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Abstract. This experiment was conducted at IPB Primate Research Center (PSSP LP-IPB). The aimed of 
the research was to compare the imported diets (monkey chow) with local diets. The animal research used 
females Macaca fascicularis which had weight 2,20 kg and 4-5 years old. Completely Randomized Design 
was used in this experiment with three treatments (three various diets: monkey chow and two local diets 
(Lokal I and Lokal II) with six replications. The data were analized of variances and the effect of treatment. 
The result showed that the diets significantly influenced (P<0,01) on feed consumtion and convertion, but 
did not significant different to daily gain. Lokal II was cheaper than the others (monkey cow and Lokal 1). 
Lokal II provided the highest influenced on consumption and body weight gain compared with monkey 
chow and Lokal I. Conversion ration treatments monkey chow  and Lokal 1 were negative (-4100 and 
-71,42). Thus Lokal II is recommended for use as a feed substitute imported. Lowest cost diet consumed 
Lokal II obtained treatment Rp. 1282.50 head / day. To determine the physical form of the diet which most 
preferable by monkeys, it need to design an advanced research by using the same ration composition and 
different physical forms.
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Pendahuluan

Satwa primata mempunyai kemiripan 
dengan manusia baik dalam anatomi, fisiologis, 
maupun patologis (Sajuthi 1984). Smith dan 
Mongkoewidjojo (1988) menyatakan bahwa 
jenis satwa primata yang sering digunakan dalam 
penelitian adalah monyet asia, terutama monyet 
rhesus (Macaca mulata) dan monyet ekor 
panjang (Macaca fascicularis). Komposisi zat 
makanan alami monyet pada umumnya terdiri 
atas daun-daunan yang banyak mengandung 
selulosa, dan buah-buahan serta biji-bijian yang 
mengandung lipida. Makanan yang sengaja 
dibuat pada umumnya sedikit serat kasar, 
karbohidrat mudah tersedia (seperti ubi jalar, 
apel, gandum, dan padi), protein kasar (seperti 
kacang dan kedelai) atau lipida (seperti kacang 
tanah) yang proporsinya tinggi dalam ransum 
(Iwamoto 1988). Menurut Rohman (1993) 
ransum lokal yang layak untuk menggantikan 
ransum impor adalah ransum yang mempunyai 
kandungan protein 15%. Mustaqimatin (1998) 
menyatakan bahwa ransum berbahan baku 
pakan lokal dapat menggantikan ransum impor 
dengan kandungan protein sebesar 19,97%.

Church dan Pond (1982) menyatakan 
bahwa konsumsi makanan ditentukan antara 
lain oleh bobot badan, individu hewan, tingkat 
produksi, jenis makanan, dan faktor lingkungan. 
Wiseman (1990) menyatakan konsumsi ransum 
dipengaruhi palatibilitas ransum yang

tergantung pada rasa, suhu, ukuran, tekstur, 
dan konsistensi pakan. Ransum dengan 
bahan baku lokal kurang disukai monyet 
dibandingkan dengan ransum impor. Hal ini 
karena kecenderungan untuk mengkonsumsi 
pakan yang sudah terbiasa diberikan kepada 
monyet (Mustaqimatin 1998). Pilliang et 
al. (1994) melaporkan bahwa penambahan 
minyakedelai minyak kedelai pada ransum 
monyet tidak berpengaruh terhadap tingkat 
konsumsi ransum pada monyet ekor panjang, 
sedangkan penambahan kulit kacang kedelai 
dan kolesterol menurunkan tingkat konsumsi 
ransum monyet ekor panjang. Rendahnya 
konsumsi ransum karena kandungan serat 
kasar yang tinggi pada kulit kacang kedelai. 
Energi yang dibutuhkan untuk monyet dewasa 
diperkirakan 100 kkal/kg bobot badan (Harris 
1970). Ransum yang mempunyai kandungan 
protein dan energi tinggi mempunyai tingkat 
konsumsi yang rendah (Mustaqimatin 
1998). Ensminger et al. (1990) menyatakan 
bahwa hewan mengkonsumsi suatu pakan 
terutama untuk memenuhi kebutuhan ebergi, 
jika energi sudah terpenuhi maka monyet 
akan menghentikan konsumsinya. Menurut 
Anggorodi (1979), pertambahan bobot badan 
tidak hanya dipengaruhi konsumsi ransum tetapi 
juga dipengaruhi faktor lain seperti konversi 
ransum, aktivitas fisik dan genetik. Faktor-
faktor yang mempengaruhi konversi ransum 
antara lain perjalanan ransum melalui
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pencernaan, bentuk fisik makanan, dan 
komposisi ransum.

