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ANALISIS PROKSIMAT PAKAN DENGAN TAMBAHAN PROBIOTIK
DAN TANPA PROBIOTIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PERTUMBUHAN BOBOT TUBUH DOMBA EKOR TIPIS
Dediane Ndona Paila Bouka Keremata
151434035
Universitas Sanata Dharama
ASBTRAK
Pakan menjadi bagian dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan
ternak. Pakan ternak dibagi kedalam dua jenis, yaitu pakan hijauan dan pakan
konsentrat.. Suplemen probiotik H++ merupakan suplemen yang sudah lama
digunakan sebagai bahan tambahan pada pakan ternak. Domba Ekor Tipis
merupakan domba asli Indonesia yang kurang produktif. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui perbedaan kandungan proksimat pakan dengan tambahan
probiotik dan tanpa probiotik serta pengaruh pemberian pakan terhadapap bobot
tubuh Domba Ekor Tipis.
Penelitian ini mengunakan pakan ternak yang diberi probiotik dan tidak
diberi probiotik. Komposisi pakan yang diberikan terdiri dari rumput
lapang/rumput alam dan pollard (9:1). Pakan ternak yang diberi probiotik dan
tidak diberi probiotik dianalisis kandungan proksimatnya meliputi bahan kering,
abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen
(BETN-N). Domba Ekor Tipis yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 8
ekor terdiri dari 4 ekor yang diberi pakan probiotik dan 4 ekor yang tidak diberi
pakan tanpa probiotik. Dalam proses pemberian pakan dilakukan jedah perlakuan
selama 4 hari (khusus Domba Ekor Tipis yang diberi pakan probiotik). Bobot
tubuh Domba Ekor Tipis akan di timbang sebelum diberi pelakuan dan setelah
satu minggu diberi perlakuan.
Hasil analisis proksimat menunjukkan adanya perbedaan pada pakan
dengan tambahan probiotik dan tanpa probiotik, dimana kandungan paling baik
terdapat pada pakan dengan tambahan probiotik. Domba Ekor Tipis dengan
pemberian pakan probiotik memiliki bobot tubuh yang lebih besar dengan ratarata pertambahan bobot tubuh mencapai 0,9 kg sedangkan Domba Ekor Tipis
yang diberi pakan tanpa probiotik hanya mencapai 0,3 kg.
Kata kunci : pakan ternak, probiotik, analisis proksimat, bobot tubuh dan Domba
Ekor Tipis.
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PROXIMATE ANALYSIS OF FEEDS WITH ADDITIONAL PROBIOTICS
AND WITHOUT PROBIOTICS AND THEIR IMPACTS AGAINST THE
WEIGHT OF THIN-TAILED SHEEP BODY
Dediane Ndona Paila Bouka Keremata
151434035
Sanata Dharama University
ASBTRACT
Feed is part of supporting livestock growth and development. Animal
feed is divided into two types, namely forage feed and concentrate feed. Probiotic
supplements H ++ is a supplement that has long been used as an additive in
animal feed. Thin-tailed sheep are native Indonesians who are less productive.
This study aims to study the difference in proximate content of feed with the
addition of probiotics and without probiotics as well as the benefits of feeding on
thin-tailed sheep body weight
This study uses animal feed given probiotics and is not given probiotics.
The composition of feed given consists of field grass / natural grass and pollard
(9: 1). Animal feed given probiotics and not given probiotics were analyzed for
proximate content including dry matter, ash, crude protein, crude fat, crude fiber
and extract material without nitrogen (BETN-N). The thin tail sheep used in this
study were 8 individuals consisting of 4 individuals fed probiotics and 4 animals
that were not fed without probiotics. In the feeding process, treatment is carried
out for 4 days (specifically Thin Tail Sheep fed probiotics). Thin-tailed sheep body
weight will be weighed before being treated and after one week treated.
Proximate analysis results show differences in feed with additional
probiotics and without probiotics, where the content is best found in feeds with
additional probiotics. Thin-tailed sheep with probiotic feeding have a greater
body weight with an average body weight gain of 0.9 kg whereas Thin-tailed
sheep fed without probiotics only reach 0.3 kg.

Keywords: animal feed, probiotics, proximate analysis, body weight and thin tail
sheep.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pakan ternak adalah bahan dari hasil pertanian, perikanan,
peternakan dan bahan-bahan lain yang dapat digunakan sebagai bahan
makanan bagi ternak. Pakan ternak sangat berperan penting terhadap
perkembangan dari ternak umumnya dan ternak ruminansia. Penelitian
Bidura (2017) menunjukkan bahwa pakan mempengaruhi antara 6070% bobot ternak.
Pakan ternak ruminansia dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu
hijauan dan konsentrat (bahan penguat). Pakan hijauan merupakan
pakan dengan serat kasar yang tinggi terdiri dari rerumputan,
dedaunan hijau dan leguminosa baik dalam keadaaan segar maupun
dalam keadaan kering. Pakan konsentrat merupakan pakan dengan
serat kasar yang sedikit, terdiri dari kacang-kacangan, umbi-umbian,
buah-buahan, dan bahan serealia seperti jagung, padi atau gandum.
Pakan konsentrat dapat juga berasal dari industri kimia seperti protein
sel tunggal, limbah atau hasil ikutan dari produksi bahan pangan
seperti dedak padi dan pollard, hasil ikutan proses ekstraksi seperti
bungkil kelapa dan bungkil kedelai, limbah pemotongan hewan seperti
tepung darah dan tepung bulu, limbah proses fermentasi seperti ampas
bir (Ridla, 2014).
1
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Kandungan nutrisi pada setiap pakan ternak beragam tergantung
jenis pakannya. Analisis proksimat dapat digunakan untuk mengetahui
kandungan nutrisi pakan yang terdiri dari enam fraksi (bahan kering,
abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa
nitrogen (BETN) (Ridla, 2014).
Domba dalam bidang peternakan termasuk hewan ruminansia
kecil, hewan pemamah biak dan mamalia menyusui. Domba banyak
dibudidayakan dan dikembangkan masyarakat secara luas. Domba
memiliki bentuk tubuh, ukuran dan sifat khas lainnya tergantung dari
jenis domba tersebut. Domba merupakan hewan yang bukan hanya
terdapat di negara-negara Eropa saja, namun juga negara-negara di
Asia termasuk Indonesia. Jenis domba lokal Indonesia antara lain
Domba Ekor Tipis, Domba Priangan dan Domba Ekor Gemuk.
Domba dibagi menjadi dua tipe yaitu, domba pedaging dan domba
wol. Peningkatan populasi penduduk berdampak pada permintaan
daging domba meningkat karena kandungan protein dan gizi yang
tinggi pada daging domba (Cahyono, 2016).
Salah satu domba lokal Indonesia yang banyak dipelihara oleh
masyarakat adalah Domba Ekor Tipis. Domba Ekor Tipis yang
dikenal sebagai domba asli Indonesia, dapat dikatakan kurang
produktif sebagai domba pedaging. Daging yang dihasilkan Domba
Ekor Tipis sebesar 45% dari bobot tubuh domba dan bulu wol Domba
Ekor Tipis kurang memiliki kualitas yang baik. Domba Ekor Tipis
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banyak dipelihara oleh masyarakat di pedesaan sebagai usaha
sampingan atau lebih dikenal sebagai ternak rumahan. Keunggulan
dari Domba Ekor Tipis, yaitu memiliki daya adaptasi yang tinggi
terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Ciri-ciri
dari Domba Ekor Tipis sebagai berikut, ukuran badan kecil, bobot
domba jantan 30-40 kg dan domba betina 15-20 kg, warna bulu
Domba Ekor Tipis sangat beragam namun secara garis besar
permukaan bulu Domba Ekor Tipis kasar dan agak panjang, memiliki
telinga yang kecil dan pendek (Cahyono, 2016 ).
Menurut bapak Tumijan yang sudah beternak Domba Ekor Tipis
selama

20

tahun,

pemberian

pakan

pada

ternaknya

masih

menggunakan pola pemberian pakan sederhana dan pemberian
pakannya masih bergantung dengan alam. Pakan yang diberikan pada
ternak berupa berbagai jenis rumput hijau dan pollard. Menurut
Saudarmono dan Sugeng (2011) pemberian pakan dengan cara
tradisional mengakibatkan penambahan berat badan domba setiap
harinya hanya 20-30 gram bila dibandingkan dengan pemeliharaan
secara intensif dapat menghasilkan berat badan domba setiap harinya
50-150 gram. Pemberian pakan konsentrat dan pakan hijauan belum
cukup untuk memperoleh Domba Ekor Tipis dengan bobot tubuh yang
besar, hal ini karena komponen-komponen yang terdapat dalam pakan
belum memenuhi kebutuhan zat gizi untuk Domba Ekor Tipis. Perlu
adanya penambahan suplemen untuk memenuhi zat gizi yang
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dibutuhkan Domba Ekor Tipis. Suplemen tersebut dikenal dengan
istilah probiotik.
Probiotik adalah pakan tambahan yang diberikan pada ternak yang
berupa sel mikroba hidup. Mikroba tersebut memberikan manfaat
yang sangat baik bagi hewan inang yang mengonsumsinya melalui
penyeimbangan flora mikroba intestinalnya (Supriatna dkk, 2016).
Suplemen probiotik H++ merupakan suplemen yang sudah lama
beredar di kalangan peternak dengan jumlah kapasitas ternak yang
besar. Kadar probiotik yang sering diberikan pada ternak sebanyak 1
ml/kg pakan. Penggunaan probiotik pada peternak rumahan dengan
jumlah ternak yang tidak lebih dari 20 ekor belum dilakukan karena
kurangnya informasi mengenai sumplemen probiotik. Suplemen
probiotik H++ terbukti memberikan dampak positif dalam membantu
dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan dari hewan ternak
budidaya intensif.

Didukung dengan hasil penelitian Amien dkk

(2012) menyatakan penggunaan probiotik pada pakan ternak dapat
meningkatkan pertambahan bobot badan harian (PBBH). Hingga saat
ini kandungan proksimat pada pakan yang diberi suplemen H++
belum diketahui sehingga perlu dilakukan uji laboratorium kandungan
gizi pakan.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Proksimat Pakan Dengan
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Tambahan Probiotik Dan Tanpa Probiotik Serta Dampaknya
Terhadap Pertumbuhan Bobot Tubuh Domba Ekor Tipis”.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana perbedaan kandungan proksimat dalam pakan dengan
tambahan probiotik dan tanpa probiotik?
2. Bagaimana pengaruh pemberian pakan dengan tambahan probiotik
dan tanpa probiotik terhadap pertumbuhan bobot tubuh Domba
Ekor Tipis?

C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui perbedaan kandungan proksimat pakan dengan
tambahan probiotik dan pakan tanpa probiotik.
2. Mengetahui

pengaruh

pemberian

pakan

dengan

tambahan

probiotik dan pakan tanpa probiotik terhadap pertambahan bobot
tubuh Domba Ekor Tipis.
`
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
a. Penelitian ini dapat dijadikan syarat untuk memperoleh gelar
sarjana.
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b. Melatih

kemampuan

peneliti

untuk

mengembangkan

pengetahuan dan memecahkan masalah dengan menuangkan
kedalam karya tulis ilmiah.

2.

Bagi Pendidikan
a. Melatih mengembangkan potensi serta keterampilan proses
ilmiah dan membantu peserta didik dalam mengenal atau
mendekatkan diri pada objek atau persoalan biologi.
b. Menambah referensi bahan ajar pembelajaran Biologi materi
Bioteknologi kelas XII SMA.

3.

Bagi Masyarakat
Menambah informasi pada masyarakat terutama bagi para
peternak rumahan mengenai manfaat penggunaan probiotik pada
pakan terutama dalam menaikkan bobot

tubuh ternak.
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BAB II
LANDASAN TEORI
A. Domba Ekor Tipis
Berdasarkan dari catatan sejarah, domba berasal dari daerah
pegunungan di Asia Tengah. Domba tersebar ke seluruh belahan dunia
melalui sektor perdagangan. Daya adaptasi domba yang cukup tinggi
memudahkan domba untuk hidup pada kondisi lingkungan yang
berbeda-beda (Handiwirawan dkk, 2013). Domba termasuk ke dalam
sumber ternak penting yang dapat diperbarui, dikembangbiakkan dan
ditingkatkan kualitasnya. Daerah-daerah di Asia sudah sejak lama
menjadikan domba sebagai pendukung kehidupan sosial ekonomi
masyarakat terutama di kalangan penduduk miskin, peternak kecil,
petani gurem ataupun petani penggarap (Bugiwati, 2016).
Domba merupakan jenis hewan pemalu, cemas, mudah takut,
mempunyai perasaan yang lebih kuat dalam kelompok dan sangat
gelisah bila berpisah dari kelompoknya (Bugiwati, 2016). Domba
pada awalnya diklasifikasikan berdasarkan tipe wolnya, yaitu domba
dengan tipe wol kasar, domba dengan tipe wol sedang dan domba
dengan tipe wol halus (baik). Seiring dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan domba diklasisikasikan lagi berdasarkan tipe ekor, yaitu
tipe ekor panjang, tipe ekor tipis dan tipe ekor gemuk. Perkembangan
selanjutnya domba diklasifikasikan berdasarkan bahan utama yang
7
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dihasilkan, misalnya domba tipe daging dan domba tipe wol
(Handiwirawan dkk, 2013). Berikut populasi domba di Indonesia;

Tabel 2.1. Populasi Domba di Indonesia
Hewan

Populasi/ Tahun
2011

Domba

2012

2013

2014

2015

11.790.612 13.420.439 14.925.898 16.091.838 16.509.330

Sumber: Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan, (2015) dalam Bugiwati,(2016).

Salah satu domba asli Indonesia yang paling banyak dipelihara
oleh masyarakat pedesaan adalah Domba Ekor Tipis. Domba Ekor
Tipis banyak dipelihara karena memiliki daya adaptasi yang tingggi
terhadap

kondisi

lingkungan

yang

kurang

menguntungkan.

Kekurangan dari Domba Ekor Tipis, yaitu kurang produktif jika
diusahakan secara komersial karena karkas (daging) yang dihasilkan
sangat rendah dan bulu kurang berkualitas baik (Cahyono, 2016).
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1. Klasifikasi
Klasifikasi domba dalam Susilorini.dkk (2009) sebagai berikut;
Kingdom

: Animalia

Filum

: Chordata

Kelas

: Mamalia

Ordo

: Artiodactyla

Family

: Bovidae

Subfamily : Caprinae
Genus

: Ovis

Spesies

: Ovis aries

2. Morfologi
Secara morfologi Domba Ekor Tipis memiliki bulu wol
kasar, bewarna putih dominan dengan warna hitam di sekeliling
mata, hidung dan beberapa bagian tubuh lainnya, ekor dari
Domba Ekor Tipis tidak menunjukkan adanya disposisi lemak,
telinga umumnya medium sampai kecil dan sebagian berposisi
menggantung, domba jantan memiliki tanduk melingkar,
sedangkan domba betina umunya tidak memiliki tanduk. Berat
domba jantan 30-40 kg sedangkan domba betina memiliki berat
15-20 kg (Bugiwati, 2016).
Domba Ekor Tipis memiliki sifat prolific (dapat melahirkan
anak kembar 2-5 ekor setiap kelahiran), mudah berkembang
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biak dan tidak dipengaruhi musim kawin (Bugiwati, 2016.
Rukmana dan Yudirachman, 2015).

