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ABSTRACT

THE EFFECT OF RUMEN CONTENT SILAGE
ON PHYSIC QUALITY OF MALE ONGOLE CROSSBREED BEEF

This  research  was  conducted  at  the  Nutrition  Laboratory  of  Beef  Cattle 
Research Shop of Grati,  Pasuruan and Laboratory of Beef Livestock Science of 
Animal  Husbandry  of  Gajahmada  University,  Yogyakarta  from  September  to 
December 2007. 

The aims of research were to know the effect of rumen content silage on 
physical  quality  (pH,WHC,  cooking  loss  and  tenderness)  of  male  Ongole 
crossbreed beef.

The materials used 12 male Ongole crossbreed cattle aged about 2,5 years.  The 
samples were taken from Biceps femoris (BF) and longissimus dorsi (LD). The research 
method is  completely randomized design. Each treatment is repeated three times, 
with silage feeding of rument content with 4 different levels that is without silage 
of rumen content 0%, 33%, 67%, 100%. 

The result of this research showed that feed treatment have not significant 
effect (P>0.05) on pH,WHC, cooking loss and tenderness. Average male Ongole 
crossbreed  beef  that  is  fed  silage  of  rumen  content  0% were  pH 5,53,  WHC 
31,77%, cooking loss 33,39%, and tenderness 11,91 kg/cm2, while that is fed by 
rumen content silage 33% were pH 5,55, WHC 35,17%, cooking loss 38,95%, and 
tenderness 11,59 kg/cm2, while that is fed by rumen content silage 67% were pH 
5,48, WHC 36,49%, cooking loss 39,48%, and tenderness 9,97 kg/cm2, and while 
that is fed by rumen content silage 100% were pH 5,45, WHC 36,07%, cooking 
loss 29,27%, and tenderness 10,61 kg/cm2.

The  conclusion  of  this  research  is  that  feedgift  of  rumen  content  silage 
didn’t give significan effect (P>0,05) on physical quality of male Ongole cross 
breed beef. This showed that feedgift of rumen content silage resulted physical 
quality of beef was similar  with forages.  It  is suggested that content  silage of 
rumen is useful until 100% level so it is potential to use content of rumen well and 
decrease as feed for less contaminant.

Keywords: Rumen content silage, beef, physic quality.

.

iii



RINGKASAN

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN SILASE 
ISI RUMEN TERHADAP KUALITAS FISIK DAGING  

SAPI PERANAKAN ONGOLE JANTAN

Penelitian dilaksanakan mulai bulan September  sampai  dengan Desember 
2007  di  Laboratorium  Loka  Penelitian  Sapi  Potong  Grati  Pasuruan  dan 
Laboratorium Ilmu Ternak Potong Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta.

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pemberian 
pakan  silase  isi  rumen terhadap  kualitas  fisik  (pH,  Water  Holding  Capacity, 
cooking loss, dan keempukan) daging sapi PO jantan.

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah  sapi PO jantan berumur 2,5 
tahun sebanyak 12 ekor, Rumput gajah dari Grati Pasuruan dan Konsentrat Yellow 
Feed produksi KUTT suka makmur Grati Pasuruan, Isi rumen diperoleh dari RPH 
Gadang  Kota  Malang. Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  percobaan 
dengan  Rancangan  Acak  Lengkap.  Tiap  perlakuan  diulang  3  kali,  dengan 
perlakuan  pemberian  silase  isi  rumen  menggunakan  4  tingkat  perlakuan  yang 
berbeda yaitu tanpa pemberian silase isi rumen 0%, 33%, 67%, dan 100%. Data 
yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  ragam.  Apabila  ada 
perbedaan dilanjutkan dengan uji BNT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh masing – masing perlakuan 
terhadap  kualitas  fisik  daging  sapi  PO  jantan  tidak  berbeda  nyata  (P>0,05). 
Daging dari sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen 0% mempunyai 
nilai pH 5,53, WHC 31,77%, cooking loss 33,39%, dan keempukan 11,91 kg/cm2, 
sedangkan yang diberi  pakan silase isi  rumen 33% mempunyai  nilai  pH 5,55, 
WHC 35,17%,  cooking loss 38,95%, dan  keempukan 11,59 kg/cm2, sedangkan 
yang diberi pakan silase isi rumen 67% mempunyai  nilai pH 5,48, WHC 36,49%, 
cooking loss 39,48%, dan keempukan 9,97 kg/cm2, dan yang diberi pakan silase 
isi rumen 100% mempunyai nilai pH 5,45, WHC 36,07%, cooking loss 29,27%, 
dan keempukan 10,61 kg/cm2.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian pakan silase isi rumen 
tidak  berbeda  nyata  (P>0,05)  terhadap  kualitas  fisik  daging  sapi  PO  jantan. 
Pemberian pakan silase isi rumen dapat menghasilkan kualitas fisik daging yang 
sama  dengan  yang  diberi  pakan  hijauan  (rumput  gajah).  Ditunjang  dari  harga 
ransum  yang  menggunakan  silase  isi  rumen  lebih  ekonomis  daripada  yang 
menggunakan hijauan, dengan demikian pemberian pakan silase isi rumen dapat 
dijadikan  sebagai  pakan  alternative  pengganti  hijauan.  silase  isi  rumen  dapat 
digunakan  sampai  tingkat  100%,  sehingga  mampu  memanfaatkan  isi  rumen 
sebagai pakan ternak dengan baik dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daging merupakan salah satu sumber  pangan utama dan sebagai  sumber 

protein yang baik untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi manusia. Kandungan gizi 

yang lengkap dan keanekaragaman produk olahannya, menjadikan daging sebagai 

bahan  pangan  yang  hampir  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kehidupan  manusia. 

Dewasa  ini  konsumen  semakin  menginginkan  daging  yang  berkualitas  tinggi, 

sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas daging. 

Kualitas  karkas  dan  daging  dipengaruhi  oleh  faktor  sebelum dan setelah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan salah satunya adalah pemberian pakan. 

Salah satu pemberian pakan yang mempunyai  kualitas baik diantaranya  adalah 

pakan yang cukup mengandung nutrien yang dibutuhkan oleh ternak, mempunyai 

tingkat palatabilitas dan daya cerna yang tinggi. Pemberian pakan silase isi rumen 

diharapkan dapat menghasilkan karkas atau daging yang lebih baik salah satunya 

adalah  sifat  fisik  (pH,  cooking  loss,  water  holding  capacity (WHC),  dan 

keempukan) karena jika seekor ternak mengkonsumsi  pakan melebihi kebutuhan 

untuk pemeliharaan tubuh pada kondisi lingkungan yang baik, maka ternak akan 

menggunakan energinya untuk produksi daging.

