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ABSTRACT 

EFFECTS OF SUBSTITUTING ELEPHANT GRASS IN THE 
ENSILAGED RUMEN CONTENTS ON RIB EYE AREA AND CARCASS 

PRECENTAGE OF BEEF CATTLE 
 

 This research was conducted from September until Desember 2007 at Beef 
Cattle Research Station Grati Pasuruan, analysis of  nutrient content of feed was 
conducted at nutrition laboratory of Beef Cattle Research Station Grati, Pasuruan. 

This research aimed to know the effect of substituting elephant grass in the 
ensilage rumen content on rib eye area (REA) and carcas percentage on beef cattle 
as well as to know optimum level rumen content silage into rations. 

 The materials of this research were 16 beef cattle  aging of ± 2year and 
initial body weight of 204–358 kg. The feeding given were elephant grass 
(Pennisetum purpureum), rumen content silage and concentrate. The method 
design used in 4 x 4 Randomized Block Design, The treatment were A = 40%  
concentrate + 60% forage (60% elephant grass + 0% rumen content silage), B= 
40% concentrate + 60% forage (67% elephant grass + 33% rumen content silage), 
C = 40% concentrate + 60% forage (33 elephant grass + 67% rumen content 
silage), and D= 40% concentrate + 60% forage (100% ensilaged rumen content). 
Variable measure were: dry matter intake (DMI), organic matter intake (OMI), 
and crude protein intake (CPI), REA, and carcas percentage.   

The result showed that feed treatment did not give significant effects 
(P>0,05) on DMI, OMI, CPI, REA and carcass percentage. Treatment A remeted 
in highest DMI, OMI and CPI with average value of DMI 128,39 gr/kg BB0,75, 
CPI 11,17 g/kg BB0,75, OMI 16,73 g/kg BB0,75 while higher REA and carcass 
percentage were treatment D with average value REA 99,12 and carcass 
percentage were   56,58 %.  

Based on the result, it could be concluded that higher of ensilage rumen 
content used to substituted elephant grass in rations remeted in lower consumption 
but could increase percentage of carcass and REA on beef cattle. Considering the 
economic value of rations price, the ensilage rumen content could be used until 
100%  substitute the forage. 
 
Key words: ensilage rumen content, feed intake, REA, carcas percentage  
  
 

 

 

 

 



 

 

RINGKASAN 

PENGARUH SUBSTITUSI SILASE ISI RUMEN DALAM RANSUM 
TERHADAP RIB EYE AREA DAN PERSENTASE KARKAS PADA SAPI 

POTONG PERANAKAN ONGOLE (PO) 
 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan 
Desember 2007 di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan, analisis 
kandungan nutrien pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi milik  Loka 
Penelitian Sapi Potong Grati, Pasuruan. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 
penggunaan silase isi rumen sapi (IRS) terhadap rib eye area (REA) dan 
persentase karkas pada sapi potong Peranakan Ongole (PO) serta mengetahui 
tingkat penggunaan silase IRS yang optimal dalam ransum. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 16 ekor sapi PO  
dengan umur ± 2 tahun dan bobot badan awal antara 204–358 kg. Metode 
penelitian adalah percobaan in vivo menggunakan Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan, Perlakuan A = 40%  konsentrat + 60% 
hijauan (60% rumput gajah + 0% silase IRS), B= 40% konsentrat + 60% hijauan 
(67% rumput gajah + 33% silase IRS), C = 40% konsentrat + 60% hijauan (33 
rumput gajah + 67% silase IRS), dan D= 40% konsentrat + 60% hijauan (100% 
silase IRS). Variabel yang diamati meliputi konsumsi nutrien pakan yaitu: 
konsumsi bahan kering (KBK), bahan organik (KBO), dan protein kasar (KPK), 
luas REA, dan persentase karkas. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pakan memberikan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap KBK, KBO dan KPK, serta 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap luas REA dan persentase karkas. 
Pakan perlakuan yang terbaik untuk KBK, KBO dan KPK adalah perlakuan A 
sebagai pakan kontrol berupa 40%  konsentrat + 60% hijauan (60% rumput gajah 
+ 0% silase IRS) dengan nilai rataan KBK 128,39 g/kg BB0,75, KPK 11,17 g/kg 
BB0,75, KBO 16,73 g/kg BB0,75 , sedangkan untuk luas REA dan persentase karkas 
perlakuan yang terbaik adalah perlakuan D dengan nilai rataan luas REA 99,12 
dan persentase karkas 56, 58 %. 

Kesimpulan penelitian ini adalah makin tinggi penggunaan silase IRS 
sebagai pengganti rumput gajah dalam ransum makin rendah konsumsi tetapi 
meningkatkan persentase karkas dan luas REA pada sapi PO. Ditinjau dari nilai 
efisiensi pakan dan nilai ekonomis harga ransum maka silase IRS dapat digunakan 
sampai tingkat 100% seperti pada perlakuan D sebagai pengganti hijauan, 
sehingga peternak dapat memanfaatkan IRS sebagai pakan ternak dengan baik dan 
dapat mengurangi pencemaran lingkungan. 
 
Kata kunci: silase isi rumen, konsumsi pakan, luas REA, persentase karkas  
 
 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kebutuhan daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin 

meningkat sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap 

pentingnya gizi yang seimbang, pertambahan penduduk dan meningkatnya daya 

beli masyarakat. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan daging tersebut 

yaitu dengan meningkatkan populasi dan produktivitas sapi potong (Anonimous, 

2006). 

 Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas sapi potong yaitu 

dengan meningkatakan kualitas pakan. Pakan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu usaha peternakan sapi potong. Penyediaan 

pakan secara kontinyu sepanjang tahun dengan kualitas dan kuantitas yang 

memadai merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin kelangsungan 

hidup dan produksi peternakan. Soetanto (2001) menyatakan bahwa sebelum 

menyusun ransum secara benar diperlukan pengetahuan tentang bahan pakan, 

ketersediaannya sepanjang tahun, bahan apa saja yang digunakan sebagai 

pengganti jika suatu saat tidak terdapat dipasar serta yang sangat penting adalah 

dimilikinya informasi tentang harga bahan tersebut.  

Penyediaan dan pemberian pakan dalam usaha peternakan sapi potong 

merupakan masalah pokok yang perlu mendapat perhatian. Hal ini dikarenakan 

biaya untuk pengadaan pakan sebesar 60-70 % dari total biaya produksi. 

Perbaikan kualitas pakan dan efisiensi penggunaan pakan harus ditingkatkan 



sehingga ternak mampu menampilkan produksi yang tinggi serta keuntungan 

secara ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk mengefisienkan 

biaya pakan yaitu dengan memanfaatkan bahan pakan lokal yang harganya murah, 

tidak bersaing  dengan kebutuhan manusia, serta ketersediannya melimpah. 

 Pakan yang umum diberikan pada sapi oleh para peternak di daerah 

kecamatan grati adalah berupa campuran 60% hijauan dan 40% konsentrat. 

Hijauan yang sering digunakan adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum). 

Menurut Hartadi dkk (1986), rumput gajah memiliki kandungan BK sekitar 18%, 

PK 9,1% dan SK 33%, sedangkan ketersediaan rumput gajah tersebut di 

kecamatan grati terbatas.  

Oleh karena itu perlu adanya bahan pakan alternatif dalam hal ini 

digunakan isi rumen sebagai bahan pakan alternatif tersebut, Selain kandungan 

nutriennya yang masih cukup baik yakni protein kasar (PK) mencapai 8,70% dan 

serat kasar (SK) sekitar 28,10% (Anonimous, 2008), Potensi isi rumen sebagai 

pakan alternatif juga  cukup besar dengan perkiraan berat isi rumen sapi (IRS) ± 

30,50 kg/ekor (Suardana, 2003) dan data dari RPH Gadang kabupaten Malang 

tahun 2007 diketahui jumlah sapi yang dipotong setiap harinya 50-55 ekor 

(Anonimous, 2008). Dengan demikian per hari dapat menghasilkan kira-kira 1,52-

1,68 ton IRS segar yang terbuang, sehingga akan lebih baik jika dimanfaatkan 

sebagai pakan pengganti hijauan, karena kandungan nutriennya tidak berbeda jauh 

dengan rumput gajah yang memiliki kandungan BK 22,58%, BO 86,65%, PK 

9,48%, SK 34,73% dan LK 2,42%.  (Setyorini, 2006).  



Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh isi rumen dalam ransum terhadap konsumsi dan 

pertambahan bobot badan (PBB) sapi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh substitusi silase isi rumen dalam konsentrat terhadap rib eye 

area dan presentase karkas pada sapi potong Peranakan Ongole (PO).  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh substitusi isi rumen dalam konsentrat terhadap 

konsumsi dan kecernaan pada sapi potong Peranakan Ongole (PO). 

2. Mengetahui substitusi isi rumen dalam konsentrat yang optimal yang 

memberikan respon konsumsi dan kecernaan terbaik. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang upaya 

pemanfaatan isi rumen dalam ransum terhadap rib eye area dan presentase karkas 

pada sapi potong Peranakan Ongole (PO). 

 

 

 

 



1.5 Kerangka pikir 

 Penyediaan dan pemberian pakan dalam usaha peternakan sapi potong 

merupakan masalah pokok yang perlu mendapat perhatian. Faktor pakan di dalam 

usaha peternakan khususnya sapi potong memerlukan suatu perhatian yang lebih. 

Hal ini dikarenakan biaya untuk pengadaan pakan sebesar 60% - 70% dari total 

biaya produksi. Perbaikan kualitas pakan dan efisiensi penggunaan pakan harus 

ditingkatkan sehingga ternak mampu menampilkan produksi yang tinggi serta 

keuntungan secara ekonomis. Oleh karena itu, diperlukan suatu usaha untuk 

mengefisienkan biaya pakan yaitu dengan memanfaatkan isi rumen yang 

merupakan limbah rumah pemotongan hewan (RPH). 

Isi rumen merupakan limbah rumah pemotongan hewan (RPH) yang 

belum digunakan secara maksimal. Isi rumen dibuang setelah ternak dipotong 

dengan dialirkan di sungai sehingga mencemari lingkungan atau keadaan air. 

Alasan inilah isi rumen dapat digunakan untuk pakan alternatif dengan diberi 

perlakuan tertentu.  

Penggunaan isi rumen untuk pakan ternak masih belum banyak 

dimanfaatkan sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui lebih lanjut 

pengaruh substitusi isi rumen dalam konsentrat pada sapi potong Peranakan 

Ongole (PO) jantan.  

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

 Adanya pengaruh positif terhadap penampilan produksi ternak sapi potong 

Peranakan Ongole (PO) jantan dengan mengkonsumsi campuran silase isi rumen 

dan konsentrat dalam ransum.   



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Sapi Peranakan Ongole (PO) 

 Menurut Blakely and Bade (1985), klasifikasi zoologis sapi PO adalah 

sebagai berikut : 

Kingdom : Animalia 

Phylum : Chordata 

Class  : Mammalia 

Ordo  : Artiodaktila 

Sub Ordo : Ruminansia 

Family : Bovidae 

Genus : Bos 

Species : Bos indicus 

 Menurut Sarwono dan Hario (2003), sapi ongole adalah sapi keturunan 

sapi liar Bos indicus yang berhasil dijinakkan di India. Di Indonesia, sapi ini dapat 

dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Sumba Ongole (SO) dan Peranakan Ongole 

(PO). Persilangan antara SO dengan sapi setempat di Jawa menghasilkan anakan 

yang mirip sapi ongole sehingga disebut dengan istilah PO. 

 Menurut data Deptan, populasi sapi potong cenderung stagnan dari 

11,298 juta pada tahun 2002 menjadi 11,366 juta pada 2007 dan dari jumlah 

tersebut 46% adalah sapi PO (Anonimous, 2008). Dari jumlah tersebut 80% sapi 



PO berada di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY. Dari total populasi tersebut 

7,81% (874.000) berupa sapi PO, dan 74,58% nya berada di Jawa (Astuti, 2004). 

 Ciri khas sapi ongole adalah berbadan besar, berpunuk besar, 

bergelambir longgar, dan berleher pendek. Kepala, leher, gelambir (gumba) dan 

lutut berwarna hitam, terutama pada sapi jantan. Kulit berwarna kuning dengan 

bulu putih atau putih kehitam-hitaman. Kulit disekeliling mata, bulu mata, 

moncong, kuku dan bulu cambuk pada ujung ekor berwarna hitam. Kepala pendek 

dengan profil melengkung, mata besar dengan sorot yang tenang. Tanduk pendek 

dan tanduk pada sapi betina berukuran lebih panjang dibandingkan sapi jantan. 