Sumber: Dokumen pribadi
Gambar. 2.1. Domba Ekor Tipis

3. Tingkah Laku Makan dan Merumput
Domba merupakan hewan ruminansia yang memiliki empat
jenis lambung (rumen, retikulum, omasum, dan bomasum).
Domba termasuk ke dalam hewan yang menyukai jenis-jenis
rumput. Kebutuhan gizi domba belum dapat terpenuhi jika
hanya mengonsumsi rumput saja karena pada umumnya rumput
hanya merupakan bahan pakan sumber energi karena memiliki
kandungan serat kasar lebih dari 18%, sehingga perlu adanya
penambahan pakan sebagai sumber protein (Bugiwati, 2016).
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Sumber : https/www.sridianti.com/sistem-pencernaan-vertebrat.html
Gambar. 2.2.Saluran Pencernaan Domba

Sistem pencernaan pada domba dimulai dari, pakan yang
dimakan oleh domba dikunyah sebentar sebelum ditelan dan
tercampur dengan saliva di dalam mulut untuk melumasinya.
Pakan selanjutnya akan bergerak ke esophagus menuju rumen
(paunch atau ruang fermentasi), retikulum (honey comb,
waterbag, atau pace setter), omasum (berlapis-lapis), abomasum
(perut sejati), usus halus, usus besar, cecum dan anus
(Purbowati, 2009). Menurut Aurora (1989) rumen berbentuk
tabung besar yang memiliki berbagai kantong untuk menyimpan
dan mencampur ingesta bagi fermentasi mikroba. Rumen pada
ternak ruminansia berisi antara 10-15% dari berat badan ternak.
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Rumen

memiliki

menghancurkan

bakteri,

dan

protozoa

mencerna

dan

pakan

jamur

yang

berserat.

Jumlah

organisme dapat mencapai 200 milyar dalam setiap sendok teh,
masa hidupnya singkat, dan setelah mati akan dicerna dan
diserap oleh usus domba. Mikrobia tersebut mengandung
bermacam-macam nutrien, seperti lemak, karbohidrat, protein,
mineral, dan vitamin (Purbowati, 2009). Mikroorganisme dalam
organ pencernaan ruminansia, disajikan pada tabel berikut.
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Jenis Mikroba

Tabel 2.2. Mikrobia dalam Sistem Pencernaan Ruminansia.
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Acetitomaculum ruminis dan Eubacterium limosum

Spesies

Asetogen

Megasphaera elsdeni, Wolinella succinogenes, Veillonella gazogene, Micrococcus lactolytica,

Bakteri

Acid utilizers

Oxalobacter formigenes, Desulfovibrio desulfuricans, Desulfotomaculum ruminis dan Succiniclasticum
ruminis.

Fibrobacter succinogenes, Ruminococcus albus, Clostridium cellobioparum, Clostridium longisporum,

Proteolytic

Pectinolytic

Lipolytic

Hemicellulolytic

Streptococcus bovis, Ruminobacter amylophilus dan Prevotella ruminicola

Prevotella ruminicola, Ruminobacter amylophilus dan Clostridium bifermentans

Treponema saccharophilum dan Lachnospira multiparus

Anaerovibrio lipolytica

Prevotella ruminicola, Eubacterium xylanophilum dan Eubacterium uniformis

Cellulolytic

Amylolytic

Succinivibrio dextrinosolvens, Succnivibrio amylolytica, Selenomonas ruminantium, Lactobacillus

Clostridium lochheadii dan Eubacterium cellulosolvens.

Saccharolytic

acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis,
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Lactobacillus

helveticus,

Bifidobacterium

gobosum,

Bifidobacterium
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Bifidobacterium

Streptococcus caprinus dan Eubacterium oxidoreducens

longum,

Tanninolytic

Megasphaera elsdenii

thermophilum, Bifidobacterium ruminale dan Bifidobacterium ruminantium

Ureolytic

Piromyces communis, Piromyces mae, Piromyces minutus, Piromyces dumbonicus, Piromyces rhizinfl

Entodinium bovis, Entodinium bubalum, Entodinium bursa, Entodinium caudatum, Entodinium

hurleyensis, Neocallimastix variabilis, Orpinomyces joynii dan Orpinomyces intercalaris

aberensis, Cyllamyces icaris, Neocallimastix frontalis, Neocallimastix patriciarum, Neocallimastix

Anaeromyces elegans, Caecomyces communis, Caecomyces equi, Caecomyces sympodialis, Cyllamyces

atus, Piromyces spiralis, Piromyces citronii, Piromyces polycephalus, Anaeromyces mucronatus,

Fungi

Protozoa

chatterjeei, Entodinium parvum, Entodinium longinucleatum, Entodinium dubardi, Entodinium exiguum,

Epidinium caudatum, Isotricha prostoma, Isotricha intestinalis, Dasytricha ruminantium, Diplodinium

dendatum, Diplodinium indicum, Oligoisotricha bubali, Polyplastron multivesiculatum, Eremoplastron
asiaticus dan Eremoplastron bubalus
Sumber : Choudhury.dkk (2015)
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B. Pakan
Pakan merupakan campuran berbagai bahan organik dan anorganik
yang diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan zat-zat
makanan bagi pertumbuhan, perkembangan dan produksi ternak
(Suprijatna, 2010). Pakan menjadi suatu unsur terpenting dalam suatu
usaha peternakan, dengan demikian pemberian pakan harus dilakukan
secara terus-menerus sesuai dengan standar kebutuhan pada masingmasing tingkat umur ternak (Cahyono, 2016). Menurut Ngadiono
(2009) bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan
digunakan oleh ternak, tetapi tidak semua komponen bahan pakan
dapat dicerna oleh ternak. Pakan yang akan diberikan pada ternak
dihitung berdasarkan bobot ternak. Jenis pakan berupa pakan
konsentrat dan pakan hijauan. Pemberian pakan perlu dilakukan
dengan cara yaitu pemberian pakan 15 % dari bobot ternak. Pemberian
pakan dapat juga dilebihkan jumlahnya sebesar 10% untuk menghitung
pakan yang jatuh dan tidak dimakan ternak (Ismail, 2011)
Pakan kasar (roughages) adalah bahan pakan yang memiliki serat
kasar lebih dari 18% dengan protein kasar kurang dari 20%. Pakan
kasar dapat terdiri dari hijauan dan rumput. Pakan konsentrat adalah
pakan dengan jumlah serat kasar kurang dari 18% dan jumlah protein
kasar lebih besar atau kurang dari 20% (Ngadiono, 2009).
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1. Hijauan
Hijauan

merupakan

sumber

pakan

utama

bagi

hewan

ruminansia. Pemberian pakan hijauan pada hewan ruminansia dapat
berasal dari padang penggembalaan atau kebun rumput, telaga,
pematang, serta pinggiran jalan (Akhadiarto, 2009). Bahan hijauan
makanan ternak ruminansia dapat dikelompokkan menjadi hijauan
segar, hijauan limbah pertanian, hijauan awetan, dan limbah
pengelolahan pertanian (Rukmana, 2005). Berikut kandungan gizi
dari hijauan yang dapat diberikan pada ternak ;

a. Rumput alam ( rumput lapangan)
Rumput alam merupakan rumput yang tumbuh liar di
pinggir jalan, semak-semak, pematang dan sebagainya.
Karakteristik rumput alam yaitu tumbuh sendiri, tidak ditanam
dan tidak dipelihara, serta rendah produksinya (Rukmana,
2005). Berikut kandungan gizi rumput alam;
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Tabel 2.3. Kandungan Gizi pada Rumput Alam
Zat Gizi

Kandungan (%)

Bahan kering

31

Protein Kasar

9,00

Serat Kasar

48,10

Energi (TDN)

50

Kalsium (ca)

0,59

Fosfor (p)

0,29

Sumber : Utomo (2012)

b. Rumput tanam ( rumput unggul)
Rumput tanam memiliki produktifitas cukup tinggi bila
dibandingkan dengan rumput alam. Oleh karena itu, rumput
tanam dikenal juga sebagai rumput unggul. Jenis rumput yang
sengaja ditanam ini seperti rumput Kolonjono dan rumput
Brachiria (Rukmana, 2005). Berikut kandungan gizi rumput
rumput Kolonjono dan rumput Brachiria;
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Tabel 2.4. Kandungan Gizi pada Rumput Kolonjono dan
Rumput Brachiria
Zat Gizi

Kandungan (%)
Rumput

Rumput

Kolonjono

Brachiria

Bahan kering

21

25

Protein Kasar

10,50

8,30

Serat Kasar

29,50

32,50

Energi (TDN)

55

53

Kalsium (ca)

0,38

0,20

Fosfor (p)

0,19

0,13

Sumber : Utomo (2012)

2. Konsentrat
Pakan konsetrat merupakan bahan pakan yang kaya akan
protein dan energi dan mudah dimanfaatkan oleh ternak. Pakan
konsentrat yang memiliki kandungan protein lebih dari 20%
merupakan pakan konsentrat sumber protein. Sedangkan pakan
konsentrat yang memiliki kandungan protein kurang dari 20%
dan kandungan serat kasar lebih dari 18% merupakan pakan
konsentrat sumber energi (Ngadiono, 2009).
Pollard merupakan salah satu contoh bahan pakan
konsentrat yang diberikan pada ternak ruminanasia. Pollard
merupakan bahan pakan yang berasal dari hasil sampingan
proses penggilingan gandum menjadi tepung terigu (Natsir
dkk, 2017). Pollard memiliki protein yang cukup tinggi
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sehingga dijadikan sebagai sumber protein bagi ternak. Bagian
terbesar dari pollard ada dalam bentuk phitin phosphor.
Pollard tidak mengandung vitamin A, tetapi kaya akan Niacin
dan Thiamin.

Pollard merupakan salah satu bahan pakan

ternak yang sangat dibutuhkan karena kandungan protein dan
kecernaan nilai zat (Dwinarto dkk, 2013). Berikut kandungan
zat makanan pollard;

Tabel 2.6. Kandungan Gizi Pada Pollard
Zat makanan
Bahan kering (%)

Kandungan
90

Energi termetabolis (kkal/kg)

1.580

Protein kasar (%)

15,8

Serat kasar (%)

10,04

Lemak (%)

4,8

Asam linoleat (%)

1,7

Lisin (%)

0,6

Metionim (%)

0,1

Metionim + sistim (%)

0,2

Tronim (%)

0,4

Triptofam (%)

0,3

Kalsium (%)

0,1

Fosfor tersedia (%)

0,65

Natrium (%)

0,06

Klorida selenium (%)

0,3

Selenium (%)

0,95

Sumber : Leeson and Summers (2005) dalam Natsir dkk.2017
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C. Probiotik
Probiotik merupakan suplemen makanan berupa mikroorganisme
hidup non patogen, tidak toksik, tahan terhadap asam lambung dan
dapat berkoloni dalam usus besar (kolon)

(Feliatra, 2018).

Berdasarkan definisi WHO (2001) dalam Feliatra (2018) probiotik
adalah mikroorganisme hidup

yang jika diberikan dalam jumlah

tertentu akan memberikan dampak sehat bagi ternak. Mikrooganisme
yang digunakan sebagai probiotik dalam nutrisi ternak berupa
mikroorganisme hidup, ketika diadministrasikan mulut dan sepanjang
alat

pencernaan

memberikan

dampak

postif

pada

ternak.

Mikroorganisme yang dapat dimanfaatkan sebagai probiotik adalah
bakteri seperti bakteri asam laktat, genus lactobacullus dan genus
bifidobacteria dan fungi (Saccharomyces cerevisiae).
Probiotik yang terdapat dalam saluran pencernaan dapat membantu
menetralisir mikrobia patogen di dalam saluran pencernaan,
menghambat pertumbuhan mikrobia patogen dengan mencegah
terjadinya pembentukan koloni pada dinding usus, mempengaruhi
aktifitas enzim dalam usus, dan meningkatkan pertumbuhan serta
performa ternak (Sudarmono, 2013).
Bentuk probiotik yang beredar di pasaran bermacam-macam.
Probiotik dalam bentuk pasta atau kapsul memudahkan dalam
pemberian secara langsung pada ternak melalui mulut.

Probiotik
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dalam bentuk mudah larut (soluble poeder) digunakan dengan cara
dilarutkan ke dalam minuman ternak, dipercikkan ke dalam jerami
padi atau dicampurkan ke dalam susu buatan (milk replacer) pada
ternak muda (pedet). Probiotik dalam bentuk cair memiliki cara
penggunaan yang sama dengan probiotik dalam bentuk larut (soluble
powder). Probiotik dalam bentuk tepung atau granula, digunakan
sebagai bahan tambahan paling akhir dalam pembuatan resum (final
ration) dan sebagai campuran dalam pembuatan pelet (Sudarmono,
2013).
Penggunaan probiotik dalam bidang peternakan merupakan suatu
langkah

untuk

menghasilkan

pakan

yang

berkualitas

dan

meningkatkan kesehatan serta performa ternak. Penggunaan probiotik
secara langsung pada pakan ternak dapat meningkatkan kualitas dan
jumlah daging, susu dan telur (Sudarmono, 2013).

D. Fermentasi
Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimiawi dari
senyawa-senyawa organik (karbohidrat, lemak, protein dan bahan
organik lainnya) baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui
kerja enzim yang dihasilkan mikroba. Fermentasi merupakan suatu
cara untuk mengurangi atau menghilangkan zat racun yang
terkandung dalam suatu bahan pakan. Proses fermentasi mengubah
bahan organik kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih
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sederhana dan mudah dicerna, mengubah rasa dan aroma yang tidak
disukai menjadi disukai ternak, sehingga menghasilkan perbaikan dan
peningkatan nilai nutrisi bahan baku pakan lokal sehingga dapat
secara optimal untuk bahan baku pakan (Kaleka, 2019).
Proses fermentasi berbeda dengan amoniasi. Amoniasi merupakan
proses perombakan dari stuktur keras menjadi stuktur yang lebih
lunak pada stuktur fisik pakan dan penambahan unsur N. Fermentasi
merupakan proses perombakan stuktur keras secara fisik, kimia dan
biologis, sehingga bahan dengan stuktur yang kompleks akan berubah
menjadi lebih sederhana dan menyebabkan daya cerna ternak menjadi
lebih efisien (Kaleka, 2019).

