
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 Ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) memerlukan pakan 

hijauan sebagai sumber serat dan sumber energi. Keberadaan pakan hijauan sejak 

dulu sering menjadi permasalahan, karena kualitas dan ketersediaannya 

dikhawatirkan akan mempengaruhi usaha peternakan. Hijauan yang digunakan 

sebagai pakan ternak ruminansia masih kurang akan ketersediaan protein, energi 

serta mineral. Rendahnya kualitas pakan menyebabkan rendahnya produktivitas 

ternak dan meningkatkan angka mortalitas. Pengolahan pakan untuk memperbaiki 

kualitas pakan perlu dilakukan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan yaitu 

dengan membuat Multinutrien Blok (MNB). 

Multinutrien Blok (MNB) merupakan pakan pelengkap yang menyediakan 

sumber nutrien bagi ternak, misalnya protein, energi dan mineral (Sanchez dan 

Speedy, 2007). Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat MNB meliputi 

molases, hijauan jagung, urea, bentonit, cangkang kerang darah, cangkang telur 

dan garam. Pembuatan MNB dapat dilakukan dengan metode panas, metode 

hangat maupun metode dingin (Garcia dan Restrepo, 1995). Kelemahan metode 

hangat yaitu memerlukan energi, sedangkan kelebihannya yaitu prosesnya cepat 

dan blok yang dihasilkan tidak higroskopis. Apabila dilakukan dengan metode 

dingin tidak ada proses pemanasan. Kelebihan pembuatan MNB dengan metode 

dingin adalah menghemat energi, tetapi kadang produknya bersifat higroskopis. 

Multinutrien Blok (MNB) mengandung mineral makro yang meliputi Ca, Mg, P, 



 
 

Cu dan Zn. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme di dalam rumen. 

Mineral digunakan mikroba untuk perkembangbiakan, apabila mikroba yang 

dihasilkan banyak, maka daya fermentasinya semakin tinggi atau sebaliknya. 

 Kecernaan merupakan bagian dari pakan yang tidak diekskresikan dalam 

feses atau selisih antara pakan yang dikonsumsi dengan yang diekskresikan dalam 

feses. Tujuan menghitung kecernaan adalah untuk mengetahui kualitas suatu 

bahan pakan (Susanti dan Suhartati, 2015). Kecernaan yang tinggi menunjukkan 

besarnya nutrien yang disalurkan pada ternak, sedangkan kecernaan yang rendah 

menunjukkan bahwa bahan pakan yang diberikan belum bisa memberikan nutrien 

sepenuhnya bagi ternak (Ekawati et al., 2014). Pengukuran kecernaan pakan dapat 

dilakukan secara in vivo. Teknik in vivo merupakan teknik evaluasi pakan dengan 

menggunakan ternak langsung. Kelebihan teknik in vivo yaitu mempunyai tingkat 

akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknik in vitro dan in sacco, 

karena dilakukan secara langsung pada ternak. Evaluasi kecernaan pakan yang 

dilakukan pada penelitian meliputi kecernaan bahan kering (KcBK), kecernaan 

bahan organik (KcBO) dan total digestible nutrients (TDN). Kecernaan bahan 

organik berhubungan dengan KcBK, karena sebagian dari bahan kering 

merupakan bahan organik (Suardin et al., 2014).  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh jumlah pemberian 

MNB terhadap nilai KcBK, KcBO dan TDN. Penelitian ini bermanfaat untuk 

memperoleh informasi mengenai pentingnya pemberian pakan pelengkap dalam 

bentuk MNB pada ransum basal kambing kacang. Rata-rata jumlah pemberian 

MNB pada ternak besar (sapi dan kerbau) mencapai 350 g/ekor/hari, sedangkan 



 
 

ternak kambing dan domba sebesar 120 g/ekor/hari. Hipotesis yang digunakan 

adalah pemberian pakan pelengkap dalam bentuk MNB pada ransum basal 

kambing kacang dapat meningkatkan KcBK, KcBO dan TDN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