Telinganya panjang dan menggantung. 

 

2.2. Isi Rumen 

 Isi rumen adalah kumpulan bahan pakan atau pakan yang ada di lambung 

ternak ruminansia (utamanya rumen, retikulum dan omasum) yaitu bahan pakan 

yang belum sepenuhnya terfermentasi dan dicerna di dalam rumen ternak yang 

dipotong. Limbah pemotongan hewan, limbah ini biasanya ditumpuk dan 

dihanyutkan ke saluran pembuangan, sehingga menimbulkan bau yang kurang 

sedap dan dapat mencemari lingkungan perairan. Isi rumen mempunyai potensi 

yang cukup besar untuk digunakan sebagai pakan ternak ruminansia karena kaya 

akan asam amino, vitamin dan mineral (Natsir dkk, 2002).  

Produksi IRS cukup tinggi, di Jawa Timur jumlah sapi yang dipotong 

tahun 2005 sekitar 372.263 ekor (Dinas Peternakan, 2006), menurut Suardana 

(2003) perkiraan berat IRS adalah ±30,50 kg/ekor, dengan demikian produksi IRS 

di Jawa Timur sekitar 11.354,02 ton/tahun, sementara dari data RPH Gadang 



Kabupaten Malang tahun 2007 jumlah sapi yang dipotong setiap harinya 50-55 

ekor (Anonimus, 2008), dengan demikian per hari dapat menghasilkan IRS segar 

sejumlah 1,52-1,68 ton atau sekitar 554,80-613,20 ton/tahun.  

Kandungan nutrien IRS (isi rumen sapi) segar yaitu BK 13,20%, PK 

8,70%, SK 28,10%, LK 2,31% dan Abu 10,80% (Anonimus, 2008), sementara 

menurut Natsir dkk, (2002) IRS kering memiliki BK 83,70%, Abu 13,25%, PK 

10,20%, SK 28,32%, Ca 0,38% dan P 0,55%. Dari hasil penelitian Kurniawan 

(2008) diketahui TDN dari IRS sebesar 41,90%, selain itu kandungan lignin dari 

IRS cukup tinggi yaitu 10,20% (Anonimus, 2008) dan menurut Hale, Duncan and 

Huffman (2008) lignin dari IRS sebesar 26-28%. 

Faktor yang menghambat kecernaan pada isi rumen hampir sama dengan 

jerami padi. Hal ini karena pakan yang dikonsumsi sapi beberapa diantaranya 

adalah berasal dari hijauan, hijauan memiliki sifat banyak mengandung lignin 

untuk menopang batang tanaman hijauan. Juga terdapat ikatan kristal hydrogen 

pada selulosa tanaman yang tua, yang berfungsi untuk memperkuat batang 

tanaman untuk tumbuh tinggi. Lignin dan ikatan kristal hydrogen tersebut 

menyebabkan selulosa dan hemiselulosa tidak tercerna dalam rumen (Anonimous, 

2006).  

Sebelum diberikan ke ternak sebaiknya limbah isi rumen diproses terlebih 

dahulu baik melalui teknologi ensilase, fermentasi penambahan bahan kimia atau 

hanya dengan proses pengeringan untuk mengurangi jumlah mikroba khususnya 

bakteri pathogen. Limbah isi rumen dapat diberikan pada sapi perah produksi 

tinggi sampai level 60% BK dalam ransum. Pakan kaya energi seperti tetes dan 



biji-bijian harus dimasukkan sebagai bahan penyusun ransum yang berbasis 

limbah isi rumen untuk menyeimbangkan kebutuhan energi (Mashudi, 2004). 

  
2.3. Silase  

Menurut Anonimous (2007) Silase adalah pakan yang telah diawetkan 

yang diproduksi atau dibuat dari tanaman yang dicacah, pakan hijauan, limbah 

dari industri pertanian dan lain-lain  dengan kandungan air 65-75% yang diisikan 

dalam sebuah silo (dalam suasana anaerob).  Pada silo, bakteri asam laktat akan 

mengkonsumsi gula pada  bahan material dan akan terjadi proses fermentasi asam 

laktat dalam kondisi anaerob. Hal ini juga didukung pernyataan dari Iksan (2004) 

menyatakan bahwa silase adalah pakan ternak yang dibuat dengan jalan 

memfermentasikan bahan yang bisa berasal dari tumbuhan atau hewan secara 

alamiah terutama dikerjakan oleh bakteri asam laktat.  

Church and Pond (1984) mengartikan silase adalah pakan ternak yang 

dihasilkan dari fermentasi anaerob untuk bahan pakan yang mengandung kadar air 

cukup tinggi dan dibentuknya asam-asam organik terutama asam laktat oleh 

pertumbuhan bakteri pada bahan pakan itu atau penambahan langsung asam-asam 

atau bahan pengawet yang lain.  

Terbentuknya silase sebagai akibat pengaruh fermentasi asam laktat yang 

bermanfaat, dan dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan tingkat 

kehilangan nutrisi relatif rendah untuk fermentasi seperti : pH 4 - 4,5, asam laktat, 

gas karbondioksida (CO2), gas nitrogen, dan lain-lain. Pada dasarnya, jika 

tanaman hijauan cacahan dibiarkan di udara terbuka akan mengakibatkan 

penurunan nilai karena adanya aktivitas mikroorganisme yang bersifat aerob.  

Salah satu jalan untuk mencegah penurunan ini dengan menyiapkan pembuatan 



silase dengan menggunakan fermentasi asam laktat pada kondisi anaerob, Prinsip 

utama pembuatan silase yaitu; 1) menghentikan pernafasan dan penguapan sel-sel 

tanaman, 2) mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui proses fermentasi 

kedap udara, 3) menahan aktivitas enzim dan bakteri pembusuk. Prinsip 

pengawetan ini didasarkan atas adanya proses fermentasi anaerob didalam tempat 

penyimpanan (silo) (Simon, 2007).  

Menurut Church and Pord (1986) yang perlu diperhatikan dalam proses 

pembuatan silase (ensilage) adalah kontrol adanya oksigen dan kandungan air 

bahan, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa oksigen selalu ada dalam bahan 

sehingga pada permulaan proses yang terjadi adalah respirasi dari bahan tersebut 

yang menghasilkan CO2 dan H2O serta fermentasi aerobik. Adanya aktifitas enzim 

dapat menaikkan temperatur dalam silase. Dalam kondisi demikian akan aktif 

bakteri thermophyllic dan jamur. Kandungan bahan kering yang rendah atau 

kecukupan air mendorong perkembangan bakteri clostridium yang akan 

menghasilkan asam butirat dan senyawa NPN seperti tryptamine, hystamine dan 

lain-lain. Golongan amine ini disamping berbau juga toksik. 

Proses fermentasi berjalan dengan optimal pada pembuatan silase hijauan 

memerlukan kandungan BK 27-35% (Church, 1984), jagung, sorgum memerlukan 

BK 27-29% dan rumput memerlukan BK 30-55%, Sedangkan feses sapi 

memerlukan BK 35-60% (McDonald, 1981). Isi rumen pada umumnya 

mengandung air 85% atau mengandung BK 15% (Shah and Müller ,1982) 

sehingga perlu adanya bahan tambahan untuk meningkatkan kandungan BK dari 

isi rumen.  



Proses pembuatan silase berlangsung dalam empat fase, yaitu fase aerob, 

fase fermentasi, fase stabil, dan fase panen atau pengeluaran untuk diberikan 

kepada ternak. Fase aerob terjadi sejak hijauan dimasukkan ke dalam silo, 

berlangsung dua proses yaitu proses respirasi dan proses proteolisis yang 

disebabkan oleh aktivitas enzim yang ada pada tanaman tersebut.  

Setelah proses aerob berakhir dan kondisi anaerob tercapai maka bakteri anaerob 

mulai tumbuh, dan fase ini adalah fase fermentasi. Beberapa mikroorganisme 

mulai tumbuh seperti Clostridium sp, Entrobacteriaceae, kapang dan khamir 

berkompetisi dalam menggunakan karbohidrat terlarut. Dalam keadaan ini bakteri 

asam laktat harus bisa tumbuh dan menghasilkan asam laktat sehingga dapat 

menekan pertumbuhan mikroorganisme lain. Selanjutnya adalah fase stabil, yaitu 

tercapai setelah bakteri asam laktat tumbuh. Pada fase ini mulai terjadi penurunan 

pH dan aktivitas biologi yang terjadi pada fase ini sangat kecil. Terakhir  adalah 

fase panen atau pengeluaran untuk ternak, pada saat pembukaan silo, oksigen akan 

masuk kedalam silo dan mikroorganisme aerob akan tumbuh dan berkembang 

pesat. Mikroorganisme tersebut akan merusak kualitas silase sehingga 

menurunkan kandungan nutrien dan menimbulkan racun yang membahayakan 

ternak yang mengkonsumsi silase tersebut (Syamsu, 2002).  

Menurut Iksan (2004), silase tidak akan pernah lebih baik dari hijauan 

aslinya karena adanya sejumlah nutrien yang hilang selama proses fermentasi 

yang berjalan tidak sempurna. Silase bersifat pencahar yang dapat disebabkan 

bahan aditif seperti molases dengan kandungan kalium tinggi sehingga pemberian 

silase sebaiknya dicampur dengan hijauan kering non-leguminosa yang bersifat 

mencegah pengaruh dari sifat pencahar molases. Pada penelitian Moreira, 



Cragnolino and Satter (2006) bahwa silase jagung dapat meningkatkan konsumsi 

dan produksi susu pada sapi perah asalkan pemberiannya dicampur dengan hay 

alfalfa yang berkualitas rendah, selain itu dengan pencampuran dapat mengurangi 

terjadinya acidosis dalam rumen. Pada penelitian Isnandar (2001), penurunan 

kandungan nutrien pada silase IRS dengan aditif dedak, molases dan EM4 setelah 

ensilase relatif lebih kecil dibanding silase IRS tanpa bahan aditif, hal ini karena 

silase yang menggunakan EM4 mengandung jumlah bakteri lebih tinggi dan pH 4 

dapat dicapai dalam waktu lebih cepat sehingga degradasi nutrien semakin sedikit. 

 
2.4. Bahan Aditif 

 Aditif adalah suatu bahan yang ditambahkan biasanya dalam kuantitas 

kecil yang diberikan ke dalam campuran pakan dasar silase untuk memacu proses 

fermentasi (Hartadi dkk, 1997). Tujuan penggunaan aditif dalam silase adalah 

sebagai bahan sumber gula terlarut untuk menjamin agar bakteri asam 

mendominasi proses fermentasi sehingga dihasilkan silase yang baik, dan jika 

bakteri asam laktat berkembang maka dapat menekan pertumbuhan Clostridium 

dan membantu penurunan pH (McDonald, 1981). Dalam Pembuatan silase harus 

dilakukan pemilihan hijauan/bahan yang memiliki kandungan gula tinggi. Jika 

kandungan gula kurang, maka perlu dilakukan penambahan bahan aditif sebagai 

substrat bagi bakteri penghasil asam laktat (Iksan, 2004). Bahan yang digunakan 

sebagai aditif pada penelitian ini antara lain: onggok, molases dan bakteri 

Lactobacillus plantarum. 

 

 

 



Tabel 1.  Jenis, Karakteristik dan Jumlah Bahan aditif yang biasa ditambahkan 
Jenis Bahan 
Pengawet 

Pengaruh Bahan 
Pengawet 

Dosis Bahan Pengawet  Cara Pemberian Bahan 
Pengawet 

Molases  Mendorong fermentasi 
laktat pada bahan 
dengan kandungan gula 
yang larut dalam air 
rendah 

1 – 3 % dari total berat 
(Dilarutkan dalam air 
hangat a bungkus sesuai 
dengan volume molases)

Simpan pada drum 
kaleng dan dicampur 
pada blower.  Untuk 
ukuran kecil, pemebrian 
air pada tempat silase 
diperlukan.  Juga tersedia 
alat pemberi air yang 
telah siap 

Bakteri 
Asam Laktat 

Percepatan fermentasi 
laktat dengan 
penambahan bakteri 
asam laktat jenis homo 
(Lacto bacillus 
palntanum).  Terdapat 
dalam bentuk tepung di 
pasaran 

Sekitar 0.05 % dari bahan 
kasar (resep 1% juga 
tersedia).  1% molases 
juga diperlukan untuk 
ditambahkan pada bahan 
kasar yang memiliki 
kandungan gula larut 
dalam air lebih kecil dari 
15%  

Alat pemberian otomatis 
juga tersedia alat 
otomatis, lakukan 
penyemprotan pada 
tempat silase dengan 
dicampur secara manual.