E. Analisis Proksimat
Analisis

proksimat

atau

analisis

weende

pertama

kali

dikembangkan oleh Hennebeng dan Stomann pada tahun 1856-1863
di Weende Experiment Station Jerman. Analisis ini dikenal juga
dengan analisis kimia bahan pakan berdasarkan atas komposisi kimia
dan kegunannya (Kamal, 1997). Komponen bahan pakan dalam
analisis proksimat dikelompokkan menjadi bahan kering (dry matter),
abu ( ash), lemak kasar, protein kasar (crude protein), serat kasar
(crude fiber) dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) atau nitrogen
free extracted (NFE) (Tillman dkk, 1998).
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1. Bahan Kering
Bahan kering diperoleh dengan jalan memanaskan bahan pakan
pada suhu 105 0C selama beberapa jam sehingga semua air pada
pakan menguap. Kondisi tersebut dikenal dengan kering mutlak,
kering oven, atau dry matter ( DM). Hijauan pakan segar berkadar
air tinggi sekitar 80%, setelah dikeringkan 55 0C sampai beratnya
tetap kadar airnya tinggal sekitar 15%, diperoleh bahan pakan
dalam kondisi kering udara (KU), juga disebut dengan berat kering
(dry weight). Bahan pakan konsentrat pada umumnya berada pada
kondisi kering udara dan sering disebut dengan kondisi as fed atau
keadaan apa adanya (Utomo, 2012).

2. Abu
Abu atau dikenal dengan mineral diperoleh dengan pembakaran
sempurna bahan pakan pada suhu 5500C sampai terbakarnya semua
bahan organik dan menyisahkan warna putih atau abu-abu dari
hasil pembakaran (Utomo, 2012)

3. Protein Kasar
Protein kasar diperoleh dari hasil penetapan Nx6,25 (protein
rata-rata mengandung 16%). Protein merupakan kumpulan asam
amino yang saling berikatan dengan ikatan peptida. Protein
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merupakan fraksi tanaman yang digunakan sebagai penentu
kualitas (Utomo, 2012).

4. Lemak Kasar
Lemak kasar adalah campuran dari berbagai senyawa yang larut
dalam pelarut lemak. Lemak kasar lebih tepat disebut dengan
ektrak ether sebab merupakan hasil ektraksi menggunakan ether.
Disebut

sebagai

lemak

kasar

karena

terdiri

dari

lemak

(trigliserida), asam lemak bebas, vitamin yang larut dalam lemak,
karoten, klorofil, pigmen warna, sterol, fosfolipida, dan lilin
(Kamal, 1997).

5. Serat Kasar
Serat kasar merupakan bahan organik yang tahan terhadap
hidrolisis asam lemah dan basa lemah. Serat kasar merupakan
fraksi yang sangat susah dicerna (tahan terhadap asam dan basa
lemah) sehingga digunakan sebagai pembatas kualitas suatu bahan
pakan (Utomo, 2012).

6. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)
Bahan ekstrak tanpa nitrogen merupakan karbohidrat yang larut
dalam perebusan menggunakan asam lemah dan basa lemah selama
30 menit. Bahan ekstrak tanpa nitogen sebagian besar terdiri dari
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atas karbohirat yang mudah larut terutama pati yang kecernaanya
tinggi. Energi yang dihasilkan karbohidrat mudah larut atau
nonstruktural adalah 3,75-4,75 Kcal/g. Rata-rata karbohidrat
mengandung energi 4 Kcal/g(4.000 Kcal/g) (Utomo, 2012).

F. Bobot Tubuh
Bobot tubuh menjadi aspek penting bagi ternak karena dapat
digunakan untuk menentukan kebutuhan pakan ternak dan kebutuhan
jual beli ternak (Trisnawanto dkk. 2012 ). Menurut Soeparno (1992)
laju pertumbuhan, status nutrisi, umur dan bobot tubuh merupakan
faktor yang berhubungan erat satu dengan yang lain atau kombinasi
yang dapat mempengaruhi komposisi tubuh ternak atau karkas. Karkas
merupakan bagian domba yang telah dipotong setelah dikurangi
dengan darah, kepala, ekor, kaki dari carpus dan tarsus ke bawah, kulit
dan jeroan. Sehingga yang dimaksud dengan karkas adalah daging,
tulang, dan lemak (Purbowati, 2009).
Menurut Parakkasi (1981) komposisi tubuh merupakan satu nilai
yang menunjukkan proporsi dari komponen penyusun tubuh antara lain
air, protein dan lemak. Komposisi tubuh sangat dipengaruhi oleh
tingkat kegemukan ternak. Ternak domba yang kurus komponen
tubuhnya berturut-turut air 74%, protein 16% dan lemak 5%. Ternak
domba yang gemuk komponen tubuhnya berturut-turut air 40%,
protein 11%, dan lemak 46%.
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G. Penelitian Relevan
Beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini;
1. Penelitian Soviyani, Prasetiyono dan Pujaningsih (2014) berjudul
“ Uji Proksimat Pakan Ceceran Pada Industri Pakan yang
Difermentasi dengan Starfung ”. Penelitian yang dilakukan
menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 4
ulangan. Perlakuan yang dilakukan adalah fermentasi dengan
penambahan starter Starfung level berbeda . Berikut perbandingan
starter Starfung ; T0 = pakan ceceran + starter Starfung 0%, T1=
pakan ceceran + starter Starfung 1%, T2 = pakan ceceran + starter
Starfung 2% dan T3 = pakan ceceran + starter Starfung 3%. Pada
setiap perlakuan akan di lakukan uji proksimat yang terdiri dari
analisis bahan kering, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar
dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN-N). Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa, fermentasi yang dilakukan pada pakan
ceceran dengan penambahan Starfung dapat meningkatkan kadar
protein kasar, tetapi tidak berpengaruh terhadap kadar bahan
kering, abu, lemak kasar, serat kasar dan ekstrak tanpa nitrogen
(BETN-N). Perlakuan terbaik yaitu fermentasi pakan ceceran
dengan penambahan Starfung pada level 2%.
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2. Penelitian Uhi (2006) berjudul “ Perbandingan Suplemen Katalitik
dengan Bungkil Kedelai terhadap Penampilan Domba ”. Penelitian
ini mengunakan domba lokal dengan berat domba 11-13 kg.
Mengunakan 5 perlakuan pakan terdiri dari hijauan kualitas rendah
dan suplemen katalitik (gelatin sagu, amonium sulfat, 0.2 ppm
Kobalt dan 35 ppm Zink) dan kontrol positif menggunakan bungkil
kedelei. Perlakua dalam penelitian terdiri dari RS0 = Hijauan +
Bungkil kedelai (kontrol positif) RS1 = Hijauan + Suplemen
katalitik 0% RS2 = Hijauan + Suplemen katalitik 10% RS3 =
Hijauan + Suplemen katalitik 20% RS4 = Hijauan + Suplemen
katalitik 30%. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan
suplemen katalitik sebanyak 20% dapat menghasilkan pertambahan
bobot badan harian dan efisiensi penggunaan ransum lebih baik
dibandingkan bungkil kedelei.

3.

Penelitian Adriani (2009) berjudul “Pengaruh Pemberian Probiotik
dalam Pakan terhadap Pertambahan Bobot Badan Kambing
Kacang”. Penelitian ini mengunakan rancangan acak kelompok
(RAk) 4 perlakuan dan 4 kelompok bobot badan. Perlakuan dalam
penelitian ini, yaitu K0 = kambing yang diberi rumput + konsentrat
(sebagai kontrol), K1 = kambing yang diberi rumput + konsentrat +
probiotik 0.25%, K2 = kambing yang diberi rumput + konsentrat +
probiotik

0.50%, dan K3 = kambing yang diberi rumput +
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konsentrat + probiotik 0.75%. Parameter yang diamati adalah
konsumsi bahan kering ransum, pertambahan bobot badan dan
efisiensi

ransum.

Hasil

dari

penelitian

ini

menunjukkan

penambahan probiotik dalam pakan kambing kacang belum mampu
meningkatkan konsumsi bahan kering pakan, pertumbuhan
bobot badan dan efisiensi pakan.

H. Kerangka Berpikir
Domba Ekor Tipis merupakan salah satu domba asli Indonesia yang
paling banyak dipelihara oleh masyarakat karena Domba Ekor Tipis
dapat hidup pada segala kondisi lingkungan termasuk pada kondisi
lingkungan yang sangat ekstrim. Domba Ekor Tipis

memiliki

kekurangan seperti struktur tubuh yang tidak terlalu besar. Domba
jantan memiliki bobot tubuh 30-40 kg dan domba betina memiliki
bobot tubuh 15-20 kg.
Peningkatan bobot tubuh ternak harus didukung dengan pemberian
pakan yang berkualitas. Pemberian pakan konsentrat dan hijauan
belum cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi Domba Ekor Tipis,
sehingga perlu adanya pakan tambahan yaitu probiotik. Probiotik
H++ merupakan suplemen yang sudah beredar luas di masyarakat dan
digunakan oleh peternakan dengan jumlah ternak berkapasitas besar.
Probiotik yang diberikan pada ternak dan sudah lama diterapkan
sebanyak 1 ml/kg pakan dan mampu meningkatkan bobot tubuh
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ternak. Penggunaan probiotik H++ dengan kadar 1 ml/kg pakan
belum pernah diterapkan pada peternak kecil atau rumahan, karena
kurangnya informasi mengenai zat gizi pakan yang diberi probiotik
H++. Maka dari itu perlu dilakukannya analisis proksimat pakan dan
penimbangan bobot tubuh Domba Ekor Tipis yang diberi pakan
dengan tambahan probiotik dan Domba Ekor Tipis yang diberi pakan
tanpa probiotik. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir
tersebut dapat diuraikan dalam diagram dibawa ini.
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Domba ekor tipis adalah domba asli

Domba ekor tipis memiliki postur tubuh

Indonesia yang paling banyak

yang tidak telalu besar dan memiliki bulu

dipelihara oleh masyarakat.

wol yang kurang berkualitas.

Probiotik cair H++ sudah sangat
familiar dikalangan peternak dengan
kapasitas besar dan digunakan
sebanyak 1ml/kg pakan, namun bagi
peternak rumahahan probiotik cair
H++ belum digunakan.

Kandungan gizi dari pakan yang di beri
probiotik H++ sampai hari belum di
ketahui.

Pemberian pakan hijauan dan konsentrat belum
cukup dalam memenuhi kebutuhan gizi domba
ekor tipis, perlu adanya penambahan suplemen
atau dikenal dengan probiotik pada pakan.

Untuk mengetahui kadungan zat gizi pada
pakan yang diberi probiotik H++
sebanyak 1ml/kg dan yang tidak diberi
probiotik.

Dilakukan penelitian “Analisis Proksimat Dalam Pakan
Dengan Tambahan Probiotik Dan Pakan Tanpa Probiotik
Serta Pengarunya Terhadap Perkembangan Bobot Tubuh
Domba Ekor Tipis”.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
31

I. Hipotesis
1. Persentase kandungan proksimat pada pakan dengan tambahan
probiotik lebih baik dibandingkan pakan tanpa probiotik.
2. Domba Ekor Tipis yang diberi pakan dengan tambahan probiotik
memiliki kenaikan bobot tubuh lebih besar dibandingkan domba
yang diberi pakan tanpa probiotik.
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BAB III

METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian eksperimental.
Eksperimental dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan terperinci yang
dibuat untuk menghasilkan data untuk menjawab masalah atau menguji suatu
hipotesis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan proksimat
pada pakan dengan tambahan probiotik, pakan tanpa probiotik dan pengaruh
pemberian pakan terhadap bobot tubuh Domba Ekor Tipis. Dalam penelitian
ini menggunakan tiga tipe variabel di antaranya variabel bebas, terikat dan
kontrol.

1. Variabel Bebas
Variabel bebas yaitu pakan ternak dengan tambahan probiotik dan
pakan ternak tanpa probiotik.

2. Variabel Terikat
Variabel terikat yaitu

kandungan proksimat pada pakan ternak

dengan tambahan probiotik, pakan ternak tanpa probiotik dan
pertambahan bobot tubuh Domba Ekor Tipis.

32
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3. Variabel Kontrol
Variabel kontrol terdiri dari Domba Ekor Tipis beusia 4 bulan,
komposisi pakan, pola pemberian pakan, dan waktu pemberian pakan
.
B. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di perternakan rumahan Domba Ekor Tipis
dan di Laboratorium Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Gadjah Mada. Penelitian ini dilakukan selama 1 Bulan dimulai dari tanggal
23 November sampai 25 Desember 2018.

C. Batas Penelitian
Agar ruang lingkup dalam penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu
luas maka dibatasi pada beberapa batasan penelitian sebagi berikut :
1.

Jenis domba yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Domba
Ekor Tipis berjumlah 8 ekor, dengan usia rata-rata empat bulan dan
berjenis kelamin betina.

2.

Berat badan awal Domba Ekor Tipis ditimbang sebelum diberi
perlakuan dan setelah 1 minggu diberi perlakuan.

3.

Probiotik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu probiotik cair
H++ sebanyak 10 ml untuk 10 kg pakan.

4.

Komposisi pakan yang diberikan kepada Domba Ekor Tipis terdiri
dari 18 kg rumput alam/rumput lapang dan 2kg pollard.
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5.

Dalam penelitian ini digunakan 2 metode fermentasi, yaitu
fermentasi kering pada 9 kg rumput alam/rumput lapang selama 1
jam dan fermentasi perendaman pada 1 kg pollard selama 12 jam.

6.

Pemberian pakan pada Domba Ekor Tipis dilakukan pada pukul
06.00 WIB, 11.00 WIB, 15.00 WIB dan 18.00 WIB (pemberian
pakan disesuaikan dengan jumlah pakan yang terdapat dalam
tempat pakan ternak).

7.

Pola pemberian pakan dilakukan dengan dua cara. Pemberian
pakan dengan tambahan probiotik cair dan pemberian pakan tanpa
probiotik cair.

8.

Jeda pemberian pakan probiotik dilakukan selama 4 hari (khusus
Domba Ekor Tipis yang diberi pakan probiotik)

9.

Parameter yang diukur dan dianalis adalah presentase proksimat
dalam pakan dengan tambahan probiotik cair, pakan tanpa
probiotik cair dan penambahan bobot tubuh Domba Ekor Tipis
setiap minggunya.

D. Alat dan Bahan
Alat
1. Ember
2. Baskom
3. Gayung
4. Gelas ukur 10 ml
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5. Gelas ukur 100 ml
6. Pipet tetes
7. Tempat pakan ternak
8. Timbangan ternak
9. Botol plastik
10. Label (untuk memberi tanda pada domba)
Bahan
1. Pollard
2. Rumput alam/rumput lapang
3. Air
4. Gula
5. Probiotik cair H++
6. Botol plastik 1,5 liter
Hewan
1.

