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ABSTRACT 

 
THE EFFECTS OF USE MIX OF HIDROLIZED RUMEN CONTENT AND 
BANANA PEEL FERMENTED BY Rhizopus oligosporus  IN COMPLETE 

FEED ON FEED INTAKE AND N RETENTION OF MALE BEEF CATTLE 
CROSSBREED  

 
The purpose of this research was to know the effects of use mix of 

hidrolized rumen content and banana peel fermented by Rhizopus oligosporus  in 
complete diet on feed intake and digestibility of beef cattle. 

Material used in this research was 12 male beef cattle crossbreeds with 
ages about 8 – 12 months, and average body weight (BW) 184,25 kg. The feeds 
given were rice straw (Oryza sativa), mix of hidrolized rumen content and banana 
peel fermented by Rhizopus oligosporus (IRKPF) in complete feed on feed intake 
and digestibility of beef cattle. 

The method used in this research was experiment using feeding trial. The 
data were analized by analysis of covarian with initial body weight as covarian, 
and the experimental design used was randomized block design using 4 treatments 
on 3 groups. The treatment in dry matter was P0 =  30 % Rice Straw  + 70% 
Concentrate + 0.70% Urea; P1 = 22.5% Rice Straw + 7.5% IRKPF + 70% 
Concentrate + 0.70% Urea; P2 = 15% Rice Straw  +  15% IRKPF  + 70% 
Concentrate + 0.40% Urea;  P3 =  30% IRKPF  + 70% Concentrate. The variable 
observed were nutrient content in the feed, urine and feces, dry matter intake 
(DMI), organic matter intake (OMI), crude protein intake (CPI), and digested of 
DMI, OMI and CPI. 
 The result of this experiment indicated that the initial body weight of male 
beef cattle crossbreed have no significant effect (P>0.05) on DMI, OMI, CPI and 
N retention. The average of value between treatments was 121.61 g/kgBW0,75/day; 
103.68 g/kgBW0,75/day; 17.27 g/kgBW0,75/day and 1.17 g/kgBW0,75/day. 
However, based on analysis of varians showed that the treatments had significant 
effect (P<0.05) on digested DMI, digested OMI, and digested CPI. The  best of 
value between treatments was 87.01 g/kgBW0,75/day; 73.34 g/kgBW0,75/day; 
12.13 g/kgBW0,75/day.  

It was concluded that the mix of hidrolized rumen content and banana peel 
fermented by Rhizopus oligosporus could replace the rice straw until 30% in the 
ration of beef cattle. It can be suggested that the mixture of hidrolized rumen 
content and banana peel fermented by Rhizopus oligosporus should be used 30% 
in ration without any negative effect to the livestock. 
 
Key word : Rumen content, banana peel, Rhizopus oligosporus, complete feed, 

feed intake, N retention 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN CAMPURAN ISI RUMEN 
TERHIDROLISIS DAN KULIT PISANG TERFERMENTASI 

DENGAN RAGI TEMPE (Rhizopus oligosporus) DALAM 
PAKAN LENGKAP TERHADAP KONSUMSI DAN RETENSI N 

PADA SAPI PERANAKAN ONGOLE JANTAN 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November sampai dengan 
Desember 2007 di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan untuk percobaan 
pakan pada ternak, analisis kandungan nutrien pakan dan feses dilaksanakan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat  
penggunaan campuran isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang terfermentasi 
dengan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) atau IRKPF dalam pakan lengkap 
terhadap konsumsi dan retensi N pada sapi potong. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi PO jantan 12 ekor 
berumur 8 – 12 bulan dengan bobot badan rata – rata  184,25 kg yang ditempatkan 
dalam kandang individu. Pakan yang diberikan berupa Jerami padi (Oryza sativa), 
IRKPF dan Konsentrat. Metode penelitian adalah percobaan dalam RAK dengan 4 
perlakuan pakan dan 3 kelompok ternak berdasar BB. Data yang diperoleh 
dianalisis menggunakan analisis peragam dengan BB awal sebagai peragam, 
perlakuan yang diberikan adalah : P0 = Jerami padi 30 % + Konsentrat 70%; P1 =  
Konsentrat 70% +  Jerami padi 22,5% + IRKPF 7,5%; P2 = Jerami padi 15% + 
IRKPF 15% + Konsentrat 70%;  P3 = IRKPF 30% + Konsentrat 70%. Perlakuan 
tersebut berdasarkan bahan kering. Variabel yang diamati adalah kandungan 
nutrien pakan, konsumsi bahan kering (KBK), konsumsi bahan organik (KBO), 
konsumsi protein kasar (KPK), konsumsi BK tercerna (KBKT), konsumsi bahan 
organik tercerna (KBOT), konsumsi protein kasar tercerna (KPKT). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa BB awal sapi PO jantan berpengaruh 
tidak nyata (P>0,05) terhadap KBK, KBO, KPK, KBKT, KBOT, KPKT dan 
retensi N. Analisis ragam menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 
terhadap KBK, KBO, KPK dan retensi N dengan nilai rataan masing – masing 
sebesar 121,61 g/kg BB0,75/hr; 103,68 g/kg BB0,75/hr; 17,27 g/kg BB0,75/hr dan 
1,17 g/kg BB0,75/hr.  Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P<0,05) terhadap KBKT, KBOT dan KPKT tertinggi pada P3 dengan nilai KBKT 
87,01 g/kg BB0,75/hr, KBOT 73,34  g/kg BB0,75/hr dan KPKT  12,13 g/kg 
BB0,75/hr. 
 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang terbaik 
adalah perlakuan P3 yang ransumnya terdiri dari konsentrat 70% dan IRKPF 30%. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa dalam penyusun ransum sapi 
jantan PO agar menggunakan konsentrat 70% dan IRKPF sampai 30% untuk 
mengganti jerami padi tanpa memberikan pengaruh yang negatif pada ternak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar belakang 

 Kebutuhan daging sebagai sumber protein dari tahun ketahun terus 

meningkat. Kebutuhan ini meningkat seiring dengan meningkatnya populasi 

penduduk, pendapatan dan kesadaran pemenuhan gizi. Di lain pihak ketersediaan 

sapi potong lokal tidak mencukupi untuk mensuplai kebutuhan daging dalam 

negeri. Menurut data BPS (Anonimus, 2004) pada tahun 2001 konsumsi daging 

sapi nasional mencapai 578.000 ton, tetapi produksi daging dalam negeri hanya 

sekitar 381.900 ton, akibatnya terjadi kekurangan sekitar 198.800 ton daging sapi. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha ternak sapi potong mempunyai prospek 

yang baik. Untuk meningkatkan produktivitas perlu pakan yang baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Pakan lengkap atau complete feed merupakan pakan 

imbangan nutrisi yang dibuat dari campuran konsentrat dan hijauan dengan rasio 

tertentu, dalam bentuk uniform dan kering, untuk diberikan sebagai satu-satunya 

pakan yang dapat menunjang kebutuhan hidup pokok, produksi dan reproduksi 

tanpa tambahan pakan lain (Reddy, 1988). Adanya Pakan Lengkap ini semakin 

meringankan pekerjaan peternak, palatabel, harga relatif murah (yang berbasis 

limbah pertanian), sangat praktis dalam pemberian/penyajian pada ternak serta 

penyimpanan dan transportasi. Tetapi Pakan Lengkap yang berbasis limbah 

pertanian, limbah peternakan dan limbah agroindustri umumnya memiliki 

kandungan nutrisi yang rendah. 
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Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai nutirsi  Pakan Lengkap adalah 

dengan teknologi fermentasi pada limbah Rumah Potong Hewan (RPH) berupa isi 

rumen terhidrolisis dengan abu sekam dan limbah buah pisang berupa  kulit 

pisang sebagai komponen penyususn Pakan Lengkap. Hal ini mengingat isi rumen 

dan kulit pisang cukup potensial sebagai bahan pakan alternatif karena jumlahnya 

cukup besar, harganya murah dan kandungan zat makanannya cukup memadai. 

Sebagai gambaran RPH Gadang Kodya Malang setiap harinya menghasilkan 24,4 

– 30,5 ton limbah berupa isi rumen yang terbuang (Rahayu, Hanina dan Mustofa, 

2003). Isi rumen ditengarai kaya akan asam amino esensial (protein tinggi) dan 

kaya akan vitamin khususnya vitamin B komplek dan K yang merupakan hasil 

sintesa mikroorganisme di dalam rumen (Abbas, 1994) dan mineral (Arora, 1989). 

Kandungan nutrien isi rumen sapi yaitu air 16,30%; abu 13,25%; protein kasar 

(PK) 16,20%; serat kasar (SK) 28,32%; kalsium (Ca) 0,38% dan pospor (P) 

0,55% (Huda, 1985).  

Hidrolisis dengan abu sekam bertujuan untuk memecah ikatan lignin dan 

selulosa atau hemiselulosa, mengingat bahwa abu sekam padi merupakan sumber 

KOH (alkalis) (Rahayu 1999) yang murah, mudah didapat dan tidak polusif 

terhadap lingkungan. Selanjutnya dilakukan fermentasi untuk lebih meningkatkan 

daya guna isi rumen terhidrolisis. Fermentasi dapat meningkatkan nutrisi bahan 

pakan karena mikroba fermentasi dapat memecah komponen-komponen yang 

komplek menjadi sederhana sehingga bahan pakan mudah dicerna oleh ternak. 