Konsentrat  Disesuaikan dengan 
kandungan air, 
pangaruh yang sama 
dengan pemberian gula, 
juga mendorong proses 
fermentasi laktat.  
Sekam gandum, ampas 
tebu, serpihan garam, 
cruze, maize dsb, 
biasanya dimanfaatkan 
untuk kegunaan lain 

Penambahan 10% dari 
bahan kasar 
mengakibatkan 
penurunan kandungan air 
6 – 7 %.   
Penambahan kualitas 
self-supplying yang 
rendah dari pakan akan 
meningkatkan 
palatabilitas dan nilai 
pakan 

Jika dalam jumlah yang 
banyak, campurkan 
dengan bahan kasar 
ketika dilakukan 
pembongkaran 

Sumber : Anonimous (2007).  
 

2.4.1. Onggok 

 Onggok (Manihot utilissima) merupakan limbah dari pengolahan ubi kayu 

menjadi tepung tapioka yang banyak terdapat di dataran rendah sampai tinggi. 

Mempunyai potensi cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai aditif dalam 

pembuatan silase karena salah satu cara agar pH silase cepat tercapai yaitu dengan 

menambahkan aditif yang kaya akan kandungan gula terlarut seperti onggok 

(Yani, 1997).  



 Dari proses pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka, dihasilkan 

limbah berupa onggok sekitar 75% dari bahan mentahnya, atau setiap ton ubi kayu 

dapat dihasilkan 250 kg tepung tapioka dan 750 kg onggok sehingga ketersediaan 

onggok cukup melimpah (Tarmudji, 2004). Produksi rata-rata nasional ubi kayu 

tahun 2007 yaitu 12 ton/ha dari berbagai pusat penghasil ubi kayu antara lain, 

Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara 

Timur dan Sulawesi Selatan, di Indonesia penggunaan ubi kayu 60% merupakan 

bahan pangan manusia, 25% untuk produksi tepung tapioka dan 15% digunakan 

untuk pakan ternak, sehingga produksi nasional onggok sebagai limbah dari 

tepung tapioka yaitu 2,25 ton/ha (Wanasuria, 2007). 

Kandungan karbohidrat onggok cukup tinggi yakni mencapai 72,49% - 

85,99% dan kadar airnya 14,09% (Amri, 2008). Menurut Syarief dan 

Sumoprastowo (1999), kandungan nutrien onggok kering yaitu BK 84,20%, PK 

1,40%, SK 5,80%, LK 0,40% dan BETN  75,00%. Pada penelitian Yani (1997) 

penggunaan onggok sebagai aditif silase rumput gajah dan Azolla dengan 

penambahan 10% dari BK silase memberikan pengaruh yang baik terhadap 

kualitas nutriennya karena onggok mengandung gula-gula terlarut untuk 

pertumbuhan bakteri asam laktat sehingga pH silase cepat tercapai.  

 

2.4.2. Molases 

 Molases (Sacharum officinarum) adalah produk sampingan dari ekstraksi 

gula yang berasal dari tanaman tebu. Gula pada hijauan berguna sebagai substrat 

primer bagi bakteri penghasil asam laktat yang akan menurunkan pH atau derajat 

keasaman pada silase sehingga silase akan stabil dan awet pada waktu yang lama. 



Apabila kandungan gula pada bahan ini rendah, maka fermentasi tidak akan 

berjalan sempurna. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya bakteri penghasil asam 

laktat. Fermentasi akan berlangsung secara maksimal pada saat gula tersebut 

difermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat. Jika kandungan gula pada hijauan 

kurang, maka perlu dilakukan penambahan bahan aditif sebagai sumber substrat 

bagi bakteri penghasil asam laktat. Aditif yang digunakan tentu harus merupakan 

bahan yang mengandung gula yang salah satunya adalah molases (Iksan, 2004).  

 Produksi molases dalam negeri pada tahun 2005 yaitu 1.305.455 ton dan 

pada tahun 2006 mencapai 1.365.000 ton, sehingga ketersediaan molases cukup 

tinggi (Anonimus, 2006). Molases memiliki kandungan BK 80,60%, PK 1,40% 

dan BETN 73,90% (Syarief dan Sumoprastowo, 1999). Fungsi dari molases yaitu 

mendorong fermentasi asam laktat pada bahan yang mempunyai kandungan gula 

larut yang rendah, pemberian dalam silase sebesar 1-3% dari total berat segar 

silase. Molases sering dimanfaatkan sebagai campuran ransum, aditif silase, 

sumber energi siap pakai serta dapat meningkatkan palatabilitas pakan. Pada 

penelitian Isnandar (2001) penggunaan molases sebesar 3% pada silase IRS 

memberikan kualitas yang terbaik terhadap kandungan BK, BO dan PK silase 

IRS, namun tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi sapi perah PFH. 

2.4.3. Bakteri Lactobacillus plantarum 

 Bahan aditif lainnya untuk silase biasanya berupa bakteri inokulan dan 

enzim. Bakteri inokulan silase digolongkan menjadi dua, yaitu bakteri 

homofermentatif dan bakteri heterofermentatif. Bakteri homofermentatif 

merupakan bakteri yang umum dalam menghasilkan asam laktat, contohnya 

adalah Lactobacillus plantarum, L. acidophilus, Pediococcus cerevisiae, P. 



acidilactici dan Enterococcus faecium. Mikroorganisme ini telah menunjukan 

kemampuannya dalam menurunkan pH selama proses fermentasi, mengurangi 

tingkat kehilangan BK silase, sehingga penampilan produksi ternak dapat 

meningkat. Namun, silase yang difermentasi dengan bakteri homofermentatif ini 

kurang stabil ketika diekspos ke udara karena asam laktat yang dproduksi oleh 

bakteri homofermentatif ini dapat dimetabolis dengan cepat oleh beberapa spesies 

ragi dan jamur (Iksan, 2004).  

 Bakteri asam laktat secara alami ada di tanaman sehingga dapat secara 

otomatis berperan pada saat fermentasi, tetapi untuk mengoptimalkan fase 

ensilase dianjurkan untuk melakukan penambahan aditif seperti bakteri asam 

laktat salah satunya dari L. plantarum, inokulum silase ini dapat juga berpeluang 

sebagai probiotik karena sifatnya yang masih bertahan hidup sampai bagian 

lambung utama dari ruminansia yaitu rumen, bakteri golongan homofermentatif 

ini hanya menghasilkan asam laktat selama proses ensilase (Ridwan, 

Ratnakomala, Kartina dan Widyastuti, 2005). Hasil penelitian Filya (2003) 

mengemukakan bahwa penggunaan L. buchneri dikombinasikan dengan L. 

plantarum dapat mempercepat penurunan pH akan tetapi tidak berbeda nyata 

terhadap kandungan BK dan BO silase sorghum dan jagung. 

Menurut Church (1991) pada proses ensilase bakteri asam laktat mampu 

mengubah gula sederhana menjadi asam laktat. Asam laktat selain meningkatkan 

palatabilitas, juga berperan dalam menurunkan pH silase. pH yang turun menjadi 

4,2 atau kurang dan suasana silase asam mampu membunuh mikroorganisme yang 

tidak dikehendaki dan mengawetkan silase. 

 
 



2.5. Kualitas silase 

                     Menurut Church (1984) sialase yang baik adalah tidak bau apek 

(jamur), warna tidak coklat dan tidak hitam, pH 4,2 atau kurang, asam butirat 0,1 

% atau kurang dan N bebas 11% dari total N. Menurut Belirem dan Ulpeshi 

(1960) dalam Mcllroy (1977) kualitas silase yang baik adalah mempunyai pH 

kurang dari 4,2, asam laktat 1,5-2,5%, asam asetat 0,5-0,8%, asam butirat kurang 

dari 0,1% dan N amonia 5-8% dari N total. 

     Secara organoleptik ciri-ciri silase yang baik mempunyai warna seperti 

bahan asalnya, bau segar, tidak busuk atau beralkohol, tidak berlendir dan tidak 

berjamur serta mempunyai tekstur seperti bahan asalnya (Church, 1984; NRC, 

1996). 

 

 2.6. Konsumsi Pakan 

 Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk mengevaluasi nilai nutrisi 

bahan pakan. Keragaman kapasitas produksi ternak yang disebabkan oleh pakan 

yang paling utama adalah konsumsi, sedangkan konsumsi sangat dipengaruhi oeh 

gerakan laju pakan dalam saluran pencernaan yang tidak lain sangat dipengaruhi 

oleh tingkat kecernaan (Chuzaemi dan Hartutik, 1990). Menurut Soebarinoto, 

Chuzaemi dan Mashudi (1991), keragaman konumsi pakan disebabkan oleh aspek 

individu, spesies, bangsa ternak, status fisiologis, kebutuhan energi, kualitas 

pakan, kondisi lingkungan, kandungan PK dan palatabilitas pakan.  

 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 



mencerna pakan, sedangkan pemberian sekaligus dalam jumlah besar akan 

menyebabkan kehilangan banyak nutrien karena pakan banyak yang lolos dari 

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

mempercepat aliran pakan dalam usus sehingga mengurangi daya cerna, karena 

pakan lebih cepat meninggalkan rumen sebelum proses pencernaannya selesai 

(Tillman, Hartadi dan Reksohadiprodjo, 1998). 

 Ternak yang dapat mengkonsumsi pakan sesuai dengan kebutuhan 

energinya maka akan memberikan tingkat produksi yang optimal sebab 

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

dkk, 1998). Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah iklim, 

lingkungan, status fisiologis ternak (bunting, laktasi, kering), ukuran tumbuh 

(besar atau kecil), kondisi tubuh ternak (gemuk atau kurus) dan perubahan pakan 

(jenis, bentuk, kuantitas dan kualitas). Tinggi rendahnya konsumsi pakan pada 

ternak ruminansia dipengaruhi oleh faktor eksternal (lingkungan) dan faktor 

internal (kondisi ternak) (Kartadisastra, 1997). 

Tabel  2. Standar kebutuhan nutrien sapi potong 
Jenis/ fase Kebutuhan nutrien sapi potong 
 BB (kg) PBH (kg) BK (kg) PK (kg) TDN (kg) 
Lepas sapih  100 - 2.1 0.18 1.2 
  0.5 2.9 0.36 1.8 
  1.0 2.8 0.49 2.3 
 150 - 2.8 0.23 1.6 
  0.5 4.0 0.44 2.5 
  1.0 4.0 0.58 3.1 
 200 - 3.5 0.30 1.9 
  0.5 5.8 0.57 3.4 
  1.0 6.2 0.63 3.9 

Sumber : NRC (1976) 
 
 Konsumsi pakan dapat dinyatakan dengan nilai relatif terhadap bobot 

badan metabolis (BB0,75) dengan asumsi bahwa konsumsi adalah fungsi dari 



kebutuhan metabolis. Jumlah pakan yang dikosumsi seekor ternak sering 

dinyatakan dalam % bobot badan (BB). 

Dari hasil penelitian Isnandar (2001), penggunaan silase IRS berpengaruh 

sangat nyata terhadap konsumsi BK pada sapi perah PFH, penambahan tingkat 

silase IRS dalam ransum konsentrat diikuti dengan meningkatnya konsumsi BK, 

tingkat pemberian yang terbaik yaitu 30% BK dalam ransum, sehingga baik 

digunakan sebagai pengganti konsentrat. Sementara pada penelitian Ali (2006), 

penggunaan onggok dan IRS dalam pakan komplit memberikan pengaruh yang 

nyata menurunkan konsumsi BK pada kambing PE namun dapat digunakan 

sampai tingkat 30% dari BK ransum.  

 

 2.7. Kecernaan  

 Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak diekskresikan dalam 

feses yang diasumsikan sebagai nutrien yang diserap oleh tubuh ternak. Bahan 

pakan yang baik adalah bahan pakan yang memiliki kecernaan tinggi, sehingga 

dapat meningkatkan konsumsi pakan, dengan harapan kebutuhan nutrien ternak 

dapat terpenuhi, sehingga produksi ternak dapat optimal (Mc Donald, Edward, 

Greenhalgh, 1988). Kecernaan bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu tingkat konsumsi ternak, defisiensi nutrien, frekuensi pemberian pakan, dan 

gangguan alat pencernaan (Church and Pond, 1982). 

