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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  (1) pengaruh pemberian zeolit 

beramonium dalam ransum terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan 

organik pada sapi PO; (2) pengaruh pemberian zeolit beramonium dan mineral 

organik dalam ransum terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan 

organik pada sapi PO; (3) pengaruh pemberian mineral organik dalam ransum 

terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik pada sapi PO.  

Penelitian ini dilaksanakan pada November sampai dengan Desember 2010, 

bertempat di kandang Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas 

Lampung. Analisis sampel pakan dan feses dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan tiga kali perlakuan dan tiga kali ulangan. Adapun  Ransum perlakuan yang 

diberikan adalah : R1: ransum basal mengandung 7% daun singkong + 93% 

Konsentrat  ( 19% bungkil kelapa , 12%  dedak, 42%  onggok, 19%  pod cokelat, 

premix 1%); R2: R1 + 3% zeolit beramonium; R3: R1 + 3% zeolit beramonium + 

1% mineral organik. Data yang diperoleh dianalisis ragam pada taraf nyata 5% 

dan atau 1%. Setlah itu, dilanjutkan dengan uji kontras ortogonal pada taraf nyata 

5% dan atau 1%. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) ransum basal 

dibandingkan dengan ransum basal yang ditambah 3 % zeolit beramonium (R1 vs 

R2) berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kecernaan bahan kering (KCBK) 

dan kecernaan bahan organik (KCBO) pada sapi PO; (2) ransum basal 

dibandingkan dengan ransum basal yang ditambah 3% zeolit beramonium dan 1% 

mineral organik (R1 vs R3) berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kecernaan 

bahan kering (KCBK) dan kecernaan bahan organik (KCBO) pada sapi PO; (3) 

ransum basal yang ditambah zeolit beramonium dibandingkan dengan ransum 

basal yang ditambah zeolit beramonium dan mineral organik (R2 vs R3) 

berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap kecernaan bahan kering (KCBK) dan 

kecernaan bahan organik (KCBO) pada sapi PO 

 


