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ABSTRACT
This research aims to determine the effect of disposals differences concentrate premix
type Finisher (FN) performance and carcass percentage of brahman cross steer. The
materials used in this study were 36 castrated bull Brahman Cross cattle (steer) with an
average initial body weight of 363.67 ± 18.14 kg and coefficient of variability of 4.99% with
3 treatments and 12 replications. The feed is forage (grass and rice straw) and concentrate
with a ratio of 20% : 80%. Feed treatment classified into P0 = premix concentrate FN-2 +
forage, P1 = premix concentrate FN-4 + forage and P2 = premix concentrate FN-5 + forage.
The method used in this study is experimental. The variables observed in this study are daily
Dry Matter (DM) consumption, average daily gain (ADG) and carcass percentage. The data
obtained in this study are analyzed by analysis of variance (ANOVA) of the Completely
Randomized Design (CRD) and Tukey's analysis. The results showed that the addition of
different concentrations of premix have no significant effect (P>0.05) to performance and
carcass percentage of brahman cross steer. The suggested feeding cattle can use all types of
concentrates because all have the same quality.
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PERFORMAN DAN PERSENTASE KARKAS STEER SAPI BRAHMAN CROSS
DENGAN PENAMBAHAN PREMIX KONSENTRAT YANG BERBEDA
Sugeng Wirogo1, Hary Nugroho2 dan Bambang Soejosopoetro 3
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan premix konsentrat
tipe Finisher (FN) yang berbeda terhadap performan dan persentase steer sapi Brahman
Cross. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah steer sapi Brahman Cross
sebanyak 36 ekor dengan rata-rata bobot badan awal 363,67±18,14 kg dan koefisien
keragaman 4,99% dengan rincian 3 perlakuan dan 12 kali ulangan. Pakan yang diberikan
yaitu hijauan (rumput gajah dan jerami padi) dan konsentarat dengan perbandingan 20% :
80%. Pakan perlakuan dibedakan atas P0 = premix konsentrat FN-2 + hijauan, P1 = premix
konsentrat FN-4 + hijauan dan P2 = premix konsentrat FN-5 + hijauan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah experimen. Variabel yang diamati adalah konsumsi
Bahan Kering (BK) harian, Pertambahan Bobot Badan Harian (PBBH) dan persentase karkas.
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Analisis Varian (ANOVA) dari Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dan Uji Tukey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan
premix konsentrat yang berbeda tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap performan dan
persentase karkas steer sapi Brahman Cross. Disarankan pemberian pakan penggemukan
dapat menggunakan semua tipe konsentrat karena semua konsentat yang diberikan memiliki
kualitas yang sama.
Kata kunci : Konsentrat Finisher (FN), PBBH dan persentase karkas
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Tabel 1. Kandungan zat makanan pada masing-masing pakan konsentrat FN.

No

Persentase Berdasarkan BK

BK

Konsentrat

(%)

Abu

Protein

Lemak

Serat

Kalori

Kasar

Kasar

Kasar

(kal/g)

TDN

1

FN-2
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12,97
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12,52

3.906,51

67,41

2

FN-4

87,96

12,28

14,01
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12,59

4.215,55

67,53

3

FN-5

85,93
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13,67
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65,00

Sumber : Lab. Biokimia dan Nutrisi Fakultas Peternakan UGM
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Bahan Baku
Onggok
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Janggel Jagung
Polard
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Kulit Kopi
Kulit Coklat
Bungkil Kopra
Bungkil Sawit
Tepung Kulit Kedelai
Premix FN-2 / FN-4 / FN-5
JUMLAH
Sumber : Arsip PT. Pasir Tengah

Jumlah
(Kg)
250
60
80
125
85
40
50
40
180
30
60
1.000

Tabel 3. Komposisi premix FN-2, FN-4
dan FN-5.
BAHAN
BAKU
Tepung
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DCP
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Minyak Ikan
Tepung Ikan
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Lanjutan tabel 3
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Sumber : Arsip PT. Pasir Tengah
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