Limbah kulit pisang sering dijumpai di industri pembuatan kripik pisang 

dan masih jarang dimanfaatkan. Berdasarkan hasil analisis proksimat yang 

dilaporkan oleh Hermanto dan Mashudi (1998), kandungan nutrisi kulit pisang 
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Cavendish adalah sebagai berikut : bahan kering  12,32%; bahan organik 63,07%; 

protein kasar 9,39%; gula terlarut 10,39%; gula reduksi 52,77% dan total gula 

63,16%. Pada tahun 2002 produksi pisang di Indonesia mencapai 5.787.074 ton 

dengan peningkatan produksi per tahunnya mencapai 7,23%, dimana dari jumlah 

tersebut kulit pisang yang dapat dihasilkan mencapai 2.805.228 ton (Notodimedjo, 

2003). Selanjutnya berdasarkan data BPS (Anonimus, 2002), produksi pisang di 

daerah Malang pada tahun 2001 sebesar 788.568 kwintal per tahun. 

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh campuran isi rumen dan kulit 

pisang terfermentasi dalam pakan lengkap maka perlu dilakukan evaluasi nutrien 

melalui pengukuran konsumsi dan retensi nitrogen (N) secara in vivo. Retensi 

nitrogen adalah suatu metode untuk mengukur N yang dikonsumsi dan N yang 

diekskresikan melalui feses dan urin sehingga dapat diketahui banyaknya N yang 

tertinggal di dalam tubuh (Maynard and Looslie, 1969). Retensi N merupakan 

indikator deposisi N dalam jaringan tubuh ternak yang berhubungan dengan 

pertumbuhan ternak yaitu yaitu pertambahan bobot badan (PBB).  

1. 2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penggantian hijauan dengan campuran isi rumen kulit dan 

pisang terfermentasi dengan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) terhadap 

konsumsi dan retensi N sapi potong. 

1. 3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggantian 

hijauan dengan IRKPF dalam Pakan Lengkap terhadap konsumsi dan retensi N 
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secara in vivo pada sapi potong. Serta mencari perlakuan yang memberikan respon 

konsumsi dan retensi N yang terbaik. 

1. 4. Manfaat Penelitian     

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang upaya 

pemanfaatan campuran isi rumen dan kulit pisang terfermentasi dengan ragi 

tempe (Rhizopus oligosporus) sebagai pengganti hijauan dalam pakan lengkap 

terhadap konsumsi dan retensi N secara in vivo pada sapi potong. 

 

1. 5. Kerangka Pikir 

 Kesadaran masyarakat yang terus meningkat akan pentingnya kebutuhan 

gizi yang berasal dari protein hewani mengakibatkan perlu adanya peningkatan 

ketersediaan pakan dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menunjang 

produktivitas sapi potong. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan teknologi fermentasi 

terhadap limbah rumah potong hewan (RPH) berupa isi rumen terhidrolisis 

dengan larutan abu sekam dan limbah buah pisang berupa kulit pisang sebagai 

komponen penyusun Pakan Lengkap. Hal ini mengingat isi rumen dan kulit 

pisang cukup potensial sebagai bahan pakan alternatif karena jumlahnya cukup 

besar, harganya murah dan kandungan zat makanannya cukup memadai. 

 Isi rumen termasuk bahan pakan non konvensional yang umumnya kurang 

di sukai ternak, kualitasnya rendah atau mengandung antinutrisi sehingga perlu 

diberi perlakuan dengan hidrolisis untuk meningkatkan pemanfaatan isi rumen 

untuk pakan ternak. Alternatif lain adalah dengan penggunaan limbah kulit pisang 

sebagai sumber energi untuk pakan lengkap sapi potong. Kulit pisang juga 
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termasuk bahan pakan non konvensional sehingga perlu diberi perlakuan dahulu 

sebelum diberikan ke ternak. Isi rumen yang telah dihidrolisis dengan larutan abu 

sekam dicampur dengan kulit pisang kemudian difermentasi dengan ragi tempe 

(Rhizopus oligosporus) karena hasil proses fermentasi tersebut akan menghasilkan 

enzim-enzim pencernaan, antioksidan dan beberapa vitamin yang berperan untuk 

meningkatan pemanfaatan nilai nutrisi bahan pakan tersebut. 

 

1. 6. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah penggantian hijauan dengan 

campuran isi rumen dan kulit pisang terfermentasi dengan ragi tempe (Rhizopus 

oligosporus) dalam pakan lengkap dapat meningkatkan konsumsi dan retensi N 

pada sapi potong. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi potong 

Sapi potong yang ada sekarang ini berasal dari Homacodontidae yang 

dijumpai pada babak Palaeoceen. Jenis-jenis primitifnya ditemukan pada babak 

Plioceen di India. Sapi potong yang terdapat di Indonesia saat ini adalah sapi asli 

Indonesia dan sapi yang diimpor. Sapi-sapi Indonesia yang dijadikan sumber 

daging adalah sapi Bali, sapi Ongole, sapi peranakan Ongole (PO) dan sapi 

Madura. Sapi Bali, Ongole, PO dan sapi Madura banyak terdapat di wilayah NTB 

dan Sulawesi. Dari populasi sapi potong yang ada, yang penyebarannya dianggap 

merata masing-masing adalah sapi Bali, sapi PO, Madura dan Brahman.  

Menurut Sarwono (2003), jenis sapi potong yang dominan dikembangkan 

masyarakat Indonesia adalah sapi Ongole (keturunan sapi Zebu dari India), sapi 

Bali (keturunan banteng) dan sapi Madura. Dari data Departemen Pertanian 

menyebutkan bahwa produksi nasional pada tahun 2005, jumlah ternak sapi 

potong di Indonesia sekitar 12 juta ekor.  

Menurut AAK (1991) bahwa ciri – ciri sapi potong peranakan Ongole 

adalah : 1) punuk, bergelambir dan lipatan kulit yang terdapat di bawah perut 

berkembang sempurna. 2) telinga panjang dan bergantung. 3) kepala relatif 

pendek dan melengkung. 4) mata besar dan tenang. 5) kulit sekitar mata selebar 

kira – kira 1 cm dan berwarna hitam. 6) tanduk pendek. 7) warna bulu putih 

kehitam – hitaman dan kulit berwarna kuning. 8) tubuh besar, kuat tetapi 

perkembanganya lambat. 9) memiliki sifat sabar, tahan panas, tahan lapar dan 
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haus, makanannya sederhana. 10) berat badan jantan 600 – 700 kg dan betina 450 

– 650 kg.   

Memelihara sapi potong sangat menguntungkan, karena tidak hanya 

menghasilkan daging tetapi juga menghasilkan pupuk kandang serta sebagai 

tenaga kerja. Kotoran sapi juga mempunyai nilai ekonomis, karena termasuk 

pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tumbuhan. Kotoran sapi dapat 

menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi 

lebih gembur dan subur (Anonimus, 2004). 

 

2. 2. Pakan sapi potong 

 Pakan adalah bahan yang dapat dimakan dan dicerna oleh ternak yang 

mampu memberikan nutrien penting untuk hidup pokok dan produksi. Bahan 

pakan dibagi menjadi 2 kelompok yaitu bahan pakan sumber serat dan  konsentrat 

yang merupakan komponen penyusun ransum (Blakely dan Blade, 1998). 

 Sebagai bahan pakan sumber serat adalah hijauan pakan yang berupa 

rumput-rumputan, leguminosa dan limbah pertanian (Chuzaemi dan Hartutik, 

1989). 

2. 2. 1. Jerami padi 

Jerami padi adalah bagian dari batang tanaman padi yang telah dipanen 

bulir-bulir buahnya, disertai atau tidak disertai dengan tangkainya dikurangi 

dengan akar serta bagian batang yang tertinggal setelah disabit batangnya. Jerami 

padi mempunyai palatabilitas yang cukup baik, tetapi apabila diberikan terlalu 

banyak dalam pakan akan menyebabkan kebutuhan hidup pokoknya tidak 
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terpenuhi karena kandungan zat nutrisinya yang rendah (Panjono, Harmadji, 

Baliarti dan Kustono, 2000). 

Jerami padi merupakan limbah pertanian yang tersedia dalam jumlah 

cukup banyak di Indonesia dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Berdasarkan data dari BPS pada tahun 2002 menunjukkan jerami padi sangat 

melimpah yaitu area hasil panen 11.521.166 Ha dengan produksi bahan kering 

51.489.694 ton. Beberapa jenis jerami padi di Indonesia adalah jerami padi IR 64, 

IR 36, IR 68 dan Cisadane. 

Jerami padi merupakan salah satu pakan alternatif dalam mengatasi 

kekurangan pakan karena lebih murah dan hampir digunakan di seluruh pedesaan. 

Namun masalah yang dihadapi dalam penggunaan jerami padi adalah daya cerna 

yang rendah karena kandungan lignin tinggi, protein yang sangat rendah yaitu 

berkisar antara 3-5% dan SK 27-30%. Hal ini menjadi faktor pembatas bagi 

jerami padi apabila digunakan sebagai pakan ternak sehingga konsumsi 

sukarelanya rendah (Van Houtert, 1981). Kecernaan in vitro BK jerami padi 

hanya berkisar antara 35-37%. Rendahnya nilai kecernaan ini selain disebabkan 

rendahnya kandungan PK juga disebabkan oleh tingginya kandungan lignin yang 

telah membentuk ikatan komplek dengan selulosa dan hemiselulosa yang terdapat 

pada dinding sel dalam ikatan ligno-selulosa dan ligno-hemiselulosa. Bentuk 

ikatan ini mempunyai resistensi yang tinggi sehingga menghambat kerja enzim 

yang menghidrolisa selulosa dan hemiselulosa (Wuryastuti, 1991). Pada 

umumnya, peternak di daerah Asia Tenggara lebih suka perlakuan jerami padi 

dengan urea karena dapat meningkatkan kandungan nitrogen dan kecernaan.  
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Müller (1978) dalam Pearce (1983), menyatakan bahwa kandungan nutrien 

jerami padi yaitu SK 35%, PK 3,20%, acid detergent fiber (ADF) 45,90%, 

selulose 39,60%, hemiselulosa 34,30%, lignin 6,30% dan abu 19,40%. Jerami 

padi mempunyai KcBK 46,17% dan KcBO 49,88% dengan ME sebesar 1,46 

Mkal/kg (Hartadi, Reksohadiprodjo dan Tillman. 1997). 