Menurut  Suprainondo  (2003)  IRS  (Isi  Rumen  Sapi)  merupakan  bahan 

makanan yang terdapat di dalam rumen sebelum menjadi feses dan dikeluarkan 

dari dalam rumen setelah hewan dipotong. Kandungan nutrisinya cukup tinggi, 

hal  ini  disebabkan  belum terserapnya  zat  –  zat  makanan  yang  terkandung  di 

dalamnya  sehingga  kandungan  zat  –  zat  tidak  jauh  berbeda  dengan  zat  –  zat 
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makanan yang berasal dari bahan bakunya. IRS mengandung zat – zat makanan 

yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mikroba rumen.

Berdasarkan  survey  RPH  (Rumah  Potong  Hewan)  Gadang  Kabupaten 

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

perhari dapat menghasilkan 2,44 – 3,50 ton atau 30,5 kg/ekor/hari isi rumen sapi 

(IRS) yang terbuang. Secara kimia IRS mengandung  protein kasar (PK) 16,20 %, 

serat kasar (SK) 12,1 %, lemak kasar (LK) 2,31% dan bahan kering (BK) 91,3%. 

Isi  rumen  jika  dibuat  silase  akan  meningkat  kandungan  asam laktat  dan 

asam lemak terbang atau VFA (Volatile Fatty Acid) seperti asam butirat,  asam 

asetat, dan asam propionate. VFA merupakan hasil fermentasi karbohidrat yang 

digunakan  sebagai  energi  utama.  Peningkatan  kadar  asam propionat  di  dalam 

rumen diharapkan dapat menaikkan produksi glukosa (Parakkasi, 1999). Jumlah 

produksi glukosa mempengaruhi efisiensi nutrisi, pertumbuhan, komposisi tubuh, 

dan  karkas  ternak,  selanjutnya  akan  mempengaruhi  kualitas  daging  yang 

dihasilkan. 

Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  perlu  dilakukan  penelitian  untuk 

mengetahui  pengaruh pemberian  pakan silase isi  rumen terhadap  kualitas  fisik 

daging sapi Peranakan Ongole (PO) jantan.

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh pemberian pakan silase isi rumen terhadap kualitas 

fisik (pH,  WHC,  cooking loss,  dan keempukan) daging sapi Peranakan Ongole 

(PO) jantan.
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1.3. Tujuan

Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  pemberian 

pakan  silase  isi  rumen terhadap  kualitas  fisik  (pH,  WHC,  cooking  loss,  dan 

keempukan) daging sapi PO jantan.

1.4. Manfaat

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  dipakai  sebagai  bahan  informasi 

tentang  pengaruh pemberian pakan silase isi rumen terhadap kualitas fisik  (pH, 

WHC, cooking loss, dan keempukan) daging sapi PO jantan.

1.5.  Kerangka Pikir

Pakan  merupakan  sumber  energi  dan  faktor  lingkungan  terpenting  yang 

mempengaruhi  komposisi  karkas.  Konsentrasi  energi  terhadap  bahan  pakan, 

bahan  aditif  serta  proporsi  kandungan  gizi  pakan  dapat  mengubah  komposisi 

karkas sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas daging diantaranya kualitas 

fisik daging (pH, WHC,  cooking loss, dan keempukan). Respon ternak terhadap 

manipulasi  nutrisi  yang  diberikan  juga  ikut  menentukan  hasil  akhir  kualitas 

daging.

Silase merupakan 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 yang diisikan dalam sebuah silo 

(tempat untuk mrenyimpan bahan pakan silase). IRS merupakan bahan makanan 

yang terdapat di dalam rumen sebelum menjadi feses dan dikeluarkan dari dalam 

rumen setelah hewan dipotong. IRS mempunyai  kandungan nutrisi yang cukup 

tinggi, hal ini disebabkan belum terserapnya zat-zat makanan yang terkandung di 
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dalamnya   sehingga  kandungan zat  -  zat  tidak  jauh  berbeda  dengan zat  -  zat 

makanan yang berasal dari bahan bakunya. IRS mengandung zat - zat makanan 

yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mikroba rumen.  Mikroba di 

dalam rumen terdiri dari bakteri dan protozoa. 

Isi rumen sapi jika dibuat silase akan meningkat kandungan asam laktat  dan 

asam lemak  terbang atau  VFA (volatile  fatty  acid)  seperti  asam butirat,  asam 

asetat, dan asam propionat. Informasi tentang penggunaan silase isi rumen dalam 

pakan  sapi  pedaging  masih  belum  ada,  oleh  karena  itu  diperlukan  penelitian 

tentang penggunaan silase isi rumen dalam pakan terhadap kualitas fisik  daging.

1.6. Hipotesa

Pemberian  pakan  silase  isi  rumen  memberikan  pengaruh  terhadap  pH, 

WHC, cooking loss dan keempukan daging sapi PO jantan.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Peranakan Ongole (PO)

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.

Sapi  PO  mempunyai  postur  tubuh  maupun  bobot  badan  lebih  kecil 

dibandingkan dengan sapi ongole. Ponok dan gelambir kelihatan kecil atau tidak 

ada sama sekali. Warna bulunya sangat bervariasi, tetapi pada umumnya berwarna 

putih atau putih keabu-abuan (Siregar, 2005).

2.2.  Daging Sapi

Daging  didefinisikan  sebagai  semua  jaringan  hewan  dan  semua  hasil 

pengolahan  jaringan-jaringan  tersebut  sesuai  untuk  dimakan  serta  tidak 

menimbulkan  gangguan kesehatan  bagi  yang  memakannya.  Organ  –  organ 

misalnya hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limpa, pankreas, dan jaringan otot 

termasuk dalam definisi ini (Soeparno, 1992). 

Daging  merupakan  daging  hewan yang  digunakan  sebagai  makanan  dan 

sering pula diperluas dengan memasukkan organ – organ, seperti hati dan ginjal, 

otot  dan  jaringan lain  yang  dapat  dimakan  disamping  urat  daging.  Salah  satu 

untuk  meningkatkan  jumlah  daging  yang  empuk  adalah  menggunakan  hewan 
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berkerangka  besar  pada  umur  muda  pada  saat  urat  daging  relatif  masih  kecil 

(Lawrie, 2003).

2.3. Pakan

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  yang  diisikan  dalam  sebuah  silo 

(dalam suasana  silo).  Pada  silo,  bakteri  asam laktat  akan  mengkonsumsi  gula 

pada  bahan material dan akan terjadi proses fermentasi asam laktat dalam kondisi 

anaerob. Terbentuknya silase sebagai akibat pengaruh fermentasi asam laktat yang 

bermanfaat,  dan  disimpan  dalam  jangka  waktu  yang  lama  dengan  tingkat 

kehilangan nutrisi  untuk fermentasi  seperti  :  pH yang  rendah dan stabil,  asam 

laktat, gas karbondioksida (CO2), dan gas nitrogen. 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 (Anonim, 2007).

