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ABSTRACT 

THE EFFECT OF RUMEN CONTENT SILAGE 

ON CHEMICAL QUALITY OF MALE ONGOLE CROSSBREED BEEF 

 

 

 

This research was conducted at the Nutrition Laboratory of Beef Cattle 

Research Shop of Grati, Pasuruan from September to December 2007.  

The aims of research were to know the effect of rumen content silage on 

chemical quality (water, protein, fat, and mineral content) of male Ongole 

crossbreed beef. 

The materials used were 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 was completely randomized design. Each treatment was repeated 

three times, with silage feeding of rument content with 4 different levels that was 

without silage of rumen content 0% (P0), 33% (P1), 67% (P2), 100% (P3) for 

feeding. The observed variables were water,  protein , fat, and mineral content. If 

there was significant, it would be continued by the LSD test. 

The result of this research showed that feed treatment gave a highly 

significant effect (P<0.01)  on water content, but it was not for protein, fat, and 

mineral content. Treatment 0% (P0) were water content 78.54%, protein content 

19.12%, fat content 0.88%, and mineral content 1.04% for Biceps femoris, while 

Longissimus dorsi were water content 77.12%, protein content 20.12%, fat content 

0.82%, and mineral content 1.04%. Treatment 33% (P1) were water content 

76.94%, protein content 20.39%, fat content 1.08%, and mineral content 1.11% 

for Biceps femoris, while Longissimus dorsi were water content 76.78%, protein 

content 20.15%, fat content 0.71%, and mineral content 1.08%. Treatment 67% 

(P2) were water content 76.163%, protein content 20.65%, fat content 1.16%, and 

mineral content 1.12% for Biceps femoris, while Longissimus dorsi were water 

content 76.19%, protein content 20.29%, fat content 1.10%, and mineral content 

1.09%. Treatment 100% (P3) were water content 76.16%, protein content 20.72%, 

fat content 1.24%, and mineral content 1.13% for Biceps femoris, while Longissimus 

dorsi were water content 75.91%, protein content 20.69%, fat content 1.12%, and 

mineral content 1.12%. 

The conclusion of this research is that feeding of rumen content silage  gave 

very significant effect on  water content, but it was not for protein, fat, and 

mineral content of male Ongole cross breed beef. The best treatment was obtained 

in treatment 100% (P3) that produced beef quality with value of water content 

76.16%, protein content 20.72%, fat content 1.24%, and mineral content 1.13%  

for Biceps femoris, while Longissimus dorsi had water content 75.91%, protein 

content 20.69%, fat content 1.12%, and mineral content 1.12%. It was suggested 

to produce the best chemical quality of male Ongole crossbreed beef using 

treatment 100% (P3) rumen content silage in the beef feeding. 

 

 

Keywords: Rumen content silage, beef, chemical quality. 
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RINGKASAN 

 

 

PENGARUH PEMBERIAN PAKAN SILASE ISI RUMEN  

TERHADAP KUALITAS KIMIA DAGING  SAPI PERANAKAN  

ONGOLE JANTAN 

 

 

Penelitian dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan Desember 

2007 di Laboratorium Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

pakan silase isi rumen terhadap kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, dan 

mineral) 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 Koperasi Suka Makmur Grati Pasuruan, isi rumen diperoleh dari 

RPH Gadang Kota Malang, sedangkan analisa daging sapi diambil sampel otot 

Biceps femoris dan Longissimus dorsi. 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 0% (P0), 33% (P1), 67% (P2), dan 100% (P3) dari pemberian 

pakan. Parameter yang diukur yaitu kadar air, protein, lemak, dan mineral. Data 

yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam, apabila ada 

perbedaan dilanjutkan dengan uji BNT. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pemberian pakan silase isi 

rumen berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air daging sapi PO jantan, 

tetapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap kadar protein, lemak, dan mineral. 

Perlakuan 0% (P0) nilai kadar air 78,54%, protein19,12%, lemak 0,88%, dan 

mineral 1,04% pada Biceps femoris, sedangkan pada Longissimus dorsi nilai 

kadar air 77,12%, protein 20,12%, lemak 0,82%, dan mineral 1,04%. Perlakuan 

33% (P1) nilai kadar air 76,94%, protein 20,39%, lemak 1,08%, dan mineral 

1,11% pada Biceps femoris, sedangkan pada Longissimus dorsi nilai kadar air 

76,78%, protein 20,15%, lemak 0,71%, dan mineral 1,08%. Perlakuan 67% (P2) 

nilai kadar air 76,163%, protein 20,65%, lemak 1,16%, dan mineral 1,12% pada 

Biceps femoris, sedangkan pada Longissimus dorsi nilai kadar air 76,19%, protein 

20,29%, lemak 1,10%, dan mineral 1,09%. Perlakuan 100% nilai kadar air 

76,16%, protein 20,72%, lemak 1,24%, dan mineral 1,13% pada Biceps femoris, 

sedangkan pada Longissimus dorsi nilai kadar air 75,91%, protein 20,69%, lemak 

1,12%, dan mineral 1,12%. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa pemberian 