Penelitian ini bertujuan untuk 
membandingkan monkey chow dengan ransum 
yang mengandung tepung tapioka disebut 
Lokal 1 dan ransum yang mengandung kacang 
kedelai yang disebut Lokal 2 serta pengaruhnya 
terhadap performa monyet ekor panjang, 
sehingga didapat pakan yang terbaik sebagai 
pengganti ransum impor.

Materi dan Metode 

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Studi 
Satwa Primata (PSSP), Lembaga Penelitian 
Institut Pertanian Bogor (LP-IPB). Hewan 
percobaan percobaan yang digunakan dalam 
penelitian ini monyet ekor panjang (Macaca 
fascicularis) betina sebanyak 18 ekor dengan 
bobot badan sekitar 2 kg yang berumur sekitar 
4-5 tahun. Ransum yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari tiga jenis ransum. 
Ransum pertama adalah monkey chow dan dua 
jenis ransum yang dibuat dari bahan baku lokal 
(Lokal 1 dan Lokal 2). Bahan baku pembuat 
monkey chow tidak diketahui kualitasnya. 
Bahan baku pembuatan Lokal 1 yaitu jagung 
kuning, tepung terigu, tepung tapioka, pollard, 
skim, bungkil kedele, bungkil kelapa, tepung 
ikan, minyak kelapa, NaCl, vitamin, dan 
mineral. Bahan baku pembuatan Lokal 2 yaitu 
jagung kuning, tepung,  kacang kedelai, bungkil 
kedele, skim, tepung ikan, minyak kelapa, 
minyak jagung, NaCl, vitamin dan mineral.  
Hasil analisis komposisi zat makanan ransum 
penelitian disajikan pada Tabel 1.

Kandang percobaan yang digunakan 
adalah kandang individu dengan ukuran 
0,5x0,5x0,6 m yang ditempatkan dalam 
ruangan. Kandang dilengkapi dengan tempat 
pakan dan tempat minum yang diikat pada 
jeruji kandang. Peralatan lain yang digunakan

Zat Makanan
Ransum

Monkey chow Lokal 1 Lokal 2
Bahan kering (%) 100,00 100,00 100,00
Abu (%) 04,45 03,96 05,07
Protein Kasar (%) 28,99 27,91 21,20
Serat Kasar (%) 03,75 03,33 03,70
Lemak (%) 06,39 03,95 09,56
BETN (%) 53,57 58,17 58,02
Ca (%) 11,30 11,39 01,10
P (%) 11,07 11,01 00,74
NaCl (%) 00,58 00,28 00,61
Energi Bruto (kkal/kg)  4.380,00 3.972,00 3.354,00

*) Hasil analisis Laboratorium Makanan Ternak Fakultas Peternakan IPB

Tabel 1 Komposisi zat makanan ransum penelitian*) 

antara lain timbangan, kantong plastik, dan 
alat-alat kebersihan kandang. Untuk mencegah 
dan mengetahui penyakit tuberkulosa pada 
MEP dilakukan TBC test tiap dua minggu 
sekali. Obat-obatan yang digunakan antibiotik 
(Ampicilin, Cloroamphenicol, Geutamicin) 
dan untuk pengobatan diare, serta pemberian 
vitamin (Hemathopan dan Biosolamin) untuk 
pencegahan cekaman.