 Kecernaan ada 2 macam yaitu, kecernaan semu (apparent digestibility) 

dan kecernaan nyata (true digestibility). Kecernaan semu adalah nutrien yang 

dicerna dan diserap dari saluran pencernaan yang diperoleh dari pengurangan 

nutrien yang dikonsumsi dengan nutrien yang keluar dari feses. Adapun kecernaan 



nyata memperhitungkan sisa-sisa pakan terdahulu, mukosa alat pencernaan yang 

telah aus, mikroba dan enzim-enzim pencernaan. 

 Kecernaan BK pada ternak ruminansia sangat ditentukan oleh aktifitas 

mikroba rumen (Kuswandi, 1993). Menurut Banerjee (1986) pencernaan BK 

pakan di dalam rumen biasanya berkisar antara 70-80 % dari total BK tercerna. 

Karena itu setiap kondisi yang dapat meningkatkan populasi dari aktifitas mikroba 

rumen akan meningkatkan kecernaan BK pakan. 

 Anggorodi (1994) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecernaan adalah 1) Suhu, berpengaruh terhadap nafsu makan dan jumlah pakan 

yang dikonsumsi sehinggga pada akhirnya akan mempengaruhi kecernaan; 2) 

Laju pakan dalam pencernaan, pakan yang dikonsumsi terlalu cepat melalui alat 

pencernaan maka pakan tidak akan mendapatkan waktu yang cukup untuk 

dicerna; 3) Bentuk fisik pakan, semakin kecil atau semakin luas permukaan pakan 

akan memudahkan dalam proses pencernaan; 4) Komposisi ransum.  

 Pengukuran kecernaan pakan dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu in vivo, in sacco, dan in vitro. Metode in vivo adalah penentuan kecernaan 

dengan menggunakan percobaan langsung pada ternak. Menurut Doyle, 

Devendra, Preace (1986), metode ini mempunyai beberapa kendala seperti kondisi 

ternak yang tidak selalu sama, membutuhkan biaya yang mahal dan waktu yang 

lama. Selain itu mikroorganisme dan enzim yang dihasilkan ternak merupakan hal 

sensitif yang dapat mempengaruhi laju dan besarnya pencernaan (Van Soest, 

1994). Metode in vivo memiliki keuntungan bila dibandingkan dengan metode 

lainnya, karena metode in vivo lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya 

tentang kecernaan bahan pakan, yaitu mempertimbangkan palatabilitas ternak. 



2.8. karkas 

 Tujuan akhir dari dari suatu peternakan sapi potong adalah hasil karkas 

yang berkuantitas dan berkualitas tinggi sehingga potongan daging yang dapat 

dikonsumsi pun bernilai tinggi. Karkas merupakan ternak sapi yang telah 

disembelih dan dipisahkan kepala, kulit, darah, dan alat-alat jerohannya. 

Pemotongan bagian kepala sebaiknya dilakukan pada sambungan tulang leher dan 

tulang kepala (tulang atlas)sehingga bagian leher tidak banyak terbuang dari 

karkas. Pemotongan keempat kaki sapi dilakukan pada sambungan tulang lutut 

(tibia dan fibula), yakni di daerah benjolan tarsus untuk kaki belakang dan pada 

sambungan tulang siku ( radius dan ulna) didaerah carpus untuk kaki depan          

( Undang Santosa, 2008). 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi karkas menurut ( Hammond, 

Mason, Robinson, 1971) adalah perbandingan antara otot, lemak, dan tulang yang 

berubah selama pertumbuhan ternak. Selama pertumbuhan dan perkembangan, 

bagian-bagian tubuh mengalami perubahan, dari pertumbuhan tersebut 

mempengaruhi distribusi berat dan komposisi kimia komponen-komponen 

penyusun tubuh termasuk tulang, otot dan lemak. Lemak akan ditimbun selama 

pertumbuhan dan perkembangan dan karkas karkas ternak dewasa dapat 

mengandung lemak sampai sekitar 30-40% ( Parks, 1982). 

 Pada ternak muda, deposisi lemak terjadi di sekitar viseral dan ginjal, 

dengan bertambahnya umur serta konsumsi energi, deposisi lemak juga terjadi 

diantara otot (lemak intermaskuler), lapisan bawah kulit (lemak subkutan ) dan 

terakhir diantara ikatan serabut otot yaitu lemak intramaskular atau marbling         

( Soeparno, 1994 ). 



  Perkembangan otot menurut ( Hammond, Mason and Robninson, 1971) 

dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah jenis kelamin, nutrisi, bangsa dan 

fungsi dari otot dan peran dari masing-masing faktor ini akan mempengaruhi 

karkas pada saat pemotongan. Jaringan tubuh mencapai pertumbuhan maksimal 

dengan urutan dari dari jaringan tulang., otot dan lemak. Dalam persentase karkas 

yang besar pengaruhnya adalah isi saluran pencernaan, perototan, besarnya bagian 

tulang, kepala dan kulit. Variasi komposisi tubuh atau karkas, sebagian besar di 

dominasi oleh variasi berat badan (Santosa, 2003 ). 

 

2.9. Persentase karkas 

 Karkas adalah bagian tubuh ternak setelah pemotongan dikurangi kepala, 

kulit, darah, keempat kaki bagian bawah mulai dari tarsus dan karpus, isi rongga 

perut, isi rongga dada dengan atau tanpa ginjal, lemak ginjal, lemak pelvic, lemak 

ambing dan ekor. Komposisi karkas dipengaruhi umur dan berat badan, selain itu 

juga dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, jenis kelamin, nutrisi, hormon dan 

kastrasi (Soeparno, 1994).  

 Dari perolehan karkas, bisa diketahui besar persentase karkas/dressing 

percentage. Yakni membandingkan berat karkas dengan bobot hidup ternak 

sewaktu disembelih kemudian dibuat persentasenya. 

 Santosa (2003) menyatakan bahwa dressing precentage atau persentase 

karkas adalah perbandingan bobot karkas dengan bobot hidup waktu disembelih 

dikalikan dengan 100%, atau dapat disederhanakan menjadi sebagai berikut: 

           



 Dari rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa bobot hidup sangat 

mempengaruhi persentase dari karkas hal ini sesuai dengan pernyataan  Soeparno 

(1994) yang menyatakan bahwa faktor yang menentukan nilai karkas meliputi 

berat karkas, jumlah daging dan kualitas daging serta karkas.  

 

 2.10. Rib Eye Area (REA) 

 Rib eye area merupakan Otot longissimus dorsi (LD) yaitu otot yang 

membentuk  mata daging jika dipotong dari area rusuk dan dari loin. Otot LD 

terdiri dari banyak sub unit otot yang masing-masing membantu fleksibilitas 

vertebra column dan gerakan leher serta aktivitas pernafasan (Swatland,1984). LD 

sering disebut mata rusuk atau otot longissimus. Penampang lintang LD meluas ke 

arah posterior rusuk. Otot LD bagian loin mempunyai penampang lintang yang 

hampir konstan. Area LD diantara bagian seperempat depan dan seperempat 

belakang dari karkas, yaitu diantara rusuk ke 12 dan ke 13 sering diuji untuk 

menaksir berat karkas (Soeparno, 1994). 

 Menurut Undang Santosa (2008) bentuk dan luas daging has/mata rusuk 

erat kaitannya dengan perdagingan karkas. Bentuk daging mata rusuk yang 

cembung dan bundar menandakan bahwa perdagingan karkas sangat kompak dan 

sebaliknya. Pada prinsipnya, bentuk potongan melalui irisan daging mata rusuk ini 

menyerupai segitiga runcing dengan daging mata rusuk sebagai tingginya dan 

rusuk sebagai alasnya. Sebagaimana diketahui luas segitiga sangat ditentukan oleh 

tingginya (luas = 1/2 alas × tinggi). Dengan demikian, logislah bahwa 

kecembungan dan kebundaran daging mata rusuk berpengaruh terhadap 

perdagingan karkas. Bila daging mata rusuk lebih cembung maka akan lebih 



banyak kandungan daging yang berkualitas karena letak daging mata rusuk 

terdapat pada recahan daging berkualitas prima. Sementara itu, luas daging mata 

rusuk lazimnya akan berbanding terbalik dengan tebal lemak punggung.  

Luas otot daging tulang rusuk berkorelasi positif dengan bobot karkas. 

Pada sapi PO jantan setiap pertambahan 1 cm2 luas rib eye area akan 

meningkatkan bobot karkas 2.90 kg (Anonimous, 2008). Soeparno (1994) 

menyatakan bahwa luas rib eye area sapi Madura, Ongole, Bali dan FH (Grati) 

berturut-turut adalah sebesar 62, 61, 64, 71 cm2.  

 

Untuk rataan REA berdasarkan umur dan bobot badan dapat dlihat pada 

grafik berikut: 

      

Gambar 1. Rataan REA berdasarkan umur dan bobot badan (Anonimous 2007). 

 Pengukuran luas REA/daging mata rusuk  dilakukan dengan menempelkan 

kertas transparan, kemudian bentuk daging mata rusuk digambar tepat pada kertas 

transparan tersebut. Penghitungan dilakukan hanya dengan menghitung jumlah 

bidang atau kotak-kotak kecil (1cm×1cm) yang tertutupi atau tersinggung titik 

sentral oleh gambar REA tersebut. Jumlah kotak-kotak yang terhitung merupakan 

luas daging mata rusuk tersebut.    

 



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kandang percobaan milik Loka Penelitian 

Sapi Potong Grati Pasuruan pada bulan September 2007 sampai bulan Desember 

2007. Sedangkan untuk analisis proksimat  dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak milik Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Sapi peranakan ongole jantan berumur ± 2 tahun ( BB antara 204-358) 

sebanyak 16 ekor. 

2. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) sebagai pakan basal diperoleh dari 

Grati. 

3. Konsentrat Yellow Feed produksi KUTT Suka Makmur Grati Pasuruan 

dengan PK 15%. 

4. Isi rumen diperoleh dari RPH Gadang kota Malang. 

5. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis proksimat. 

6. Seperangkat alat untuk percobaan pakan secara in vivo seperti : kandang, 

timbangan ternak, gerobak dorong, tempat untuk mencampur pakan, 

timba, dan juga timbangan digital merk ACIS dengan kepekaan 1 g. 

 

 



3.3 Metode Penelitian  

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan in vivo dalam 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan pakan dan 4 kali ulangan 

per kelompok ternak berdasarkan pada bobot badan awal. Penyusunan ransum 

didasarkan Bahan Kering (BK). Adapun perlakuan pakan adalah sebagai berikut : 

A= 40% Konsentrat + 60% Hijauan (100% Rumput gajah + 0% Silase isi rumen) 

B = 40% Konsentrat + 60% Hijauan (67% Rumput gajah + 33% Silase isi rumen) 

C = 40% Konsentrat + 60% Hijauan (33% Rumput gajah + 67% Silase isi rumen) 

D = 40% Konsentrat + 60% Hijauan (0% Rumput gajah + 100% Silase isi rumen) 

Penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu: 

1). Tahap pembuatan silase isi rumen yaitu: 

a. IRS dikering matahari hingga mencapai BK ±30%. 

b. IRS yang sudah kering ditimbang sebanyak 40 kg, dicampur onggok sebanyak 

10 kg, molases 2 kg yang telah dicampur bakteri L. plantarum sebanyak 5 ml. 

Perbandingan IRS dengan onggok dalam BK silase adalah 60% : 40% dengan 

penambahan molases sebanyak 1% dari BK IRS. 

c. Dimasukkan ke dalam silo berupa plastik polyethylene warna hitam kapasitas 

50 kg rangkap glangsing dan ditutup rapat atau dalam suasana anaerob. 

d. Diinkubasi selama 21 hari, pembuatan silase dilakukan 2 hari sekali. 

Pakan diberikan 2x sehari (jam 07.00 dan jam 11.00), konsentrat dan silase  

diberikan pada pagi hari, setelah itu baru diberikan hijauan berupa rumput gajah, 

air minum diberikan secara ad libitum. 

  



2). Pengukuran kecernaan secara in vivo dilakukan dengan menggunakan metode 

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

dan tahap koleksi data. 

1. Tahap adaptasi 

Tahap ini dilaksanakan selama 14 hari, dimana seluruh ternak diberi pakan 

rumput gajah, konsentrat dengan campuran silase isi rumen dan ditempatkan pada 

kandang metabolis. Tujuannya adalah untuk membiasakan ternak dikandang 

individu dan menyamakan kondisi ternak yang sebelumnya diberi pakan beragam 

dan tidak sesuai dengan kebutuhan ternak. Pada akhir tahap adaptasi dilakukan 

penimbangan BB ternak untuk pengelompokan ternak pada tahap pendahuluan. 

2. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini ternak dikelompokkan menjadi empat dan diberikan pakan 

sesuai dengan pakan perlakuan (A,B,C dan D) yang penempatannya 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 mengtahui PBB ternak dan BB pada awal tahap 

koleksi data. 

3. Tahap koleksi data 

Tahap koleksi data dilaksanakan selama 8 minggu. Pada tahap ini ternak 

diberi pakan sesuai dengan perlakuan (A,B,C dan D) dan dilakukan koleksi data 

yaitu pakan pemberian, pakan sisa dan juga feses. Koleksi pakan pemberian dan 

pakan sisa dilakukan selama 12 minggu, sedangkan koleksi feses dilakukan    



pada minggu ke-4 dari tahap koleksi data. Penimbangan BB dilakukan satu kali 

dalam seminggu dan dilakukan pada pagi hari sebelum sapi diberi pakan.    

a. Koleksi sampel pakan pemberian 

Pakan rumput gajah dan konsentrat (campuran konsentrat komersial 

dan silase isi rumen) yang diberikan diambil sampel masing-masing 

sebanyak 200 g setiap hari berturut-turut dalam satu minggu untuk tiap 

perlakuan dikumpulkan pada satu kantong plastik. Kemudian dimasukkan 

dalam kantong kertas, diberi label dan tanggal. Setelah itu sampel 

dimasukkan dalam oven 60°C selama 48 jam kemudian ditimbang untuk 

mengetahui BK udara, selanjutnya digiling dengan grinder untuk dianalis 

kandungan BK, BO, PK, SK, dan LK pada akhir penelitian. 

b. Koleksi sampel pakan sisa  

Sisa pakan dari pengamatan  24 jam diambil sampelnya sebanyak 10% 

dari berat sisa baik untuk jerami maupun konsentrat dan dilakukan setiap 

hari. Sampel dimasukkan dalam kantong kertas, diberi label dan tanggal. 

Kemudian di oven 60o selama 48 jam dan ditimbang untuk mengetahui 

BK udara. Selanjutnya digiling dengan grinder untuk dianalisis kandungan 

BK, BO, PK, SK, dan LK pada akhir penelitian.   

Konsumsi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

Konsumsi BK  = (% BK Pemb x Σ Pemb )-(%BK sisa x Σ sisa) 

Konsumsi BO = (% BO Pemb x Σ Pemb x % BK Pemb)-(% BO sisa x 

Σ sisa x % BK sisa) 

Konsumsi PK = (% PK Pemb x Σ Pemb x % BK Pemb)-(% PK sisa x 

Σ sisa x % BK sisa) 



c.  Pengambilan sampel REA 

Pengambilan sampel rib eye area dilakukan dengan mengambil 

daging bagian longissimus dorsi (LD)  yaitu  diantara rusuk ke 12 dan ke 

13. Karena luas area LD ini juga bisa digunakan sebagai petunjuk 

perbedaan tingkat perototan diantara karkas dengan panjang karkas yang 

kira-kira sama.  

Setelah itu dilakukan perhitungan dengan cara meletakkan kertas 

kalkir yang digunakan untuk menggambar bagian permukaan REA untuk 

memudahkan dalam perhitungan, selanjutnya hasil gambar diletakkan 

dibawah kertas milimeter blok kemudian dihitung kotak yang berada 

dalam hasil gambar. Hal ini sesuai dengan Anonimous (2007) yang 

menyatakan bahwa penggunaan grid untuk menghitung REA, yaitu 

tempatkan potongan REA diatas grid dan hitung semua kotak yang 

dikelilingi daging tanpa lemak, setelah itu kotak yang terhitung dibagi 10. 

Hasil tersebut menunjukkan luas REA dalam  inchi kuadrat. 



 

Gambar 2. Perhitungan Rib Eye Area (REA). 
 

 

 e.  Pengambilan sampel karkas 

        Pengambilan sampel karkas dilakukan dengan cara memisahkan  

bagian non karkas yaitu kepala, kulit, darah, keempat kaki bagian bawah 

mulai dari tarsus dan karpus, isi rongga perut, isi rongga dada dengan atau 

tanpa ginjal, lemak ginjal, lemak pelvic, lemak ambing dan ekor. Sapi 

yang dipotong sebanyak 12 ekor.  

Hal ini sesuai dengan Soeparno (1994) yang menyatakan bahwa 

karkas adalah bagian tubuh ternak setelah pemotongan dikurangi kepala, 

kulit, darah, keempat kaki bagian bawah mulai dari tarsus dan karpus, isi 

rongga perut, isi rongga dada dengan atau tanpa ginjal, lemak ginjal, lemak 

pelvic, lemak ambing dan ekor.   



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan 

 Pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrat, rumput 

gajah dan silase isi rumen, dengan kandungan nutrien konsentrat BK 87,1%, PK 

15,7%, SK 16%, dan kandungan nutrien rumput gajah BK 28,6%, PK 7,3%, SK 

24,5% sedangkan nilai nutrien silase isi rumen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu  BK 25,20%; PK 5,42%; SK 14,35%. Menurut Anonimus, (2006) 

kandungan nutrien isi rumen kering yaitu BK 91,3%; PK 8,70%; SK 28,10%; LK 

2,31%. Silase isi rumen seperti halnya telah diterapkan pada hijauan bertujuan 

untuk mengawetkan  bahan pakan sehingga bahan pakan tersebut dapat digunakan 

pada saat terjadi kekurangan pasokan bahan pakan hijauan. Menurut Anonimus 

(2007) silase adalah pakan yang telah diawetkan yang diproduksi atau dibuat dari 

tanaman yang dicacah, pakan hijauan, limbah dari industri pertanian dan lain-lain  

dengan kandungan air pada tingkat tertentu (65%-75%) yang diisikan dalam 

sebuah silo (dalam suasana anaerob). 

 Pada penelitian Isnandar (2001) kandungan nutrisi silase isi rumen 

terdapat perbedaan setelah ditambahkan bahan aditif berupa onggok dan molasses, 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut,  

Tabel 3. Kandungan nutrisi beberapa jenis isi rumen.  

Jenis isi rumen BK (%) PK (%) SK (%) BO(%) 
Isi rumen 30,05   9,52 21,47 72,79 
Isi rumen + onggok (silase) 46,46 10,66 22,18 73,96 
Isi rumen + onggok + molases 
(silase) 37,60   5,90 13,76 80,28 



Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kandungan nutrien isi rumen 

terjadi penurunan setelah dilakukan pengawetan melalui silase. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena selama proses ensilase terjadi perombakan bahan 

organik oleh mikroorganisme secara anaerob di dalam silo. Hal ini sesuai dengan 

Church (1986) yang menyatakan bahwa pengawetan bahan pakan dalam bentuk 

silase akan terjadi penurunan kandungan nutrien didalam bahan pakan tersebut, 

sehingga kandungan nutrien pakan menjadi lebih rendah dibandingkan bahan 

awal, akibat aktivitas mikroba didalam silo. Namun keuntungan dari proses 

ensilase ini adalah bahan pakan dapat disimpan relatif lebih lama. 

Kandungan PK isi rumen dalam penelitian ini berkisar antara 8,7-16,3% 

juga relatif lebih rendah sedangkan dalam bentuk silase isi rumen kandungan PK 

tersebut menurun menjadi 5,42%, nilai tersebut termasuk rendah karena hanya 

setara dengan jerami padi, sehingga dalam pemberiannya pada ternak perlu 

dikombinasikan dengan pakan suplemen yang secara keseluruhan dapat 

meningkatkan nilai nutrisi ransum tersebut. Namun demikian proses ensilase 

ternyata dapat menurunkan kandungan SK isi rumen menjadi 13,76% dan hal ini 

merupakan potensi yang sangat fungsi untuk dijadikan pakan hijauan. 

Adapun kandungan nutrien pakan perlakuan yang digunakan selama 

penelitian berdasarkan hasil perhitungan dari hasil analisis kandungan nutrien 

bahan pakan penyusun ransum disajikan pada Tabel 5. 

 

 

 

 



Tabel 4. Kandungan nutrien pakan perlakuan 

Pakan perlakuan Kandungan Nutrien (%BK) 
BK  PK SK  

A 
B 
C 
D                 

52 
51.33 
50.63 
49.96 

 10,66 
10,29 
9,90 
9,53 

21,10 
19,09 
17,02 
15,01 

 

 

4.2 Konsumsi Pakan 

Konsumsi merupakan faktor esensial yang merupakan dasar untuk 

menentukan produksi ternak. Dari pengetahuan tingkat konsumsi dapat ditentukan 

kandungan nutrien dalam ransum untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok 

dan produksi (Parakkasi, 1999). Keragaman kapasitas produksi ternak yang 

disebabkan oleh pakan yang paling utama adalah konsumsi, sedangkan konsumsi 

sangat dipengaruhi oeh gerakan laju pakan dalam saluran pencernaan sangat 

dipengaruhi oleh tingkat kecernaan (Chuzaemi dan Hartutik, 1990).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rataan tingkat konsumsi pakan tiap perlakuan disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 5. Rataan konsumsi nutrien pakan selama penelitian 
 

Perlakuan  

 Konsumsi       

BK 
(gr/kg BB 0,75)   

 PK  
(gr/kg BB 

0,75) 
 

BO 
(gr/kg BB 

0,75) 
   

  92,79   8,50    12,18   
A 156,23  13,51    20,31   
  136,14   11,50    17,68   

Rataan 128,39a   11,17a   16,73a   
  62,15   5,97     7,96   
B 87,48  7,91    11,40   
  109,82   10,44    14,41   

Rataan 86,49a   8,11a    11,26a   
  60,94   7,61      8,23   
C 57,19  6,26      7,80   
  74,51   8,71      9,55   

Rataan 64,21a  7,53a      8,53a   
  36,67   6,31      4,56   
D 38,84  6,74      4,81   
  12,55   5,13      2,24   

Rataan 29,35a   6,06a      3,87a   
 
Keterangan:  a-a superskpkrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan   

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

Hasil analisis peragam menunjukkan bahwa bobot awal perlakuan 

memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai konsumsi BK, BO 

dan PK. Keragaman konsumsi pakan disebabkan oleh aspek individu, spesies, 

bangsa ternak, status fisiologis, kebutuhan energi, kualitas pakan, kondisi 

lingkungan, kandungan PK dan palatabilitas pakan (Soebarinoto, Chuzaemi dan 

Mashudi, 1991).  Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa seiring peningkatan persentase 

penggunaan silase isi rumen terjadi penurunan jumlah rataan konsumsi BK tiap 

perlakuan, Hal ini sesuai dengan penelitian Ali (2006) bahwa pakan komplit IRS 



dan onggok cenderung menurunkan konsumsi pakan pada kambing PE, hal ini 

bisa disebabkan karena pengaruh palatabilitas pakan yang dikonsumsi ternak.  

Menurut Church and Pond (1982) bahwa besar kecilnya konsumsi salah 

satunya tergantung pada palatabilitas bahan pakan, hal ini ditunjang oleh pendapat 

Tillman, dkk (1998) bahwa palatabilitas pakan umumnya berasosiasi dengan 

kecernaan suatu pakan dimana palatabilitas pakan ditentukan oleh rasa, bau dan 

warna bahan pakan tersebut. Proses silase diharapkan dapat meningkatkan 

konsumsi karena bau silase yang dapat meningkatkan palatabilitas ternak, akan 

tetapi dalam penelitian ini bau dari silase IRS memang sedikit asam namun 

kurang sempurna karena masih tercium bau busuk khas dari IRS, sehingga ternak 

lebih memilih pakan rumput gajah dibanding silase IRS.  

Konsumsi pakan dapat dinyatakan dengan nilai relatif terhadap bobot 

badan metabolis (BB0,75) dengan asumsi bahwa konsumsi adalah fungsi dari 

kebutuhan metabolis. Jumlah pakan yang dikonsumsi seekor ternak sering 

dinyatakan dalam % bobot badan (BB).   

Dalam penelitian ini hasil analisis ragam menunjukkan bahwa tiap 

perlakuan pakan berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi. Hal ini 

dimungkinkan karena penyusunan ransum pakan disamping berdasarkan 

pertimbangan kebutuhan produksi juga berdasarkan pertimbangan bobot badan 

untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ternak yang dapat mengkonsumsi pakan 

sesuai dengan kebutuhan energinya maka akan memberikan tingkat produksi yang 

optimal sebab kekurangan energi pada ternak akan mengurangi semua fungsi 

produksi (Tillman, Hartadi dan Reksohadiprodjo, 1998). Menurut Bondi (1987) 

ransum untuk produksi ternak harus menyediakan kebutuhan energi dan nutrisi 



spesifik (protein, mineral dan vitamin) yang dibutuhkan untuk hidup pokok dan 

produksi panas badan yang membutuhkan energi, disamping dipengaruhi oleh 

perbedaan spesies juga bervariasi berdasarkan bobot badan (Kleiber, 1932, dalam 

Knox, 1979).    