Tingkat pemanfaatan jerami padi untuk ternak adalah sebesar  77,50% 

(Sutrisno dan Sulistiyanto, 1990). Khusus untuk suplementasi jerami padi, 

Djajanegara (1983) menyarankan bahwa jerami padi sebagai pakan utama 

penggunaannya tidak kurang dari 50% dari total ransum, sehingga suplemen yang 

ditambahkan tidak lebih dari 50%. Suplementasi sebesar 20 – 30 g/kg BB 0,75/hari 

dengan bahan yang mengandung PK sekitar 20% dari BK dapat mencukupi 

kebutuhan nutrisi untuk mikroba rumen dan menyediakan nutrisi dengan jumlah 

dan komposisi yang diperlukan untuk pertumbuhan (De Jong dan Van Bruchem, 

1993). 

2. 2. 2. Isi rumen  

 Isi rumen merupakan kumpulan bahan  pakan atau pakan yang ada di 

lambung ternak ruminansia, yaitu bahan pakan yang belum sepenuhnya 

terfermentasi dan dicerna di dalam rumen yang dipotong. Di rumah pemotongan 

hewan, limbah ini biasanya ditumpuk dan dihanyutkan ke saluran pembuangan, 

sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap dan dapat mencemari lingkungan 

peraiarn. Isi rumen mempunyai potensi yang cukup besar untuk digunakan 

sebagai pakan ternak ruminansia, karena kaya akan asam amino, vitamin dan 

mineral (Natsir, Mashudi dan Ulfah., 2002). 
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 Berdasarkan survei Rumah Potong Hewan Gadang Kabupaten Malang 

jumlah sapi yang dipotong setiap harinya 80 – 100 ekor dengan demikian perhari 

dapat menghasilkan  24,4 – 30,5 ton atau 30,5 kg/ekor/hari isi rumen yang 

terbuang (Rahayu, 2003). Kandungan nutrien isi rumen sapi yaitu BK 83,7%; Abu 

13, 25%; PK 10,2 %, SK 28,32%; Ca 0,38% dan P 0,55% (Natsir dkk, 2002). Dari 

penelitian lain yaitu Sihombing dan Simamora (1979), Swasdyastuti (1980) dan 

Rasyid (1984) mendapatkan kandungan SK isi rumen sapi masing – masing 

24,60%; 30,59% dan 28,76%, sedang kandungan PK masing – masing 9,63%; 

9,61% dan 8,86%. Adanya perbedaan tersebut disebabkan oleh jenis pakan 

hijauan yang diberikan serta umur dari sapi yang berbeda. 

 Sehingga dengan pemanfaatan limbah RPH berupa isi rumen sebagai 

bahan pakan ternak diharapkan dapat mengatasi masalah limbah di RPH yang 

mengganggu kelestarian lingkungan dan meningkatkan pendapatan RPH serta 

dapat mengurangi biaya produksi pakan ternak karena menggunakan bahan pakan 

yang murah namun berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi 

pakan murah yang berkualitas dan meningkatkan pendapatan peternak. 

2. 2. 3 Abu sekam 

 Sekam adalah sisa hasil penggilingan gabah menjadi beras. Sekam dalam 

gabah sekitar 24%, sedangkan hasil pembakaran sekam akan diperoleh abu sekam 

sekitar 20% dari sekam, memiliki sifat mudah menyerap air dan tidak berbau 

(Abbas, 1994). 

 Produksi padi di Jawa Timur dengan lahan seluas 1.760.991 ha adalah 

9.024.393 ton/th. Besarnya sekam adalah 24 % dari hasil penggilingan gabah, 
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dengan demikian dihasilkan sekam 2.165.854,32 ton/th atau 5.933,85 ton/hari 

(Anonimus, 2002). 

 Menurut Setu (1993) bahwa sekam mengandung unsur – unsur selulosa 

40%, lignin 30% dan Abu 20%, sedangkan abu sekam mengandung phosphor 

1,74 – 2,61%, Kalium 16,60 – 24,90% dan Kalsium 7,10%. 

 Natsir dkk (2002) menyatakan abu sekam merupakan sumber KOH 

(alkalis) yang murah sehingga larutan abu sekam dapat dimanfaatkan untuk 

menghidrolisisi isi rumen, yaitu meregangkan ikatan antara lignin dan selulosa 

atau hemiselulosa sehingga kecernaan meningkat. Lebih lanjut Suprayaki (1997) 

menyatakan perendaman isi rumen dengan larutan abu sekam dapat menurunkan 

kandungan SK dan lignin isi rumen. 

2. 2. 4. Isi rumen terhidrolisis dengan abu sekam. 

 Isi rumen mengandung serat kasar tinggi sehingga perlu adanya perlakuan 

untuk memecah serat kasar. Hidrolisis adalah suatu proses penguraian molekul 

yang komplek menjadi molekul yang lebih sederhana dengan media air, hidrolisis 

dapat berlangsung dalam suasana asam maupun basa. Menurut Van soest (1994) 

bahwa salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan limbah isi 

rumen adalah dengan menghidrolisis dengan larutan abu sekam pada isi rumen, 

mengingat air abu sekam merupakan sumber kalium hidroksida atau KOH 

(alkalis) yang murah. Larutan abu sekam padi yang mengandung K+ dan OH-, 

OH- dalam larutan berperan memecah kumpulan fenolik dalam selulosa dan 

hemiselulosa yaitu berupa lignin. Perendaman isi rumen dengan larutan abu 

sekam dapat memecah ikatan lignoselulosa atau lignohemiselulosa. Semakin 

tinggi pH larutan maka akan menyebabkan kandungan lignin dalam selulosa 
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semakin menurun. Setelah ikatan lignoselulosa dan hemiselulosa pecah maka 

mikroba rumen akan lebih mudah dalam mencerna serat kasar dalam isi rumen 

tersebut (Anonimus, 2007). Isi rumen terhidrolisis dengan larutan abu sekam 

mempunyai PK 8,45%; LK 33,53%; SK 28,47%; Ca 0,2% dan P 0,45% (Natsir 

dkk, 2002). 

 Isi rumen terhidrolisis dengan larutan abu sekam merupakan bahan pakan 

non – konvensional karena kurang umum digunakan. Lebih lanjut Hermanto 

(2001), menyatakan bahan pakan non – konvensional adalah bahan pakan yang 

kurang umum digunakan sebagai pakan ternak karena kemungkinan tidak disukai 

ternak, kualitasnya rendah, kandungan air tinggi sehingga mudah membusuk atau 

bentuknya yang sulit dicampur dengan bahan lain. Oleh karena itu pemanfaatan 

bahan pakan non – konvensional sebagai pakan ternak harus mempunyai prinsip 

dapat meningkatkan nilai tambah pada bahan tersebut. 

2. 2. 5. Kulit pisang 

Klasifikasi Botani kulit pisang adalah sebagai berikut : 

Devisi  : Spermatophyta 

Sub Devisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa3 

Spesies : Musa spp.  

Limbah kulit pisang adalah limbah sisa dari pegolahan pisang menjadi 

makanan. Limbah kulit pisang hasil pengolahan kripik pisang masih jarang 

dimanfaatkan, hanya ditumpuk dan dibiarkan membusuk padahal kandungan 
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nutrisinya cukup baik yaitu BK 12,32%, BO 63,07%, PK 9,39% (Hermanto dan 

Mashudi, 1998).  

Produksi kulit pisang nasional adalah sekitar 1,6 juta ton/tahun. Hal ini 

ditandai dengan produksi pisang nasional pertahunnya sebesar 4 juta ton, 

sedangkan komposisi kulit pisang adalah hampir 40% dari buah pisang (Saroso, 

1998). 

Pisang agung memiliki keistimewaan yaitu bentuk buahnya yang besar, 

panjang dapat mencapai 35 cm dan melengkung. Pisang jenis ini produksi 

buahnya hanya tiga sisir dan rata-rata tiap sisirnya 10 buah. Berat per buahnya 

sekitar 300 g. Kulit buah tebal berwarna kuning kemerahan berbintik coklat. 

Daging buah berwarna kekuningan, rasanya manis dan sedikit asam dan aromanya 

kuat. 

 Limbah kulit pisang memiliki potensi untuk diolah dan dimanfaatkan 

sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Kulit pisang masih dapat dimanfaatkan 

secara optimal sebagai alternatif bahan pakan ternak. Kulit pisang mempunyai 

nilai nutrisi yang cukup baik sebagai sumber protein dan energi (Tetty, 2006). 

Komposisi yang terbanyak pada kulit pisang adalah karbohidrat. Disamping itu 

kulit buah pisang tersebut pada umumnya tebal dan hampir mencapai 41% bagian 

dari buah pisang oleh karena itu perlu  adanya terobosan berupa teknologi 

pengolahan kulit pisang agar limbah kulit pisang bisa lebih ditingkatkan 

pemanfaatannya (Saroso, 1998). Pemanfaatan limbah kulit pisang sebagai pakan 

ternak dapat diberikan secara langsung atau melalui proses fermentasi. Berikut 

tabel komposisi kandungan nutrisi kulit pisang : 
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Tabel 1. Kandungan nutrien kulit pisang 
Jumlah Unsur (1) (2)

Bahan Kering (%) 12,79 14
Serat Kasar (%) 8,12 10,7
Protein Kasar (%) 9,53 7,1
Lemak Kasar (%) 9,16 10,7
Abu (%) 10,21 10,7
Bahan Ekstrak tanpa Nitrogen (%) 62,98 60,7
Sumber : (1) Susilowati (1997) dalam Ali (2000) 

(2) Hartadi (2005) 
 
 Setyowati (2000) menyatakan bahwa faktor-faktor pembatas pemanfaatan 

kulit pisang adalah sebagai berikut : 

• Kandungan kadar air yang tinggi 80 – 90% sehingga sulit untuk 

diawetkan, salah satu pengawetannya adalah dengan dikeringkan. 