Domba Ekor Tipis sebanyak 8 ekor berjenis kelamin betina

E. Cara Kerja
Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yang terdiri dari tahap
penyiapan ternak, penimbangan ternak (sebelum di berikan pakan dan
setelah seminggu diberi pakan), penyiapan media pakan, penyiapan
probiotik cair, metode dalam pemberian pakan, waktu pemberian pakan,
analisis proksimat dan pengambilan data.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

1. Penyiapan Ternak
Penelitian ini menggunakan Domba Ekor Tipis berjenis kelamin
betina, dengan jumlah 8 ekor. Terdiri dari 4 ekor domba sebagai
kontrol dan 4 ekor domba dengan perlakuan.

2. Penimbangan Ternak
Penimbangan berat badan Domba Ekor Tipis dilakukan sebelum
diberi pakan dan setelah satu minggu diberi pakan. Penimbangan
dilakukan sebanyak 6 kali (tiga minggu). Antara penimbangan 2 dan
penimbangan 3 diberi jarak empat hari. Hal yang sama juga dilakukan
antara penimbangan 4 dan penimbangan 5. Dalam jangka waktu 4
hari ternak tidak diberi pakan probiotik (khusus domba yang diberi
pakan probiotik). Berikut jadwal penimbangan Domba Ekor Tipis;

Tabel.3.1. Jadwal Penimbangan Domba Ekor Tipis
Minggu 1

Minggu 2

Minggu 3

Penimbangan 1

23 November 2018

Penimbangan 2

1 Desember 2018

Penimbangan 3

6 Desember 2018

Penimbangan 4

13 Desember 2018

Penimbangan 5

18 Desember 2018

Penimbangan 6

25 Desember 2018
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3. Penyiapan Media Pakan
Media pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari
rumput alam/rumput lapang dan polar dengan berat pakan yang di
berikan setiap harinya sebanyak 20kg untuk 8 ekor Domba Ekor Tipis.
Pakan dibagi kedalam 2 bagian yaitu,

pakan dengan tambahan

probiotik cair dan pakan tanpa probiotik cair.

4. Penyiapan Cairan Probiotik
Probiotik cair H++ yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari toko pakan ternak. Berikut cara pembuatan cairan probiotik;
1. Probiotik cair H++ diambil mengunakan pipet tetes dan
dimasukkan ke dalam gelas ukur sebanyak 10 ml.
2. 10 ml probiotik cair H++ yang telah diambil dimasukkan ke
dalam ember yang sudah terdapat 7 liter air dan 2 sendok gula.
3. Campuran probiotik, gula dan air dimasukkan ke dalam 5 botol
plastik (2 liter) untuk 10kg pakan (1 kg pollard dan 9 kg
rumput lapang/rumput alam) .

5. Metode dalam Pemberian Pakan
Pemberian pakan dibagi menjadi dua yaitu pakan dengan
penambahan probiotik cair dan pakan tanpa penambahan probiotik
cair.
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 Pemberian pakan dengan tambahan probiotik cair H++
dilakukan dengan cara :
1. 1 kg pollard ditambahkan dengan 2 liter cairan probiotik
dan difermentasi perendaman selama 12 jam.
2. Pollard yang telah difermentasi perendaman selama 12
jam, diberikan pada 4 ekor Domba Ekor Tipis.
3. Sebanyak 9 kg rumput lapang/rumput alam dipotong
menjadi ukuran yang lebih kecil kemudian dicampurkan
dengan 5 liter cairan probiotik dan difermentasi kering
selama 1 jam sebelum diberikan pada ternak.
4. Rumput yang telah difermentasi kering selama 1 jam
diletakkan pada tempat pakan ternak kemudian diberikan
pada Domba Ekor Tipis.
 Pada pakan yang tanpa probiotik cair dilakukan dengan cara:
1. 1kg pollard ditambahkan air dan diberikan pada ternak.
2. 9 kg rumput lapang/rumput alam diletakkan pada tempat
pakan ternak kemudian diberikan pada Domba Ekor Tipis.

6. Waktu Pemberian Pakan
Pemberian pakan pada Domba Ekor Tipis dilakukan empat kali
sehari yaitu pada 06.00 WIB, 11.00 WIB, 15.00 WIB dan 18.00 WIB
(pemberian pakan disesuaikan dengan jumlah pakan yang terdapat
dalam tempat pakan ternak). Dalam kegiatan penelitian dilakukan jeda
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pemberian pakan probiotik selama 4 hari (khusus Domba Ekor Tipis
yang diberi pakan probiotik).

7. Analisis Proksimat
Dalam penelitian ini menggunakan analisis proksimat yang terdiri
dari analisis bahan kering, abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar
dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Beta-N). Dalam melakukan analisis
proksimat bahan harus dalam bentuk tepung dengan ukuran maksimum
1 mm. Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
rumput lapang/rumput alam segar dan pollard maka dari itu harus
melewati beberapa tahap dalam analisis di antaranya:

a. Pengambilan sampel
Sampel yang akan digunakan untuk analisis proksimat diambil
secara selektif atau secara acak dari seluruh bahan tanpa
memperhatikan bahan atau memisahkan bagian-bagian dari bahan
tersebut. Sampel pakan berupa rumput lapang/rumput alam dan
pollard yang telah diberi probiotik dan yang tidak diberi probiotik.
b. Jumlah sampel
Sampel yang diambil sebanyak 20% dari jumlah bahan. Berat
pakan ternak yaitu 10
sebanyak 2 kg.

kg maka jumlah sampel yang diambil
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c. Penanganan sampel
Sampel yang telah diambil terlebih dahulu ditimbang kemudian
dimasukkan ke dalam katong plastik.
d. Pengeringan sampel
Sampel dijemur selama 3 hari di bawah sinar matahari sampai
kering.
e. Penggilingan sampel
Sampel yang telah kering, selanjutnya digiling dan diambil
sebanyak 200 gr untuk dianalisis di Laboratorium.
f. Analisis
 Analisis bahan kering
Kadar bahan kering = 100%- kadar air.
Analisis kadar air
1. Gelas timbangan yang sudah bersih bersama tutup
yang sudah dilepas dikeringkan dalam oven
pengering pada suhu 105-1100C.
2. Gelas timbangan didinginkan bersama tutup yang
dilepas di dalam desikator selama 30 menit, dan
bila sudah dingin ditimbang (X gram).
3. Cuplikan bahan ditimbang seberat satu gram (Y
gram),

bahan

dimasukkan

ke

dalam

gelas
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timbangan dan dikeringkan bersama tutup yang
dilepas dalam oven pengeringan selama 8-24 jam
pada suhu 105-1100C.
4. Gelas timbangan yang berisi cuplikan bahan
dikeluarkan dari dalam oven dan didinginkan di
dalam desikator dengan tutup dilepas selama 30
menit.
5. Gelas timbangan yang berisi cuplikan di timbang
dalam keadaan dingin dan tertutup sampai
diperoleh bobot yang tepat. Penimbangan akan
dilakukan sebanyak 3 kali setiap satu jam.

Perhitungan :

 Analisis abu
1. Silca disk yang sudah bersih dikeringkan di dalam oven
pada suhu 105-1100C selama 1 jam.
2. Silca disk di dinginkan di dalam desikator selama 30
menit, setelah kering ditimbang (X gram)
3. Cuplikan ditimbang sebanyak 1 gram (Y gram) dan
masukkan ke dalam silca disk.
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4. Silca disk yang berisi cuplikan bahan dimasukkan ke
dalam tanur.
5. Tanur dinyalakan pada suhu 550-6000C selama 2 jam
hingga cuplikan berwarna putih.
6. Suhu diturunkan sampai 1200C dan dimasukkan ke
dalam desikator selama 30 menit.
7. Setelah dingin timbang (Z gram)

Perhitungan:

Keterangan :
X = bobot Silca disk kosong
Y = bobot sampel awal
Z = bobot sampel + Silca disk setelah dibakar
dalam tanur.
 Analisis protein kasar
1. Destruksi
Cuplikan bahan ditimbang sebanyak 0,5 gram (Y
gram) tergantung dari bahan.
2 ml H2SO4 pekat dan 1/4 tablet kjeltab disiapkan,
masukkan cuplikan ke dalam tabung destruksi yang
telah bersih dan kering.
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Kompor destruksi dihidupkan dan tempatkan
tabung-tabung destruksi pada lubang yang ada
pada kompor, hidupkan pendingin. Skala pada
kompor destruksi diset kecil kurang lebih 1 jam,
destruksi diakhiri bila larutan berwarna jernih dan
didinginkan.
2. Destilasi
Hasil destruksi diencerkan dengan air sampai
volumenya 300 ml, dikocok agar larutannya
homogen.
Erlenmeyer 650 ml yang berisi 50 ml H3BO3
0,1 N + 100 ml air dan 3 tetes indikator mix
disiapkan.
Penampung dan labu kjeldahl dalam alat
destilasi dipasang.
Air pendingin (panas pendingin maximum 800
F) dihidupkan dan tombol ditekan hingga
menyala hijau.
Dispensing

ditekan

ke

bawah

untuk

memasukkan NaOH 50% ke dalam tabung.
Handle steam diturunkan ke bawah sehingga
larutan yang ada dalam tabung mendidih.
Destilasi akan berakhir bila mencapai 200 ml.
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Blanko dibuat dengan menggunakan cuplikan
yang berupa H2O dan didestilasi.
3. Titrasi
Hasil destilasi dititrasi dengan HCl 0,1 N sampai
berwarna.

Perhitungan :

Keterangan :
X = jumlah titrasi sampel (ml)
Y = bobot sampel (gram)
N = normalitas HCl
Z = jumlah titrasi blanco (ml)

 Analisis lemak kasar
1. Cuplikan ditimbang 0,7 gram (Y gram) dan bungkus
menggunakan kertas saring bebas lemak sebanyak 3
bungkus.
2. Setiap bungkusan cuplikan dimasukkan ke dalam
oven pengering 105-1100C selama 8-24 jam.
3. Masukkan ke dalam desikator selama 15 menit lalu
ditimbang (X gram).
4. Masukkan bungkusan cuplikan kedalam alat ekstraksi
soxhlet.
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5. Labu penampung diisi dengan petroleum

benzen

sekitar 1/2 labu penampung, alat ekstraksi Soxhlet juga
diisi sekitar 1/2 volume dengan petroleum benzen.
6. Labu penampung dan tabung Soxhlet dipasang,
pendingin dan penangas dihidupkan.
7. Ekstraksi selama 16 jam, setelah itu sampel diambil
dan dipanaskan dalam oven pengering semalam.
8. Masukkan dalam desikator selama 15 menit lalu
ditimbang (Z gram).

Perhitungan:

Keterangan :
X = bobot sampel+kertas saring bebas lemak
(sebelum diekstraksi)
Y = bobot sampel
Z = bobot sampel+kertas saring bebas lemak
(setelah diekstraksi)

 Analisis serat kasar
1. Cuplikan bahan ditimbang sebanyak 1 gram (Y gram),
dimasukkan ke dalam beker gelas 600 ml, tambahkan
200 ml H2SO4 1, 25%, kemudian panaskan hingga
mendidih selama 30 menit.
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2. Saring melalui saringan linen dengan bantuan pompa
vakum. Hasil saringan dimasukkan ke dalam beker
gelas. 200 ml H2SO4 1, 25%, didihkan selama 30
menit.
3. Saring kembali mengunakan crucible yang telah
dilapisi glass wool dengan bantuan pompa vakum.
Cucui dengan beberapa ml air panas dan 15 ml ethy
alkohol 92%.
4. Hasil saringan dimasukkan ke dalam alat pengering
dengan

suhu

105-1100C

selama

satu

malam,

dinginkan dalam desikator selama satu jam dan
timbang (X gram)
5. Gooch crucible dibakar bersama isinya di dalam tanur
pada suhu 550-6000C selama 2 jam.
6. Gooch crucible

yang berisi

hasil

pembakaran

dikeluarkan, didinginkan selama 30 menit di desikator
dan timbang (Zgram).
Perhitungan::

Keterangan :
X= bobot setelah dikeringkan dalam oven
Y = bobot sampel awal
Z = bobot sisah pembakaran
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 Analisis bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN).
Untuk memperoleh BETN adalah dengan cara perhitungan
: 100% - (Air + Abu + Protein Kasar + Lemak Kasar + Serat
Kasar)%. Dalam fraksi ini termasuk karbohidrat yang
umumnya mudah tercerna antara lain pati dan gula.

8. Pengambilan Data
Penimbangan bobot tubuh Domba Ekor Tipis dilakukan dua kali
selama satu minggu, yaitu sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi
perlakuan. Pengukuran bobot tubuh Domba Ekor Tipis menggunakan
timbangan gantung 100 kg.

F. Metode Analisis Data
Data yang telah diperoleh dari analisis proksimat di Laboratoriun Ilmu
Makanan dan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada dan
hasil penimbangan bobot tubuh domba dianalisis secara deskriptif berupa
membandingkan hasil analisis proksimat pakan dengan tambahan probiotik
dan pada pakan tanpa probiotik serta perbandingan dari selisih rerata
pertambahan bobot tubuh Domba Ekor Tipis setiap minggunya.
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Tabel 3.2. Jadwal Kegiatan Penelitian
N
o
1
2
3
4
5
6
5.

Kegiatan
1
Penimbangan bobot tubuh
Domba Ekor Tipis (1)
Penimbangan bobot tubuh
Domba Ekor Tipis (2)
Penimbangan bobot tubuh
Domba Ekor Tipis (3)
Penimbangan bobot tubuh
Domba Ekor Tipis (4)
Penimbangan bobot tubuh
Domba Ekor Tipis (5)
Penimbangan bobot tubuh
Domba Ekor Tipis (6)
Pengujian sampel pakan di
laboratorium

November
2
3

4

1

Desember
2
3

4
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berlangsung selama satu bulan mulai dari tanggal 24 November
2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018. Komposisi pakan yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hijauan (rumput lapang/ rumput alam)
dan pollard. Pakan hijauan (rumput lapang/ rumput alam) termasuk dalam sumber
pakan utama bagi hewan ruminansia sedangkan pollard merupakan pakan
konsentrat yang kaya akan energi atau pakan yang kaya akan protein. Pakan yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu pakan dengan
tambahan probiotik (PB) dan pakan tanpa probiotik (PA). Sebelum pemberian
pakan pada ternak harus dipersiapkan dulu cairan probiotik yang terdiri dari 7 liter
air, 2 sendok gula dan 10 ml probiotik cair H++.
Pakan yang diberi probiotik (PB) harus melewati dua tahap fermentasi sebelum
diberikan pada ternak. Tahap pertama, fermentasi perendaman 1 kg pollard
dengan 2 liter cairan probiotik selama 12 jam. Tahap kedua, fermentasi kering 9
kg pakan hijauan (rumput lapang/ rumput alam) dengan 5 liter cairan probiotik
selama 1 jam.