Metode Penelitian

Bahan baku penyusun ransum digiling 
dalam bentuk tepung, kecuali minyak yang tetap 
dalam bentuk cair. Bahan-bahan yang digunakan 
ditimbang sesuai dengan formulasi yang telah 
ditentukan, kemudian dicampur menggunakan 
mesin pencampur hingga teraduk secara 
homogen. Setelah homogen ditambahkan air 
sambil terus diaduk hingga ransum dapatdicetak 
dan tidak hancur. Untuk ransum Lokal 1 dicetak 
berbentuk persegi panjang dengan panjang 
rata-rata 10 cm dan dioven pada suhu 100 ̊ C. 
Ransum Lokal 2 dimasukkan ke dalam kantong 
plastik dan dicetak dengan bobot 200 g. Ransum 
Lokal 2 tidak mengalami pengovenan. Untuk 
penyimpanannya dimasukkan di dalam freezer 
pada suhu di bawah -20 ̊ C agar tahan lama. 
Untuk selanjutnya bila ransum akan diberikan 
kepada hewan, maka ransum dikembalikan 
pada suhu kamar terlebih dahulu sebelum 
diberikan agar suhu ransum kembali pada suhu 
normal. Rancangan percobaan yang digunakan 
dalam penelitian ini Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan tiga perlakuan ransum dan 
enam ulangan dengan ketentuan tiap ulangan 
satu ekor. Model matematika yang digunakan: 
Yij = μ + τi + εij (Yij= peubah yang diamati 
dari perlakuan ke-i dan ulangan ke-j; μ= nilai 
rataan umum; τi = pengaruh perlakuan ke-i 
dan ulangan ke-j; εij = galat percobaan). Data 
yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam



22    Ismanto et al., Tiga Macam Ransum Monyet Ekor Panjang Macaca Fascicularis     

 (ANOVA), jika memberikan hasil yang berbeda 
nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan 
menurut Steel dan Torie (1993).

Peubah yang Diamati

individu monyet mengambil makanan setelah 
makanan diletakkan dalam wadah makanan. 
Individu monyet dalam mengambil ransum 
terlebih dahulu memilihnya dan tidak jarang 
membuangnya. Dalam mengambil makanan 
kadang lebih dari satu butir, dengan cara satu 
dipegang dengan kaki, tangan, dan yang lain 
digigitnya. Sebelum memakannya kadang 
kala monyet mencium ransum yang diberikan 
dan menyimpannya dalam kantong pipi. 
Monyet yang mendapat perlakuan Lokal 1 
memperlihatkan tingkah laku yang berbeda 
dengan yang mendapat perlakuan monkey 
chow. Tingkah laku makan yang diperlihatkan 
setelah makanan diberikan yaitu ransum 
dipegang selanjutnya dipatah-patah, kadang-
kadang digigit-gigit dan dibuang. Hal ini karena 
tekstur ransum yang keras, sehinggga monyet 
tidak begitu suka ransum tersebut. Tingkah 
laku monyet yang mendapat perlakuan Lokal 
2 tidak jauh berbeda dengan tingkah laku yang 
ditunjukkan monyet yang mendapat perlakuan 
monkey chow.

Tingkat Konsumsi Ransum. Tingkat 
konsumsi ransum monyet ekor panjang selama 
penelitian pada Tabel 2 dan Gambar 1.

Tingkat konsumsi ransum tertinggi 
adalah ransum Lokal 2 dan yang terendah 
ransum monkey chow (P<0,05). Hasil sidik 
ragam menunjukkan bahwa perlakuan ransum 
memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap tingkat konsumsi ransum. Hal 
ini menunjukkan bahwa masing-masing ransum 
penelitian tingkat konsumsinya berbeda nyata. 
Uji jarak Duncan menunjukkan bahwa tingkat 
konsumsi ransum monkey chow  berbeda nyata 
dengan ransum Lokal 1 (P<0,05), demikian 
pula Lokal I dan Lokal II juga berbeda nyata 
(P<0,05). Hal ini sesuai dengan pernyataan 
Church dan Pond (1982) bahwa konsumsi 
ransum dipengaruhi bobot badan, individu 
hewan, dan faktor lingkungan.