• Adanya metabolit sekunder dalam bentuk senyawa fenolik. Salah satu 

komponen fenolik adalah tanin yang memiliki berat molekul tinggi  dan 

mengandung hidroksi fenol dan senyawa lain yang mampu membentuk 

ikatan komplek yang kuat dengan protein dan makro molekul lain 

sehingga sulit untuk dicerna. Keberadaan tanin bersifat positif sebagai 

pelindung degradasi protein oleh mikroba rumen dan bersifat negatif dapat 

mengakibatkan defisiensi N dalam rumen apabila kandungan tanin terlalu 

tinggi dan menurunkan aktifitas selulosa dalam rumen. 

• Kandungan protein kasar yang relatif rendah namun mempunyai 

kandungan energi yang cukup tinggi. 

2. 2. 6. Ragi tempe (Rhizopus oligosporus) 

Fermentasi  dengan menggunakan ragi tempe akan lebih meningkatkan 

nilai manfaat limbah isi rumen. Setelah melalui perlakuan pendahuluan seperti 

pengeringan ataupun hidrolisis menjelang pemberian / penyajian pada ternak, isi 
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rumen ini lebih baik diperlakukan terlebih dahulu baik melalui teknologi kimia 

maupun biologi. Salah satunya adalah teknologi fermentasi dengan menggunakan 

ragi tempe yang merupakan pengolahan secara biologi. Winarno dan Fardiaz 

(1980) menyatakan bahwa pakan yang mengalami fermentasi akan mempunyai 

nilai nutrisi lebih tinggi dari bahan aslinya, hal ini tidak saja disebabkan oleh 

mikroba yang bersifat katabolik akan memecahkan komponen-komponen yang 

komplek menjadi sederhana sehingga lebih mudah dicerna, tetapi mikroba juga 

mempunyai faktor pertumbuhan badan lainnya misalnya produksi beberapa 

vitamin seperti riboflavin, vitamin B12 dan pro vitamin A. 

Menurut Kasmidjo (1990) kapang yang terdapat pada ragi tempe adalah 

Rhizopus oligosporus yang mempunyai sifat spesifik yaitu kemampuan 

mensintesa antibiotic, biosintesa vitamin dan bisa memproduksi enzim hidrolitik 

seperti protease, pektinase, dan amylase dimana sintesa protease dalam jumlah 

banyak sedangkan amilase dalam jumlah sedikit. Ragi tempe merupakan bahan 

yang mudah didapat dengan harga yang murah dan apabila digunakan dalam 

proses fermentasi, ragi ini merupakan sumber protein dan vitamin. Sel-sel ragi 

tempe mudah dipanen, dengan mutu protein yang lebih baik serta  mempunyai 

dinding sel yang lebih tipis sehingga mudah dicerna (Santoso, 1980). Selanjutnya 

dikatakan pula bahwa suatu bahan yang telah mengalami proses fermentasi akan 

memberikan keuntungan diantaranya mengawetkan, menghilangkan bau yang 

tidak diinginkan, meningkatkan nilai gizi dan daya cerna, membentuk aroma dan 

warna yang diinginkan. Proses fermentasi oleh Rhizopus oligosporus juga dapat 

mencegah terjadinya efek flatukensi (perut kembung). 
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Dalam proses fermentasi isi rumen diperlukan adanya penambahan bahan 

pakan yang kaya energi, seperti limbah kulit pisang untuk menyeimbangkan 

kebutuhan energi sekaligus sebagai media pertumbuhan Rhizopus oligosporus. 

Proses fermentasi dengan berbasis isi rumen yang kaya protein dan kulit pisang 

yang kaya energi diharapkan dapat lebih meningkatkan nilai nutrisi kedua limbah 

tersebut. 

Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim fitase yang akan menguraikan 

asam fitat (yang mengikat beberapa mineral) menjadi fosfor dan inositol. Dengan 

terurainya asam fitat, mineral-mineral tertentu (seperti besi, kalsium, magnesium, 

seng) menjadi lebih tersedia untuk dimanfaatkan tubuh. Rhizopus oligosporus 

menghasilkan zat antioksidan dalam bentuk isoflovan. Seperti halnya vitamin C, 

E, dan karotenoid, isoflavon juga merupakan antioksidan yang sangat dibutuhkan 

tubuh untuk menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas. Radikal bebas 

adalah atom atau molekul yang mempunyai satu atau lebih elektron tidak 

berpasangan, sehingga sangat reaktif dan dapat menyebabkan tumor, kanker, 

penuaan, dan kematian sel. Radikal bebas dapat berasal dari pakan atau reaksi 

yang terjadi di dalam tubuh. Adanya anti oksidan dalam makanan dapat mencegah 

terbentuknya radikal bebas tersebut. Enzim fitase yang dihasilkan Rhizopus 

oligosporus juga dapat memecah ikatan asam pitat dan fosfor. Menurut Cullison, 

Lowrey dan Perry (2004) bahwa fosfor sangat dibutuhkan mikroba rumen untuk 

mencerna selulosa dan sintesis protein mikroba. Sehingga kecernaan selulosa oleh 

mikroba dapat meningkat yang pada akhirnya dapat memperbaiki performa 

ternak. 
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2. 2. 7. Fermentasi 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia dalam suatu substrat 

organik yang berlangsung karena aksi katalisator biokimia yaitu enzim yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu. Proses fermentasi akan menghasilkan 

senyawa baru dari medianya, fermentasi menyebabkan terjadinya penguraian 

molekul organik komplek menjadi molekul lebih sederhana dan molekul tidak 

larut menjadi dapat larut, sehingga meningkatkan nilai cerna bahan organik 

tersebut. Polisakarida akan dipecah menjadi heksosa dan pentosa, protein dipecah 

menjadi asam amino dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol, selain 

itu akan terbentuk bermacam – macam enzim dan vitamin (Antartika, 2001). 

Adapun proses fermentasi Menurut Wibowo (1988) disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komponen 
sel, enzim

Substart Karbon 
Sumber Energi 

Katabolisme 

Hasil antara 
1. Asam 
2. alkohol 
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Anabolisme 

Substrat :  
Sumber N, 
Mineral, Vitamin 
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H2O 

O2, NO3
dsb 

ATP 

ADP 

Gambar 1. Proses fermentasi 

2. 2. 8. Konsentrat 

Konsentrat merupakan pakan yang mempunyai kandungan SK rendah 

yakni kurang dari 18%, total digestible nutrient (TDN) lebih dari 60% (Church 

dan Pond, 1984). Menurut Hartadi dkk (2005) konsentrat merupakan pakan yang 
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digunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan kandungan nutrien  dari 

keseluruhan pakan yang masuk  untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen. 

 Bahan pakan penyusun konsentrat dapat berupa sumber protein atau 

sumber energi dan umumnya pakan ini terdiri dari biji-bijian dan hasil ikutan 

industri pengolahan hasil pertanian seperti bekatul, dan wheat pollard. Menurut 

Van Soest (1994) konsentrat dapat berupa sereal atau by product hasil 

penggilingan yang mengandung digestible energy (DE) per unit berat dan volume 

yang tinggi. Konsentrat mengandung konsentrasi energi tercerna lebih tinggi 

persatuan berat dan volume karena mengandung karbohidrat mudah larut yang 

tinggi. 

 Pemberian pakan konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran bermacam-

macam bahan pakan, karena adanya variasi kaandungan nutrien dan diharapakan 

efesiensi pakan menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut akan saling 

melengkapi. Sesuai dengan pendapat Morrison (1961) bahwa pemberian 

konsentrat sebaiknya terdiri dari lebih satu macam bahan pakan agar terjadi saling 

melengkapi diantara nutriennya. Manurut Blakely dan Blade (1998) konsentrat 

yang digunakan sebaiknya merupakan bahan pakan yang mengandung nutrien 

tinggi, sehingga dapat meningkatkan palatabilitas dan dapat berfungsi sebagai 

suplemen bagi hijauan sehingga ternak dapat mencapai produksi yang maksimal. 

Davies (1982) menyatakan bahwa konsentrat yang umum beredar biasanya 

mengandung PK 12 sampai 18% dari BK. 

 Pemberian pakan konsentrat sumber protein kurang memberikan manfaat 

pada ternak ruminansia apabila protein tersebut sebagian besar terdegradasi di 

dalam rumen. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan protein ternak ruminansia untuk 
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menghasilkan produksi yang tinggi tidak cukup hanya dipasok dari mikroba 

rumen, tetapi harus ada protein yang tidak terdegradasi oleh mikroba rumen. 

Protein ini dikenal dengan nama dengan by-pass protein. Menurut Baik et al., 

penggunaan konsentrat dalam pakan lengkap sebesar 35% - 80%. Semakin tinggi 

kadar pakan konsentrat dalam pakan lengkap akan meningkatkan kecernaan dan 

PK. 

