% dari 
bobot badan. Hijauan yang diberikan berupa daun 
sengon, lamtoro, rumput gembala, daun randu 
dan kacang-kangan. Sedangkan makanan penguat 
yang diberikan berjumlah 0,5-1 kg/ekor/hari yang 
terdiri dari bekatul, jagung, bungkil kelapa, 
bungkil kedelai, polard dan mineral Anonymous 
(2008), menyatakan bahwa jenis dan cara 
pemberiaan makanan disesuaikan dengan umur 
dan kondisi ternak. Pakan yang diberikan harus 
cukup protein, vitamin dan mineral, mudah 
dicerna, tidak beracun dan disukai ternak, murah 
dan mudah diperoleh. Lebih lanjut Anonymous 
(2008) menambahkan bahwa pemberiaan pakan 
konsentrat harus disesuaikan dengan tujuan 
pemeliharaan ternak kambing. Kebutuhan pakan 
kambing jantan dan betina dewasa yaitu 75% 
rumput dan daun – daunan, 25% kacang – 
kacangan dan konsentrat sebanyak 200 – 
250ekor/hari. 

Berdasarkan hasil analisa ragam (Lampiran 
4) dapat diketahui bahwa perlakuan pemberian 
pakan hijauan dan pakan penguat memberikan 
pengaruh yang sangat nyata P<0,01 terhadap 
konsumsi pakan kambing betina lokal. Pada 
grafik diatas nampak bahwa rata-rata konsumsi 
pakan terendah dijumpai pada perlakuan 3 (K2)  
yaitu 23.224 ± 310,852 g/ekor/minggu, 
sedangkan rata-rata konsumsi pakan tertinggi 
nampak pada perlakuan 1 (K0) yaitu 25.371 ± 
44,327 g/ekor/minggu.  

Hal ini menunjukkan bahwa dengan 
semakin bertambah pemberiaan konsentrat maka 
jumlah hijauan yang dikonsumsi semakin 
berkurang. Pemberian konsentrat dan hijauan 
secara bersama-sama tersebut  memungkinkan 
kedua jenis pakan dapat saling melengkapi 
gizinya. Diketahui bahwa hijauan pakan 
merupakan makanan utama bagi ternak 
ruminansia dan berfungsi sebagai sumber gizi, 
yaitu protein, sumber tenaga, vitamin dan 
mineral. Sementara itu konsentrat merupakan 
makanan penguat yang terdiri dari bahan baku 

yang kaya karbohidrat dan protein. Murtidjo 
(2009), menyatakan bahwa suplementasi dengan 
makanan penguat/konsentrat pada makanan 
ternak kambing bertujuan agar kebutuhan ternak 
kambing akan zat – zat makanan yang diperlukan 
untuk hidup pokok, pertambahan, produksi, dan 
reproduksi dapat terpenuhi. Selain itu tujuan 
suplementasi makanan penguat tersebut adalah 
untuk meningkatkan daya guna makanan atau 
menambah nilai gizi makanan, menambah unsur 
makanan yang difisien serta meningkatkan 
kecernaan makanan. Dengan semakin 
bertambahnya jumlah konsentrat yang diberikan 
pada penelitian ini maka ternak kambing dapat 
terpenuhi kebutuhan gizinya yang diperoleh dari 
konsentrat sehingga konsumsi hijauan akan 
makin berkurang. 

Lebih lanjut dijelaskan Anonymous (2009), 
bahwa salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi tinggi rendahnya konsumsi pakan 
pada ternak ruminansia adalah kandungan nutrisi. 
Konsentrasi nutrisi yang sangat berpengaruh 
terhadap konsumsi pakan adalah konsentrasi 
energi yang terkandung di dalam pakan. 
Konsentrasi energi pakan ini berbanding  terbalik  
dengan tingkat konsumsinya. Makin tinggi 
konsentrasi energi di dalam pakan, maka jumlah 
konsumsinya akan menurun. Sebaliknya, 
konsumsi pakan akan meningkat jika konsentrasi 
energi yang dikandung pakan rendah. Sehingga 
menurunnya jumlah konsumsi hijauan kambing 
betina lokal pada penelitian ini disebabkan oleh 
semakin  bertambahnya jumlah konsentrat yang 
ditambahkan dalam pakan, yang mana diketahui 
bahwa konsentrat tersebut kaya akan zat gizi 
karbohidrat yang merupakan sumber energi bagi 
ternak. 

 
3.2.  Pengaruh Pemberiaan Pakan Hijauan 

dan Pakan Penguat ( konsentrat ) 
terhadap Pertambahan Bobot  Badan 
(PBB)  Kambing Betina Lokal. 

 
Rata – rata pertambahan bobot badan 

kambing betina lokal pada  masing – masing 
perlakuan sebagaimana nampak pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Rata – rata PBB Kambing Betina Lokal (kg)/ekor/minggu pada berbagai perlakuan. 

Perlakuan Rata – rata PBB 
K0 

K1 

K2 

0,792 ± 0,095a 

1,124 ± 0,105b 

1,392 ± 0,135c 
Keterangan :  Notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan pengaruh yang sangat 

nyata (P < 0,01). 
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Grafik rata-rata PBB kambing betina lokal pada masing-masing perlakuan 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Rata-rata PBB kambing betina lokal pada masing-masing perlakuan 
 

Hasil analisa ragam ( Lampiran 6) 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh 
yang sangat nyata P < 0,01 pada PBB kambing 
betina lokal yang diberi perlakuan  dengan jenis 
pakan yang berbeda. Rata – rata PBB terendah 
nampak pada perlakuan 1 (K0) = 0,7928 ± 0,095 
kg/ekor/minggu, yaitu kambing yang diberi pakan 
hijauan saja tanpa penambahan konsentrat. 
Sedangkan PBB tertinggi terdapat pada perlakuan 3 
(K2) = 1,392 ± 0,136 kg/ek/minggu yaitu pakan 
kambing yang terdiri dari hijauan  dan ditambah 1 
kg konsentrat. 