49
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Gambar 4.1. Proses Fermentasi Perendaman Pollard

Gambar 4.2. Proses Fermentasi Kering Rumput Alam/Rumput Lapang
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Proses fermentasi mengakibatkan adanya perubahan aroma yang lebih wangi
dan tekstur pakan yang lebih lembut. Proses fermentasi berfungsi dalam
mengubah senyawa organik dalam pakan menjadi lebih sederhana sehingga
berdampak pada daya cerna ternak yang lebih efisien.
Perlakuan pada pakan tanpa probiotik (PA) dilakukan secara sederhana atau
tradisional. Pollard dicampur dengan air secara merata dan langsung diberikan
pada ternak, sedangkan pakan hijauan (rumput lapang/ rumput alam) diberikan
langsung pada ternak.

Gambar.4.3. Pollard Tanpa Probiotik
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Gambar.4.4. Rumput Alam/Rumput Lapang Tanpa Penambahan Probiotik

Pakan diberikan pada ternak empat kali sehari tergantung jumlah pakan yang
terdapat dalam tempat pakan ternak (jika pakan belum habis maka waktu
pemberian pakan akan diundur). Jeda waktu pemberian pakan dilakukan setelah
satu minggu pemberian pakan probiotik, dalam jangka waktu empat hari ternak
akan mengonsumsi pakan tanpa probiotik (khusus domba dengan pemberian
pakan probiotik). Pemberian pakan dengan penambahan probiotik akan
dilanjutkan setelah empat hari jeda pakan probiotik. Pada

minggu pertama

dilakukan jeda pakan, karena salah satu Domba Ekor Tipis PB3 mengalami
mencret. Penyebab Domba Ekor Tipis PB3 mengalami mencret, yaitu kondisi
domba yang tidak begitu sehat. Domba mengalami batuk, badan lemas dan kurang
napsu makan.
Menurut Sudarmono (2013) pemanfaatan probiotik yang merupakan campuran
dari berbagai spesies mikrooganisme, terutama mikroorganisme yang mampu
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memecahkan komponen serat (cellulolytic microorganisme) melalui pakan dapat
meningkatkan produktifitas ternak. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya
kecepatan cerna (rate of digestion) serat pada awal proses pencernaan sehingga
mempengaruhi ketersediaan energi adenosine triphospate (ATP) yang diperlukan
dalam poliferasi mikrobial rumen.
Pakan yang diberikan pada Domba Ekor Tipis akan dianalisis proksimatnya
dan untuk mendukung hasil analisis proksimat dilakukan penimbangan bobot
tubuh domba ekor tipis.

A. Hasil
1. Analisis Proksimat Pakan Ternak
Komposisi kimia dalam suatu pakan dapat dilakukan dengan
analisis kimia atau dikenal dengan analisis proksimat. Analisis
proksimat sendiri terdiri dari analisis bahan kering, abu, protein kasar,
lemak kasar, serat kasar dan ekstrak tanpa nitrogen. Hasil dari analisis
proksimat pada pakan akan menunjukkan kualitas dari pakan itu
sendiri. Proses analisis proksimat pakan dilakukan di Laboratorium
Ilmu Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta dalam kurun waktu 10 hari, mulai dari tanggal 10
Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018. Berikut
hasil analisis proksimat pada pakan dengan tambahan probiotik (PB)
dan tanpa probiotik (PA) dapat dilihat pada tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Hasil Analisis Proksimat Pakan
N
o
1

Nama
Sampel
PB

Bahan
Kering (%)
92,22

Abu
7,46

2

PA

91,32

7,84

Kadar (% Bahan Kering )
PK
LK
SK
BETN
13,76 3,33
0
75,44
13,50

3,50

18,65

56,52

Keterangan :
PB : Pakan dengan tambahan probiotik H++
PA: Pakan tanpa probiotik H++
PK : Protein kasar
LK : Lemak kasar
SK : Serat kasar
BETN : Bahan ekstrak tanpa nitrogen

Berdasarkan hasil analisis proksimat di laboratorium, presentase
bahan kering, kadar abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan
ekstrak tanpa nitrogen pada pakan PB dan PA perbedaan. Persentase
bahan kering pada pakan PB 92,22% sedangkan pada pakan PA
91,32%. Persentase kadar abu pada pakan PB 7,46% sedangkan pakan
PA 7,84%. Persentase protein kasar pada pakan PB 13,76%
sedangkan pakan PA 13,50%. Persentase lemak kasar pada pakan PB
3,33% sedangkan pakan PA 3,50%. Persentase serat kasar pada pakan
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PB 0% sedangkan pakan PA 18,65%. Persentase bahan ekstrak tanpa
nitrogen pada pakan PB 75,44% sedangkan pakan PA 56,52%.

2. Penimbangan Bobot Tubuh Domba Ekor Tipis
Domba Ekor Tipis yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah
8 ekor. Terdiri dari 4 ekor Domba Ekor Tipis yang diberi pakan
probiotik (PB1, PB2, PB3 dan PB4) dan 4 ekor Domba Ekor Tipis
yang tidak diberi pakan probiotik (PA1, PA2, PA3 dan PA4).
Penimbangan Domba Ekor Tipis dilakukan sebanyak 6 kali dengan
ketentuan penimbangan dilakukan sebelum dan setelah satu minggu
diberi perlakuan. Berikut hasil penimbangan bobot tubuh Domba Ekor
Tipis dapat dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2. Hasil Penimbangan Domba Ekor Tipis Setiap Minggu
Minggu

Rerata Bobot Tubuh Domba (Kg)
Domba Ekor Tipis (PA)

Domba Ekor Tipis (PB)

Minggu 1

0,5

1,3

Minggu 2

0,1

0,4

Minggu 3

0,4

1
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Berdasarkan tabel hasil penimbangan, minggu pertama selisi rerata
bobot tubuh Domba Ekor Tipis PB 1,3 kg dan selisi rerata bobot tubuh
Domba Ekor Tipis PA 0,5 kg. Pada minggu kedua selisi rerata bobot
tubuh Domba Ekor Tipis PB 0,4 kg dan selisi rerata bobot tubuh
Domba Ekor Tipis PA 0,1 kg. Pada minggu ketiga selisi rerata bobot
tubuh Domba Ekor Tipis 1 kg dan selisi rerata bobot tubuh Domba
Ekor Tipis PA 0,4 kg.

B. Pembahasan
1. Analisis Proksimat Pakan Ternak
Hasil analisis enam fraksin dalam proksimat dijabarkan sebagai
berikut:

a. Bahan Kering
Bahan kering terdiri dari bahan organik yang sangat
dibutuhkan dalam pembentukan tulang dan berfungsi dalam
bagian enzim dan hormon (Kartadisastra, 1994). Hasil analisis
Bahan kering digunakan untuk menganalisis kualitas nutrisi
dalam pakan kandungan abu, protein kasar, lemak kasar, serat
kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN). Berikut grafik
hasil analisis bahan kering.
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92.4
92.2
Persentase

92
91.8

Pakan yang
ditambahkan
probiotik

91.6
91.4

Pakan tanpa probiotik

91.2
91
90.8
PB

PA
Perlakuan

Gambar.4.5. Hasil Analisia Bahan Kering

Hasil dari analisis bahan kering menunjukkan persentase yang
lebih tinggi terdapat pada pakan PB 92,22% sedangkan pakan PA
91,22 % rendah. Rendahnya kadar bahan kering pada pakan PA
menunjukkan bahwa kualitas nutrisi dalam pakan rendah karena
terjadinya

pemecahan

karbohidrat

melalui

jalur

glikolisis

menghasilkan energi, air dan CO2 mengakibatkan menurunnya
kandungan bahan organik dalam pakan.

b. Kadar Abu
Kadar abu menunjukkan kandungan mineral dalam pakan.
Mineral merupakan bahan anorganik yang dalam jumlah tertentu
dibutuhkan oleh tubuh (Ringgita dkk, 2015). Menurut Badan
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Standarisasi Indonesia dalam Ringgita.dkk (2015) kadar abu
dalam pakan tidak boleh lebih dari 15% karena dapat
menimbulkan keracunan pada ternak. Berikut grafik hasil analisis
kadar abu.

7.9
7.8
Persentase

7.7
Pakan yang
ditambahkan
probiotik

7.6
7.5

pakan tanpa
probiotik

7.4
7.3
7.2
PB

PA
Perlakuan

Gambar.4.6. Hasil Analisia Kadar Abu

Hasil dari analisis kadar abu menunjukkan persentase lebih besar
pada pakan PA 7,84% sedangkan pakan PB 7,46%. Hasil uji kadar
abu pada pakan PA dan PB dapat dikatakan baik karena memenuhi
standar mutu pakan. Kandungan kadar abu dalam pakan juga dapat
dipengaruhi oleh pasir atau tanah yang terbawa dalam sampel pakan.
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c. Protein Kasar
Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot
molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer
asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan

Persentase

peptida (Saputra, 2013). Berikut grafik hasil analisis protein kasar.

13.8
13.75
13.7
13.65
13.6
13.55
13.5
13.45
13.4
13.35

Pakan yang
ditambahkan
probiotik
Pakan tanpa probiotik

PB

PA
Perlakuan

Gambar. 4.7. Hasil Analisia Protein Kasar

Hasil analisis menunjukkan persentase protein kasar yang paling
tinggi terdapat pada pakan PB 13,76% sedangkan pakan PA
13,50% lebih reda. Peningkatan kadar protein kasar pada pakan PB
karena oleh sintesis protein oleh enzim protease yang dihasilkan
dalam mikroba. Protein yang dikonsumsi dalam pakan akan dicerna
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dalam lambung oleh enzim pepsin menjadi polipeptida. Pelipeptida
dicerna lanjut dalam usus halus menjadi asam amino oleh enzim
tripsin. Asam amino yang dihasilkan di bawah oleh darah ke otot
untuk menyusun membran atau dinding sel otot. Dalam sel otot
terdapat ribosom, retikulum endoplasma, badan golgi, yang
memiliki fungsi membuat asam amino menjadi glikoprotein dan
memiliki

fungsi

menyimpan

asam

amino

sehingga

akan

membentuk otot yang kaya akan protein. Meningkatnya masa otot
berarti meningkatnya masa daging pada ternak dikarenakan daging
tersusun sebagian besar dari jaringan otot.

d. Lemak Kasar
Lemak berfungsi sebagai sumber energi, bahan baku hormon,
membantu transport vitamin yang larut lemak, sebagai bahan
insulasi terhadap perubahan suhu dan pelindung organ-organ tubuh
bagian dalam (Saputra, 2013). Berikut grafik hasil analisis lemak
kasar.
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3.55
3.5
Persentase

3.45
3.4

Pakan yang diberikan
probiotik

3.35

Pakan tanpa
probiotik
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3.2
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Gambar.4.8. Hasil Analisia Lemak Kasar

Hasil dari analisis lemak kasar menunjukkan presentase yang
lebih tinggi terdapat pada pakan PA 3,50% sedangkan pakan PB
3,33 % lebih reda. Menurunnya kadar lemak pada pakan PB
dikarenakan adanya aktivitas bakteri lipolitik. Bakteri lipolitik
merupakan bakteri penghasil enzim lipase dalam menghidrolisis
lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Dalam saluran pencernaan
Asam lemak dan gliserol akan diserap melalui sistem limpatika dari
usus. Kemudian masuk kedalam pembuluh vena cava dekat jantung
menuju aliran darah. Lemak disimpan dalam jumlah besar pada
jaringan penunjang (Connective tissue) di bawah kulit dan bantalan
berbagai organ.
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e. Serat Kasar
Serat kasar merupakan fraksin dari karbohidrat yang tidak larut
dalam basa dan asam encer. Serat kasar tidak memiliki nilai gizi
akan tetapi terdiri dari komponen-komponen yang tidak larut
seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin (Ridla, 2014). Berikut

Persentase

grafik hasil analisis serat kasar.
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Gambar.4.9. Hasil Analisia Serat Kasar

Hasil dari analisis serat kasar pada pakan ternak menunjukkan
presentase yang lebih tinggi terdapat pada pakan PA 18,65%. Pada
pakan PB tidak ditemukan serat kasar, sehingga persentase serat
kasar bernilai 0%. Terjadinya penurunan serat kasar pada pakan
PB disebabkan adanya penguraian serat kasar oleh akitifitas
mikroorganisme. Mikroorganisme merombak ikatan lignoselulosa
yang terdapat pada lignin didalam serat kasar seperti selulosa dan
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hemiselulosa menjadi glukosa sehingga dapat dimanfaatkan
sebagai bahan makanan mikroorganisme dan dapat meningkatkan
penyerapan karbohidrat oleh ternak (Sari dkk. 2015).
Karbohidrat dalam bentuk polisakarida akan diubah menjadi
monosakarida (glukosa) secara enzimatis. Selanjutnya dalam usus
halus akan diserap melalui villi dan diedarkan keseluruhan bagian
tubuh melalui peredaran darah dan digunakan sebagai sumber
energi. Glukosa yang berkelebihan akan disimpan dalam bentuk
glikogen di dalam otot dan trigliserida.

f. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)
BETN merupakan hasil perhitungan 100%-(Air + Abu + Protein
Kasar + Lemak Kasar + Serat Kasar)%. Berikut grafik hasil analisis
lemak kasar.
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Gambar.4.10. Hasil Analisia BETN

Hasil dari analisis Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)
menunjukkan presentase yang lebih tinggi terdapat pada pakan PB
75,44% sedangkan pakan PA 56,52% lebih rendah. BETN
termasuk karbohidrat yang umumnya mudah tercerna antara lain
pati dan gula yang dimanfaat mikroba sebagai sumber energi dan
mendukung pertumbuhan dari mikroba. Rendahnya BETN pada
pakan PA, menunjukkan bahwa komponen bahan organik yang
dapat dicerna sangat sedikit sehingga berdampak pada semakin
sedikitnya energi yang dapat dicerna (Irawan dkk, 2012).
Berdasarkan

hasil

analisis

proksimat

yang

telah

dilakukan

menunjukkan bahwa kualitas pakan, pada pakan dengan tambahan
probiotik (PB) lebih baik dibandingkan pakan tanpa probiotik (PA).
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2. Penimbangan Bobot Tubuh Domba Ekor Tipis
Berikut

hasil

dari

perbandingan

kenaikan

bobot

tubuh

ternak/minggu dapat dilihat dalam grafik berikut;

Bobot domba (Kg)

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3
Bobot tubuh Domba Ekor Tipis dengan pemberian pakan
probiotik (PB)
Bobot tubuh Domba Ekor Tipis tanpa pemberian pakan
probiotik (PA)