pakan silase isi rumen cenderung menaikkan kadar protein, lemak, dan mineral 

tetapi menurunkan kadar air daging Sapi PO jantan. Perlakuan terbaik diperoleh 

pada perlakuan 100% (P3) silase isi rumen yang menghasilkan kualitas kimia  

daging yang terbaik dengan nilai kadar air 76,16%, protein 20,72%, lemak 1,24%, 

dan mineral 1,13% pada Biceps femoris, sedangkan pada Longissimus dorsi  nilai 

kadar air 75,91%, protein 20,69%, lemak 1,12%, dan mineral 1,12%. Disarankan 

untuk menghasilkan kualitas kimia daging Sapi PO jantan yang baik sebaiknya 

menggunakan perlakuan 100% (P3) silase isi rumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Daging sapi sebagai salah satu sumber protein hewani semakin meningkat 

kebutuhannya 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 jumlah produksi sapi potong.
 

Laju pertambahan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan 

akan daging yang terus meningkat pula. Sehubungan dengan hal tersebut, ternak 

sapi khususnya sapi potong merupakan salah satu sumber daya penghasil bahan 

makanan berupa daging yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting artinya di 

dalam kehidupan masyarakat. Sebab sektor atau kelompok ternak sapi bisa 

menghasilkan berbagai macam kebutuhan, terutama sebagai bahan makanan 

berupa daging, di samping hasil ikutan lainnya seperti pupuk kandang, kulit, dan 

tulang. Daging sangat besar manfaatnya bagi pemenuhan gizi berupa protein 

hewani. 

Dewasa ini konsumen semakin menginginkan daging yang berkualitas 

tinggi, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas daging. 

Menurut Jafrizal (1994) seperti yang dikutip oleh Purnomo, Rosyidi, Purwadi dan 

Testiani (2000) menyatakan apabila kualitas daging yang diproduksi ditingkatkan 

sesuai dengan permintaan konsumen, maka jelas masa depan pemasaran daging 

lokal akan semakin cerah.  
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Potensi isi rumen sebagai  pakan alternatif  cukup besar karena kandungan 

zat makanan cukup tinggi. Isi rumen yang paling banyak tersedia di Indonesia 

pada rumah potong hewan (RPH) adalah isi rumen sapi. Isi rumen juga kaya akan 

vitamin khususnya vitamin B kompleks dan K yang merupakan hasil sintesa 

mikroorganisme di dalam rumen (Abbas, 1994), di samping itu isi rumen juga 

mengandung beberapa mineral dan serat kasar yang relatif tinggi (Arora, 1989). 

Kandungan nutrien IRS (Isi Rumen Sapi) segar yaitu BK (Bahan Kering) 13,20%, 

PK (Protein Kasar) 8,70%, SK (Serat Kasar) 28,10%, LK (Lemak Kasar) 2,31% 

dan mineral 10,80% (Anonymous, 2008). 

 Berdasarkan survey RPH (Rumah Pemotongan Hewan) Gadang 

Kabupaten Malang, jumlah sapi yang dipotong setiap harinya 80-100 ekor. Setiap 

ekor sapi menghasilkan isi rumen sekitar 30,5 kg/hari, dengan demikian per hari 

dapat menghasilkan 2,440-3,050 ton isi rumen yang terbuang (Rahayu, 1999), 

oleh karena itu perlu dilakukan penanganan terhadap isi rumen yang dibuang oleh 

RPH. Penanganan dan pemanfaatan isi rumen ini di antaranya adalah dengan 

diolah menjadi pakan dalam bentuk silase isi rumen.  

 Menurut  Soeparno (2005), perbedaan konsumsi pakan dari berbagai jenis 

pakan bisa menghasilkan perbedaan laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ternak 

sebelum pemotongan bisa berhubungan dengan kualitas daging, di mana 

pertumbuhan yang proporsional setiap kenaikan berat tubuh mengandung suatu 

proporsi organ dan jaringan seperti tulang, otot, dan lemak yang berbeda. 

 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 propionat. VFA merupakan hasil fermentasi karbohidrat yang 
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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 (Soeparno, 1992), selanjutnya akan mempengaruhi komposisi 

kimia daging yang dihasilkan. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pemberian pakan silase isi rumen terhadap kualitas kimia 

daging sapi Peranakan Ongole (PO) jantan yang ditinjau dari kadar air, protein, 

lemak, dan mineral. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pengaruh pemberian pakan silase isi rumen terhadap 

kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, dan mineral) daging sapi Peranakan 

Ongole (PO) jantan. 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 

pakan silase isi rumen terhadap kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, dan 

mineral) daging sapi Peranakan Ongole (PO) jantan. 

 

1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan informasi 

tentang pengaruh pemberian pakan silase isi rumen terhadap kualitas kimia (kadar 

air, protein, lemak, dan mineral) daging sapi Peranakan Ongole (PO) jantan.    
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1.5. Kerangka Pikir 

Kualitas karkas dan daging dipengaruhi oleh faktor sebelum dan setelah 

pemotongan. Faktor sebelum pemotongan yang dapat mempengaruhi kualitas 

daging antara lain adalah genetik, spesies, bangsa, tipe ternak, jenis kelamin, 

umur, pakan termasuk bahan aditif (hormon, antibiotik dan mineral), dan stress. 