Perbedaan kandungan nutrien (BK,PK serta energi) pada silase isi rumen 

dengan konsentrat sebagai bahan penyusun ransum (lebih tinggi pada konsentrat 

dibanding silase isi rumen) menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah yang dapat 

dikonsumsi. Begitu juga untuk kecukupan zat makanan hidup pokok yang 

berdasarkan bobot badan, meningkatnya bobot badan diikuti dengan 

meningkatnya kebutuhan nutrisi zat makanan. Sesuai dengan Church (1988) 

persentase kebutuhan bahan kering pada ternak ruminansia disamping dipengaruhi 

bobot badan ternak juga adanya pengaruh jenis pakan (konsentrat dan hijauan), 

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan zat makanan pada setiap kebutuhan ternak 

memerlukan jumlah BK yang berbeda pada setiap jenis pakan.  

 

4.3 Pertambahan Bobot Badan  

 Pertambahan bobot badan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari 

adanya pertumbuhan pada seekor ternak. Pertumbuhan terjadi karena adanya 

penambahan jumlah sel atau hyperplasia yang selanjutnya diikuti oleh proses 

penambahan ukuran hypertrophy (Anggorodi, 1979; Edey, 1983; Payne, 1998). 

Nilai rataan PBB ternak selama penelitian disajikan pada tabel 6. 

 

 

 



Tabel 6. Rata-Rata Bobot Badan Ternak dan nilai PBB selama penelitian 
     

   Perlakuan 
Rataan BB   PBB(kg)    N         PBB/hr(kg) Akhir Awal 

A 331,33 283,33   48,00 3         0,76a ± 0,06 
B 363,00 302,00         61,00 3         0,97a ± 0,04 
C 359,33 300,67  58,67 3         0,93a  ± 0,23 
D 369,00 307,33  61,67 3         0,98a ± 0,14 

keterangan: a   superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05).  

 Hasil analisis peragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap PBB ternak. Dari tabel 6 dapat 

diketahui bahwa pertambahan bobot badan mengalami peningkatan seiring 

dengan peningkatan penggunaan pakan silase isi rumen. Hal ini mungkin 

disebabkan karena serat kasar yang terdapat didalam pakan telah terfermentasi 

oleh aktifitas mikroba didalam silo dan serat kasar mudah terdegradasi oleh 

mikroba rumen sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan kecernaan 

nutrien bahan pakan oleh ternak, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

PBB ternak. Hal ini sesuai dengan NRC (1996) yang menyatakan bahwa 

peningkatan kecernaan bahan pakan akan berkorelasi positif terhadap peningkatan 

PBB ternak, selain itu dapat mempengaruhi produksi ternak. 

Menurut Parakkasi (1999) pertumbuhan seekor ternak sejak awal 

terjadinya pembuahan sampai mencapai dewasa tubuh digambarkan sebagai kurva 

berbentuk seperti huruf “S” (sigmoid). Kurva ini menunjukkan pertumbuhan saat 

pembuahan berlangsung lambat, kemudian menjadi agak cepat pada saat 

menjelang kelahiran, sesudah pedet lahir pertumbuhan menjadi semakin cepat 

hingga usai penyapihan. Usia penyapihan hingga usia pubertas laju pertumbuhan 

masih bertahan pesat, akan tetapi dari usia pubertas hingga usia jual laju 

pertumbuhan semakin turun hingga akhirnya berhenti. Sehingga dalam penelitian 

ini tidak terjadi signifikasi pertambahan bobot badan karena umur ternak yang 



digunakan sudah mencapai 2 tahun dan pada tahap pertumbuhan yang maksimal 

namun masih dapat berkembang relatif sedikit. 

Brody (1945) menyatakan bahwa pertumbuhan dapat diukur dengan tiga 

cara, yakni: (1) laju pertumbuhan kumulatif (cumulative growth rate), (2) laju 

pertumbuhan relative (relative growth rate) dan (3) laju pertumbuhan absolut 

(absolute growth rate). Pada pertumbuhan terdapat dua fase, yaitu: self 

accelerating phase, dimana kecepatan tumbuh meningkat, dan self inhibiting 

phase dimana pertambahan bobot badan per unit waktu turun sampai pertambahan 

bobot badan tersebut menjadi nol dan dalam keadaan ini bobot badan dewasa 

telah tercapai. Titik antara kedua fase ini disebut titik balik (“inflection point”). 

 

4.4  Persentase Karkas dan Luas REA 

 Hammond, Mason and Robinson (1971) menyatakan bahwa 

perkembangan otot dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah jenis 

kelamin, nutrisi, bangsa dan fungsi dari otot dan peran dari masing-masing faktor 

ini akan mempengaruhi karkas pada saat pemotongan. Jaringan tubuh mencapai 

pertumbuhan maksimal dengan urutan dari jaringan tulang, otot dan lemak. Dalam 

persentase karkas yang besar pengaruhnya adalah isi saluran pencernaan, 

perototan, besarnya bagian tulang, kepala dan kulit. Variasi komposisi tubuh atau 

karkas, sebagian besar di dominasi oleh variasi berat badan (Pinkerton, 2003). 

Persentase karkas dan luas REA dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 



Tabel 7.  Persentase Karkas Dan Luas REA 

Perlakuan Berat Karkas (Kg) Karkas (%) Luas REA 
(cm) 

A 129,50 52,86   77,14
 222,00 55,92   91,40
 172,50      50,74   79,87 

Rataan 174,67 52,50a    82,80a 

B 153,00 59,07   73,67
 183,00 56,31   78,91
 221,00 56,23 107,84

Rataan 185,67 56,69a    90,76a 

C 211,00 56,72   98,74
 164,00 55,97   72,64
 239,00 57,18 114,35

Rataan 204,67 56,79a    95,24a 

D 185,50 53,46   87,95
 210,00 55,26   98,86
 232,00 59,49 110,56

Rataan 209,17   56,58a    99,12a 

keterangan: a-a superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). 

 
Hasil analisis peragam menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap persentase karkas dan luas REA. 

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa berat karkas meningkat seiring dengan  

peningkatan persentase penggunaan silase isi rumen. Hal ini disebabkan bahan 

pakan dapat dicerna oleh ternak secara maksimal dan sebagian disimpan untuk 

pertumbuhan didalam jaringan tubuh ternak. Menurut Harapin (2006) menyatakan 

bahwa ternak lokal cenderung lebih efisien memanfaatkan pakan didalam 

tubuhnya dan sebagian diubah untuk pertumbuhan bobot badannya.  

            Rataan persentase karkas pada penelitian ini meningkat seiring dengan 

peningkatan persentase penggunaan silase isi rumen, hanya pada perlakuan D ada 

sedikit penurunan, hal ini disebabkan karena besarnya persentase karkas sangat 



dipengaruhi oleh isi saluran pencernaan, perototan, besarnya bagian tulang, kepala 

dan kulit serta bobot hidup ternak, Variasi komposisi tubuh atau karkas, sebagian 

besar di dominasi oleh variasi bobot badan ( Pinkerton, 2003). 

 Luas REA dapat menunjukkan besarnya persentase karkas ternak sapi, 

hal ini dapat digunakan sebagai indikasi pertumbuhan ternak dan tingkat bobot 

badan ternak. Menurut Suwarno (1980) sapi PO jantan pada setiap pertambahan 1 

cm2 luasan REA akan mampu meningkatkan bobot karkas sebesar 2,90 kg. Dalam 

penelitian ini tejadi peningkatan luas REA seiring dengan perlakuan peningkatan 

penggunaan silase isi rumen dalam pakan, hal ini menunjukkan bahwa ternak 

mengalami pertumbuhan yang baik dengan pakan konsentrat dan silase isi rumen.  

 Menurut Anonimous (2008) REA akan meningkat dimulai sejak ternak 

muda sampai beberapa tahun sampai akan mengalami petumbuhan maksimal 

ternak. Peningkatan rata-rata REA akan meningkatkan bobot badan ternak, respon 

ini juga akan meningkatkan deposisi lemak subcutan namun deposisi daging akan 

menurun seiring peningkatan nutrien yang dicerna yang tersedia untuk 

meningkatkan deposisi lemak pada ternak usia dewasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Makin tinggi persentase penggunaan silase isi rumen sebagai pengganti hijauan  

dalam ransum makin rendah konsumsi pada sapi PO. 

2. Substitusi silase isi rumen dalam ransum dengan level 100% sebagai pengganti 

rumput gajah memberikan pengaruh yang baik pada luas rib eye area apabila 

dibandingkan level 0%, 33% dan 67% silase isi rumen. Hal ini dapat dilihat pada 

rataan luas rib eye area untuk perlakuan A, B, C, D berturut-turut 82,80; 90,76; 

95,24; 99,12. 

3. Substitusi silase isi rumen dalam ransum dengan level 67% memberikan pengaruh 

yang baik pada persentase karkas dibandingkan level 0%, 33%, dan 100% silase 

isi rumen. Hal ini dapat dilihat pada rataan persentase karkas untuk perlakuan A, 

B, C, D berturut-turut 52,50; 56,59; 56,79; 56,58. 

     5.2. Saran 

Pakan perlakuan silase isi rumen merupakan pakan yang efisien dan 

ekonomis, karena dengan konsumsi yang rendah dapat menghasilkan PBB dan 

persentase karkas yang tinggi, silase IRS dapat digunakan sampai tingkat 100%,  

sehingga peternak dapat memanfaatkan IRS sebagai pakan ternak pengganti 

hijauan dengan efisiensi tinggi serta dapat mengurangi pencemaran lingkungan. 
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1. Penetapan kadar Bahan Kering (BK)(AOAC, 1980) 

Prinsip analisis bahan kering yaitu dengan pemanasan 105ºC, air yang 

terkandung dalam suatu bahan pakan akan menguap seluruhnya. Bahan yang 

tertinggal setelah penguapan air disebut bahan kering. 

Alat-alat : 

• Cawan porselin 

• Oven 105ºC 

• Eksikator 

• Penjepit 

• Timbangan 

Cara kerja: 

1. Cawan porselin dimasukkan ke dalam oven 105ºC selama 1 jam. 

2. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (digunakan tang penjepit) selama 1 

jam. 

3. Cawan porselin ditimbang dengan teliti (A g). 

4. Sampel 3-5 g dimasukkan ke dalam cawan, dan ditimbang kembali (B g), 

kemudian cawan yang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven 105ºC sampai 

beratnya konstan. 

5. Cawan diambil dengan tang penjepit dan dimasukkan ke dalam eksikator 

selama 1 jam, kemudian ditimbang beratnya ( C g). 

 

 



Perhitungan: 

Kadar BK = C – A  x 100% 
          B – A 
 
Keterangan: 
 
A = Berat cawan porselin (g) 
B = Berat cawan porselin + sampel (g) sebelum dimasukkan oven 
C = Berat cawan porselin + sampel setelah dimasukkan oven 105ºC (g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Penetapan kadar Bahan Organik (BO)(AOAC, 1980) 

Prinsip analisis bahan organik yaitu dengan pemanasan pada suhu        

550-600ºC semua bahan organik akan terbakar. Bahan anorganik yang tidak 

terbakar disebut abu. 

Alat-alat: 

• Cawan porselin 

• Tanur 550-600ºC 

• Eksikator 

• Penjepit 

• Timbangan analitis 

Cara kerja: 

1. Cawan porselin dan sampel dari BK oven dimasukkan ke dalam 

tanur 550-600ºC sampai warna putih atau menjadi abu-abu (C g). 

2. Cawan porselin diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator dan 

didiamkan selama 1 jam, kemudian ditimbang ( D g). 

 

Perhitungan: 

Kadar abu  = D – A  x 100% 
           C – A 
 
Kadar BO = 100% - % abu dalam BK 

Keterangan : 

A = Berat cawan porselin (g) 
C = Berat cawan porselin + sampel dari BK oven 105ºC (g) 
D = Berat cawan porselin + sampel setelah dimasukkan ke dalam tanur 550-

600ºC(g) 
 

 



Lampiran 3. Penetapan kadar Protein Kasar (PK)(Askar dkk, 1984)  

Prinsip analisis protein kasar adalah asam sulfat pekat dengan katalisator 

dapat memecah ikatan N organik dalam bahan pakan menjadi ammonium sulfat, 

kecuali ikatan N = N ; NO ; dan NO2. Ammonium sulfat dalam suasana basa akan 

melepaskan NH3 yang kemudian disuling (destilasi). Hasil sulingan ditampung 

dalam beaker glass yang berisi asam borat yang telah diberi indikator campuran. 