Gambar.4.11. Selisih Pertambahan Bobot Tubuh Domba Ekor Tipis

Berdasarkan grafik di atas maka dapat dilihat dengan jelas adanya
perbedaan selisih pertambahan bobot tubuh Domba Ekor Tipis PB dan
PA. Pada minggu pertama selisih pertambahan bobot tubuh PB
mencapai

1,3

kg/minggu

lebih

besar

dibandingkan

selisih

pertambahan bobot tubuh PA yang hanya 0,5 kg/minggu. Pada
minggu kedua, selisih pertambahan bobot tubuh domba PA dan PB
mengalami penurunan. Namun selisih pertambahan bobot tubuh PB
0,4 kg/minggu lebih besar dibandingkan selisih pertambahan bobot
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tubuh PA 0,1kg/minggu. Pada minggu ketiga selisih pertambahan
bobot tubuh PB mencapai 1 kg/minggu lebih besar dibandingkan selisi
pertambahan bobot tubuh PA hanya mencapai 0.4 kg/ minggu.
Berdasarkan data yang diperoleh Domba Ekor Tipis yang diberi
pakan probiotik memiliki kenaikan bobot tubuh yang lebih besar di
bandingkan Domba Ekor Tipis yang diberi pakan tanpa probiotik.
Rata-rata selisih pertambahan bobot tubuh Domba Ekor Tipis yang
diberi pakan probiotik mencapai 0,9 kg sedangkan Domba Ekor
Tipis yang diberi pakan tanpa probiotik hanya mencapai 0,3 kg.
Menurunya nilai selisih pertambahan bobot tubuh domba pada minggu
kedua dikarena adanya Domba Ekor Tipis (PB3) yang mengalami
mencret sehingga berdampak pada kenaikan bobot tubuh dan kondisi
cuaca yang tidak stabil (sering terjadinya hujan) mengakibatkan pakan
yang ditambahkan probiotik tercuci oleh air hujan sehingga nutrisi
dalam pakan yang dikonsumsi Domba Ekor Tipis menurun.
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C. Keterbatasan Penelitian
Dalam proses penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam penelitian
yang dihadapi. Keterbatasan dalam penelitian ini, salah satu Domba Ekor
Tipis yang digunakan dalam penelitian mengalami diare pada minggu
awal penelitian, dikarenakan kondisi domba yang kurang sehat pada saat
dilakukan pemberian pakan probiotik.
Kondisi cuaca yang tidak stabil (sering terjadinya hujan) mengakibat
kan pakan hijauan yang difermentasi tercuci oleh air hujan (nutrisi dalam
pakan menurun) dan selera makan ternak menurun. Tercucinya pakan
fermentasi berkaitan dengan kondisi kandang yang terlalu kecil sehingga
tempat penyimpanan pakan terbatas.
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BAB V
IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN DALAM PROSES
PEMBELAJARAN

Hasil penelitian mengenai “Analisis Proksimat Pakan dengan Tambahan
Probiotik dan Tanpa Probiotik serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Bobot
Tubuh Domba Ekor Tipis” dapat menjadi pengetahuan baru dalam dunia
pendidikan. Berbagai aspek dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
ajar di sekolah menegah atas (SMA) kelas XII semester 2 pada bab bioteknologi
pada KD 3.10 dan KD 4.10.
Dalam bab Bioteknologi mengarah pada pembuatan pakan ternak probiotik
yang merupakan pengaplikasian dari bioteknologi konvensional. Pembelajaran
berfokus pada pembuatan pakan ternak probiotik yang akan dijadikan sebagai
salah satu contoh diskusi. Dengan diadakan penelitian ini peserta didik dapat
memperoleh wawasan baru tentang pembuatan pakan ternak probiotik, selain itu
juga peserta didik diharapkan dapat membuat suatu rancangan penelitian
pembuatan pakan ternak probiotik. Hasil penelitian yang telah dilakukan
diharapkan dapat menjadi sumbagan pengetahuan baru bagi ilmu pendidikan dan
masyarakat.
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Acuan kurikulum yang digunakan adalah pembelajaran terkait penelitian yang
digunakan mengunakan kurikulum 2013. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi
Dasar (KD) yang digunakan adalah;

A. Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Mengahayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli ( gotong royong, kerja sama, toleransi, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari
solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri
sbagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami,

menerapkan,

menganalisis

pengetahuan

faktual,

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan,

dan

peradaban

terkait

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar
3.10.

Menganalisis prinsip-prinsip Bioteknologi dan penerapannya
sebagai upaya peningkatan kesejateraan manusia.

4.10.

Menyajikan laporan hasil percobaan penerapan prinsip-prinsip
Bioteknologi kovensional berdasarkan scientific method.

C. Indikator Pembelajaran
3.10.1. Menjelaskan konsep dasar bioteknologi.
3.10.2. Membedakan bioteknologi kovensional dan bioteknologi
moderen.
3.10.3. Mengelompokkan produk-produk bioteknologi konvensional
dan bioteknologi moderen.
3.10.4. Menganalisis dampak pemanfaatan bioteknologi.
4.10.1. Membuat rancangan penelitian pembuatan pakan ternak probiok.
4.10.2. Mempresentasikan hasil rancangan penelitiam yang telah dibuat.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang di peroleh dalam penelitian ini adalah
1. Berdasarkan hasil analisis proksimat pakan yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa adanya perbedaan pada pakan dengan tambahan
probiotik (PB) dan pakan tanpa probiotik (PA), dimana kualitas paling
baik terdapat pada pakan dengan tambahan probiotik (PB).
2. Pemberian pakan dengan tambahan probiotik dan pakan tanpa
probiotik memiliki pengaruh terhadap pertambahan bobot tubuh
Domba Ekor Tipis. Domba dengan pemberian pakan probiotik
memiliki bobot tubuh yang lebih besar dengan rata-rata pertambahan
bobot tubuh mencapai 0,9 kg sedangkan domba yang diberi pakan
tanpa probiotik hanya mencapai 0,3 kg.

B. Saran
1. Perlu dilakukannya perbandingan kadar cairan probiotik yang
diberikan pada pakan ternak.
2. Perlu dilakukannya analisis proksimat pada berbagai jenis pakan
ternak yang diberi probiotik dan tanpa probiotik.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Silabus

Nama Sekolah : Sekolah Menegah Atas (SMA)
Mata Pelajaran : Biologi
Kelas/Smester :XII/2

Kompetensi Inti
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

SILABUS

76

2. Mengahayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( gotong royong, kerja sama, toleransi, damai), santun, responsif dan proaktif dan

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sbagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi Dasar

3.10. Menganalisis prinsip-prinsip
Bioteknologi dan penerapannya
peningkatan

Materi Pokok

- Konsep
bioteknologi.

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi

Bahan Ajar

Sumber, Alat, Media, dan
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Waktu

1.Buku:

Bab 9. Bioteknologi

2 Minggu x 3

Biologi untuk SMA/MA Kelas XII

2015.

Jam Pelajaran

Berdasarkan Kurikulum 2013.

Irnaningtyas.
Menjelaskan dapak

@45 Menit

Tugas
Mengamati gambar

positif dan negatif

Mengamati

produk bioteknologi.

Jakarta. Penertbit Erlangga.

upaya

dengan adanya

2. Buku: Nurhayati, N., dan

sebagai

Menayakan

produk bioteknologi

Wijayanty,R. 2016. Biologi untuk

kesejateraan manusia.

Dalam kegiatan

bagi makhluk hidup.

- Bioteknologi

pembelajaran yang

pertanyaan

untuk merumuskan

kovensional.

bioteknologi

pembuatan produk

Sikap ilmiah dalam

6.

5.

4.

3.

Intermet

Jurnal

Video

Gambar

LKPD 1 dan LKPD 2

Bandung. Yrama Widjaya.

XII.

konvensional dan

4.10. Menyajikan laporan hasil
prinsip-

Apa saja produk-

Sikap ilmia dalam

7.

Kelas
akan dilaksanakan,

penerapan

produk

menganalisis dampak

SMA/MA

bioteknologi

peserta didik dituntut

bioteknologi?

positif dan negatif

Siswa

percobaan

moderen.

Apa yang

Observasi

prinsip Bioteknologi kovensional
berdasarkan scientific method.

- Produk-produk
bioteknologi.

- Dampak
pemanfaatan
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bioteknologi.

produk bioteknologi

membedakan

bioteknologi.

produk-produk

bioteknologi

rancangan penelitian

Laporan tertulis

Postofolio

moderen?

pembuatan pakan

konvensional dan

Bagaimana cara

ternak probiotik

test)

Tes tertulis (post

Tes

pembuatan produk
bioteknologi
konvensional ?
Mengumpulkan
Informasi
Mencari informasi
di berbagai sumber
untuk memperoleh
pengetahuan
tambahan mengenai
materi Bioteknologi.
Menggali berbagai
informasi dan
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referensi untuk
menjawab
pertanyaan dalam
lembaran LKPD.
Mengasosiasi
Diskusi dalam
mengerjakan LKPD.
Menarik kesimpulan
dari hasil diskusi
materi pembelajaran
yang telah
dipelajari.
Mengomunikasikan
Presentasi hasil
diskusi.
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas ( SMA)

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas/Semester

: XII/2

Materi pokok

: Bioteknologi

Alokasi Waktu

: 2 Minggu x 3 Jam Pelajaran @45 Menit

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Mengahayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi, damai), santun, responsif dan
proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan
alam serta dalam menempatkan diri sbagai cerminan bangsa dalam pergaulan
dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

NO

Kompetensi Dasar (KD)

NO

3.10

Menganalisis prinsip-prinsip
Bioteknologi dan penerapannya
sebagai upaya peningkatan
kesejateraan manusia.

3.10.1
3.10.2

3.10.3

3.10.4
4.10

Menyajikan laporan hasil
percobaan penerapan prinsipprinsip Bioteknologi kovensional
berdasarkan scientific method.

4.10.1
4.10.2

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)
Menjelaskan konsep dasar
bioteknologi.
Membedakan bioteknologi
konvensional dan bioteknologi
moderen.
Mengelompokkan produkproduk bioteknologi
konvensional dan bioteknologi
moderen.
Menganalisis dampak
pemanfaatan bioteknologi.
Membuat rancangan penelitian
pembuatan pakan ternak probiok.
Mempresentasikan hasil
rancangan penelitiam yang telah
dibuat.

C. Tujuan Pembelajaran
Setelah proses mengamati, menanya, berdiskusi, melaksanakan percobaan,
mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik.
3.7.1

Melalui kegiatan melihat gambar dan membaca buku biologi, peserta
didik dapat menjelaskan konsep dasar bioteknologi.

3.7.2

Melalui kegiatan melihat gambar, membaca buku, jurnal dan artikel,
peserta didik dapat membedakan bioteknologi konvensional dan
bioteknologi moderen.

3.7.3

Melalui kegiatan melihat gambar dan menonton video, peserta didik dapat
mengelompokkan

produk-produk

bioteknologi

konvensional

dan

bioteknologi moderen.
3.7.4

Melalui kegiatan menonton video membaca buku, jurnal dan artikel,
peserta didik dapat menganalisis dampak pemanfaatan bioteknologi.

4.7.1 Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membuat suatu rancangan
penelitian mengenai pembuatan pakan ternak probiok.
4.7.2

Melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat mempresentasikan rancangan
penelitian pembuatan pakan ternak probiok.
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D. Materi Ajar
Materi fakta

: Produk-produk bioteknologi.

Materi konsep : Bioteknologi konvensional dan bioteknologi moderen.
Prosedur

: Langkah-langkah dalam pembuatan pakan ternak probiotik

Metakognitif

: Dampak dari pemanfaatan bioteknologi.

E. Metode Pembelajaran

F.

Pendekatan

: Scientific

Metode

: Tanya jawab, Diskusi, Eksperimen dan Presentasi

Model

: Discovery Learning

Media, Alat dan Sumber Belajar
 Media
LKS
Power Point
Video
Gambar

 Alat/Bahan
LCD
LKPD

 Sumber Belajar
Buku
Irnaningtyas. 2015. Biologi untuk SMA/MA Kelas XII Berdasarkan
Kurikulum 2013. Jakarta. Penertbit Erlangga.
Nurhayati, N., dan Wijayanty, R. 2016. Biologi untuk Siswa SMA/MA
Kelas XII. Bandung. Yrama Widjaya.
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G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan
pembelajaran.
Aperpepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu :
 Materi Pelajaran IPA Kelas XII
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
 Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh
ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan
tentang materi :
 Kosep bioteknologi, bioteknologi konvensional, bioteknologi moderen dan
produk bioteknologi.
 Dampak dari pemanfaatan bioteknologi.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung.
 Mengajukan pertanyaan.
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator
pada pertemuan yang berlangsung.
 Pembagian kelompok belajar.
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan
langkah-langkah pembelajaran.
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit)
Kegiatan Inti (105 Menit)
Sintak Model

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
Stimulation

KEGIATAN LITERASI

(stimullasi/

Peserta

pemberian

memusatkan perhatian pada topik materi konsep bioteknologi,

rangsangan)

bioteknologi konvensional, bioteknologi moderen dan produk

didik

diberi

motivasi

atau

rangsangan

untuk

bioteknologi. dengan cara :
 Melihat (tanpa atau dengan Alat)
Menampilkan
bioteknologi,

gambar/foto
bioteknologi

tentang

materi

konvensional,

konsep

bioteknologi

moderen dan produk bioteknologi. Kemudian guru
mengajukan pertanyaan.
1. Apa yang kalian pikirkan saat melihat gambar tersebut?
2. Apa yang membedakan bioteknologi konvensional dan
bioteknologi moderen?
3. Sebutkan produk hasil dari bioteknologi konvensional
dan bioteknologi moderen!
 Mengamati
Pemberian contoh-contoh materi konsep bioteknologi,
bioteknologi konvensional, bioteknologi moderen dan
produk bioteknologi untuk dapat dikembangkan peserta
didik, dari media interaktif, dsb.
 Membaca

(dilakukan

di

rumah

sebelum

kegiatan

pembelajaran berlangsung).
Membaca materi dari buku paket atau buku-buku
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan materi pembelajaran hari ini.
 Mendengar
Pemberian

materi

konvensional,

konsep

bioteknologi

bioteknologi,
moderen

bioteknologi
dan

produk

bioteknologi oleh guru.
 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai materi :
 Kosep

bioteknologi,

bioteknologi

konvensional,

bioteknologi moderen dan produk bioteknologi.
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit)
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
 Menulis
Peserta didik menulis resume tentang apa yang telah
dibaca, diamati dan didengarkan sebagai pembiasaan dalam
membaca dan menulis (Literasi)
Problem

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)

statemen

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

(pertanyaan/

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan

identifikasi

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui

masalah)

kegiatan belajar, contohnya :
 Mengajukan pertanyaan tentang materi :
 Kosep

bioteknologi,

bioteknologi

konvensional,

bioteknologi moderen dan produk bioteknologi.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa
ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan
belajar sepanjang hayat.
Data

KEGIATAN LITERASI

collection

Peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk

(pengumpulan

menjawab pertanyan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan:

data)

 Mengamati obyek/kejadian
Mengamati dengan seksama materi Kosep bioteknologi,
bioteknologi konvensional, bioteknologi moderen dan
produk bioteknologi yang sedang dipelajari dalam bentuk
gambar /vedeo/slide presentasi yang disajikan dan mencoba
menginterprestasikannya.
 Membaca sumber lain selain buku teks
Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman
tentang

materi

konvensional,
bioteknologi.