Kualitas daging dapat ditentukan berdasarkan perubahan komponen-komponen 

kimianya seperti kadar air, protein, lemak, dan mineral. Pakan mempengaruhi 

komposisi kimia daging. Pakan dengan kandungan energi yang tinggi akan 

menyebabkan ternak menghasilkan karkas yang banyak mengandung lemak 

(Soeparno, 1992). Menurut Berg dan Butterfield (1976), kandungan energi dalam 

pakan berperan pada proses percepatan pertumbuhan ternak yang berkaitan 

dengan perubahan komposisi kimia daging. Pemberian silase isi rumen 

diharapkan dapat memacu pertumbuhan lemak karena jika seekor ternak 

mengkonsumsi energi melebihi kebutuhan untuk pemeliharaan tubuh pada kondisi 

lingkungan yang baik, maka ternak tersebut akan menghasilkan karkas yang 

banyak mengandung lemak. 

Isi rumen jika dibuat silase akan meningkatkan kandungan asam lemak 

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

asam propionat. VFA merupakan hasil fermentasi karbohidrat yang digunakan 

sebagai energi utama, di dalam rumen VFA diabsorbsi melalui dinding rumen 

melewati hati dan menuju organ-organ serta jaringan-jaringan lewat sirkulasi 

darah kemudian VFA tersebut digunakan untuk menyusun asam lemak tubuh. 

Silase isi rumen juga mengandung N-amonia yang digunakan oleh mikroba rumen 

untuk menyusun protein tubuhnya, kemudian protein mikroba rumen masuk ke 
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dalam abomasum dan usus halus untuk dicerna dan diserap serta digunakan untuk 

menyusun protein tubuh (Soebarinoto, Chuzaemi, dan Mashudi, 1997). 

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 (Soeparno, 

1992), selanjutnya akan mempengaruhi komposisi  kadar  air, protein, lemak, dan 

mineral daging yang dihasilkan. 

Potensi isi rumen sebagai  pakan alternatif  cukup besar karena kandungan 

zat makanan cukup tinggi. Hal ini didukung dengan sepuluh asam amino esensial 

yang terkandung di dalam isi rumen, di samping itu isi rumen juga mengandung 

beberapa mineral dan serat kasar yang relatif tinggi. Secara kimia kandungan isi 

rumen BK 13,20%, PK 8,70%, SK 28,10%, LK 2,31% dan mineral 10,80% 

(Anonimous, 2008). 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. Penelitian sebelumnya telah dilakukan pada sapi perah oleh 

Maryani (2008), untuk kemudian dicobakan pada ternak, yang menggunakan 

perlakuan 0%, 33%, 67%, dan 100% silase isi rumen dari persentase pemberian 

pakan. 

 

1.6. Hipotesa 

Diduga Sapi Peranakan Ongole jantan yang diberi pakan silase isi rumen 

memberikan pengaruh terhadap kadar air, protein, lemak, dan mineral pada 

daging. 
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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 manghasilkan anakan 

yang mirip Sapi Ongole sehingga disebut dengan istilah PO. 

 Sapi PO memiliki ciri-ciri berwarna putih dengan warna hitam di beberapa 

bagian tubuh, bergelambir dan berpunuk, dan daya adaptasinya baik serta 

kemampuan produksinya rendah (Anonim
a
, 2007), sedangkan menurut Siregar 

(2005), sapi PO mempunyai postur tubuh maupun bobot badan lebih kecil 

dibandingkan dengan Sapi Ongole, mempunyai punuk dan bergelambir, warna 

bulunya sangat bervariasi tetapi pada umumnya berwarna putih atau putih    

keabu-abuan. 

Indonesia memiliki banyak bangsa sapi potong lokal di antaranya adalah 

sapi Peranakan Ongole (PO). Bangsa sapi PO ini tersebar luas dan bagian terbesar 

dari populasi terdapat di pulau Jawa terutama di Jawa Timur. Sapi PO merupakan  

keberhasilan pemuliaan sapi potong di Indonesia pada masa lalu. Bangsa sapi ini 

baru terbentuk sekitar tahun 1930 melalui sistem persilangan dengan grading up 

sapi Jawa dengan sapi Sumba Ongole (SO). Sapi PO memiliki keunggulan sapi 

tropis yaitu daya adaptasi iklim tropis yang tinggi, tahan terhadap panas, tahan 

terhadap gangguan parasit seperti gigitan nyamuk dan caplak, di samping itu juga 
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menunjukkan toleransi yang baik terhadap pakan yang mengandung serat kasar 

tinggi (Astuti, 2004). 

  

 

2.2. Daging Sapi dan Komposisinya 

 Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua hasil 

pengolahan jaringan-jaringan tersebut untuk dapat 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). 

 Pada umumnya daging mempunyai nilai biologi yang lebih tinggi karena 

merupakan sumber protein bermutu tinggi, vitamin B kompleks serta mineral 

khususnya zat besi. Dibandingkan dengan protein nabati, protein asal daging ini 

mengandung asam-asam amino esensial yang lebih lengkap merupakan bahan 

pangan sangat baik sekali dipakai sebagai sumber protein hewani dalam perbaikan 

gizi, walaupun masih perlu juga dipertimbangkan masalah penyediaan dan 

harganya (Padaga dan Purnomo, 1996). Secara umum daging mengandung sekitar 

75% air dengan kisaran 68-80%, protein sekitar 19% (16-22%), mineral 1% serta 

lemak sekitar 2,5% (1,5-13,0%) (Soeparno, 1992). 