Setelah selesai destilasi, larutan penampung dititrasi dengan KH(IO3)2 0,01 N 

sampai warna berubah.  

Alat-alat: 

• Kertas minyak untuk menimbang sampel 

• Labu kjeldahl  

• Dispenser 5 -10 ml 

• Gelas ukur 

• Pemanas listrik untuk destruksi 

• Labu erlenmeyer 

• Alat destilasi Markham steel 

• Pipet  

• Buret mikro 

Bahan kimia: 

 H2SO4  pekat  

 Katalisator tablet  

 Larutan NaOH 40% (400 g NaOH dilarutkan dalam aquades yang telah 

dididihkan hingga volumenya 1000 ml) 



 Larutan asam borat 2% (20 g asam borat dilarutkan dalam aquades hingga 

volumenya 1000 ml) 

 Larutan standar KH(IO3)2 0,01 N, (3,8992 g KH(IO3)2 dilarutkan dalam 

aquades hingga volumenya 1000 ml) 

Cara kerja: 

1. Sampel ditimbang pada kertas minyak lebih kurang 250 mg (a mg) 

kemudian dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 

2. Ditambahkan campuran katalisator tablet 0,5-1,0 g, H2SO4 pekat 10 ml dan 

dilakukan destruksi di atas pemanas listrik sampai cairan hijau jernih 

terbentuk 

3. Didinginkan dan diencerkan dengan aquades sampai tanda garis 

(Pengenceran c kali) 

4. Larutan diambil dengan pipet sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam alat 

destilasi Markham Steel, kemudian ditambahkan larutan NaOH 40% 

sebanyak 10 ml 

5. NH3 yang dibebaskan ditampung dalam larutan asam borat 2% yang diberi 

beberapa tetes indikator bromoresol green 

6. Setelah diperoleh destilat sebanyak ±50 ml, destilasi dihentikan 

7. Kemudian dititrasi dengan larutan standar KH(IO3)2 0,01 N sampai terjadi 

perubahan warna (b ml) dari hijau menjadi merah muda keunguan 

8. Dikerjakan penetapan blanko (d = ml KH(IO3)2 yang dibutuhkan 

 

 

 

 



Perhitungan : 

Kadar protein kasar  = (b-d) x 0,01x 14 x c x 6,25 x 100% 
                       a  
 
Keterangan : 
 
a = Berat sampel (g)                               
b = Volume KH(IO3)2  0,01 N untuk titrasi (ml)   
c = Jumlah pengenceran dengan aquades  
d = Volume KH(IO3)2  0,01 N untuk titrasi blanko (ml) 
Berat atom N = 14 
6,25   = Dalam 100% protein mengandung 16% N (100:16) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 4. Penetapan kadar Serat Kasar (SK) (Askar dkk, 1984) 

 Prinsip analisis serat kasar adalah analisis bahan yang tidak larut dalam 

H2SO4 dan larutan NaOH, sisa bahan pakan yang tercerna setelah proses 

perebusan kemudian ditimbang dan diabukan menunjukkan jumlah serat yang 

terdapat dalam suatu bahan pakan    

Alat-alat: 

1. Gelas piala  

2. Kertas saring No. 41 

3. Kaca arloji (pinggan porselin) untuk penutup gelas piala, atau dengan 

pendingin yang ukurannya sesuai dengan mulut gelas piala 

4. Pemanas listrik 

5. Corong buchner 

6. Pompa vakum 

7. Cawan porselin 

8. Oven 

9. Tanur 

10. Desikator 

11. Penjepit 

Bahan kimia: 

1. Larutan asam sulfat 0,3 N 

2. Larutan natrium hidroksida 1,5 N 

3. Aquades 

4. Aseton 

 



Cara kerja: 

1. 1,0 g sampel ditimbang (a g), dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian 

ditambahkan 50 ml asam sulfat 0,3 N dan dididihkan selama 30 menit 

2. Ke dalam gelas piala ditambahkan 50 ml NaOH 1,5 N dan dididihkan 

selama 30 menit 

3. Kertas saring No. 41 dikeringkan dalam oven 105ºC, kemudian setelah 

dingin ditimbang (b g) 

4. Campuran yang telah dididihkan disaring dengan kertas saring dalam 

corong buchner yang telah dihubungkan dengan pompa vakum 

5. Selanjutnya serat dicuci dengan: 

• 50 ml H2O panas 

• 50 ml H2SO4 panas 

• 50 ml H2O panas 

• 25 ml aseton 

6. Kertas saring bersama-sama dengan seratnya dimasukkan ke dalam cawan 

yang bersih dan kering, kemudian dimasukkan dalam oven 105ºC selama 

1-2 jam (beratnya konstan). Kemudian didinginkan dalam desikator dan 

ditimbang (c g) 

7. Sampel dimasukkan pada tanur dengan suhu 600ºC, setelah diperoleh abu 

ditimbang kembali (d g) 

8. Kandungan serat kasar merupakan kehilangan berat sesudah pengabuan 

 

 

 



Perhitungan: 

Kadar SK = c - d - b  x 100% 
                a 
 
Keterangan: 
 
a = Berat sampel (g) 
b = Berat kertas saring setelah dimasukkan ke dalam oven 105ºC (g) 
c = Berat sampel + kertas saring setelah dimasukkan ke dalam oven 105ºC (g) 
d = Berat sampel setelah dimasukkan ke dalam tanur 600ºC(g) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 5. Perhitungan persentase KBK dari masing-masing perlakuan 
 
 
KBK = rataan KBK (kg)   x  100% 

 rataan BB (kg) 
 

% KBK R1   = 9,42 x 100% = 3,32% 
  283,33 
 
% KBK R2  = 6,74 x 100% = 2,35% 
            286,67 
 
% KBK R3  = 4,97  x 100% = 1,65% 
            300,67 
 
% KBK R4  = 2,32 x 100% = 0,75% 
            307,33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 6. Rataan sisa pemberian pakan selama periode koleksi 
Perlakuan Sisa Pakan (kg/ekor/hari)* 

R1 6,65 
R2 5,65 
R3 4,02 
R4 1,78 

* : dalam segar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 7. Rataan efisiensi pakan selama penelitian (2 bulan) 
 
Efisiensi pakan =   Rataan PBB (kg/ekor/hari) x 100%                    
                               Rataan KBK (kg/ekor/hari) 
 
 
R1 = 0,76 x 100% = 8,06% 
              9,42  
 
R2 = 0,97 x 100% = 14,39% 
              6,74 
 
R3 = 0,93 x 100% = 18,71% 
              4,97 
 
R4 = 0,98 x 100% = 42,24% 
              2,32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lampiran 8. Rataan nilai ekonomis harga ransum (dalam kg segar) 
 

• Silase IRS (setiap 1 ton silase) 
 

IRS   = Rp. 100.000 
Onggok  = Rp. 160.000 
Molases  = Rp.   80.000 
L. plantarum  = Rp.     6.000 

       Rp. 346.000/ton  
   Rp. 346/kg  

 
• Rumput gajah = Rp. 300/kg  

 
• Konsentrat = Rp. 2.500/kg  

 
Rataan harga ransum A = 40% konsentrat + 60% rumput gajah 
                  = 4,6 kg + 30,87 kg 
                             = Rp11.500 + Rp. 9.261 
                             = Rp. 20.761/ekor/hari 
 
Rataan harga ransum B = 40% konsentrat + 60% hijauan (67% rumput gajah + 
33% silase IRS) 
                            = 3,5 kg + 21,9 kg + 5,5 kg 
                            = Rp. 8.750  + Rp. 6.570 + Rp. 1.903 
                            = Rp. 17.223/ekor/hari 
 
Rataan harga ransum C = 40% konsentrat + 60% hijauan (33% rumput gajah + 
67% silase IRS) 
                              = 4,8 kg + 12,03 kg + 11,3 kg 
                             = Rp. 12.000 + Rp. 3.609 + Rp.3.909 
                             = Rp. 19.518/ekor/hari 
 
Rataan harga ransum D = 40% konsentrat + (100% silase IRS)  
                  = 4,7 kg  + 16,2 kg 
                             = Rp. 11.750 + Rp. 5.605,2 
                             = Rp. 17.355,2/ekor/hari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Analisis Usaha per perlakuan 
 
A). jika harga rataan ransum per hari= Rp.20.761/ekor 
      Dengan PBB rata-rata 0,76 dan harga bobot hidup daging sapi Rp.40.000/kg 
       
      Pendapatan/hari = 0,76×40.000 = 30.400 
      Maka keuntungan?hari =30.400 – 20.761 = Rp 9.639/hari 
 
 
B). jika harga rataan ransum per hari= Rp. 17.223/ekor/hari 
      Dengan PBB rata-rata 0,97 dan harga bobot hidup daging sapi Rp.40.000/kg 
       
      Pendapatan/hari = 0,97×40.000 = 38.800 
      Maka keuntungan?hari =38.800 – 17.223 = Rp. 21.577/hari. 
 
C). jika harga rataan ransum per hari= Rp. 19.518/ekor/hari 
      Dengan PBB rata-rata 0,93 dan harga bobot hidup daging sapi Rp.40.000/kg 
       
      Pendapatan/hari = 0,93×40.000 = 37.200 
      Maka keuntungan?hari =37.200 – 19.518= Rp. 17.682/hari. 
 
D). jika harga rataan ransum per hari= Rp. 17.355,2/ekor/hari 
      Dengan PBB rata-rata 0,98 dan harga bobot hidup daging sapi Rp.40.000/kg 
       
      Pendapatan/hari = 0,98×40.000 = 39.200 
      Maka keuntungan?hari =39.200 – 17.355,2 = Rp. 21.844/hari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Lampiran9 

II
X Y X Y X Y X Y

A 204 92,79        288 136,14      358 156,23    850,00     385,17   

B 256 62,15        268 87,48        336 109,82    860,00     259,46   

C 256 57,19        300 60,94        346 74,51      902,00     192,64   

D 286 36,67        306 38,84        330 12,55      922,00     88,06     
Total 1.002,00  248,80      1.162,00  323,41      1.370,00 353,11    3.534,00  925,32   

Kelompok
 Analisis peragam antara BB (X, kg) dengan KBK (Y, (g/Kg BB 0,75/hari) Kons+RG

Perlakuan I III Total

 
 

XX YY XY
FK 780572,25 53513,69 204380,28
JK total 63827,75 37163,63 57544,97
JK kelompok 629810,42 43547,06 165240,16
JK perlakuan 874,75 11619,72 -3011,51
JK galat -566857,42 -18003,15 -104683,68  
 
Tabel sidik peragam

XX XY YY
Kelompok 2 629810,42 165240,16 43547,06
Perlakuan 3 874,75 -3011,51 11619,72
Galat 6 -566857,42 -104683,68 -18003,15
Regresi 1 -19332,33 -19332,33 -101,81 5,32 11,26
Galat disesuaikan 7 1329,17 189,88

dbSK JK F 0,01F 0,05KT F hitung

 
Fhit < F0.05 
          
Kesimpulan: Bobot badan awal  sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi BK  
(kg/ekor/hari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
Lampiran 10 
 
 
 
Analisis 
ragamKBK(g/KgBB0,75/hari) 

PERLAKUAN 
KELOMPOK 

TOTAL KUADRAT RATAAN
ST 
DEVI II III

R1 
         
92,79  

        
136,14  

       
156,23   385,17 51553,40 96,29 32,42 

         

R2 
         
62,15  

          
87,48  

       
109,82   259,46 23577,08 64,86 23,85 

         

R3 
         
57,19  

          
60,94  

         
74,51   192,64 12535,55 48,16 9,11 

         

R4 
         
36,67  

          
38,84  

         
12,55   88,06 3011,28 22,02 14,60 

TOTAL 248,80 323,41 353,11   925,32       
         

 
FK = 53513,688
JK Total = 37163,632
JK Perlakuan = 11619,723
JK Kelompok = 19281,874
JK Galat = 6262,0344   
 
Tabel sidik 
ragam        
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  

perlakuan 3 
11619,723
4 

3873,241
1 

3,711165
6 3,86 6,99  

kelompok 2 
19281,874
2 

9640,937
1 

9,237512
7 3,86 6,99  

galat  6 
6262,0344
3 

1043,672
4     

total 11            
F hitung > F 
0,05        
perlakuan pakan memberikan pengaruh yang nyata (P<F 0,05) terhadap KBK (gr/kg 
BB/hari) 
 
 
 
 
 
        

uji BNT    
perlakua
n rataan notasi  



KT galat =  1043,6724  R4 22,02 a  

SE =  
22,843734
4  R3 48,16 b 26,14 

t0.05/2 
(db=6) =  3.426  R2 64,86 b 16,71 

BNT 5% =  
78262,634
1  R1 96,29 c 31,43 

 
Lampiran 11 
Analisis peragam antara BBawal (X, kg) dengan luas  REA   

Perlakuan 

Kelompok 
I II III Total 
X Y X Y X Y X Y 

R1 204 77,14 288 79,87 358 91,4 850,00 248,41 
         
R2 256 73,67 268 78,91 336 107,84 860,00 260,42 
         
R3 256 72,64 300 98,74 346 114,35 902,00 285,73 
         
R4 286 87,95 306 98,86 330 110,56 922,00 297,37 
Total 1002,00 311,40 1162,00 356,38 1370,00 424,15 3534,00 1091,93 

 
 
    XX YY XY 
FK  780572,25 74518,7629 241178,93
JK total  281991,75 21212,66 86194,13 
JK kelompok  629810,42 60106,6782 194559,75
JK perlakuan  874,75 379,686405 573,26312

JK galat   
-
348693,42 -39273,708 

-
108938,89

 
 
Tabel sidik peragam        

SK db 
JK 

KT F hitung F 0,05 F 0,01 XX XY YY 
Kelompok 2 629810,42 194559,749 60106,678     
Perlakuan 3 874,75 573,263125 379,6864  

Galat 6 
-
348693,42 -108938,89 

-
39273,708     

Regresi 1   -3,40E+04   
-
34034,715 45,47495567 5,32 11,26 

Galat disesuaikan 7   -5238,9936   
-
748,42766       

 
 
Fhit < F0.05        
kesimpulan:  Bobot badan sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap luas 
REA. 