Kosep

bioteknologi,

bioteknologi

moderen

bioteknologi
dan

produk
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit)
 Aktivitas
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat
dipahami dari kegiatan mengamati dan membaca yang akan
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Kosep
bioteknologi,

bioteknologi

konvensional,

bioteknologi

moderen dan produk bioteknologi.
 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Kosep
bioteknologi,

bioteknologi

konvensional,

bioteknologi

moderen dan produk bioteknologi yang telah disusun dalam
daftar pertanyaan kepada guru.

COLLABORATION (KERJASAMA):
 Mendiskusikan
Dalam bentuk kelompok peserta didik diminta untuk
memperhatikan video pembelajaran yang ditampilkan dan
mengerjakan lembaran LKPD Dampak dari pemanfaatan
bioteknologi (1) berkaitan dengan video dan materi yang
sudah dipelajari sebelumnya.
 Mengumpulkan informasi
Mencatat semua informasi tentang materi Dampak dari
pemanfaatan bioteknologi yang telah diperoleh pada buku
catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
 Mempresentasikan
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan Dampak dari pemanfaatan bioteknologi
sesuai dengan pemahamannya.
 Saling tukar informasi tentang materi :
 Dampak dari pemanfaatan bioteknologi
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian,
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit)
kemampuan

berkomunikasi,

menerapkan

kemampuan

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
sepanjang hayat.
Data

COLLABORATION

processing

THINKING (BERPIKIR KRITIK)

(pengolahan

Peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data

Data)

hasil pengamatan dengan cara :

(KERJASAMA)

dan

CRITICAL

 Berdiskusi tentang data dari materi :
 Dampak dari pemanfaatan bioteknologi
 Mengolah

informasi

dari

materi

Dampak

dari

pemanfaatan bioteknologi yang sudah dikumpulkan dari
hasil kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan
informasi yang sedang berlangsung dengan bantuan
pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja.
Verification

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)

(pembuktian)

Peserta

didik

mendiskusikan

hasil

pengamatannya

dan

memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori
pada buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi :
 Dampak dari pemanfaatan bioteknologi
antara lain dengan : Peserta didik dan guru secara bersamasama membahas jawaban soal-soal yang telah dikerjakan oleh
peserta didik.
Generalizatio

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)

(menarik

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan

kesimpulan)

 Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Dampak dari
pemanfaatan bioteknologi berupa kesimpulan berdasarkan
hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan
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1. Pertemuan Ke-1 (3 x 45 Menit)
sopan.
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
tentang materi :
 Dampak dari pemanfaatan bioteknologi
 Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan
ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan.
CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.

Kegiatan Penutup (15 Menit)

Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran .
Guru :
 Memeriksa pekerjaan siswa yang sudah dikerjakan.
 Memberikan penghargaan untuk kepada kelompok yang memiliki kinerja dan
kerjasama yang baik.
 Menyampaikan materi apa saja yang akan dipelajari peserta didik minggu
depan.
 Doa
 Salam penutup
 Guru keluar kelas.
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 45 Menit)
Kegiatan Pendahuluan (15 Menit)
Guru :
Orientasi
 Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran
 Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
 Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik

dalam mengawali kegiatan

pembelajaran.
Aperpepsi
 Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya, yaitu :
 Konsep bioteknologi, bioteknologi konvensional, bioteknologi moderen dan
produk bioteknologi.
 Dampak dari pemanfaatan bioteknologi.
 Mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya.
 Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan
dilakukan.
Motivasi
 Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan
dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.
 Apabila materitema// projek ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh
ini dikuasai dengan baik, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan
tentang materi :
 Metode Ilmiah dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional.
 Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
 Mengajukan pertanyaan
Pemberian Acuan
 Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu.
 Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar dan indikator pada
pertemuan yang berlangsung
 Pembagian kelompok belajar
 Menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar
langkah-langkah pembelajaran.

sesuai dengan
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 45 Menit)
Kegiatan Inti (105 Menit)
Sintak Model

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
Stimulation

KEGIATAN LITERASI

(stimullasi/

Peserta

pemberian

memusatkan perhatian pada topik materi Metode Ilmiah dalam

rangsangan)

pembuatan produk bioteknologi konvensional. dengan cara :

didik

diberi

motivasi

atau

rangsangan

untuk

 Melihat (tanpa atau dengan Alat)
Menayangkan

video

pembuatan

berbagai

produk

bioteknologi konvensional yang memanfaatkan peran
mikroorganisme.
 Mengamati
Pemberian

contoh-contoh

produk

bioteknologi

konvensional untuk dapat dikembangkan peserta didik, dari
media interaktif, dsb.
 Membaca

(dilakukan

di

rumah

sebelum

kegiatan

pembelajaran berlangsung).
Membaca materi dari buku paket atau buku-buku
penunjang lain, dari internet/materi yang berhubungan
dengan Metode ilmiah dalam pembuatan produk-produk
bioteknologi konvensional.
 Mendengar
Pemberian penjelasan guru mengenai Metode ilmiah dalam
pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional guru.
 Menyimak
Penjelasan pengantar kegiatan secara garis besar/global
tentang materi pelajaran mengenai materi :
 Metode

ilmiah

dalam

pembuatan

produk-produk

bioteknologi konvensional
untuk melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi.
 Menulis
Peserta didik menulis resume tentang apa yang telah
dibaca, diamati dan didengarkan sebagai pembiasaan dalam
membaca dan menulis (Literasi)
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 45 Menit)

Problem

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)

statemen

Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk

(pertanyaan/

mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan

identifikasi

dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui

masalah)

kegiatan belajar, contohnya :
 Mengajukan pertanyaan tentang materi :
 Metode

ilmiah

dalam

pembuatan

produk-produk

bioteknologi konvensional pada guru.
yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan
untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang
diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan
yang bersifat hipotetik) untuk mengembangkan kreativitas, rasa
ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk
membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan
belajar sepanjang hayat.
Data
collection

KEGIATAN LITERASI
 Mengamati obyek/kejadian

(pengumpulan

Mengamati dengan seksama materi Metode ilmiah dalam

data)

pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional guru
yang sedang dipelajari dalam bentuk gambar/video/slide
presentasi

yang

disajikan

dan

mencoba

menginterprestasikannya.
 Membaca sumber lain selain buku teks
Mencari dan membaca berbagai referensi dari berbagai
sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman
tentang materi Metode ilmiah dalam pembuatan produkproduk bioteknologi konvensional guru yang sedang
dipelajari.
 Aktivitas
Menyusun daftar pertanyaan atas hal-hal yang belum dapat
dipahami dari kegiatan mengmati dan membaca yang akan
diajukan kepada guru berkaitan dengan materi Metode
ilmiah dalam pembuatan produk-produk bioteknologi
konvensional guru yang sedang dipelajari.
 Wawancara/tanya jawab dengan nara sumber
Mengajukan pertanyaan berkaiatan dengan materi Metode
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 45 Menit)
ilmiah dalam pembuatan produk-produk bioteknologi
konvensional guru yang telah disusun dalam daftar
pertanyaan kepada guru.

COLLABORATION (KERJASAMA)
 Mendiskusikan
Dalam bentuk kelompok peserta didik diminta untuk
mengerjakan lembaran LKPD Metode ilmiah dalam
pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional (2).
 Mengumpulkan informasi
Mencatat semua informasi tentang materi Metode ilmiah
dalam

pembuatan

produk-produk

bioteknologi

konvensional yang telah diperoleh pada buku catatan
dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
 Mempresentasikan
Peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau
mempresentasikan materi Metode ilmiah dalam pembuatan
produk-produk bioteknologi konvensional sesuai dengan
pemahamannya.
 Saling tukar informasi tentang materi :
 Metode

ilmiah

dalam

pembuatan

produk-produk

bioteknologi konvensional
dengan ditanggapi aktif oleh peserta didik dari kelompok
lainnya sehingga diperoleh sebuah pengetahuan baru yang
dapat dijadikan sebagai bahan diskusi kelompok kemudian,
dengan menggunakan metode ilmiah yang terdapat pada
buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang
disediakan dengan cermat untuk mengembangkan sikap
teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain,
kemampuan

berkomunikasi,

menerapkan

kemampuan

mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang
dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar
sepanjang hayat.
 POST TEST.
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 45 Menit)
Data

COLLABORATION

processing

THINKING (BERPIKIR KRITIK)

(pengolahan
Data)

(KERJASAMA)

dan

CRITICAL

 Berdiskusi tentang data dari Materi :
 Metode

ilmiah

dalam

pembuatan

produk-produk

bioteknologi konvensional
 Mengolah informasi dari materi

Metode ilmiah dalam

pembuatan produk-produk bioteknologi konvensional yang
sudah

dikumpulkan

dari

hasil

kegiatan/pertemuan

sebelumnya mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan
kegiatan

mengumpulkan

informasi

yang

sedang

berlangsung dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada
lembar kerja.
Verification

CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIK)

(pembuktian)

Peserta didik mendiskusikan rancangan penelitian yang telah
dibuat dan memverifikasi dengan data-data atau teori pada
buku sumber melalui kegiatan :
 Menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada
pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari
berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda
sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan
sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras,
kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir
induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi :
 Metode ilmiah dalam pembuatan produk-produk
bioteknologi konvensional.

Generalizatio

COMMUNICATION (BERKOMUNIKASI)

(menarik

Peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan

kesimpulan)

 Menyampaikan hasil diskusi tentang materi Metode ilmiah
dalam pembuatan produk-produk bioteknologi
konvensional berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis
secara lisan, tertulis, atau media lainnya untuk
mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan
berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan
sopan.
 Mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal
 Mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan
tentanag materi Metode ilmiah dalam pembuatan produk-
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 45 Menit)
produk bioteknologi konvensional dan ditanggapi oleh
kelompok yang mempresentasikan.
 Bertanya atas presentasi tentang materi Metode ilmiah
dalam pembuatan produk-produk bioteknologi
konvensional yang dilakukan dan peserta didik lain diberi
kesempatan untuk menjawabnya.

CREATIVITY (KREATIVITAS)
 Menyimpulkan tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
Kegiatan Penutup (15 Menit)

Peserta didik :
 Membuat resume dengan bimbingan guru tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran .
Guru :
 Memeriksa pekerjaan siswa yang sudah dikerjakan.
 Memberikan penghargaan untuk kepada kelompok yang memiliki kinerja dan
kerjasama yang baik.
 Menyampaikan materi apa saja yang akan dipelajari peserta didik minggu
depan.
 Doa
 Salam penutup
 Guru keluar kelas.
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H. Penilaian Pembelajaran
Teknik Penilaian (terlampir):
a. Sikap
Instrumen Penilaian Observasi
Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku
peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran
maupun secara umum. Pengamatan dilakukan langsung oleh guru.
Berikut instrumen penilaian sikap

Kelas

:

Mata Pelajaran :
Materi

:

N
o

Nama Siswa

1

…

Aspek Perilaku
Dinilai
BS
JJ
TJ
...
...
...

2

…

...

...

...

yang
DS
...
...

Jumlah Skor
Skor
Sikap

Kode
Nilai

..

...

....

...

...

...

Tanda Tangan
Guru Mata Pelajaran

Pedoman Pensekoran:
Skor maksimal
Jumlah sikap X Jumlah kriteria =
Skor sikap

Keterangan :
BS : Bekerja Sama
JJ : Jujur
TJ : Tanggun Jawab
DS : Disiplin
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Catatan :
1.Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
2.Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00

= Baik (B)

25,01 – 50,00

= Cukup (C)

00,00 – 25,00

= Kurang (K)

b. Pengetahuan
 Tertulis Uraian : Post Tes
 Tes Lisan/Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan
Percakapan

Nama :
Kelas :
Instrumen Penilaian Aspek Percakapan

No
1
2
3
4
5
6

Aspek yang
Dinilai
Intonasi
Pelafalan
Kelancaran
Ekspresi
Penampilan
Gestur

25

Skala
50 75

100

Jumlah Skor
Skor
Sikap

Tanda Tangan
Guru Mata Pelajaran

Kode
Nilai
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Pedoman Pensekoran:
Skor maksimal
Jumlah sikap X Jumlah kriteria =
Skor sikap

Keterangan :
• BS : Bekerja Sama
• JJ : Jujur
• TJ : Tanggun Jawab
• DS : Disiplin

Catatan :
1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
2. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 – 75,00

= Baik (B)

25,01 – 50,00

= Cukup (C)

Nama :
Kelas :
Instrumen Penilaian Aspek Percakapan

No
1
2
3
4
5
6

Aspek yang
Dinilai
Intonasi
Pelafalan
Kelancaran
Ekspresi
Penampilan
Gestur

25

50

Skala
75

100

Jumlah
Skor

Skor
Sikap

Tanda Tangan
Guru Mata Pelajaran

Kode
Nilai
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Pedoman Pensekoran:
Skor maksimal
Jumlah sikap X Jumlah kriteria =
Skor sikap

Keterangan :
• BS : Bekerja Sama
• JJ

: Jujur

• TJ : Tanggun Jawab
• DS : Disiplin

Catatan :
1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
2. Kode nilai / predikat :
75,01 – 100,00 = Sangat Baik (SB)

c.

50,01 – 75,00

= Baik (B)

25,01 – 50,00

= Cukup (C)

00,00 – 25,00

= Kurang (K)

Keterampilan
 Instrumen Penilaian Unjuk Kerja
Instrumen penilaian unjuk kerja dapat dilihat pada instrumen
penilaian ujian keterampilan berbicara sebagai berikut:
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Nama :
Kelas :

Instrumen Penilaian

No
1
2
3
4

Aspek yang Dinilai

Sangat
Baik
(100)

Baik
(75)

Kurang Tidak
Baik
Baik
(50)
(25)

Kesesuaian respon dengan
pertanyaan
Keserasian pemilihan kata
Kesesuaian penggunaan tata
bahasa
Pelafalan

Tanda tangan
Guru Mata Pelajaran

Pedoman Pensekoran:

Kriteria penilaian (skor)
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik
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Nama :
Kelas :
Instrumen Penilaian Diskusi

No

Aspek yang Dinilai

1
2
3

Kerjasama dalam kelompok/ keaktifan
Penguasaan materi diskusi
Pengunaan bahas yang baik
Kemampuan dalam berbicara (memberikan
informasi, berpendapat, berargumentasi)
lancar

4

100

75

50

Tanda Tangan
Guru Mata Pelajaran
Pedoman Pensekoran:

Keterangan :
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Kurang Baik
25 = Tidak Baik

 Instrumen Penilaian Portofolio
Kumpulan semua tugas yang sudah dikerjakan peserta didik, seperti
catatan, PR, dll.