 

2.3. Otot Biceps femoris 

 Otot (musculus) menurut Soeparno (1992) adalah jaringan yang 

mempunyai struktur dan fungsi utama sebagai penggerak, yang mempunyai 

hubungan erat, karena itu jumlah jaringan ikat berbeda di antara otot dan 

berhubungan dengan keliatan daging. Otot-otot yang berhubungan dengan tulang 
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sering disebut otot skeletal, yang merupakan sumber utama  dari jaringan otot 

daging (Soeparno, 1992). 

 Biceps femoris (BF)  adalah otot besar pada permukaan lateral (luar) dari 

paha, dan mempunyai lekukan memanjang yang membagi BF. Pada penampang 

lintang, BF tampak terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang lebih kecil dari otot 

BF berwarna lebih pucat (Soeparno, 1992). Menurut Butterfield dan May (1966), 

otot Gluteus medius adalah suatu otot tebal yang muncul dari bagian belakang 

lumbar dan hampir menempati seluruh dari tuber coxae sampai dengan sacrum, 

memanjang ke arah belakang sampai pada trochanter mayor  dari femur dan 

setengah bagian belakang otot ini masuk ke dalam otot Biceps femoris. 

 Pada pengujian kualitas daging, otot yang dipilih adalah otot yang cukup 

besar dengan arah serabut yang cukup jelas. Subsampel daging dapat dipersiapkan 

dari otot yang relatif berukuran besar, untuk ternak ruminansia besar seperti sapi 

dan kerbau, otot yang bisa dipergunakan untuk pengujian kualitas daging salah 

satunya yaitu otot Biceps femoris (Soeparno, 1992). 

 

2.4. Otot Longissimus dorsi 

 Otot Longissimus dorsi terletak di bagian thoraco lumbar, yakni otot 

epaxial yang berada di atas prosessus transversus dari lumbar vertebrae, 

antagonis terhadap otot Rectus abdominis dan bekerja bersama-sama untuk 

menggerakkan punggung (Heath dan Olusanya, 1988). 

 Menurut Butterfield dan May (1966), otot Longissimus dorsi memanjang 

dari sacrum sampai dengan leher, menempati sebagian besar ruangan yang di 

bentuk ke arah caudal oleh spinosus lumbar dorsalis dan prosessus transversus 

dan ke arah depan oleh spinosus thoracis dorsalis dan rusuk. Soeparno (1992) 
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menambahkan bahwa otot Longissimus dorsi (LD) sangat penting karena terdiri 

dari subunit otot yang masing-masing membantu fleksibilitas vertebrae column, 

gerakan leher dan aktifitas pernapasan serta area Longissimus dorsi  di antara 

bagian seperempat depan dan seperempat belakang dari karkas, yaitu di antara 

rusuk ke 12 dan ke 13 sering diuji untuk menaksir jumlah daging dari suatu 

karkas. 

Butterfield dan May (1966) menyatakan bahwa permukaan atas otot 

Longissimus dorsi ditanam oleh seluruh jaringan ligamentous yang merapat pada 

panjangnya dengan ketebalan berkurang ke arah tepi lateral dan ujung cranial 

otot, pada bagian terkuat dan terapat dari capsule ligamentous ini terdapat miring 

menyilang permukaan, di sekeliling rusuk ke 12. Selanjutnya dinyatakan bahwa 

permukaan ventral otot Longissimus dorsi memperlihatkan sebuah rangkaian dari 

tendon yang tipis, lebar, pendek yang berfungsi melekatkan pada prosessus 

transversus lumbar dan rusuk-rusuk serta ada sedikit lekukan pada permukaan 

otot ini untuk setiap prosessus trasversus lumbar dan rusuk, yang mana      

tendon-tendon lebih sempit, apabila ke arah depan sampai rusuk ke 12 dan muncul 

dari tepi medial pada permukaan ventral otot. 

 

2.5. Pakan 

 Pakan merupakan salah satu faktor yang penting dan berpengaruh terhadap 

produksi ternak, sehingga penanganan pakan perlu mendapat perhatian yang 

serius baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Pakan yang mempunyai 

kualitas yang baik adalah pakan yang cukup mengandung nutrien yang 

dibutuhkan oleh ternak seperti protein, lemak, mineral, vitamin, di samping 

mempunyai tingkat palatabilitas dan daya cerna yang tinggi.  
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Beberapa penelitian dilaporkan bahwa penggemukan dengan hijauan  

menghasilkan daging berkualitas rendah, kurang empuk, perlemakannya kurang 

baik pada lemak subkutan maupun marbling, warna lemak lebih kuning               

dibanding dengan beef yang diproduksi dengan penguat atau biji-bijian. 