Perlakuan     Rataan (g/ekor/hari)

Monkey chow     81, 98ᵃ

Lokal 1 (mengandung 
tepung tapioka)     100,20ᵇ

Lokal 2 (mengandung 
kacang kedelai)     128,25ᶜ

Tabel 2 Rataan tingkat konsumsi ransum   
  monyet ekor panjang selama penelitian

Keterangan: Superskrip yang berbeda dalam kolom yang  
                     sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)

Wiseman (1990) menyatakan bahwa 
konsumsi ransum dipengaruhi palatibilitas 

Prosedur Pelaksanaan. Penelitian yang 
berupaya menggantikan suatu jenis ransum 
lama dengan ransum yang baru pada ternak, 
perlu ada masa adaptasi sampai ternak tersebut 
mengkonsumsi ransum tersebut. Masa adaptasi 
untuk masing-masing ternak berbeda antara satu 
jenis ternak yang satu dengan ternak yang lain. 
Dalam penelitian ini masa adaptasi monyet diberi 
waktu selama dua minggu untuk membiasakan 
monyet mengkonsumsi ransum baru dan untuk 
menghilangkan pengaruh ransum sebelumnya. 
Pemberian ransum dilakukan dua kali sehari 
yaitu pagi dan sore hari sebanyak 200 g per 
ekor per hari. Air minum diberikan ad libitum. 
Sisa ransum ditimbang setiap pagi hari sebelum 
kandang dibersihkan. Palatibilitas ransum 
dilihat dengan mengamati tingkah laku makan 
terhadap ransum tersebut. Tingkah laku makan 
ini meliputi mengambil ransum, memasukkan 
ke dalam mulut dan menguyahnya. Untuk 
mengetahui pertambahan bobot badan, monyet 
ditimbang setiap dua minggu sekali. Sebelum 
ditimbang monyet dibius terlebih dahulu untuk 
memudahkan penimbangan.

Hasil dan Pembahasan

Tingkah laku makan. Tingkah laku 
makan yang diperlihatkan monyet yang 
mendapatkan perlakuan monkey chow yaitu 

1. Palatabilitas ransum: palatabilitas 
ransum ditinjau dari segi tingkah laku 
terhadap pakan, suka atau tidaknya 
monyet terhadap ransum dan bentuk 
fisik ransum.

2. Konsumsi ransum: konsumsi ransum 
diukur dengan mengurangkan jum-
lah makanan yang diberikan dengan 
makanan sisa setiap hari pada setiap 
ekor monyet percobaan.

3. Pertambahan bobot badan: penguku-
ran pertambahan bobot badan dilaku-
kan dengan  menimbang monyet se-
tiap dua minggu sekali selama masa 
pengambilan data (tiga bulan).

4. Konversi ransum: konversi ransum 
dihitung dengan cara membagi jum-
lah makanan yang dikonsumsi terha-
dap pertambahan bobot badan setiap 
minggu.



Gambar 2 Pertambahan bobot badan monyet selama 
    penelitian

bobot badan dalam jangka waktu tertentu. 
Rataan konversi ransum percobaan selama 
penelitian ditampilkan pada Tabel 3. Ransum 
Lokal 2 paling banyak dikonsumsi, karena 
selain rasa kacang kedelai lebih disukai, juga 
karena tidak melalui proses pengeringan, jadi 
rasa dan palatibilitas tidak rusak.

Tabel 3 Rataan konversi ransum selama   
  penelitian

Perlakuan Rataan
Monkey chow -4.100,00
Lokal 1 -71,42
Lokal 2  32,00

Keterangan: Superskrip yang berbeda dalam kolom yang 
sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)

Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa per-
lakuan monkey chow dan Lokal 1 mempunyai 
nilai konversi ransum yang negatif (-4100 dan 
-71, 42), sedangkan perlakuan Lokal 2 menun-
jukkan nilai konversi yang positif (32,00). Nilai 
konversi perlakuan monkey chow dan Lokal 1 
menunjukkan bahwa tingkat konsumsi ransum 
belum dapat meningkatkan pertambahan bobot 
badan, bahkan menurunkan bobot badan. Hal ini 
karena monyet yang digunakan monyet dewasa 
yang sudah tidak lagi mengalami pertumbuhan. 
Hasil sidik ragam menunjukkan perbedaan 
yang nyata (P<0,05) terhadap konversi ransum. 
Uji lanjut dengan uji jarak Duncan didapatkan 
bahwa perlakuan monkey chow tidak berbeda 
dengan Lokal 1, tetapi berbeda nyata (P<0,05) 
terhadap Lokal 2.