 
 



 
 
Lampiran 12 
Analisis ragam luas REA       

PERLAKUAN 
KELOMPOK 

TOTAL KUADRAT RATAAN ST DEI II III   
R1 77,14 79,87 91,4  248,41 20683,76 62,10 7,57 
         
R2 73,67 78,91 107,84 260,42 23283,52 65,11 18,40
         
R3 72,64 98,74 114,35 285,73 28101,09 71,43 21,07
         
R4 87,95 98,86 110,56 297,37 29732,02 74,34 11,31
TOTAL 311,4 356,375 424,15   1091,925       
         
FK =  99358,35       
JK Total =  2442,0367       

JK Perlakuan =  
-
24459,901       

JK Kelompok =  1610,7303       
JK Galat =  25291,208       
         
Tabel sidik 
ragam         
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01   

perlakuan 3 
-
24459,901 -8153,3004 

-
1,9342612 3,86 6,99   

kelompok 2 1610,7303 805,365156 0,1910621 3,86 6,99   
galat  6 25291,208 4215,20126      
total 11             
F hitung > F 0,05   
Kesimpulan: perlakuan pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap luas REA  
   
uji BNT    perlakuan rataan notasi   
KT galat =  4215,2013  R1 62,10 a   
SE =  45,908612  R2 65,11 a 3,00  
t0.05/2 (db=6) =  3.426  R4 71,43 b 6,33  
BNT 5% =  157282,9  R3 74,34 ab 2,91  
   
         

 
 
Lampiran 13 
Analisis peragam antara BB(X, kg) dengan persentase  karkas    

Perlakuan 
Kelompok Total 
I II III     
X Y X Y X Y X Y 

R1 204 52,80 288 50,74 358 55,92 850,00  159,46 
R2 256 58,85 268 55,29 336 55,95 860,00  170,09 
R3 256 55,03 300 57,34 346 58,01 902,00  170,38 
R4 286 54,08 306 55,56 330 60,10 922,00  169,74 



Total 1002,00  54,08  1162,00  55,56  1370,00  60,10  3534,00  669,67 
 
 
  XX YY XY 
FK 1040763 37371,583 197218,06 
JK total 21801 73,585 3736649,94

JK kelompok 1939118,333 
-
30156,192 -51025,38 

JK perlakuan -259316 -9321,736 -49217,51 

JK galat 
-
1658001,333 39551,513 3836892,83

  
 
Tabel sidik peragam        

SK db JK KT F 
hitung F 0,05 F 

0,01 XX XY YY

Kelompok 3 1939118,33 -51025,38 
-
30156,19        

Perlakuan 2 -259316,00 -49217,51 -9321,74     

Galat 6 
-
1658001,33 3836892,83 39551,51      

Regresi 1   
-
8879212,77   

-
8879212,77 

-
10,95 5,32 11,26 

Galat disesuaikan 11   8918764,28   810796,75       
               
         
     
Fhit < F0.05         
Kesimpulan: Bobot badan sapi memberikan pengaruh yang tidak  nyata (P>0.05) terhadap persentase 
karkas  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 14 
Analisa ragam  persentase 
karkas       

PERLAKUAN 
KELOMPOK TOTAL KUADRAT RATAAN ST DEV 
I II III         

R1 52,80 50,74 55,92 159,46 9650,71 53,15 2,61 
R2 58,85 55,29 55,95 170,09 9681,34 56,70 0,47 
R3 55,03 57,34 58,01 170,38 9623,69 56,79 1,56 
R4 54,08 55,56 60,10 169,74 127036,24 56,58 3,14 
TOTAL 161,91 218,93 229,98 669,67 155991,98 223,22 7,78 
   
FK =  28028,68754      
JK Total =  9416,480874       



JK Perlakuan =  4104393777      
JK Kelompok =  99007,55678      

JK Galat =  
-
4104483368       

        
Tabel sidik ragam        
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  

perlakuan 3 4104393777 1368131259
-
1,999956 3,86 6,99  

kelompok 2 99007,55678 49503,7784 
-7,24E-
05 3,86 6,99  

galat  6 
-
4104483368 -684080561     

total 11            
F hitung < F 0,05        
Kesimpulan: perlakuan pakan memberikan pengaruh yang tidak  nyata (P>F 0,05) terhadap persentase karkas 
        
uji BNT    perlakuan rataan notasi  
KT galat =  -684080561  R1 53,15 a  
SE =  -36,98  R4 56,58 a 3,43 
t0,05/2 (db=6) =  3,426  R2 56,70 b 0,12 
BNT 5% =  -126,6935  R3 56,79 b 0,10 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 15 
 
Analisis peragam antara BBawal (X, kg) dengan KPK (Y, g/Kg BB0,75/hari)  

Perlakuan 

Kelompok 
I II III Total 
X Y X Y X Y X Y 

R1 204 8,50 288 11,50 358 13,51 850,00 33,52 
         
R2 256 5,97 268 7,91 336 10,44 860,00 24,32 
         
R3 256 6,26 300 7,61 346 8,71 902,00 22,58 
         
R4 286 6,31 306 6,74 330 5,13 922,00 18,18 
Total 1002,00 27,04 1162,00 33,77 1370,00 37,79 3534,00 98,60 
         
         



    XX YY XY     
FK  780572,25 607,582994 21777,57     
JK total  281991,75 7722,56 7722,56     
JK 
kelompok  3450578,75 1739,81446 61810,99     
JK 
perlakuan  874,75 31,2059256 7067,023     
JK galat  -3169461,8 5951,54296 -61155,5     
 
    
Tabel sidik peragam        

SK db 
JK

KT F hitung F 0,05 F 0,01 XX XY YY 
Kelompok 2 3450578,75 61810,9938 1739,814     
Perlakuan 3 874,75 7067,02259 31,20593     
Galat 6 -3169461,8 -61155,453 5951,543  

Regresi 1   -1,18E+03   -1180,0078 
-
1,158241 5,32 11,26 

Galat 
disesuaikan 7   7131,55071   1018,79296       

 
Fhit < F0.05          
Kesimpulan: Bobot badan awal  sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap konsumsi PK 
(kg/ekor/hari) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 16 
Analisis ragam KPK (g/Kg 
BB/hari)       

PERLAKUAN 
KELOMPOK 

TOTAL KUADRAT RATAAN ST DEV I II III   
R1 8,50 11,50 13,51 33,52 387,18 8,38 2,53
         
R2 5,97 7,91 10,44  24,32 207,18 6,08 2,24 
         
R3 6,26 7,61 8,71  22,58 172,98 5,65 1,22 
         
R4 6,31 6,74 5,13  18,18 111,58 4,55 0,83 
TOTAL 27,04 33,77 37,79   98,60       

 
 
FK =  607,582994
JK Total =  271,336625
JK Perlakuan =  31,2059256



JK Kelompok 
=  217,286843
JK Galat =  22,843856 

 
Tabel sidik 
ragam       
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01 
perlakuan 3 31,2059256 10,4019752 2,732107 3,86 6,99 
kelompok 2 217,286843 108,643422 28,53549 3,86 6,99 
galat  6 22,843856 3,80730933    
total 11           

 
F hitung > F 
0,05       
perlakuan pakan memberikan pengaruh yang nyata (P<F 0,05) terhadap KPK (gr/kg 
BB/hari) 

 
uji BNT    perlakuan rataan notasi  
KT galat =  3,80730933  R4 4,55 a  
SE =  1,37972993  R3 5,65 a 1,10 
t0.05/2 (db=6) 
=  3,426  R2 6,08 a 0,43 
BNT 5% =  4,72695472  R1 8,38 b 2,30 

 
 
 
 
 
 
Lampiran 17 
Analisis peragam antara BB(X, kg) dengan KBO(Y, g/Kg BB 0,75 
/ekor/hari)     

Perlakuan 
Kelompok 
I II III Total 
X Y X Y X Y X Y 

R1 204 12,18 288 17,68  358 20,31  850,00  50,18  
R2 256 7,96 268 11,40 336 14,41 860,00 33,77 
R3 256 7,80  300 8,23  346 9,55  902,00  25,58  
R4 286 4,56  306 4,81  330 2,24  922,00  11,61  
Total 1002,00  32,49  1162,00  42,12  1370,00  46,52  3534,00  121,14 
         
         
  XX YY XY  
FK 1040763,00 1222,82 35674,38      
JK total 21801,00 320,56 395,49       
JK kelompok 1939118,33 2328,71 67075,01      
JK perlakuan -259316,00 -111,05 -518,06      

JK galat 
-
1658001,33 -1897,10 

-
66161,46      

         



Tabel sidik peragam        

SK db JK     KT F hitung F 0,05 F 0,01 XX XY YY 
Kelompok 2 1939118,33 67075,01 2328,71        
Perlakuan 3 -259316,00 -518,06 -111,05     

Galat 6 
-
1658001,33

-
66161,46

-
1897,10      

Regresi 1   -2640,13   
-
2640,13 -24,87 5,32 11,26 

Galat 
disesuaikan 7   743,03   106,15       
               
         
                  
Fhit < F0.05         
Kesimpulan: Bobot badan awal sapi memberikan pengaruh yang tidak  nyata (P>0.05) terhadap konsumsi 
BO(g/Kg/ekor/hari) 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 18 

Analisis ragam KBO (g/Kg B/hari)       

PERLAKUAN 
KELOMPOK

TOTAL KUADRAT RATAAN
ST 
DEVI II III   

R1 12,178 17,68  20,31   50,18 873,69 12,54 4,15 
         
R2 7,96  11,40  14,41   33,77 400,96 8,44 3,23 
         
R3 7,80  8,23 9,55 25,58 219,76 6,39 0,91
         
R4 4,56  4,81  2,24   11,61 48,96 2,90 1,42 
TOTAL 32,49475305 42,1225168 46,51813   121,14       

 

 
FK =  917,111561
JK Total =  626,262136
JK Perlakuan 
=  194,651824
JK Kelompok 
=  331,426381
JK Galat =  100,18393 

 
Tabel sidik 
ragam        



SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  
perlakuan 3 194,651824 64,88394 5,82883374 3,86 6,99  
kelompok 3 331,426381 110,4755 9,9245372 3,86 6,99  
galat  9 100,18393 11,13155  
total 15            
 
Fhitung>F0,05        
perlakuan pakan memberikan pengaruh yang nyata (P<F 0,05) terhadap KBO (gr/kg /ekor/hari)

 
uji BNT    perlakuan rataan notasi  
KT galat =  11,1315478  R4 2,90 a  
SE =  2,35918925  R3 6,39 b 3,49 
t0,05/2 (db=9) 
=  3.426  R2 8,44 b 2,05 
BNT 5% =  8082,5824  .R1 12,54 c 4,10 

 
 
 
 
 
 