Sebaliknya sapi yang diberi penguat atau biji-bijian dagingnya lebih empuk, 

citarasa (flavornya) lebih disukai, dan lebih palatabel di banding dengan beef yang 

diproduksi dengan hijauan (Parakkasi, 1999). 

 

2.6. Isi Rumen 

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

ternak ruminansia, yaitu bahan pakan yang belum sepenuhnya terfermentasi dan 

dicerna di dalam rumen ternak yang dipotong. Limbah isi rumen biasanya 

ditumpuk dan dihanyutkan ke saluran pembuangan, sehingga menimbulkan bau 

yang kurang sedap. Isi rumen mempunyai potensi yang cukup besar untuk 

digunakan sebagai pakan ternak ruminansia karena kaya akan asam amino, 

vitamin B kompleks dan K serta mineral (Natsir, Mashudi, dan Ulfa, 2002). 

 Limbah pemotongan ternak berupa feses, urin, isi rumen atau isi lambung, 

darah, afkiran daging atau lemak, bulu ayam, dan air cuciannya, dapat digunakan 

sebagai media pertumbuhan dan perkembangan mikroba sehingga limbah tersebut 

mudah mengalami pembusukan. Limbah yang paling banyak dihasilkan dalam 

pemotongan ternak ruminansia adalah isi rumen, berat rumen mencapai 10-12% 

dari berat hidup ternak (Widya, 2007). 

Menurut Rahayu (2003) yang disitasi oleh Tajudin (2007), berdasarkan 

survey RPH Gadang Kabupaten Malang jumlah sapi yang dipotong setiap harinya 

80-100 ekor. Setiap ekor sapi menghasilkan isi rumen sekitar 30,5 kg/hari, dengan 



11 

 

demikian per hari dapat menghasilkan 2,440-3,050 ton isi rumen yang terbuang 

(Rahayu, 1999). Penelitian lain yaitu Sihombing dan Simamora (1979) yang 

disitasi oleh Tajudin (2007) mendapatkan kandungan SK isi rumen sapi 24,60% 

sedang kandungan PK 9,63%. 

Limbah isi rumen sebaiknya diproses terlebih dahulu melalui teknologi 

ensilase (proses yang terjadi selama silase) sebelum diberikan kepada ternak, 

fermentasi penambahan bahan kimia atau hanya dengan proses pengeringan untuk 

mengurangi jumlah mikroba khususnya patogen (Mashudi, 2004). 

Menurut Sapranianondo (2003), IRS (Isi Rumen Sapi) merupakan bahan 

makanan yang terdapat di dalam rumen sapi sebelum menjadi feses dan 

dikeluarkan dari dalam rumen setelah hewan dipotong. Kandungan nutrisi  cukup 

tinggi, hal ini disebabkan oleh 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.  

  

2.7. Silase  

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 anaerob).  Pada saat proses fermentasi, bakteri asam laktat akan 

mengkonsumsi gula pada  bahan material. 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 
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mencegah penurunan ini dengan menyiapkan pembuatan silase dengan 

menggunakan fermentasi asam laktat pada kondisi anaerob (Anonim
b
, 2007). 

Ciri-ciri silase hijauan yang baik yaitu tidak berjamur, mempunyai tekstur 

seperti bahan asalnya dan pH kurang dari 4,20 (Church, 1991), sedangkan ciri-ciri 

silase isi rumen yang baik yaitu tidak berjamur, mempunyai tekstur seperti bahan 

asalnya dan pH kurang dari 4,20, di mana kandungan nutrien silase isi rumen 

yaitu BK (Bahan Kering) 28,02%, PK (Protein Kasar) 8,13%, SK (Serat Kasar) 

19,71%, BO (Bahan Organik) 77,82% dan mineral 22,18% (Maryani, 2008). 

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 di dalam 

tempat penyimpanan (silo). Sel-sel tanaman untuk sementara waktu akan terus 

hidup dan mempergunakan O2 yang ada di dalam silo, bila O2 telah habis terpakai, 

terjadi keadaan anaerob di dalam tempat penyimpanan yang tidak memungkinkan 

bagi tumbuhnya jamur. Bakteri pembentuk asam akan berkembang dengan pesat 

dan akan merubah gula dalam hijauan menjadi asam-asam organik seperti asam 

laktat dan juga asam asetat. Derajat keasaman meningkat, maka kegiatan bakteri-

bakteri lainnya seperti bakteri pembusuk akan terhambat. Pada derajat keasaman 

tertentu (pH =3,50) bakteri asam laktat tidak pula dapat bereaksi lagi dan proses 

pembuatan silase telah selesai (Simon, 2007). 

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, 
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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. Dalam keadaan ini bakteri asam laktat 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, silase diberikan kepada 

ternak (Syamsu, 2002). 

Kualitas silase dapat diukur dari bau, ada tidaknya jamur, warna dan pH. 