Menurut  Supranianondo  (2003)  IRS  merupakan  bahan  makanan  yang 

terdapat di dalam rumen sebelum menjadi feses dan dikeluarkan dari dalam rumen 

setelah hewan dipotong. Kandungan nutrisinya cukup tinggi, hal ini disebabkan 

belum  terserapnya  zat-zat  makanan  yang  terkandung  di  dalamnya  sehingga 

kandungan zat - zat tidak jauh berbeda dengan zat - zat makanan yang berasal dari 

bahan bakunya. IRS mengandung zat - zat makanan yang sangat diperlukan untuk 

kelangsungan hidup mikroba rumen. Mikroba di dalam rumen terdiri dari bakteri 

dan protozoa.  IRS mengandung serat kasar tinggi dan kandungan protein yang 
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rendah, walaupun kualitas IRS rendah akan tetapi IRS dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak. 

Menurut Rahayu,  Hanina dan Mustofa (2003) seperti  yang dikutip oleh 

Tajudin  (2007)  berdasarkan  survey  RPH  Gadang  Malang  jumlah  sapi  yang 

dipotong  setiap  harinya  80-100  ekor  dengan  demikian  per  hari  dapat 

menghasilkan  2,44-3,50  ton  atau  30,5  kg/ekor/hari  isi  rumen  yang   terbuang. 

Kandungan nutrien isi rumen sapi yaitu BK 83,7%, Abu 13,25%, PK 10,20%, SK 

28,32%, Ca 0,38% dan P 0,55% (Natsir, Mashudi dan Ulfah, 2002). 

2.4. pH Daging

pH adalah penentu pertumbuhan bakteri yang penting, maka jelas bahwa 

pH  akhir  daging  dapat  menentukan  untuk  ketahanan  terhadap  pembusukan. 

Hampir semua bakteri tumbuh secara optimal pada pH sekitar 7 dan tidak akan 

tumbuh  persis  di  bawah  pH  4  atau  di  atas  9  (Lawrie,  2003).  Penurunan  pH 

postmortem  ditentukan  oleh  laju  glikolisis  postmortem dan  cadangan  glikogen 

otot. pH ultimat daging normalnya adalah 5,4 – 5,8. Stres sebelum pemotongan, 

pemberian hormon atau obat-obatan (kimiawi) tertentu, species, individu ternak, 

macam otot,  dan  aktivitas  enzim yang  mempengaruhi  glikolisis  adalah  faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi variasi pH daging (Soeparno,1992).

King, Pfeiffer, Adams, Hale, Savell ( 2003) menyatakan bahwa warna dan 

pH  berpengaruh  pada  layak  tidaknya  daging  sapi  untuk   beberapa  aplikasi 

pengolahan. Warna daging juga akan berhubungan dengan pH. Daging dengan pH 

akhir yang rendah akan mempunyai  daya ikat air yang rendah dan warna yang 

pucat tetapi sebaliknya untuk otot-otot dengan pH akhir yang tinggi.
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Menurut Aynur (2007) kemunduran pH yang cepat disebabkan denaturasi 

dari  protein-protein.  Protein-protein  di  dalam daging  dengan  pH  yang  rendah 

(<5,4) tidak dapat  mengikat air dengan kuat. Warna, pH, kapasitas menahan air, 

dan  marbling adalah sebagian dari pengukuran-pengukuran umum yang banyak 

digunakan di dalam menentukan mutu daging. Selama postmortem pH menurun, 

selaput-selaput sel dan jumlah dari intrasel dan cairan ekstraselular berubah.

2.5. Water Holding Capacity (WHC)

WHC adalah  kemampuan  daging  untuk  mengikat  airnya  atau  air  yang 

ditambahkan selama ada pengaruh kekuatan dari luar, seperti pemotongan daging, 

pemanasan,  penggilingan,  dan  tekanan  (Soeparno,  1992).  Faktor  yang 

mempengaruhi WHC adalah pengaruh beban, faktor genetik dan kondisi  ruangan. 

Selama konversi otot menjadi daging, asam laktat muncul dalam jaringan yang 

menyebabkan penurunan pH dari daging. Kecepatan penurunan pH dan pH akhir 

yang rendah berhubungan dengan WHC yang rendah (Lonergan and Lonergan, 

2005). Nilai WHC daging dipengaruhi oleh perbedaan species, umur ternak dan 

fungsi otot. Daging yang mempunyai kadar lemak tinggi mempunyai nilai WHC 

yang lebih tinggi daripada yang kandungan lemaknya rendah (Lawrie, 2003).

Menurut  Hamm  (1986)  seperti  yang  dikutip  oleh  Purwaningsih  (2007) 

WHC pada daging dipengaruhi oleh susunan jarak molekul dari protein myofibril 

terutama  myosin dan serabut-serabut (filamen-filamen).  Kekuatan tarik-menarik 

antara  molekul-molekul  yang  berdekatan  dapat  mengalami  penurunan,  yang 

disebabkan  oleh  kenaikan  muatan  netto negatif  diantara  muatan  protein  atau 

melemahnya ikatan hidrogen. Akibat dari proses tersebut adalah jaringan protein 

akan membesar, pembengkakan meningkat, dan lebih banyak air yang terikat oleh 
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protein, sehingga akan mengakibatkan peningkatan nilai WHC. Kekuatan tarik-

menarik antara molekul-molekul yang berdekatan bila mengalami kenaikan, maka 

air yang terikat akan dilepaskan kembali, sehingga nilai WHC turun. 

2.6. Cooking Loss

Cooking  loss merupakan fungsi dari suhu dan lama pemasakan.  Cooking 

loss dapat dipengaruhi oleh pH, panjang sarkomer serabut otot, panjang potongan 

serabut  otot,  status  kontraksi  miofibril,  ukuran  dan  berat  sampel  daging,  dan 

penampang lintang daging. Pada umumnya  cooking loss bervariasi antara 1,5 – 

54,5%.  Daging  yang  mempunyai  pH  akhir  tinggi  mempunyai  kemampuan 

menahan air lebih tinggi  setelah pemanasan dibandingkan dengan daging yang 

menpunyai pH akhir yang normal (Soeparno, 1992). 

Protein  pakan  yang  cenderung  dipakai  untuk  pertumbuhan  sehingga 

peningkatan  konsentrasi  protein  pakan  tidak  besar  pengaruhnya  terhadap 

peningkatan  protein  karkas  dan  penurunan  lemak  karkas.  Keadaan  tersebut 

menyebabkan tidak adanya perbedaan nilai cooking loss (Retna, 2005). Kesan jus 

daging atau juiciness mempunyai hubungan yang erat dengan susut masak, lebih 

dari 70% variasi kadar jus daging sapi jantan kastrasi adalah karena cooking loss. 