2. 2. 9. Pakan Lengkap (Complete Feed) 

Pakan lengkap menurut Reddy (1988) adalah kumpulan bahan-bahan 

pakan termasuk hijauan yang telah dihitung proporsinya, diproses dan dicampur 

menjadi satu kesatuan yang dibutuhkan oleh ternak. Prinsip pakan lengkap 

menurut Owen (1997) adalah metode pemberian pakan dalam bentuk pakan 

tunggal yang merupakan hasil dari pencampuran bahan-bahan pakan yang 

diproses guna mengurangi seleksi dari ternak. Beberapa prinsip penggunaan dari 

pakan lengkap adalah: (1) bahan-bahan pakan diproses dan dicampur menjadi satu 

untuk diberikan pada ternak, dimana komposisi nutrien yang ada dalam pakan 

lengkap disusun sesuai dengan kebutuhan ternak, (2) pakan diberikan secara bebas  

selama 24 jam, sehingga ternak dapat makan sesukanya, (3) dapat mengubah rasio 

konsentrat dan hijauan sesuai dengan keperluan, (4) pakan harus mengandung 

hijauan yang cukup untuk menjamin kebutuhan energi kedalam produk, (5) 

diberikan sebagai pakan tunggal. Menurut Yani (2001) penggunaan pakan 

lengkap mempunyai beberapa keuntungan antara lain: (1) meningkatkan efisiensi 

pemberian pakan, (2) meningkatkan palatabilitas hijauan yang berkualitas rendah 

khususnya limbah pertanian dengan adanya konsentrat, (3) membatasi konsumsi 
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konsentrat (karena harga konsentrat mahal), (4) mudah dalam penyajian untuk 

ternak, (5) ternak mudah kenyang. 

Penggunaan pakan lengkap untuk ternak ruminansia telah banyak 

dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris dan Belanda. Pada 

mulanya pemberian pakan lengkap di negara-negara tersebut adalah untuk 

meningkatkan produksi susu sapi perah. Suatu penelitian telah dilakukan sekitar 

tahun 1960 di Universitas Cambridge yaitu suatu percobaan  yang dilakukan 

untuk membandingkan penggunaan pakan lengkap dengan pakan yang diberikan 

secara terpisah dan hasilnya menunjukkan bahwa pakan lengkap dapat 

meningkatkan konsumsi konsentrat dan produksi susu (Owen, 1997) 

 

2. 3. Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan merupakan jumlah pakan yang dapat dimakan ternak 

persatuan bobot badan (BB) dalam waktu 24 jam (Parakkasi, 1999). Church and 

Pond (1984) menyatakan bahwa besar kecilnya konsumsi pakan tergantung pada 

BB ternak, individu ternak, tipe dan tingkat produksi, palatabilitas dan faktor 

lingkungan. Ternak yang dapat mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan 

energinya akan memberikan tingkat produksi yang optimal sebab kekurangan 

energi pada ternak akan mengurangi semua fungsi produksi (Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo, 1998).  

 Menurut Parakkasi (1998) bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi 

konsumsi adalah : 

1. Faktor ternak adalah permintaan fisiologis dari ternak tersebut untuk hidup 

pokok dan produksi sesuai dengan kapasitas saluran pencernaan ternak 
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tersebut. Yang termasuk faktor hewan tersebut adalah : 1) bobot badan 

ternak, ternak yang lebih besar akan mengkonsumsi pakan dalam jumlah 

yang lebih besar pula. Bobot badan dewasa mempunyai bobot badan yang 

berbeda dan mempunyai tingkat kegemukan yang berbeda pula pada umur 

dan makanan yang sama. 2) jenis kelamin, jenis kelamin mempengaruhi 

tingkat konsumsi pada ternak. 3) umur, semakin banyak umur ternak akan 

semakin tinggi pula tingkat konsumsinya terhadap makanan. 4) genetik, 

ternak dengan bibit dari genetik yang unggul akan mengkonsumsi pakan 

yang berbeda dengan bibit dari genetik yang jelek, hal ini berkaitan dengan 

kebutuhan fisiologis pada ternak yang lebih cepat pertumbuhanya. 5) tipe, 

ternak dengan tipe pedaging dan tipe perah akan mempunyai tingkat 

konsumsi pakan yang berbeda, tergantung untuk kebutuhan produksinya. 

2. Faktor makanan adalah semakin tinggi nilai nutrisi makanan akan 

meningkatkan nilai cerna dari pakan tersebut sehingga konsumsi pakan akan 

meningkat. 

3. Faktor lingkungan adalah lingkungan tempat ternak berada, diantaranya : 1) 

temperatur, pada tingkat temperatur yang tinggi akan menurunkan konsumsi 

ternak. 2) kelembaban, tingkat konsumsi akan menurun bila kelembaban 

udara meningkat. 3) sinar matahari, sinar matahari yang lebih banyak 

mengenai bulu ternak menyebabkan ternak meningkatkan konsumsinya. 4) 

pengaruh cuaca, pada cuaca yang banyak hujan akan mempengaruhi tingkat 

konsumsi bahan kering pada ternak. 

Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk mengevaluasi nilai nutrisi 

bahan pakan. Keragaman kapasitas produksi ternak yang disebabkan oleh pakan 
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yang paling utama adalah konsumsi, sedangkan konsumsi sangat dipengaruhi oleh 

gerakan laju pakan dalam saluran pencernaan yang tidak lain sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kecernaan (Chuzaemi dan Hartutik, 1990). 

 Pemberian pakan beberapa kali dalam sehari akan mencegah konsumsi 

yang berlebihan dan dapat meningkatkan produksi, karena pemberian pakan 

sedikit demi sedikit dan berulang-ulang akan meningkatkan efisiensi mikroba 

rumen mencerna pakan, sedangkan pemberian sekaligus dalam jumlah besar akan 

menyebabkan kehilangan banyak nutrien karena pakan banyak yang lolos dari 

digesti rumen (Arora, 1989). Penambahan pakan dalam jumlah besar akan 

mempercepat arus pakan dalam usus sehingga mengurangi daya cerna, karena 

pakan lebih cepat meninggalkan rumen sebelum proses pencernaannya selesai 

(Tillman, dkk, 1998). 

 

2. 4. Retensi Nitrogen 

 Retensi nitrogen merupakan pengurangan antara N pakan dengan jumlah 

N feses dan N urine yang dikeluarkan. Percobaan pengukuran retensi N dapat 

dilakukan sebagai lanjutan kecernaan in vivo. Harris (1970) menyatakan bahwa 

dalam pengukuran retensi N sama dengan percobaan kecernaan in vivo ditambah 

dengan pengukuran urin, sehingga ada beberapa hal  yang harus diperhatikan 

dalam menentukan retensi N, yaitu mengukur konsumsi, menampung dan 

menimbang feses serta urin yang dikeluarkan. Prawirokusumo (1993) melaporkan 

bahwa rumus pengukuran retensi N adalah konsumsi N dikurangi N feses dan N 

urin. 
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 Menurut Maynard dan Looslie (1969), percobaan retensi N merupakan 

suatu metode yang digunakan untuk menilai kualitas protein yang terkandung 

dalam bahan pakan dengan jalan mengukur N yang dikonsumsi dan N yang keluar 

melalui feses dan urin, sehingga dapat diketahui jumlah protein yang diserap oleh 

tubuh. Tillman dkk (1998) menyatakan bahwa dengan menghitung N yang 

terdapat dalam pakan dan yang diekskresikan dalam keadaan terkendali dapat 

menghasilkan suatu pengukuran kuantitatif terhadap metabolisme protein yang 

dapat menunjukkan apakah ternak tersebut dalam keadaan bertambah atau 

berkurang kadar N (protein) dalam tubuhnya. 

 Protein yang masuk dalam rumen akan didegradasi menjadi peptida dan 

asam amino dimana sebagai akan didegradasi lebih lanjut menjadi volatile faty 

acid (VFA), NH3, dan CO2 (Preston dan Leng, 1987). NH3 yang terbentuk 

merupakan sumber N utama bagi pertumbuhan mikroba. Sebagian NH3 akan 

diabsorbsi melalui dinding rumen selanjutnya dibawa kehati yang akan diubah 

menjadi urea. Urea yang terbentuk sebagian masuk dalam rumen baik melalui 

saliva maupun diserap oleh dinding rumen dan sebagian dikeluarkan melalui urin 

(Sutardi dan Arianto, 1986). 

 Pada saat terjadi degradasi protein di dalam rumen maka ketersediaan N 

bagi mikroba sangat berperan dalam penyediaan protein di usus halus. N pakan 

yang lolos dari degradasi rumen langsung menuju intestin yang biasa disebut 

undegradable nitrogen (UDN) dapat dimanfaatkan oleh ternak melalui aktivitas 

pencernaan enzimatis di dalam alat pencernaan pasca rumen (Bines and Balch, 

1973). 
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 Retensi N dapat dikatakan dalam keadaan seimbang apabila antara jumlah 

N yang dikonsumsi sama dengan jumlah N yang dikeluarkan lewat feses dan urin. 

Apabila jumlah N yang dikonsumsi lebih besar dari jumlah N yang dikeluarkan 

maka keseimbangan retensi dalam keadan positif, sedangkan apabila jumlah N 

yang dikeluarkan lebih besar dari pada N yang dikonsumsi maka retensi N dalam 

keadaan negatif (McDonald, et al. 1988). Selanjutnya Prawirokusumo (1993) 

menyatakan bahwa N yang diekskresikan melalui feses tidak hanya berasal dari N 

pakan saja, tetapi juga berasal dari sisa-sisa enzim, mukoprotein, sel mucosa yang 

lepas, dan dari mikroflora. Diperkirakan pada ternak ruminansia jumlah N feses 

yang berasal dari N pakan hanya sekitar 20 – 25%. 