Silase yang baik adalah berbau asam, tidak terdapat  jamur, tidak berwarna coklat 

ataupun hitam dan pH 4,20 atau kurang. Secara organoleptik ciri-ciri silase yang 

baik mempunyai warna bau asam, tidak busuk, tidak berlendir, tidak berjamur dan 

mempunyai tekstur seperti bahan asalnya (Church, 1991). Kandungan nutrien 

silase IRS mengalami penurunan dari bahan asalnya, hal ini disebabkan oleh 

adanya degradasi nutrien oleh bakteri asam laktat. Menurut McDonald (1981), 

penurunan kualitas silase semakin tinggi bila pertumbuhan Clostridium tidak 

berhasil dihambat yang disebabkan oleh produksi asam laktat yang rendah. Dalam 

penelitian ini aditif berupa onggok, molases, dan bakteri Lb. plantarum mampu 

menekan degradasi selama proses ensilase. Onggok dan molases merupakan 

sumber aditif yang banyak mengandung gula-gula terlarut untuk pertumbuhan 

bakteri asam laktat, sementara menurut Iksan (2004), penambahan Lb. plantarum 

sebagai bakteri homofermentatif penghasil asam laktat dapat mempercepat 
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penurunan pH dan menekan bakteri aerob sehingga proses ensilase berlangsung 

lebih cepat. 

 

2.8. Kadar Air 

Air berperan sebagai pembawa zat-zat makanan dan sisa metabolisme, 

selain itu juga sebagai media reaksi yang menstabilkan pembentukan biopolimer. 

Kandungan air dalam bahan pangan akan berubah-ubah sesuai dengan 

lingkungannya dan hal ini sangat berhubungan erat dengan daya tahan bahan 

pangan tersebut. Hal inilah yang menjadikan pertimbangan utama dalam suatu 

pengolahan bahan pangan (Purnomo, 1995). 

Kadar air berpengaruh terhadap kerusakan bahan pangan yang dapat 

dikurangi dengan cara penguapan, pengeringan dan pengentalan (Winarno dan 

Fardiaz, 1980). Purnomo (1995) menyatakan bahwa air merupakan salah satu 

komponen bahan pangan dan keadaannya bisa terjadi sebagai komponen 

interseluler atau sebagai komponen ekstraseluler, sebagai media pendispersi atau 

pelarut dalam beragam produk, sebagai fase terdispersi dalam beberapa produk 

sebagai komponen dalam jumlah kecil dalam hal-hal lain. 

Kandungan air sangat berpengaruh terhadap konsistensi bahan pangan, 

karena sebagian bahan pangan segar mempunyai kadar air 70% atau lebih, dan air 

di dalam bahan pangan terdapat dalam bentuk air bebas dan air terikat (Winarno et 

al., 1980). Air yang terikat dalam otot dapat dibagi menjadi tiga kompartemen air, 

yaitu air yang terikat secara kimia oleh protein otot sebesar 4-5 persen sebagai 

lapisan monomolekuler pertama, air yang terikat agak lemah sebagai lapisan 

kedua dari molekul air terhadap grup hidrofilik, sebesar kira-kira 4 persen dari 

lapisan kedua ini akan terikat oleh protein bila tekanan uap air meningkat, serta 
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lapisan ketiga adalah molekul-molekul air bebas di antara molekul protein, 

berjumlah kira-kira 10 persen (Soeparno, 1992). Jumlah air terikat (lapisan 

pertama dan kedua) adalah bebas dari perubahan molekul yang disebabkan oleh 

denaturasi protein daging, sedangkan jumlah air terikat yang lebih lemah yaitu 

lapisan air di antara molekul protein akan menurun jika protein daging mengalami 

denaturasi (Wimer dan Pedersen, 1971 yang dikutip oleh Soeparno, 1992). 

 

 

2.9. Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh 

karena zat ini berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur. Protein yang 

mampu menyediakan asam amino essensial dalam perbandingan yang menyamai 

kebutuhan manusia mempunyai mutu yang tinggi, dan sebaliknya protein yang 

kekurangan satu atau lebih asam amino essensial mempunyai mutu yang rendah 

(Winarno, 1993). 

Kadar protein dalam bahan pangan umumnya dipakai sebagai salah satu 

cara untuk mengukur mutu bahan pangan itu sendiri, karena protein adalah suatu 

zat yang amat penting. Fungsi utama protein adalah membangun jaringan baru 

dan memelihara jaringan yang telah ada (Winarno, 1993). 

Protein daging secara umum terbagi atas protein yang larut dalam air atau 

larutan garam (protein sarkoplasma), sedang yang larut dalam larutan garam yang 

kental (concentrated) adalah protein miofibril dan yang tidak larut dalam larutan 

garam yang kental pada suhu rendah adalah protein dan jaringan pengikat 

(connective tissue). Protein daging terdiri atas miosin 32-38%, aktin 13-17%, 

tropomiosin 7% dan protein stroma 6% (Padaga dan Purnomo, 1996). 
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2.10. Lemak 

Lemak merupakan ester dari gliserol dan asam lemak, atau merupakan 

trigliserida yang terdiri dari satu molekul gliserol yang berikatan dengan tiga 

molekul asam lemak. Lemak yang dominan dalam daging adalah lemak netral 

dalam molekul-molekul trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dan asam 

lemak rantai panjang (Soeparno, 1992). 

Asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, 

dan asam arakidonat mempuyai titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan 

asam lemak jenuh seperti asam palmitat dan asam stearat. Adanya ikatan rangkap 

akan manurunkan titik leleh. Tingkat kejenuhan mempengaruhi kualitas daging, 

karena daging yang berlemak dengan titik leleh yang rendah akan tampak 

berminyak, di samping itu daging yang secara relatif banyak mengandung asam 

lemak tidak jenuh, mudah mengalami otoksidasi dan membentuk bau tengik dan 

rasa yang tidak enak (Lawrie, 1995).  

Lemak daging merupakan adiposa jaringan yang umumnya terdiri atas 

lemak murni (yaitu bentuk ester dari gliserol dan asam-asam lemak) sejumlah 

kurang lebih 99%, namun demikian lemak daging juga mengandung fosfolipida 

dan bahan-bahan yang tidak tersabunkan seperti kolestrol (Padaga dan Purnomo, 

1996). 

 

2.11. Mineral 

Lebih dari 100 unsur kimia yang dikenal, minimal ada 20 unsur yang 

menjadi penyusun zat-zat makanan yang esensial. Unsur-unsur yang dimaksud 

adalah : C, H, O, P, K, I, N, S, Ca, Fe, Mg, Na, Cl, Co, Cu, F, Mn, Zn, Mo, dan 
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Se. Dari 20 elemen yang berfungsi dalam nutrisi, C, H, O dan N adalah elemen 

yang nonmineral, dan selebihnya disebut mineral (Parakkasi Aminudin, 1999). 

Kegunaan dari beberapa zat mineral yang pada umumnya kita konsumsi 

setiap hari. Biasanya zat garam mineral terdapat pada minuman yang kita minum 

dan juga pada makanan yang kita makan. Beberapa kegunaan dan fungsi dari 

garam mineral menurut Anonim
b
 (2006) adalah sebagai berikut : 

1. Yodium/Iodium/I 

Zat mineral yodium biasanya terdapat pada garam dapur yang tersedia 

bebas di pasaran, namun tidak semua jenis dan merk garam dapur mengandung 

yodium. Yodium berperan penting untuk membantu perkembangan kecerdasan 

atau kepandaian pada anak. Yodium juga dapat membantu mencegah penyakit 

gondok, gondong atau gondongan.  

2. Phosphor/Fosfor/F 

Fosfor berfungsi untuk pembentukan tulang dan membentuk gigi. 

3. Cobalt/Kobal/Kobalt/Co 

Cobalt memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah. 

4. Chlor/Klor/Cl 

Chlor digunakan tubuh kita untuk membentuk HCl atau asam klorida pada 

lambung. HCl memiliki kegunaan membunuh kuman bibit penyakit dalam 

lambung dan juga mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. 

5. Magnesium/Mg 

Fungsi atau kegunaan dari magnesium adalah sebagai zat yang membentuk 

sel darah merah berupa zat pengikat oksigen dan hemoglobin. 
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6. Mangaan/Mangan/Mn 

Mangaan berfungsi untuk mengatur pertumbuhan tubuh kita dan sistem 

reproduksi. 

7. Tembaga/Cuprum/Cu 

Tembaga pada tubuh manusia berguna sebagai pembentuk hemoglobin 

pada sel darah merah. 

8. Kalsium/Calsium/Ca 

Kalsium atau disebut juga zat kapur adalah zat mineral yang mempunyai 

fungsi membentuk tulang dan gigi serta memiliki peran dalam vitalitas otot pada 

tubuh. 

9. Kalium/K 

Kalium kita butuhkan sebagai pembentuk aktivitas otot jantung. 

10. Zincum/Zinc/Seng/Zn 

Seng oleh tubuh manusia dibutuhkan untuk membentuk enzim dan 

hormon penting. Selain itu zinc juga berfungsi sebagai pemelihara beberapa jenis 

enzim, hormon dan aktivitas indera pengecap atau lidah kita. 

11. Sulfur atau belerang 

Zat ini memiliki andil dalam membentuk protein di dalam tubuh. 

12. Natrium/Na 

Natrium adalah zat mineral yang diandalkan sebagai pembentuk garam di 

dalam tubuh dan sebagai pengatur impuls dalam serabut saraf dan tekanan 

osmosis pada sel yang menjaga keseimbangan cairan sel dengan cairan yang ada 

di sekitarnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kandang percobaan milik Loka Penelitian 

Sapi Potong Grati Pasuruan pada bulan September 2007 sampai dengan Desember 

2007. Penelitian ini dilakukan secara in vivo  untuk pemberian pakan silase isi 

rumen terhadap sapi. Analisis kandungan nutrien pakan, kadar air, protein, lemak, 

dan mineral dilakukan di Laboratorium Loka Penelitian Sapi Potong Grati 

Pasuruan. 

 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini 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 Koperasi Suka Makmur Grati Pasuruan. 

4. Isi rumen diperoleh dari RPH Gadang Kota Malang. 

5. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis proksimat pakan. 

6. 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. 