Berdasarkan hasil diatas maka dikatakan 
bahwa penambahan konsentrat pada pakan dapat 
meningkatkan PBB kambing betina 
lokal.Anonymous (2008), menyatakan bahwa ternak 
kambing yang dipelihara secara semi intensif atau 
intensif, pertambahan bobot badannya dapat 
mencapai 50 – 150 gr/ekor/ hari. Adapun dari 
penelitan ini diperoleh rata – rata PBB pada masing 
– masing perlakuan lebih tinggi yaitu berkisar 113 
gr – 199 gr/ekor/ hari. Hal ini disebabkan adanya 
pengaruh yang positif dari penambahan konsentrat 
pada makanan yang diberikan.  

Kambing sangat memerlukan  pakan penguat 
untuk mencukupi kebutuhan gizinya. Pakan 
penguat ( konsentrat ) tersebut tidak boleh diberikan 
terlalu banyak, sehingga pemberiaannya dilakukan 
sebelum kambing diberi pakan hijauan. Pemberiaan 
makanan kasar bersama makanan penguat 
memungkinkan setiap bahan baku dapat saling 
menutupi kekurangan. Sebab tidak ada bahan 
makanan ternak yang berasal dari tanaman yang 
sanggup menyediakan semua unsur makanan yang 
dibutuhkan oleh ternak secara lengkap, baik 
kuantitatif maupun kualitatif. Konsentrat dapat 

diberikan 1 kg/ekor per hari dengan frekuensi 2 kali 
sehari pagi dan sore. ( Gunawan, 1989 ) 

Martidjo (2009), juga menyatakan bahwa 
konsentrat atau makanan untuk penggemukan 
kambing sangat mendukung pertambahan berat 
badan, selain pemberiaan makanan yang berupa 
hijauaan pakan. Kebutuhan konsentrat untuk 
kambing dewasa yang digemukkan adalah 0,5 – 1,0 
kg. Makanan penguat diberikan dalam bantuk bubur 
atau diaduk dengan air panas dan diberikan pada 
pagi atau sore hari. Kambing yang digemukkan 
secara semi intensif atau digembalakan , sebaiknya 
makanan penguat diberikan sekali dalam jumlah 0,5 
kg/ekor per hari. Sementara itu untuk kambing yang 
digemukkan intensif atau di kandang, hijauan pakan 
yang diberikan tidak terbatas dan makanan penguat 
diberikan adalah 1 kg/ekor per hari. Pemberiaan 
dilakukan 2 kali dengan jatah 0,5 kg pada pagi dan 
sore hari. 

Penambahan konsentrat dapat meningkatkan 
kecernaan makanan sehingga kebutuhan zat – zat 
makanan untuk pertumbuhan dapat terpenuhi yang 
diekspresikan dengan PBB yang lebih bagus. 
Murtidjo (2009), menyatakan bahwa keuntungan 
pemberiaan makanan kasar bersama makanan 
penguat adalah adanya kecenderungan 
mikroorganisme dalam rumen dapat memanfaatkan 
makanan penguat terlebih dahulu sebagai sumber 
energi, dan selanjutnya dapat memamfaatkan 
makanan berserat kasar yang ada. Dengan demikian 
mikroorganisme rumen lebih mudah dan lebih cepat 
berkembang populasinya sehingga semakin banyak 
pula protein mikrobial yang tersedia. Protein 
mikrobial merupakan salah satu sumber protein 
yang masuk abomasum ruminansia dan sangat 
penting artinya bagi pertumbuhan dan  
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perkembangan ternak ruminansia yang optimal. 
Sehingga dapat dikatakan bahwa pemberiaan 
makanan yang mengandung serat kasar bersama 
makanan penguat memungkinkan setiap bahan 
akan dapat saling menutupi kekurangan. Sebab, 
tidak ada bahan makaan ternak yang berasal dari 
tanamam yang sanggup menyediakan semua 
unsur makanan yang dibutuhkan oleh ternak 
secara lengkap, baik kuantitatif maupun 
kualitatif. 
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
4.1. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Pemberian pakan hijauan dan pakan penguat 

(konsentrat) berpengaruh sangat nyata  (P < 
0,01 ) terhadap konsumsi pakan kambing 
betina lokal . Rata-rata konsumsi pakan 
terrendah  diperoleh pada perlakuan K2  yaitu 
sebesar: 23.224 ± 310,852 gr/ek/minggu, 
sedangkan rata-rata  konsumsi pakan tertinggi 
diperoleh pada perlakuan K0 yaitu : 25.371 ± 
44,327 gr/ek/minggu. 

2. Pemberian pakan hijauan dan pakan penguat 
(konsentrat) berpengaruh sangat nyata  (P < 
0,01 ) terhadap Pertambahan Bobot Badan 
kambing betina lokal.  Rata-rata PBB 
terendah dan tertinggi secara berturut-turut 
dijumpai pada perlakuan K0 dan K2, yaitu 
sebesar : 0,792 ± 0,095 dan 1,392 ± 0,135 
kg/ek/minggu. 
 

4.2. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian maka 

saran yang dapat diberikan adalah: 
1. Konsentrat dapat diberikan bersama-sama 

dengan hijauan dalam jumlah 1 kg /ekor/hari 
untuk mendapatkan PBB yang tinggi pada 
ternak kambing betina lokal. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut 
dengan menggunakan materi penelitian yaitu 
jenis kambing yang berbeda. 
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