 Komponen N yang diperoleh dari protein pakan dan NPN, serta yang 

berasal dari daur ulang dalam tubuh ternak yakni dalam bentuk NH3 merupakan 

komponen dasar untuk pasokan N mikroba (Ørskov, 1982). Pasokan N mikrobial 

sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan pada ternak, sebab di 

dalam pakan tersedia bakalan untuk proses pasokan mikrobial yaitu komponen N 

dan kerangka karbon atau komponen energi yang terdiri dari ATP yield dan Y 

ATP. Komponen energi tersebut dihasilkan dari fermentasi pakan oleh mikroba 

rumen (Van Soest, 1994). Pada dasarnya pasokan N mempunyai potensi retensi 

lebih tinggi jika ditunjang dengan pasokan energi. Menurut Bines dan Balch 

(1973) bahwa retensi N dalam jaringan ditentukan oleh besarnya pasokan energi 

dan N dalam jaringan. Besarnya pasokan energi pada ternak ruminansia yang 

dimaksud adalah produksi VFA dari rumen, sedangkan pasokan N sebagian besar 

berasal dari sintesis protein mikroba rumen. Kedua komponen tersebut, baik VFA 

maupun N mikroba rumen merupakan hasil dari aktivitas mikroba rumen yang 
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merupakan fungsi dari pasokan N dan konsumsi BO tercerna atau KBOT 

(Hermanto, 1996). Produksi N mikroba yang dihasilkan per kg KBOT adalah 

sebesar 30 g/kg BBM dan KBOT untuk kebutuhan hidup pokok sebesar 32 g/kg 

BBM/hari (ARC, 1984). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1. Lokasi dan waktu penelitian : 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 

2006 di Kandang Percobaan Loka Penelitian Sapi Potong, Grati Pasuruan. Untuk 

analisis kandungan nutrien bahan pakan, feses dan urin dilakukan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

3.2. Materi Penelitian 

1. Ternak  

 Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi peranakan Ongole 

jantan berjumlah 12 ekor. Umur 10 – 12 bulan dan bobot badan (BB) antara 136,5 

– 232 kg. Pengelompokan ternak dilakukan berdasarkan BB pada akhir periode 

adaptasi. 

2. Pakan 

Pakan yang diberikan berupa produk fermentasi dari hasil campuran isi 

rumen yang terhidrolisis dengan larutan abu sekam dan kulit pisang (IRKPF), 

jerami padi (Oryza sativa) dan Konsentrat (Yellow feed) produksi KUTT Suka 

Makmur). IRKPF terdiri dari fermentasi kulit pisang sebesar 70% dan isi rumen 

terhidrolisis larutan abu sekam sebesar 30% dengan ragi tempe (Rhizopus 

oligosporus). Pembuatan IRKPF sebagai berikut : 

• Cara pembuatan isi rumen terhidrolisis dengan larutan abu sekam adalah 

sebagai berikut : 
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a) Sekam padi dibakar hingga menjadi abu lalu direndam air dengan 

perbandingan 1 : 10, setiap 1 kg abu sekam direndam dengan air sebanyak 

10 liter dalam drum selama 24 jam. 

b) Menyaring rendaman abu sekam padi dengan menggunakan saringan 

tepung untuk mengambil hasil larutan abu sekam. 

c) Menghidrolisis isi rumen dengan cara merendam isi rumen dengan larutan 

abu sekam dalam kantong plastik besar. 

d) Perbandingan abu sekam sebelum direndam air dengan isi rumen adalah 

30% : 70%. 

e) Menginkubasi rendaman isi rumen selama 36 jam kemudian dijemur 

sampai kering lalu disimpan. 

• Cara pembuatan isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang terfermentasi ragi 

tempe adalah sebagai berikut : 

a) Mencampur isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang dengan perbandingan 

70% : 30%. 

b) Memasukkan campuran dalam drum, untuk mengukus campuran selama 2 

jam dihitung setelah air mendidih. 

c) Kemudian campuran isi rumen dan kulit pisang diangkat lalu ditiriskan 

sampai dingin. 

d) Menaburi campuran isi rumen dan kulit pisang dengan ragi tempe 

(Rhizopus oligosporus) sebanyak 0,5%, sampai merata. 

e) Memasukkan campuran isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang dalam 

kantong plastik, dan melubangi kantong supaya proses fermentasi aerob 

berjalan dengan baik. 
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f) Membalik kantong plastik yang berisi campuran isi rumen dan kulit pisang 

setiap 24 jam, setelah satu minggu hifa berwarna putih akan menutupi 

seluruh permukaan media lalu dikeringkan dan disimpan. 

 
Kebutuhan nutrien sapi potong yang dihitung berdasarkan Tabel 

kebutuhan NRC disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kebutuhan nutrien sapi potong menurut NRC 1985 
Jantan umur 1 tahun 

BB PBB BK (%) PK(%) TDN(%)
135- 180 0,6-1,1 4,1-4,3 12-16 59,5-67,5
180- 225 0,6-1,1 5,1-5,4 11,4-13,7 59,5-67,5
225-270 0,6-1,1 6,0-6,3 10,5-12,4 59,5-67,5

Sumber : Parakkasi yang dikutip dari NRC 1985. 
 

Kandungan nutrien pakan perlakuan pakan kontrol (P0) selama penelitian 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Susunan pakan perlakuan kontrol (P0) 

Bahan pakan BK (kg) PK (kg)

Konsentrat 69,3 10,77
Urea 0,70 2,01
Jerami 30 1,24
Total 100 14,05

 

Kandungan nutrien pakan perlakuan satu (P1) selama penelitian disajikan 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Susunan dan kandungan nutrien pakan perlakuan 1 (P1) 
Bahan pakan BK (kg) PK (kg)
Konsentrat 69,3 10,77
Urea 0,70 2,01
Jerami 22,5 0,93
IRKPF 7,5 0,81
Total 100 14,16

 
Kandungan nutrien pakan perlakuan dua (P2) selama penelitian disajikan 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Susunan dan kandungan nutrien pakan perlakuan 2 (P2) 
Bahan pakan BK (kg) PK (kg)
Konsentrat 69,6 10,82
Urea 0,4 1,15
Jerami 15 0,62
IRKPF 15 1,63
Total 100 14,11

 
Kandungan nutrien pakan perlakuan tiga (P3) selama penelitian disajikan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Susunan dan kandungan nutrien pakan perlakuan 3 (P3) 
Bahan pakan BK (kg) PK (kg)
Konsentrat 70 10,88
IRKPF 30 14,14
Total 100 14,24

3. Peralatan  

Peralatan yang digunakan dalam penelitian meliputi : 

a) Kandang individu yang dilengkapi tempat pakan dan tempat minum, serta 

karpet dari karet untuk menampung urin. 

b) Timba tempat pakan dan minum. 

c) Timbangan ternak kapasitas 500 kg dengan ketelitian 0,50 kg digunakan 

untuk mengukur BB ternak. 

d) Timbangan dengan kapasitas 10 kg dengan ketelitian 0,10 kg untuk 

menimbang pakan dan feses pada waktu koleksi feses. 

e) Timbangan O`haus kapasitas 2600 g dengan ketelitian 0,10 g digunakan 

untuk menimbang sampel pakan (pemberian dan sisa) dan feses. 

f) Seperangkat peralatan analisis proksimat untuk menentukan kandungan 

nutrien pakan dan feses 

g) Grinder untuk menghaluskan sampel bahan pakan. 

h) Kantong plastik untuk menyimpan sampel. 
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3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Kelompok menurut petunjuk Yitnosumarto (1991) dengan 

perlakuan PL adalah pada hijauannya yaitu JP disubstitusi dengan IRKPF dengan 

level substitusi 0%, 25%, 50% dan 100% (4 perlakuan). 

Perlakuan pada setiap PL sebagai berikut : 

P0 =  BK Konsentrat 70% + BK Hijauan 30% (100% JP + 0% IRKPF) 

P1 =  BK Konsentrat 70% + BK Hijauan 30% (75% JP + 25% IRKPF) 

P2 =  BK Konsentrat 70% + BK Hijauan 30% (50% JP + 50% IRKPF) 

P3 =  BK Konsentrat 70% + BK Hijauan 30% (0% JP + 100% IRKPF) 

Keterangan : 
JP = Jerami padi 
IRKPF = Campuran isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang terfermentasi 

 

Pengukuran kecernaan secara in vivo dilakukan dengan menggunakan 

metode koleksi total yang mengacu pada petunjuk Harris (1975) menyatakan 

bahwa koleksi total terdiri dari tiga tahap yaitu tahap adaptasi, tahap pendahuluan, 

dan tahap koleksi data. 

1. Tahap adaptasi 

Pada tahap ini ternak diberikan pakan konsentrat, jerami, IRKPF. Pemberian 

IRKPF diberikan sedikit demi sedikit sampai ternak mau mengkonsumsinya. 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membiasakan ternak dengan pakan yang 

dicobakan. Tahap ini dilakukan selama dua minggu untuk mengamati 

konsumsi pakan dan BB ternak. 
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2. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini ternak dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan BB ternak 

pada akhir adaptasi dan diberikan pakan sesuai dengan pakan perlakuan (P0, 

P1, P2, dan P3) yang penempatanya pada masing-masing kelompok secara 

acak. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh 

pakan sebelumnya dan membiasakan ternak dengan pakan perlakuan. Tahap 

pendahuluan dilakukan selama dua minggu dengan mengamati konsumsi 

pakan dan pada akhir tahap pendahuluan dilakukan penimbangan BB ternak 

untuk mengetahui PBB ternak dan BB pada tahap pendahuluan. 

3. Tahap koleksi data  

Pada tahap ini ternak diberi pakan sesuai perlakuan masing-masing (P0, P1, 

P2, dan P3). Selama tahap ini dilakukan pencatatan terhadap jumlah pakan 

yang diberikan, sisa pakan dan urin dimana data ini digunakan untuk 

mengetahui retensi N serta pengambilan sampel untuk masing-masing 

komponen tersebut pada setiap ternak. Penimbangan BB sapi dilakukan 

pada awal dan akhir periode ini pada pagi hari sebelum ternak diberi pakan 

dan dilakukan untuk mengetahui PBB ternak. 

a. Koleksi sampel pakan pemberian 

Pakan yang diberikan diambil sub sampel 1 kg setiap hari, 

kemudian dicampur dan diambil sampelnya lalu ditimbang dan setelah itu 

sampel dimasukkan dalam kantong plastik, diberi label dan tanggal 

pengambilan sampel. Setelah itu sampel dimasukkan dalam oven 600C 

selama 24 jam kemudian ditimbang untuk mengetahui BK udara, 
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selanjutnya digiling dengan grinder untuk dianalisis kandungan BK, BO 

dan PK. 

b. Koleksi sisa pakan 

Sisa pakan setiap ternak dari pengamatan 24 jam langsung diambil 

sampelnya sebanyak 10 %, kemudian dikeringkan panas matahari 

kemudian ditimbang. Sampel dimasukkan dalam kantong plastik, diberi 

tanggal pengambilan sampel. Pada akhir koleksi dikomposit tiap perlakuan 

tiap ternak secara proporsional lalu diambil sub sampel dan dimasukkan 

dalam oven 600C selama 24 jam lalu ditimbang, selanjutnya digiling  

untuk dianalisis kandungan BK, BO, dan PK. 