Kadar jus daging yang rendah dapat disebabkan oleh  cooking loss yang tinggi. 

Kadar jus daging pada daging dengan pH normal (5,4 – 5,8) dapat diestimasikan 

dari susut masak (Lawrie, 2003).

2.7. Keempukan Daging

Keempukan  daging  adalah  hal  yang  lebih  diprioritaskan  oleh  konsumen 

dalam  memilih  daging  dibandingkan  dengan  flavor  dan  warna.  Keempukan 
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daging kemungkinan besar merupakan penentu yang paling penting pada kualitas 

daging (Padaga dan Purnomo, 1989). Keempukan daging juga banyak kaitannya 

dengan tenunan pengikat.  Daging yang liat,  yang banyak mengandung tenunan 

pengikat,  perlu pemanasan lebih tinggi dan lama,  bergantung pada jumlah dan 

distribusi tenunan pengikat dalam daging. Dengan alasan tersebut, pengempukan 

daging  dapat  pula  dilakukan  dengan  penggilingan  atau  pencacahan 

(Winarno,1993).

Menurut  Aynur  (2007)  marbling akan  mempengaruhi  palatabilas  dan 

keempukan. Palatabilitas daging dapat digambarkan oleh tiga karakteristik yaitu 

keempukan,  juiciness,  dan  flavor.  Nutrisi  dapat  mempengaruhi  mutu  daging 

dengan tingkat  dan komposisi  pemberian pakan yang berbeda.  Suatu tingkatan 

pemberian pakan yang lebih tinggi mempunyai pengaruh positif pada keempukan 

dan  kadar air daging.

2.8. Pengaruh Pakan terhadap Kualitas Daging

Menurut  Faucitano,  Chounard,  Fortin,  Mandell,  Lafreinare,  Girard,  and 

Berthiaume  (2008)  daging  sapi  yang  diberi  makan  rumput  penggembalaan 

biasanya  lebih gelap dan lebih ulet  dibandingkan daging dari  sapi  yang diberi 

pakan konsentrat. Pengurangan warna dalam daging dari sapi muda yang diberi 

pakan hijauan biasanya berhubungan dengan pH akhir (ultimate) yang lebih besar, 

penurunan  marbling, atau meningkatnya mioglobin di dalam otot.  Cooking loss 

daging sapi yang diberi pakan silase rumput dan konsentrat tidak menunjukkan 

adanya perbedaan.

Menurut Soeparno (1992)  karkas yang berasal dari ternak-ternak domba 

atau sapi, babi dan ayam yang diberi pakan berenergi tinggi mengandung lemak 
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lebih  banyak  dari  pada  yang  diberi  pakan  berenergi  rendah.  Meskipun terjadi 

perbedaan efisiensi energi yang besar diantara perlakuan nutrisi, komposisi tubuh 

bervariasi,  bila  selama  pertumbuhan  ternak  mendapat  imbangan  energi  yang 

positif.  Menurut  Lawrie  (2003)  tingkat  pemberian  nutrisi  yang  tinggi 

meningkatkan  persentase  lemak  intramuscular  dan  menurunkan  kadar  air. 

Kekurangan nutrisi menyebabkan peningkatan nyata dalam kadar air urat daging. 
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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. Penelitian  dilaksanakan  di  Loka  Penelitian  Sapi  Potong  Grati  Pasuruan 

untuk pemberian pakan silase isi rumen terhadap sapi, analisis kandungan nutrien 

pakan,  pH,  WHC,  dan  cooking  loss sedangkan  untuk  analisis  keempukan 

dilakukan di  Laboratorium Ilmu Ternak Potong Fakultas Peternakan Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah :

1. Sapi PO jantan berumur ± 2,5 tahun sebanyak 12 ekor.

2. Rumput gajah sebagai pakan diperoleh dari Grati, Pasuruan.

3. Konsentrat Yellow Feed produksi KUTT suka makmur Grati Pasuruan.

4. Isi rumen diperoleh dari RPH Gadang Kota Malang.

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

timbangan  ternak,  gerobak  dorong,  tempat  untuk  mencampur  pakan, 

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

Analisa  pH, WHC, cooking loss dan keempukan daging sapi diambil sampel 

pada bagian otot Biceps femoris dan Longissimus dorsi.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini  adalah timbangan pakan, 

timbangan analitik merek  Mettler AJ150, pH meter, alat beban untuk mengukur 
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WHC, Alat pengukur keempukan Warner-Bratzler,  buffer pH 7 dan pH 4, oven, 

kompor, pisau pemotong daging, waterbath, beaker glass 250 ml, gelas ukur 100 

ml, pipet volume, telenan, plat kaca. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah aquades, kertas saring whatman No. 42, kantong plastik, air, dan tissue. 

3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap dan tiap perlakuan diulang 3 kali. Faktor yang digunakan adalah 

pemberian silase isi rumen dengan 4 tingkat perlakuan yang berbeda yaitu sebagai 

berikut :

40 % konsentrat + (60% (100% rumput gajah + 0% silase isi rumen))

40 % konsentrat + (60% (67% rumput gajah + 33% silase isi rumen))

40 % konsentrat + (60% (33% rumput gajah + 67% silase isi rumen))

40 % konsentrat + (60% (0% rumput gajah + 100% silase isi rumen))

Pemberian  pakan  silase  isi  rumen  dilakukan  selama  2  bulan.  Prosedur 

penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

3.4. Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pH, WHC, cooking loss, 

dan keempukan.  Prosedur pengujian  pH, WHC, cooking loss,  dan keempukan 

dapat dilihat pada Lampiran 2, 3, 4 dan 5.

3.5. Analisis Data

Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis  ragam. 

Apabila  terdapat  perbedaan  maka  dilanjutkan  dengan  Uji  BNT  (Gomez  and 

Gomez, 1995).
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.  Pengaruh Perlakuan terhadap pH Daging Sapi PO Jantan 

Hasil  analisis  ragam  menunjukkan  bahwa  masing  –  masing  perlakuan 

pemberian  pakan  silase  isi  rumen  tidak  berbeda  nyata  (P>0,05)  terhadap  pH 

daging  sapi  PO  jantan.  Rata-rata  pH  daging  sapi  PO  jantan  pada  setiap 

penambahan silase isi rumen disajikan pada Tabel 1.  Analisis ragam pH daging 

sapi PO disajikan pada Lampiran 6.