25
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Kelas

:

Mata Pelajaran :

Instrumen Penilain
No

Aspek yang Dinilai

1
2
3

LKPD 1
LKPD 2
Post Test
Rata-rata

1

2

Absen/ Nilai
3
4 5
6

Tanda Tangan
Guru Mata Pelajaran

1.

Instrumen Penilaian (terlampir)
a.

Pertemuan Pertama

b.

Pertemuan Kedua

Yogyakarta, 22 Februari 2019

Peneliti

Dst
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Lampiran 3. Lembar Penilaian

Lembaran Penilaian Observasi

No

Kelas

:

Mata Pelajaran

:

Materi

:

Nama Siswa

Aspek Perilaku
Dinilai
BS
JJ
TJ

yang
DS

Jumlah Skor
Skor
Sikap

Kode
Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tanda Tangan

Guru Mata Pelajaran
Pedoman Pensekoran:
Skor maksimal
Jumlah sikap X Jumlah kriteria =
Skor sikap
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Instrumen Penilaian Aspek Percakapan

Nama :
Kelas :

No

Aspek yang Dinilai

1
2
3
4
5
6

Intonasi
Pelafalan
Kelancaran
Ekspresi
Penampilan
Gestur

25

Skala
50 75

100

Jumlah Skor
Skor
Sikap

Kode
Nilai

Tanda Tangan

Guru Mata Pelajaran

Pedoman Pensekoran:
Skor maksimal
Jumlah sikap X Jumlah kriteria =
Skor sikap
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Lembaran Penilaian Unjuk Kerja

Nama :
Kelas :

No

1
2
3
4

Aspek yang Dinilai

Sangat
Baik
(100)

Kur
Tidak
Baik ang
Baik
(75) Baik
(25)
(50)

Kesesuaian respon dengan
pertanyaan
Keserasian pemilihan kata
Kesesuaian penggunaan tata
bahasa
Pelafalan

Tanda Tangan

Guru Mata Pelajaran

Pedoman Pensekoran:
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Lembaran Penilaian Diskusi

Nama :
Kelas :

No
1
2
3
4

Aspek yang Dinilai

100

75

Kerjasama dalam kelompok/ keaktifan
Penguasaan materi diskusi
Pengunaan bahas yang baik
Kemampuan dalam berbicara (memberikan
informasi, berpendapat, berargumentasi)
lancar

Tanda Tangan

Guru Mata Pelajaran

Pedoman Pensekoran:

50

25
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Lembaran Penilaian Portofolio

Kelas

:

Mata Pelajaran :
Materi

:

Aspek Yang Di nilai
No

Nama Pesrta Didik

LKPD 1

LKPD 2

Post Test

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tanda Tangan

Guru Mata Pelajaran

Rata-Rata
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Lampiran 4. Lembaran Kerja Peserta Didik

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (1)

Nama

:

Kelas

:

Kelompok :

A. Tujuan
Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak positif dari
produk-produk bioteknologi bagi mahkluk hidup.
Peserta didik dapat menyebutkan dan menjelaskan dampak negatif dari
produk-produk bioteknologi bagi mahkluk hidup

B. Alat dan Bahan
LKPD
Alat Tulis

C. Langkah Pengerjaan
1. Bentuk kelompok dengan jumlah 4-5 orang!
2. Jawablah pertanyaan yang telah tersedia!
3. Buatlah kesimpulan dari hasil kegiatan yang telah dilakukan !
4. Presentasikan hasil diskusi di depan kelas, kemudian kumpulkan kepada
guru!

D. Pertanyaan Diskusi
1. Dampak positif dari produk-produk bioteknologi bagi makhluk hidup.

Manusia :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................................................................
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Hewan :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.............................................................................................................

Tumbuhan :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...........................................................................................................

2. Dampak negatif dari produk-produk bioteknologi bagi makhluk hidup.

Manusia :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................

Hewan :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
...........................................................................................................

Tumbuhan :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................

E. Kesimpulan
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (2)

Nama

:

Kelas

:

Kelompok :

A. Tujuan
Peserta didik dapat membuat rancangan penelitian pembuatan pakan
ternak probiotik.

B. Alat dan Bahan
LKPD
Alat Tulis

C. Langkah Pengerjaan
Bentuk kelompok dengan jumlah 4-5 orang!
Bacalah materi singkat mengenai pakan probiotik.
Tentukan jenis pakan ternak probiotik yang akan dibuat dalam rancangan
penelitian.
Rancangan penelitian dibuat berdasarkan susunan rancangan penelitian
yang telah disediakan.

D. Materi

Pakan merupakan bagian terpenting dalam mendukung tumbuh dan
kebang ternak termasuk dalam meningkatkan kualitas ternak. Pada hewan
ruminansia pakan dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu pakan hijauan
dan pakan konsentrat. Pemberian pakan hijauan dan konsentrat saja pada
ternak belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi dari ternak, maka dari
itu perlu dilakukan penambahan probiotik pada pakan.
Probiotik merupakan produk dari bioteknologi konvensional yang terdiri
dari mikroorganisme hidup hidup non patogen, tidak toksik, tahan terhadap
asam lambung dan dapat berkoloni dalam usus besar (kolon)

(Feliatra,

2018). Probiotik yang terdapat dalam saluran pencernaan dapat membantu
menetralisir mikrobia patogen didalam saluran pencernaan, menghambat
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pertumbuhan mikrobia patogen dengan mencegah terjadinya pembentukan
koloni pada dinding usus, mempengaruhi aktifitas enzim dalam usus, dan
meningkatkan pertumbuhan serta performans ternak (Sudarmono, 2013).
Untuk mengetahui kualitas pada pakan perlu dilakukannya analisis
proksimat. Analisis proksimat merupakan suatu analisis untuk mengetahui
kandungan Nutrisi yang terdapat dalam pakan yang terdiri dari enam fraksi
yaitu bahan kering, abu, protein, lemak kasar, serat kasar dan bahan ekstrak
tanpa nitrogen (Beta-N) (Ridla, 2014).
Berikut adalah tabel hasil analisis proksimat pada pakan ternak. Pakan
yang dianalisis berupa rumput alam (rumput lapangan) dan polar. Pakan
yang dianalisis dibagi kedalam 2 jenis, yaitu pakan probiotik dan pakan
tanpa probiotik.

N

Nama

Bahan

o

Sampel

Kering (%)

Kadar (% Bahan Kering )
Abu

PK

LK

SK

BETN
75,44

1

PB

92,22

7,46

13,76

3,33

0

2

PA

91,32

7,84

13,50

3,50

18,6

56,52

5
Keterangan :
PB

: Pakan dengan penambahan probiotik H++

PA

: Pakan tanpe penambahan probiotik H++

PK

: Protein kasar

LK

: Lemak kasar

SK

: Serat kasar

BENTN : Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen

Hasil analisis proksimat pakan pada tabel diatas menunjukkan
bahwa kandungan nutrisi baling baik terdapat pada pakan probiotik.
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E. Kegiatan

Rancangan Penelitian

1. Diskusikan dengan teman sekelompok mu, jenis pakan ternak
probiotik yang akan dibuat!
2. Buatlah suatu rancangan penelitian sebagai berikut!
Judul
a. Latar belakang
b. Landasan teori
c. Alat dan bahan
d. Metode

3. Presentasikan hasil rancangan penelitian pembuatan pakan ternak
probiotik di depan kelas!

F. Kesimpulan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Lampiran 5. Kisi-Kisi Soal Post Tes

KISI-KISI SOAL POST TES

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran : Biologi
Materi

: Bioteknologi

Kelas/Semester : XII/2
Waktu

: 10 menit

Bentuk Soal

: Esay

Indikator

C1

3.10.Menganalisis Bioteknologi

3.10.3.Mengelo

1

prinsip-prinsip

mpokkan

Bioteknologi dan

produk-produk

penerapannya

bioteknologi

sebagai upaya

konvensional

peningkatan

dan bioteknologi

kesejateraan

moderen.

manusia.

3.10.4.Menga

Kompetensi

Materi

dasar

Pokok

2

pemanfaatan
bioteknologi.
4

C1. Pengetahuan

C5. Sintesis

C2. Pemahaman

C6. Evaluasi

C3. Penerapan
C4. Analisis

C3

C4

3

nalisis dampak

Keterangan :

C2

C5

C6
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No
1

Soal
Sebutkan 2 dampak positif
dari bioteknologi!

Jawaban
1. Membantu mengatasi

Skort
10

masalah kesehatan dengan
menyediakan obat-obatan,
antibiotik, hormon dan
sebagainya.
2. Membentu mengatasi
masalah kekurangan bahan
pangan.

2

Proses pembentukan

1. Enzim edonuklease

organisme baru, yang

restriksi untuk memotong

secara alamiah tidak

molekuk DNA.

mungkin terjadi di alam

2. Sel yang mampu berfungsi.

dapat di peroleh dengan

3. Enzim ligase untuk

cara teknik rekayasa

menyambung potongan

genetik. Sebutkan hal-hal

molekul DNA.

yang menunjang teknik
rekayasa genetik!

15

4. Plasmid berperan sebagai
vektor dalam rekayasa
genetik.

3

Mengapa tanaman hasil

Dikarenakan dapat terjadinya

rekayasa genetik

pencemaran gen bila

(transgenetik) dikuatirkan

menyerbuki tanaman sejenis.

5

dapat menimbulkan
ancaman bagi lingkungan?
4

Probiotik merupakan hasil

Mikroorganisme yang dapat

dari bioteknologi

dimanfaatkan sebagai probiotik

konvensional. Pengunaan

adalah bakteri (bakteri asam

probiotik bukan saja pada

laktat, genus lactobacullus dan

makan manusia tetapi juga

genus bifidobacteria) dan fungi

10
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pada pakan hewan.
Probiotik terdiri dari
mikroba hidup yang
memberikan pengaruh
positif jika dikonsumsi.
Sebutkan Mikroorganisme
yang dapat dimanfaatkan
sebagai probiotik!

Penilaian

(Saccharomyces cerevisiae).
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Lampiran 6. Hasil Analisis Proksimat Pakan
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Lampiran 7. Penimbangan Bobot Tubuh Domba Ekor Tipis

Domba Ekor Tipis PB1
Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan
16
18
18
19
19
20

2
1
1

Domba Ekor Tipis PB2
Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan

12
13
13
13
13
14,5

1
0
1,5

Domba Ekor Tipis PB3
Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan

12
13
13
13
12,5
13,5

1
0
1

Domba Ekor Tipis PB4
Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak
15
16
16
16,5
16,5
17

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan
1
0,5
0,5
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Domba Ekor Tipis PA1

Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak
15
15,5
16
15,5
15,5
15,5

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan
0,5
-0,5
0

Domba Ekor Tipis PA2
Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan

12
12,5
12,5
13
13
13

0,5
0,5
0

Domba Ekor Tipis PA3
Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan

14
14
14
14,5
15
16,5

0
0,5
1,5

Domba Ekor Tipis PA4
Minggu
Minggu 1
Minggu 2
Minggu 3

Penimbangan
Penimbangan 1
Penimbangan 2
Penimbangan 3
Penimbangan 4
Penimbangan 5
Penimbangan 6

Bobot Tubuh
Ternak
14
15
15
15
14,5
14,5

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan
1
0
0
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Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan

Rerata Bobot
Ternak/Penimbangan

Selisi Rerata
Bobot Tubuh

1

0,1

0,5

PA4 Ternak
0

0

0,4

PA3
0,5

0,5

0

PA2
0,5

0,5

1,5

PA1
1,3 Minggu 1

-0,5

0

Minggu

1

0,4 Minggu 2

0

Selisi Rerata
Bobot Tubuh
Ternak

1
0,5

1 Minggu 3

PB4

1
0
0,5

PB3

2
0
1

PB2

Minggu 1
1
1,5

PB1

Minggu 2
1

Minggu

Minggu 3

118
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Lampiran 8. Dokumentasi

1. Persiapan Ternak
Gambar

Keterangan

Persiapan delapan ekor Domba
Ekor Tipis.

Pemberian label/tanda pada
Domba Ekor Tipis.
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2. Penimbangan Ternak
Gambar

Keterangan

Penimbangan Domba
Ekor Tipis.
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3. Persiapan Pakan
Gambar

Keterangan

Penimbangan hijauan (rumput
lapang/ rumput alam) sebanyak
9 kg untuk 4 ekor Domba Ekor
Tipis.

1 kg pollard untuk 4 ekor
Domba Ekor Tipis.
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4. Penyiapan Cairan Probiotik
Gambar

Keterangan

Persiapan 7 liter air.

Penambahan 2 sendok gula ke
dalam 7 liter air.
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Gambar

Keterangan

Pengambilan 10 ml probiotik
H++.

Penambahan 10 ml probiotik
H++ kedalam larutan air dan
gula.
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Gambar

Keterangan

Homogenisasi air + gula + 10
ml probiotik.

Cairan probiotik dimasukkan
kedalam botol plastik 1,5 liter.
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Gambar

Keterangan

Cairan probiotik.
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5. Metode dalam Pemberian Pakan
Pakan dengan tambahan probiotik cair
Gambar

Keterangan

Penambahan 1,5 liter
cairan probiotik dengan
1 kg pollard.

Pencampuran cairan
probiotik dengan
pollard.
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Gambar

Keterangan

Fermentasi perendaman
pollard selama 12 jam.

Pollard yang telah di
fermentasi.
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Gambar

Keterangan

Pemberian pollard pada
Domba Ekor Tipis.

Pemotongan hijauan
(rumput lapang/ rumput
alam).
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Gambar

Keterangan

Perendaman hijauan
(rumput lapang/ rumput
alam) dengan 5 liter
cairan probiotik.

Pemberian hijauan
(rumput lapang/ rumput
alam) pada domba ekor
tipis.
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Pakan tanpa probiotik cair
Gambar

Keterangan

1 kg pollard
ditambahkan liter air.

Pollard diberikan pada
domba ekor tipis.
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Gambar

Keterangan
Pemberian hijauan (rumput
lapang/ rumput alam) pada
Domba Ekor Tipis.

6. Persiapan Pakan Untuk Analisis Proksimat
Gambar

Keterangan

Penjemuran sampel pakan.
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Gambar

Keterangan

Kondisi sampel pakan setelah
penjemuran selama dua hari.

Sampel pakan yang telah kering.
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Gambar

Keterangan
Penggilingan sampel pakan.

200 g sampel pakan PA (tanpa
probiotik) dan 200 g sampel
pakan PB (penambahan
probiotik) yang telah digiling