Konsumsi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Konsumsi BK = (% BK Pemb x ∑ Pemb) – (% BK sisa x ∑ sisa) 

Konsumsi BO = (% BO Pemb x ∑ Pemb x % BK Pemb) – (% BO sisa x  

∑ sisa x % BK sisa) 

Konsumsi PK = (% PK Pemb x ∑ Pemb x % BK Pemb) – (% PK sisa x   

∑ sisa x % BK sisa). 

c. Koleksi feses 

Penampungan feses dilakukan selama satu minggu pada minggu 

ke-6. Koleksi feses dilakukan 24 jam selama 7 hari dan periode koleksi 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

• Setiap feses yang jatuh diambil dan dimasukkan dalam ember yang 

telah disemprot dengan formalin 10%. 

• Penimbangan berat total feses dilakukan setiap akhir koleksi harian 

selama 24 jam. 
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• Setelah feses ditimbang berat total, feses diaduk rata yang kemudian 

diambil sub sampel sebanyak 10 % dari berat total.  

• Sub sampel feses selama periode koleksi dikomposit per ekor. 

kemudian dikeringkan matahari dan setelah itu dimasukkan oven 600C, 

digiling untuk dianalisis kandungan BK, BO dan PK. 

d. Koleksi urin 

Penampungan urin dilakukan selama satu minggu pada minngu ke-7. 

Koleksi urin dilakukan 24 jam selama satu minggu dengan cara sebagai 

berikut : 

• Tempat penampungan urin sebelumnya diisi dengan H2SO4 10% 

sebanyak 100 ml atau ditambahkan sedikit demi sedikit sampai pH 

urin dibawah 3, dengan tujuan agar NH3 yang terdapat dalam urin 

tidak lepas. 

• Urin yang sudah di encerkan tersebut diaduk dan diukur sebagai total 

volume urin pada hari tersebut, kemudian diambil sampel sebanyak 50 

ml dari total volume urin pada hari tersebut. 

• Sampel yang diperoleh diberi label kode ternak, periode, hari, tanggal, 

bulan dan tahun koleksi, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan 

pada waktu mengkomposit sampel urin tersebut. Kemudian disimpan 

dalam lemari pendingin sampai periode koleksi selesai dan pada akhir 

penelitian dikomposit secara proporsional per ekor per periode untuk 

dianalisis kandungan N. 
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3. 4. Variabel penelitian yang diukur : 

 Variable yang diukur dalam penelitian ini ada dua yaitu: 

a. Kandungan nutrien pakan pemberian, pakan sisa, feses, dan urin dengan 

analisis proksimat 

b. Konsumsi nutrien pakan yang meliputi konsumsi BK (KBK), konsumsi 

BO (KBO) dan konsumsi PK (KPK). Konsumsi dinyatakan untuk per 

individu ternak dan per kg BB metabolis (kg BB 0,75)per hari. 

c. Konsumsi nutrien tercerna yang meliputi konsumsi BK tercerna (KBKT), 

konsumsi BO tercerna (KBOT), konsumsi PK tercerna (KPKT). 

d. Retensi N  

Retensi N = Npakan  - (Nfeses + Nurine) 

3. 5. Analisis Statistik 

Analisis data yang digunakan adalah analisis peragam dengan BB awal 

sebagai kovarian yang selanjutnya dilakukan analisis ragam dengan perlakuan 

sebagai varian dan apabila terdapat perbedaan yang nyata ataupun sangat nyata 

diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 1 % 

dan 5 % sesuai petunjuk Yitnosumarno (1993). Model linier analisis Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) yang digunakan adalah: 

Yij = µ + βj + δI + εij 

 
Ket.       Yij = Pengamatan pada periode ke-j yang mendapat perlakuan ke-i 
              µ   = Nilai tengah 

  βj  = Pengaruh dari perlakuan pada periode ke-j 
              δi   = Pengaruh pada perlakuan ke-i 
              εij  = Galat percobaan pada periode ke-j yang mendapat perlakuan ke-i 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kandungan Nutrien Pakan  

 Ransum yang digunakan dalam penelitian ini adalah isi rumen yang 

dihidrolisis dengan abu sekam dan kulit pisang kering, dimana campuran bahan 

itu kemudian difermentasi dengan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) (IRKPF). 

Hasil analisis kandungan nutrien bahan pakan penyususun pakan lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Kandungan nutrien jerami padi, IRKPF, dan konsentrat. 
Kandungan Nutrien Pakan (%BK) 

Bahan Pakan 
BK BO Abu PK LK SK 

Isi Rumen* 92,98 68,53 30,47 9,14 0,45 29,59

Kulit Pisang Kering* 97,22 84,56 15,44 7,24 0,73 13,52

Isi Rumen dan Kulit pisang* 94,25 73,34 21,76 8,57 0,53 24,77

IRKPF* 85,70 86,75 13,25 10,85 3,28 23,84

Jerami** 84,25 79,86 20,14 4,15 1,35 37,62

Konsentrat yellow feed** 91,69 85,38 14,62 15,55 2,16 23,75
Keterangan : *) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak   

Universitas Brawijaya. 
 **) Hasil analisis di Laboratorium Loka Penelitian Sapi Potong 

Grati  Pasuruan . 
 

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa fermentasi dengan Rhizopus 

oligosporus telah meningkatkan kandungan nutrien campuran isi rumen dan kulit 

pisang. Hal ini ditunjukan dengan kandungan BO, PK, dan LK yang lebih tinggi 

serta kandungan SK yang lebih rendah dari pada IRKPF. Proses fermentasi 

dengan Rhizopus oligosporus telah meningkatkan kandungan PK isi rumen dan 
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kulit pisang sebesar 2,28%. Fermentasi merupakan proses penguraian molekul 

organik komplek menjadi molekul lebih sederhana, sehingga meningkatkan nilai 

cerna bahan organik tersebut, selain itu akan terbentuk bermacam – macam enzim 

dan vitamin. Meningkatnya PK mungkin disebabkan oleh menurunnya 

karbohidrat yang dimanfaatkan oleh mikroba, sedangkan mikroba sendiri 

merupakan protein  sel tunggal. 

Kandungan nutrien jerami padi yaitu BK 84,5%, PK 4,15%, LK 1,35%, 

SK 37,62%, Abu 20,14% dan BO 79,86% sedangkan kandungan nutrien IRKPF 

BK 85,70%, PK 10,85%, LK 3,28%, SK 23,84%, Abu 13,25% dan BO 86,75. Hal 

ini menunjukkan kandungan nutrien IRKPF lebih baik dibanding jerami padi. 

Sedangkan kandungan nutiren masing-masing pakan perlakuan selama 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Kandungan nutrien pakan perlakuan selama penelitian. 
Kandungan Nutrien Pakan (% BK) Perlakuan BK BO PK LK SK abu

P0 89,46 83,72 14,05 1,92 28,07 16,27
P1 89,57 85,79 14,16 2,06 26,87 15,75
P2 89,68 84,76 14,11 2,21 25,82 15,24
P3 89,89 85,79 14,24 2,50 23,65 14,21

 

Hasil analisis pakan perlakuan menunjukkan bahwa kandungan BK, BO, 

dan LK antara pakan perlakuan dengan pakan kontrol cenderung lebih tinggi. Hal 

ini karena level IRKPF pada pakan perlakuan semakin tinggi, sedangkan IRKPF 

memiliki kualitas yang lebih baik dari pada jerami padi. 

Sedangkan kandungan protein antara pakan perlakuan relatif sama karena 

penyusunannya mengacu pada isoprotein. Untuk mencukupi kandungan protein 

pakan perlakuan digunakan urea dengan kandungan N 46%, komposisi dalam 

ransum sekitar 0,25 – 0,3%.  
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4.2. Konsumsi Nutrien Pakan 

 Rataan konsumsi nutrien pakan masing – masing pakan perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9 Rataan konsumsi nutrien pakan perlakuan 

Perlakuan Variabel  P0 P1 P2 P3
KBK (g/ekor/hari) 6,11a 6,09a 6,28a 6,52a

 (g/kgBB0,75/hari) 121,53a 119,89a 121,41a 123,61a

KBO (g/ekor/hari) 5,11a 5,23a 5,39a 5,59a
 (g/kgBB0,75/hari) 101,72a 102,89a 104,06a 106,06a

KPK (g/ekor/hari) 0,86a 0,87a 0,89a 0,93a

 (g/kgBB0,75/hari) 17,09a 17,07a 17,26a 17,65a

Keterangan : a Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05).  

 
 Hasil analisis peragam pakan perlakuan menunjukkan bahwa jumlah 

konsumsi nutrien pakan dalam bobot badan metabolis dengan bobot badan awal 

tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap KBK, KBO dan KPK. Demikian juga 

hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pakan perlakuan memberikan pengaruh 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap KBK, KBO dan KPK. Tetapi pakan 

perlakuan P3 memiliki kecendrungan konsumsi yang lebih tinggi dibanding pakan 

perlakuan P0, P1, P2. 