Tabel 1. Rata – rata pH daging  sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen

Bagian daging % silase isi rumen Rata - rata
Biceps femoris 0 % 5,56 ± 0,11

33 % 5,50 ± 0,10
67 % 5,43 ± 0,29
100 % 5,43 ± 0,15

Longissimus dorsi 0 % 5,50 ± 0,26
33 % 5,50 ± 0,00
67 % 5,53 ± 0,06
100 % 5,46 ± 0,20

Pada  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  nilai  pH  daging  sapi  PO  jantan 

cenderung  menurun seiring dengan semakin banyaknya pemberian pakan silase 

isi rumen. Berdasarkan data  pada Tabel 1 diketahui bahwa rata-rata pH tertinggi 

didapatkan pada pemberian pakan silase isi rumen 0% dengan nilai 5,53.  Hal ini 

diduga karena kandungan VFA (asam asetat,  asam butirat dan asam propionat) 

sebagai sumber energi pada silase isi rumen lebih tinggi dari pada hijauan (rumput 

gajah). VFA merupakan hasil metabolisme karbohidrat yang merupakan sumber 

energi utama bagi ternak. Serat kasar  yang terdapat dalam silase isi rumen telah 

terfermentasi  oleh  aktifitas  mikroba  di dalam  silo  dan  serat  kasar  mudah 

terdegradasi oleh mikroba rumen sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan 
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kecernaan  nutrien  bahan  pakan  oleh  ternak,  yang  pada  akhirnya  akan mampu 

meningkatkan energi.  Asam  asetat  merupakan  sumber  energi  yang  melebihi 

setengah dari energi yang diabsorpsi sebagai VFA. Menurut Soeparno (1992) otot 

dari  domba yang  mengkonsumsi  pakan berenergi  rendah akan mempunyai  pH 

yang lebih tinggi daripada otot yang sama dari domba yang mengkonsumsi pakan 

berenergi tinggi. Kandungan VFA tersaji pada Lampiran 14.

pH  postmortem tergantung pada jumlah cadangan glikogen otot pada saat 

pemotongan  atau  pada  saat  sapi  masih  hidup.  Setelah  pemotongan  sapi 

mengeluarkan darah dengan cepat dan pemasukan oksigen ke dalam otot terhenti. 

Proses metabolisme energi kemudian berlangsung secara anaerob. Ion hidrogen 

yang dibebaskan pada proses glikolisis tidak dapat diikat oleh oksigen, sehingga 

terjadi  akumulasi  ion  hidrogen  dalam  otot  yang  kemudian  digunakan  untuk 

mengubah  asam  piruvat  menjadi  asam  laktat.  Penimbunan  asam  laktat  yang 

terjadi di dalam otot ini yang menyebabkan pH otot menjadi turun. Ruang simpan 

juga dapat mempengaruhi penurunan pH dengan mengubah ketersediaan glikogen 

yang ada.

Menurut  kartikasari  (2005)  protein  merupakan  zat  makanan  yang 

dibutuhkan  untuk  pertumbuhan.  Meningkatnya  level  protein  konsentrat  akan 

memacu  pertumbuhan  dan  pertumbuhan  yang  cepat  akan  meningkatkan 

terbentuknya  lemak  daging.  Lemak  yang  berakumulasi  akan  melarutkan  dan 

menurunkan  kandungan  kolagen,  dengan  demikian  diharapkan  dapat 

meningkatkan keempukan daging.

15



Banyaknya asam yang terbentuk bervariasi tergantung macam ransum yang 

diberikan, adanya organisme dan faktor yang lainnya. Asam asetat merupakan 2/3 

sampai 3/4 atau lebih dari jumlah seluruhnya berturut-turut asam propionat dan 

asam butirat. Asam volatile  yang ada dalam rumen tidak semuanya berasal dari 

fermentasi karbohidrat, karena sebagian berasal dari hasil kerja mikroorganisme 

terhadap  protein  atau  ikatan  lainnya  yang  mengandung  nitrogen.  Asam-asam 

tersebut  masuk dalam abomasum mengalami  pencernaan  dan masuk ke dalam 

usus  kemudian  diserap  masuk  peredaran  darah.  Setelah  diserap  akan  diubah 

menjadi energi yang dibutuhkan tubuh (Tillman, 2008).

Buckle, Edwards, Fleet, dan Wootton (1987) menyatakan bahwa pH sekitar 

5,2  sampai  6,1  lebih  disukai  oleh  konsumen karena  mempunyai  struktur  yang 

terbuka, warna merah muda yang cerah, flavor lebih disukai dan stabilitas yang 

lebih baik terhadap kerusakan karena mikroorganisme.

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap WHC Daging Sapi PO Jantan

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan  pemberian pakan silase 

isi  rumen tidak berbeda nyata  (P>0,05) terhadap WHC daging sapi PO jantan. 

Pengaruh masing – masing perlakuan terhadap WHC daging sapi PO jantan tersaji 

pada  Tabel  2.  Data  pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa nilai  WHC cenderung 

mengalami  peningkatan  seiring  dengan  semakin  banyaknya  persentase 

penambahan  pakan  silase  isi  rumen.  WHC  yang  cenderung   meningkat 

diakibatkan karena kadar lemak dalam daging yang cenderung meningkat. Data 

kadar lemak daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen tersaji pada 

Lampiran 12. WHC daging  terendah (31,77%) terdapat pada pemberian pakan 

silase isi  rumen 0%, sedangkan WHC daging tertinggi  (36,49%) terdapat pada 
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pemberian pakan silase isi rumen 67%. Peningkatan WHC juga dapat disebabkan 

karena pakan silase isi rumen memiliki energi yang lebih tinggi (3010,90 kcal/kg) 

jika dibandingkan dengan rumput  gajah (2181,90 kcal/kg)  sehingga jika energi 

pada  sapi  sudah  melebihi  dari  kehidupan  pokok,  maka  energi  akan  disimpan 

dalam bentuk lemak. 

Table 2. Rata – rata WHC daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 
rumen (%)

Bagian daging % silase isi rumen Rata - rata
Biceps femoris 0 % 28,14 ± 3,46

33 % 30,06 ± 6,51
67 % 35,23 ± 8,62
100 % 38,14 ± 8,81

Longissimus dorsi 0 % 35,41 ± 5,32
33 % 39,69 ± 5,12
67 % 37,75 ± 11,97
100 % 34,00, ± 3,52

Menurut Parakkasi (1999) dalam pertumbuhan hewan, semua zat makanan 

semula diprioritaskan untuk pembentukan tulang, kemudian untuk pembentukan 

jaringan lean, kalau masih berlebih  baru untuk pembentukan lemak. Oleh karena 

itu kadar energi ransum merupakan pertimbangan utama untuk hewan pedaging. 

Membatasi energi akan menurunkan perlemakan. Menurut Lawrie (2003) semakin 

tinggi  tingkat  pemberian  pakan  maka  persentase  lemak  dalam  daging  akan 

semakin  tinggi.  Daging yang  mempunyai  kadar  lemak  tinggi  mempunyai  nilai 

WHC yang lebih tinggi daripada yang kandungan lemaknya rendah.