Gambar 2 memperlihatkan penurunan 
bobot badan pada perlakuan ransum monkey 
chow dan Lokal 1.
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Perhitungan biaya. Perbandingan biaya 
ransum penelitian disajikan pada Tabel 4. Harga 
ransum bila dihitung dari konsumsi per ekor 
per hari ternyata ransum Lokal 2 menunjukkan 
harga yang paling murah, sedangkan ransum 
monkey chow menunjukkan harga yang paling 
mahal. 

Tabel 4 tersebut menunjukkan harga 
ransum yang dikonsumsi monyet penelitian,  

ransum yang tergantung pada cita rasa, ukuran, 
tekstur, dan konsistensi ransum. Faktor 
lingkungan yang dapat mempengaruhitingkat 
konsumsi ransum adalah kandang, kelembaban 
udara, dan suhu ruangan. Perubahan kandang 
dari kandang koloni menjadi kandang individu 
menyebabkan monyet menjadi stress.

Gambar 1 Tingkat konsumsi ransum monyet selama   
    penelitian

Gambar 1 menunjukkan ransum Lokal 
2 yang mengandung kacang kedelai paling 
banyak dikonsumsi.

Pertambahan Bobot Badan. Rataan 
pertambahan bobot badan monyet ekor panjang 
selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 
dan Gambar 2 Monyet yang mengkonsumsi 
ransum Lokal 2 mempunyai pertambahan 
bobot badan yang tertinggi diikuti monyet 
yang mengkonsumsi ransum monkey chow dan 
Lokal 1 masing-masing sebesar 27,78 g/ekor/
minggu untuk Lokal 2, -1,39 g/ekor/minggu 
untuk monkey chow, dan -9,72 g/ekor/minggu 
untuk Lokal 1. Pada gambar 3 diperlihatkan 
pertambahan bobot badan monyet penelitian (g/
ekor/minggu).

Hasil sidik ragam menunjukkan ketiga 
jenis ransum yang diberikan sebagai perlakuan 
tidak memberikan pengaruh yang nyata 
terhadap pertambahan bobot badan per minggu. 
Turunnya bobot badan monyet yang mendapat 
perlakuan monkey chow dan Lokal 1 diduga 
akibat konsumsi ransum yang rendah, sehingga 
kebutuhan hidup pokok monyet belum terpenuhi 
dan kesehatan monyet menurun karena adanya 
cekaman, sedangkan tingginya pertambahan 
bobot badan monyet yang mendapat ransum 
Lokal 2 terjadi karena tingkat konsumsi ransum 
yang paling tinggi dibandingkan dengan ransum 
monkey chow dan Lokal 1.

Konversi Ransum. Konservasi 
ransum merupakan perbandingan antara 
jumlah ransum yang dikonsumsi dengan 
pertambahan bobot badan dalam jangka 
waktu tertentu. Nilai tersebut menunjukkan 
kemampuan ternak untuk mengubah ransum 
yang dikonsumsi menjadi bobot badan. 
Ukuran efisiensi penggunaan ransum diukur 
dengan menggunakan konversi ransum. 
Semakin rendah konversi ransum semakin 
efisien, karena semakin sedikit ransum yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan pertambahan 



ternyata ransum Lokal 2 yang mengandung 
kacang kedelai dan yang paling murah. 

Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa ransum Lokal 2 yang mengandung 
kacang kedelai memberikan pengaruh tertinggi 
terhadap konsumsi dan pertambahan bobot 
badan, dengan harga yang paling murah 
dibandingkan ransum monkey chow dan  ransum 
Lokal 1 yang mengandung tepung tapioka. 
Dengan demikian ransum Lokal 2 dianjurkan 
untuk digunakan sebagai pengganti ransum 
impor.
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Tabel 4  Jumlah konsumsi dan harga ransum 
penelitian

Jenis 
ransum

Harga
(Rp/kg)

Konsumsi 
Ransum

(g/ekor/hari)

Harga 
(Rp/ekor/

hari)

Monkey 
chow

17.000,00 81,98 1393,66

Lokal 1 13.000,00 100,20 1302,60

Lokal 2 10.000,00 128,25 1282,50