 Kecendrungan tersebut disebabkan karena pakan perlakuan P3 

mengandung IRKPF yang lebih tinggi dibanding dengan pakan perlakuan P0, P1, 

P2. Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa IRKPF memiliki kandungan nutrien 

yang lebih baik. IRKPF merupakan bahan pakan hasil fermentasi dengan 

Rhizopus oligosporus yaitu sejenis kapang yang dapat menghasilkan sedikit 

alkohol dan berbagai ester yang berbau sedap dan harum. Proses fermentasi 

Rhizopus oligosporus menghasilkan komponen flavour dan citarasa sehingga 

meningkatkan palatabilitas pakan sehingga konsumsi meningkat (Anonimus, 
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2007b). Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan IRKPF dalam pakan sapi 

potong dapat meningkatkan konsumsi. Pada Tabel 10 . diketahui bahwa KBK, 

KBO, dan KPK sudah memenuhi kebutuhuhan nutrisi ternak sapi potong. Hal ini 

didasarkan pada tabel kebutuhan nutrisi ternak menurut NRC (1985). Nilai KBK 

dalam %BB sapi rata-rata 3,28%, konsumsi tersebut sudah memenuhi kebutuhan 

ternak. Hartutik (1998) menyatakan bahwa KBK pada sapi potong berkisar 3% 

dari bobot badan hidup. Sedangkan gambaran konsumsi pakan (KBK, KBO dan 

KPK) pada sapi PO jantan dalam g/kg BB0,75/hari yang diberi pakan perlakuan P0, 

P1, P2 dan P3 disajikan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Grafik konsumsi pakan (KBK, KBO dan KPK) masing-masing 
perlakuan pada sapi PO jantan dalam g/kgBB0,75/hari. 

 

4. 3. Konsumsi Nutrien Tercerna 

Pengaruh pakan perlakuan P0, P1, P2, dan P3 terhadap konsumsi nutrien 

tercerna dapat dilihat pada Tabel 10.  

Tabel 10. Rataan konsumsi nutrien tercerna pakan perlakuan 
Konsumsi nutrien tercerna (g/BB0,75/hari) Perlakuan BK BO                    PK 

P0 77,10a 65,90a 10,34a

P1 75,39a 66,14a 10,53a

P2 80,55a 70,51a 11,25a

P3 87,01b 73,34b 12,13b

Keterangan :  a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P<0,05). 
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Hasil analisis peragam pakan perlakuan P0, P1, P2, dan P3 memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap KBKT, KBOT, dan KPKT. Hasil 

analisis ragam menunjukkan pakan perlakuan memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap KBKT, KBOT dan KPKT. Secara umum pakan perlakuan 

memiliki konsumsi nutrien tercerna yang tinggi dibanding pakan kontrol dan P3 

memiliki konsumsi nutrien tercerna yang lebih tinggi dibanding dengan pakan 

perlakuan yang lain. Hal ini karena IRKPF memiliki kandungan BK, BO, PK, dan 

LK yang lebih tinggi dibanding jerami padi dan kandungan SK yang lebih rendah 

dibanding jerami padi. Sehingga semakin tinggi level penggunaan IRKPF maka 

tingkat  konsumsi nutrien tercernanya juga lebih tinggi. 

Gambaran kosumsi nutrien tercerna (KBKT, KBOT dan KPKT) pada sapi 

PO jantan dalam g/kg BB0,75/hari maing-masing pakan perlakuan dapat dilihat 

pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Konsumsi nutrien tercerna (KBKT, KBOT dan KPKT) pakan masing-

masing perlakuan pada sapi PO jantan dalam g/kg BB0,75/hari. 
 

4. 4. Retensi Nitrogen 

 Ternak ruminansia mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang sesuai 

dengan kebutuhannya. Pakan yang dikonsumsi tersebut digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan energi dan protein. Pendekatan yang digunakan untuk 

mengetahui pasokan energi tercermin dalam KBOT, sedangkan pasokan protein 
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tercermin dalam KPKT. Kontribusi pasokan KBOT dan KPKT dapat 

mempengaruhi retensi dalam jaringan tubuh ternak. Pasokan protein (N) dalam 

pakan disamping merupakan bakalan N jaringan tubuh secara langsung juga 

merupakan bakalan N bagi pertumbuhan mikroba rumen yang nantinya juga 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap N jaringan tubuh ternak (Strom 

dan Ørskov, 1982; dalam Chuzaemi dkk., 2002). 

 Pengkajian retensi N dalam suatu percobaan pakan sangat penting untuk 

diketahui mengingat parameter ini merupakan salah satu indikator dari adanya 

deposisi N dalam jaringan tubuh ternak. Rataan retensi N selama penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Rataan retensi N selama penelitian  
Pakan Perlakuan Retensi N (g/ekor/hari)
P0 1.08 a

P1 1,10a

P2 1,19a

P3 1,31a

Keterangan : a Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

  

Berdasarkan hasil analisis peragam menunjukkan bahwa BB awal 

memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap retensi N. Demikian 

juga analisis ragam memberikan pengaruh tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

retensi N. Hal ini mungkin karena KPK dan KPKT tidak berbeda nyata (P>0,05) 

serta pakan perlakuan yang diberikan dalam keadaan iso protein. Kandungan PK 

yang sama antara pakan perlakuan menjadi salah satu faktor pembatas bagi 

sintesis mikroba rumen. Tabel 12 menunjukkan bahwa kecenderungan rata-rata 

retensi N tertinggi pada perlakuan P3 diikuti P2, P1 dan P0. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa pakan perlakuan P3 memberikan kontribusi pasokan N 
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terbesar dalam jaringan ternak yang ditunjukkan dengan KPK dan KPKT yang 

tertinggi pada pakan perlakuan P3 yang diimbangi dengan KBO dan KBOT yang 

juga tinggi. Pada dasarnya pasokan N mempunyai potensi teretensi lebih tinggi 

jika ditunjang dengan pasokan energi. 

 Retensi N yang dihasilkan dari penelitian ini bernilai positif yaitu berturut-

turut untuk pakan perlakuan P0, P1, P2, dan P3 adalah 1,08 g/kgBB0,75/hari, 1,10 

g/kgBB0,75/hari, 1,19 g/kgBB0,75/hari, 1,31 g/kgBB0,75/hari. Mengacu dari nilai 

retensi N dan KBOT serta KPKT yang dihasilkan dari masing-masing pakan 

perlakuan maka dapat diketahui besarnya KBOT dan KPKT yang dibutuhkan 

untuk merentensi 1 g N/kgBBM/hari. Besarnya nilai KBOT dan KPKT yang 

dibutuhkan untuk merentensi 1 g N/kgBBM/hari dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Besarnya KBOT dan KPKT untuk menghasilkan retensi N sebesar 1 g 
N/kgBBM/hari. 

Perlakuan (g/kgBB0,75/hari) Komponen 
 P0 P1 P2 P3
KBOT 61,08 59,89 59,31 56,08
KPKT 9,58 9,53 9,46 9,28

 
 Dari Tabel 13. dapat ditunjukkan bahwa untuk menghasilkan retensi 1 

g/kgBB0,75/hari perlakuan P3 membutuhkan energi lebih kecil dibanding perlakuan 

lainnya, yang berarti bahwa efisiensi energi untuk meretensi N dalam jumlah yang 

sama perlakuan P3 lebih baik dari perlakuan lainnya. Demikian juga untuk 

meretensi 1 g/kgBB0,75/hari perlakuan P3 memerlukan KPKT lebih kecil 

dibandingkan perlakuan lainnya. 

Hubungan antara KBOT dan KPKT terhadap retensi N dapat dilihat pada 

gambar 4 dan 5. 
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Gambar 4. Hubungan antara KBOT dan Retensi N  
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Gambar 5. Hubungan antara KPKT dan Retensi N 

 
 
 Dari Gambar 4 dan 5  menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara 

KBOT, KPKT dengan retensi N. Apabila KBOT meningkat maka retensi N juga 

meningkat. Kenaikan KBOT dan KPKT diharapkan dapat memberikan pasokan 

energi dan bakalan N untuk sintesis protein mikroba.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retensi N, KBOT, dan KPKT 

telah melebihi hidup pokok (HP). Meskipun ARC (1948) bahwa KBOT untuk 

kebutuhan HP sebesar 32 g/kgBB0,75/hari dan KPKT sebesar 7-8 g/kgBB0,75/hari. 

 42



Hasil penelitian  Yuniarti (2004) dalam penelitian yang sama melaporkan bahwa 

nilai  KBOT berkisar antara 40,56-58,94 g/kgBB0,75/hari dan KPKT berkisar 

antara 7,09-9,80 g/kgBB0,75/hari. Retensi N yang melebihi HP dapat diketahui dari 

retensi N yang bernilai positif dari masing-masing perlakuan. Retensi N, KBOT 

dan KPKT yang melebihi kebutuhan HP inilah yang digunakan untuk produksi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5. 1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diantara perlakuan, P3 (BK Konsentrat 70% 

dan BK IRKPF 30%) menunjukkan KBKT (87,01 g/kgBB0,75/hari); KBOT (73,34 

g/kgBB0,75/hari); KPKT (12,13 g/kgBB0,75/hari) tertinggi mengakibatkan beda 

nyata (P<0,05) dan KBK (123,61 g/kgBB0,75/hari); KBO (106,06 g/kgBB0,75/hari); 

KPK (106,06 g/kgBB0,75/hari) serta retensi N (1,31 g/ekor/hari) cenderung tinggi 

mengakibatkan perbedaan tidak nyata (P>0,05). 

Dengan demikian perlakuan dengan Konsentrat 70% dan IRKPF 30%  

memperoleh hasil yang terbaik. 

 

5. 2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa penggunaan 

Konsentrar 70% dan IRKPF 30% dalam pakan lengkap adalah yang terbaik. 
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