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Cooking Loss Daging Sapi PO Jantan

Hasil  analisis  ragam menunjukkan  bahwa perlakuan   pemberian  pakan 

silase isi rumen tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap  cooking loss daging sapi 

PO jantan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa cooking loss pada pemberian pakan 
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silase  isi  rumen  100% mempunyai  nilai  cooking  loss paling  rendah (29,27%), 

sedangkan cooking loss tertinggi terdapat pada pemberian pakan silase isi rumen 

33% (38,95%). Hal ini diduga semakin banyak pemberian pakan silase isi rumen 

maka  semakin  banyak  pula  VFA  yang  terdapat  dalam  pakan.  VFA  yang 

meningkat  akan  menyebabkan  energi  yang  terkandung  dalam  pakan  juga 

meningkat sehingga dagingnya lebih banyak berlemak (marbling). Lemak dapat 

menghambat  atau  mengurangi  cairan  daging  yang  keluar  selama  pemanasan, 

meskipun pada daging yang mengandung lemak marbling yang lebih besar akan 

kehilangan lemak yang lebih besar. Data kandungan VFA pada silase isi rumen 

tersaji pada Lampiran 14.

Pada  penelitian  ini  juga menunjukkan  bahwa semakin  banyak  pemberian 

pakan silase isi rumen maka semakin tinggi kadar lemaknya seperti yang tersaji 

pada Lampiran 12. Menurut Soeparno (1992) pada umur yang sama, jenis kelamin 

mempunyai  pengaruh  yang  kecil  terhadap  cooking  loss, terutama  bila  terjadi 

perbedaan deposit lemak intramuscular (marbling). 

 Tabel 3. Rata- rata  cooking loss  daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 
rumen

Bagian daging % silase isi rumen Rata - rata
Biceps femoris 0 % 38,55 ± 5,34

33 % 39,03 ± 3,04
67 % 41,03 ± 6,98
100 % 33,07 ± 6,47

Longissimus dorsi 0 % 38,24 ± 8,99
33 % 38,88 ± 4,37
67 % 37,88 ± 6,55
100 % 25,48 ± 5,65

Cooking  loss dipengaruhi  oleh  kapasitas  memegang  air.  Cooking  loss 

menurun secara linear  dengan bertambahnya  umur  ternak,  misalnya  pada sapi. 

Cooking loss otot  Semimembranosus yang dimasak pada suhu 80oC selama 90 
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menit menurun dengan bertambahnya umur. Sapi umur 2, 9, 16, 17, 42, dan 120 

bulan, menghasilkan cooking loss masing-masing adalah : 34,5; 33,3; 33,6; 32,2; 

31,5; dan 31,3% (Bouton et al., 1978 dalam Soeparno, 1992).

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Keempukan  Daging Sapi PO Jantan

Pengaruh  pemberian  pakan  silase  isi  rumen  terhadap  keempukan  daging 

sapi  PO jantan  tersaji  pada  Tabel  4.  Data  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa 

pengaruh pemberian pakan silase isi rumen tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

keempukan  daging  sapi  PO  jantan.  Data  pada  Tabel  4  menunjukkan  bahwa 

semakin  tinggi  persentase  pemberian  pakan  silase  isi  rumen  maka  nilai 

keempukan  akan  cenderung  semakin  rendah  (semakin  empuk).  Pada  Tabel  4 

menunjukkan bahwa nilai  keempukan tertinggi  terdapat pada daging sapi yang 

diberi pakan silase isi rumen 0% (11,86 kg/cm2). Hal ini dikarenakan silase isi 

rumen memilki energi lebih tinggi (3010,9 kcal/kg) dibandingkan dengan rumput 

gajah (2181,90 kcal/kg) seperti yang terdapat pada Lampiran 13. 

Tabel 4. Rata - rata keempukan daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 
rumen(kg/cm2)

Bagian daging % silase isi rumen Rata - rata
Biceps femoris 0 % 11,72 ± 5,08

33 % 13,20 ± 1,23
67 % 8,51 ± 2,06
100 % 11,18 ± 4,10

Longissimus dorsi 0 % 12,01 ± 5,40
33 % 9,99 ± 2,84
67 % 11,43 ± 3,82
100 % 10,04 ± 3,16

Serat kasar yang terdapat didalam pakan silase isi rumen telah terfermentasi 

oleh  aktifitas  mikroba  didalam  silo  dan  serat  kasar  mudah  terdegradasi  oleh 

mikroba  rumen  sehingga  memungkinkan  terjadinya  peningkatan  kecernaan 
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nutrien bahan pakan oleh ternak, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan 

lemak dalam daging. Serat kasar dalam rumput gajah (hijauan) lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan silase isi rumen sehingga energi kurang dimanfaatkan oleh 

ternak untuk pembentukan lemak yang menyebabkan  daging kurang berlemak. 

Menurut  Soeparno  (1992)  pada  umumnya,  pemanfaatan  energi 

termetabolisasi menurun dengan meningkatnya kandungan serat kasar pakan yang 

berhubungan dengan meningkatnya proporsi asam asetat. Pemberian pakan yang 

mengandung  konsentrat  rendah  dan  berserat  tinggi  akan  menghasilkan  daging 

yang  berlemak  daripada  daging  yang  dihasilkan  dari  pakan yang  mengandung 

konsentrat  tinggi  dan  berserat  rendah.  Menurut  Kartikasari  (2005)  protein 

merupakan  zat  makanan  yang  dibutuhkan  untuk  pertumbuhan.  Meningkatnya 

level protein konsentrat akan memacu pertumbuhan dan pertumbuhan yang cepat 

akan meningkatkan terbentuknya lemak daging. Lemak yang berakumulasi akan 

melarutkan  dan  menurunkan  kandungan  kolagen,  dengan  demikian  diharapkan 

dapat meningkatkan keempukan daging. 

Menurut  Soeparno  (1992)  perbedaan  keempukan  daging  yang  dihasilkan 

dari konsumsi energi  rendah  atau konsentrat rendah dan konsumsi energi tinggi 

atau konsentrat tinggi, juga berhubungan dengan glikogen dan kadar asam laktat, 

bersama – sama dengan cepat atau lambatnya proses glikolisis postmortem.

20



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian pakan silase isi rumen 

tidak  berbeda  nyata  (P>0,05)  terhadap  kualitas  fisik  daging  sapi  PO  jantan. 

Pemberian pakan silase isi rumen dapat menghasilkan kualitas fisik daging yang 

sama  dengan  yang  diberi  pakan  hijauan  (rumput  gajah).  Ditunjang  dari  harga 

ransum  yang  menggunakan  silase  isi  rumen  lebih  ekonomis  daripada  yang 

menggunakan hijauan, dengan demikian pemberian pakan silase isi rumen dapat 

dijadikan sebagai pakan alternative pengganti hijauan. 

5.2. Saran 

Disarankan  silase  isi  rumen  digunakan  sampai  tingkat  100%,  sehingga 

mampu memanfaatkan  isi  rumen  sebagai  pakan ternak  dengan baik  dan dapat 

mengurangi pencemaran lingkungan.
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Lampiran 1. Prosedur penelitian

Sapi Peranakan Ongole  Jantan

-  Diberi pakan silase isi rumen selama 2 bulan

- Dilakukan penyembelihan

Karkas

Pemotongan bagian-bagian karkas

    Bagian Biceps femoris dan Longissimus dorsi

  Laboratorium

- Analisa pH, cooking loss, WHC, dan keempukan
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran pH menggunakan pH meter menurut 
Sudarmadji, Haryono, dan Suhardi (1997)

1. Test mode Selective diatur pada posisi pH

2. Lakukan  kalibrasi,  dengan  cara  elektroda  pada  pH  meter  dimasukkan 

dalam  larutan  buffer  pH  7,  kemudian  dibilas  dengan  aquades  dan 

dikeringkan dengan menggunakan kertas  tissue.  Setelah itu  dimasukkan 

dalam buffer pH 4.

3. Elektroda  dibilas  dengan  aquades  dan  dikeringkan  dengan  tissue, 

kemudian dimasukkan dalam sampel yang telah dihaluskan.

4. setelah konstan, angka yang ditunjukkan pada pH meter dicatat.
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran WHC (Water Holding Capacity) menggunakan 
metode Hamm seperti yang dikutip oleh Soeparno (1992)

1. Sampel ditimbang sebanyak 0,3 gram, kemudian dipres pada kertas saring 

whatman No. 42 yang diletakkan di antara 2 plat kaca dengan beban 35 Kg 

selama 5 menit.

2. Daerah  area  basah  dari  sampel  yang  telah  dipres  pada  kertas  saring, 

kemudian digambar pada plastik dan dipindahkan pada kertas grafik, dari 

gambar  diperoleh area basah dikurangi  area yang tertutupi  daging (dari 

total area).

Cara perhitungan WHC :

1. mg H2O = Area basah (cm  2  )   – 8,0 = X

                               0,0948

2. Kadar air area basah =            X            x100%

                                          Berat sample

3. % WHC = % kadar air sampel - % kadar air area basah
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Lampiran 4. Prosedur pengukuran cooking loss menurut Soeparno (1992)

1. Sampel ditimbang dengan berat sekitar 20 gram yang panjangnya 15 cm. 

lebar  10  cm  dan  ketebalan  0,05  cm  dan  dimasukkan  dalam  plastik 

poliethilene yang ditandai dengan label yang berisi kode perlakuan.

2. Plastik dicepit dan dimasukkan dalam waterbath dengan suhu 80 derajat 

celcius selama 30 menit.

3. Sampel dikeluarkan dari waterbath dan didinginkan dengan air mengalir 

pada suhu kamar.

4. Sampel  dikeluarkan  dari  plastik  dan  dikeringkan  dengan  kertas  tissue 

tanpa ditekan.

5. Sampel ditimbang.

Cara perhitungan cooking loss:

Cooking loss = Berat sebelum dimasak – berat sesudah dimasak x 100%  

                                          Berat sebelum dimasak
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Lampiran 5.  Prosedur pengukuran keempukan menggunakan Warner-Bratzler 
(Soeparno, 1992)

1. Sampel dimasak terlebih dahulu dengan suhu 80 O C selama 30 menit.

2. Setiap sampel di buat bentuk balok empat persegi panjang dengan arah 

serabut yang jelas. Ukuran sampel 1.5 X 0.67 cm = 1 cm2.

3. Kemudian diukur dengan menggunakan Warner Bratzler.
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Lampiran 6. Analisis ragam pH daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 
rumen

1. Data pH daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen 

Bagian daging
Perlakuan

Ulangan
1 2 3 Total 

Rata 
-rata

Sd

Biceps femoris 0 % 5.5 5.5 5.7 16.7 5,56 0,11
33 % 5.6 5.5 5.4 16.5 5.50 0,10
67 % 5.1 5.6 5.6 16.3 5.43 0,29
100 % 5.3 5.4 5.6 16.3 5.43 0,15

Longissimus dorsi 0 % 5,2 5,6 5,7 16,5 5,50 0,26
33 % 5,5 5,5 5,5 16,5 5,50 0,00
67 % 5,5 5,6 5,5 16,6 5,53 0,06
100 % 5,3 5,7 5,4 16,4 5,46 0,21

Total 43 44.4 44.4 131.8 43.93
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22

3
4,16.............7,16 +++ - FK

=  723.8466667 – 723.8016

= 0,045

JK Galat = JK umum – JK perlakuan

= 0.538333333 – 0,045

= 0.493333333
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KT Perlakuan = JK Perlakuan / (t - 1)

= 0.045/ 7

= 0.006428571

KT Galat = JK Galat / t (r-1)

= 0.03083333

F hitung = KT Perlakuan / KT Galat

= 0.006428/ 0.03083

= 0.208494208

Hasil analisis ragam pH daging sapi PO jantan
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Sumber 
keragaman

Derajat 
bebas

Jumlah 
kuadrat

Kuadrat 
tengah

F
Hitung

F tabel
5% 1%

Perlakuan 7 0,045 0.006429 0.208494 2.66 4,03
galat percobaan 16 0.493333 0.030833
umum 23 0.538333

Lampiran 7. Analisis ragam WHC daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase 
isi rumen
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1.Data WHC daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen

Bagian daging
Perlakuan

Ulangan
1 2 3 total

Rata 
rata

Sd

Biceps  
femoris

0 % 28,66 31,31 24,45 84,42 28,14 3,46
33 % 31,54 22,94 35,71 90,19 30,06 6,51
67 % 36,31 26,12 43,27 105,70 35,23 8,63
100 % 33,33 48,32 32,78 114,43 38,14 8,82

Longissimus 
dorsi

0 % 29,28 38,20 38,76 106,24 35,41 5,32
33 % 39,93 34,45 44,68 119,06 39,69 5,12
67 % 32,16 29,59 51,49 113,24 37,75 11,97
100 % 37,87 33,14 30,98 101,99 34,00 3,52

Total 269.08 264.07 302.12 835.27 278.42

2. Analisis WHC daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen

Analog  dengan  perhitungan  pada  lampiran  6  diperoleh  hasil  sebagai 

berikut :

Faktor Koreksi (FK) = 29069.83

Hasil analisis ragam WHC 

Sumber 
keragaman

Derajat 
bebas

Jumlah 
kuadrat

Kuadrat 
tengah F hitung

F tabel
5% 1%

Perlakuan 7 335.2232 47.88903 0.919288 2.66 4,03
galat percobaan 16 833.4977 52.0936
umum 23 1168.721

Lampiran 8. Analisis ragam cooking loss daging sapi PO jantan yang diberi pakan 
silase isi rumen
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1. Data cooking loss daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen

Bagian daging
Perlakuan

Ulangan
1 2 3 Total

Rata 
rata

Sd

Biceps femoris 0 % 43,59 39,13 32,94 115,66 38,55 5,34
33 % 39,17 42,01 35,93 117,11 39,04 3,04
67 % 46,17 43,83 33,08 123,08 41,03 6,98
100 % 32,96 26,65 39,60 99,20 33,06 6,47

Longissimus 
dorsi

0 % 48,40 34,98 31,36 114,71 38,24 5,32
33 % 36,80 43,90 32,39 113,09 37,70 5,12
67 % 41,67 41,67 30,32 113,65 37,88 11,97
100 % 30,69 19,47 26,29 76,45 25,48 3,52

Total 319.45 291.64 261.91 873 291.00

2. Analisis cooking loss daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen

Analog  dengan  perhitungan  pada  lampiran  6  diperoleh  hasil  sebagai 

berikut :

Faktor Koreksi (FK) = 31755.38

Hasil analisis ragam cooking loss daging 

Sumber 
keragaman

Derajat 
bebas

jumlah 
kuadrat

Kuadrat 
tengah F hitung

F tabel
5% 1%

Perlakuan 7 511.6623 73.09462 1.840343 2.66 4,03
galat percobaan 16 635.4869 39.71793
umum 23 1147.149

Lampiran 9. Analisis ragam keempukan  daging sapi PO jantan yang diberi pakan 
silase isi rumen
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1. Data keempukan daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi rumen

Bagian daging
Perlakuan

Ulangan
A B C jumlah

Rata-
rata

Sd

Biceps femoris 0 % 16.24 6.22 12.69 35.15 11.72 5,08
33 % 14.24 11.84 13.52 39.6 13.20 1,23
67 % 7.49 7.16 10.88 25.53 8.51 2,06
100 % 6.53 12.75 14.26 33.54 11.18 4,10

Longissimus 
dorsi

0 % 15.39 5.78 14.85 36.02 12.00 5,40
33 % 11.34 11.91 6.73 29.98 9.99 2,84
67 % 13.32 13.94 7.03 34.29 11.43 3,82
100 % 11.08 12.54 6.49 30.11 10.04 3,16

Total 95.63 82.14 86.45 264.22 88.07

2. Analisis ragam keempukan daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 

rumen

Analog  dengan  perhitungan  pada  lampiran  6  diperoleh  hasil  sebagai 

berikut :

Faktor Koreksi (FK) = 2908.842

Hasil analisis ragam keempukan  daging 

Sumber 
keragaman
 

derajat 
bebas
 

jumlah 
kuadrat
 

kuadrat 
tengah
 

F. 
hitung
 

F. tabel

5% 1%
Perlakuan 7 44.17532 6.31076 0.45831 2.66 4,03
Galat percobaan 16 220.3141 13.76963    
Umum 23 264.4894     

Lampiran 10. Data kadar air daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 
rumen

34



Bagian daging
Perlakuan

Ulangan
1 2 3 Rata - rata

Biceps femoris 0 % 78.64 79.00 77.98 78.54
33 % 77.10 76.93 76.79 76.94
67 % 76.68 75.96 75.85 76.16
100 % 75.91 76.73 75.84 76.16

Longissimus dorsi 0 % 76.95 77.54 76.88 77.12
33 % 78.01 76.67 75.86 76.85
67 % 75.78 76.08 75.71 75.86
100 % 76.04 76.76 75.94 76.25

Lampiran 11. Data kadar protein daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase 
isi rumen
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Bagian daging
Perlakuan

Ulangan
1 2 3 Rata - rata

Biceps femoris 0 % 18,52 18,75 20,10 19,13
33 % 21,14 19,23 20,81 20,40
67 % 20,75 21,41 20,80 20,99
100 % 20,71 19,81 21,63 20,72

Longissimus dorsi 0 % 18,55 20,44 21,36 20,12
33 % 21,67 19,65 20,24 20,52
67 % 20,17 19,94 18,87 19,66
100 % 20,51 20,70 20,87 20,69

Lampiran 12. Data kadar lemak daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 
rumen
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Bagian daging
Perlakuan

Ulangan
1 2 3 Rata - rata

Biceps femoris 0 % 0,71 1,03 0,91 0,88
33 % 0,46 1,90 0,88 1,08
67 % 1,08 1,48 0,93 1,16
100 % 1,25 1,58 0,90 1,24

Longissimus dorsi 0 % 0,88 0,68 0,89 0,82
33 % 0,40 1,04 0,68 0,71
67 % 0,97 1,70 1,17 1,28
100 % 1,22 0,91 1,23 1,12

Lampiran 13. Hasil analisa kandungan nutrisi bahan pakan di Laboratorium 
Nutrisi Makanan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan

Rumput  gajah Silase Konsentrat
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Kadar air 72,057 62,03046 16,24472
BK 27,943 37,96954 83,75528
*PK 6,602 5,323294 13,64831
*LK 2,719 2,220856 3,345663
*SK 27,941 13,22696 17,56384
*Kadar Abu 13,496 7,367966 12,84927
BETN 49,243 71,86092 52,59291
TDN 56,545 69,88306 61,54426
Energi total kcal/Kg 2181,90 3010,90 2313,477

Keterangan : * hasil analisa berdasarkan perhitungan bahan kering

  Lampiran 14. Data asam asetat, asam butirat dan asam laktat (Isnandar, 2008)

Asam asetat Asam butirat Asam laktat
0% 0,207584 0,009339 0,657698
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33% 0,532336 0,062755 5,187569
67% 0,589634 0,075978 6,485498
100% 0,58953 0,107807 6,649945
Jumlah 1,919085 0,255879 18,98071
Rata-rata 0,479771 0,06397 4,745177

Lampiran 15. Rataan nilai ekonomis harga ransum (dalam kg segar)

• Silase IRS (setiap 1 ton silase)
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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

Misalnya sapi yang mempunyai bobot badan 300 kg

Rataan harga ransum = 40% konsentrat + 60% rumput gajah
= 4,23 kg + 30 kg
= Rp. 10.575 + Rp. 9.000
= Rp. 19.575/ekor/hari

Rataan harga ransum = 40% konsentrat + 60% silase isi rumen
= 4,23 kg + 14,59 kg
= Rp. 10.575 + Rp. 5.048
= Rp. 15.623/ekor/hari
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