Sampel untuk pengujian kualitas kimia (kadar air, protein, lemak, dan mineral) 

diambil dari daging sapi untuk mendapatkan sampel otot Biceps femoris (BF)  dan 

Longissimus dorsi  (LD). 
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3.3. Metode Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap. Tiap perlakuan diulang 3 kali. Perlakuan yang digunakan adalah 

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

berikut: 

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

(P1) = 40% konsentrat + (60% (67% rumput gajah + 33% silase isi rumen)) 

(P2) = 40% konsentrat + (60% (33% rumput gajah + 67% silase isi rumen)) 

(P3) = 40% konsentrat + (60% (0% rumput gajah + 100% silase isi rumen)) 

Keterangan : - pemberian pakan sebesar 3% dari bobot badan sapi 

                      - persentase perlakuan dari 3%  pemberian pakan 

 

3.4. Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian adalah kadar air, protein, lemak, 

dan mineral dari daging sapi PO Jantan bagian Biceps femoris dan Longissimus 

dorsi. Prosedur terdapat pada Lampiran 1, 2, 3, 4. 

 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1) Pembuatan silase isi rumen (IRS), prosedur pembuatannya yaitu : 

a. IRS dikeringkan matahari hingga mencapai BK + 30% 

b. IRS yang sudah dikeringkan ditimbang sebanyak 40 kg, dicampur 

onggok sebanyak 10 kg, molases 2 kg yang telah dicampur bakteri      

Lb. plantarum sebanyak 5 ml. 
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c. Dimasukkan ke dalam silo berupa plastik polyethylene warna hitam 

kapasitas 50 kg rangkap kantong sak dan ditutup rapat atau dalam 

suasana anaerob. 

d. Diinkubasi selama 21 hari. 

2) Sapi PO jantan diberi pakan sesuai dengan perlakuan selama 9 minggu, 

yang mana 1 minggu pertama untuk tahap adaptasi. 

3) Dilakukan penyembelihan, pengulitan, pengeluaran jerohan untuk 

memperoleh karkas sapi. 

4) Dilakukan pemotongan bagian-bagian karkas. 

5) Bagian Biceps femoris dan Longissimus dorsi diambil untuk sampel. 

6) Dilakukan analisa kualitas kimia daging (kadar air, protein, lemak, dan 

mineral) di laboratorium. 

Diagram alir prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

3.6. Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam,  

apabila terdapat perbedaan yang nyata di antara perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji BNT (Yitnosumarto,1991). 

 

3.7. Batasan Istilah 

Isi rumen: merupakan limbah pemotongan ternak ruminansia berupa 

kumpulan dari bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak yang 

berada di dalam lambung ternak ruminansia yang belum 

terfermentasi sepenuhnya dan dicerna oleh ternak yang             

di potong. 
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Diagram alir prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir prosedur penelitian 

 

Ditambahkan bersama pakan sesuai 

dengan perlakuan 

Sapi PO jantan dipelihara selama 9 minggu 

yang mana 1 minggu pertama untuk adaptasi 

 

Dilakukan penyembelihan 

Karkas 

Diambil bagian Biceps femoris dan 

Longissimus dorsi 

Uji kadar air, protein, 

lemak, dan mineral 

 

Silase isi rumen 

Sampel Biceps femoris dan 

Longissimus dorsi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Air Daging Sapi PO Jantan 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa masing-masing 

perlakuan pemberian pakan silase isi rumen berbeda sangat nyata (P<0,01)  

terhadap kadar air daging sapi PO jantan. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kadar 

air tertinggi terdapat pada perlakuan P0 (78,54%) pada Biceps femoris dan 

(77,12%) pada Longissimus dorsi, sedangkan kadar air terendah pada perlakuan 

P3 (76,16%) pada Biceps femoris dan (75,91%) pada Longissimus dorsi. Secara 

kuantitatif, semakin tinggi jumlah silase isi rumen dalam ransum, maka kadar air 

daging sapi yang dihasilkan semakin turun. 

Tabel 1. Rata-rata kadar air (%) daging Sapi PO jantan yang diberi pakan silase isi 

rumen 

Bagian daging Perlakuan Rata-rata (%) 

Biceps femoris P0 78,54 + 0,52
b 

 P1 76,94 + 0,16
ab 

 P2 76,163 + 0,45
a 

 P3 76,16 + 0,49
a 

Longissimus dorsi P0 77,12 + 0,36
b 

 P1 76,78 + 0,10
b 

 P2 76,19 + 0,10
ab 

 P3 75,91 + 0,19
a 

Keterangan : a,b,c: superskrip yang berbeda pada masing-masing perlakuan menunjukkan adanya 

perbedaan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Kandungan energi dalam pakan yang tinggi akan menurunkan kadar air 

dalam daging. Silase  isi rumen  mempunyai energi yang tinggi daripada rumput 

gajah. Kandungan energi dalam pakan dapat dilihat pada Lampiran 9. Semakin 

tinggi tingkat  perlakuan silase isi rumen maka kadar air daging sapi yang 

dihasilkan semakin turun. Menurut Soeparno dan Davies (1987), konsumsi energi 



24 

 

yang tinggi dapat menaikkan kandungan lemak daging yang dihasilkan dan 

menyebabkan turunya kadar air daging. 

Pada Tabel 1 terlihat bahwa konsumsi energi semakin naik dengan 

meningkatnya tingkat silase isi rumen, terlihat pula bahwa semakin tinggi 

perlakuan tingkat silase isi rumen dalam ransum maka kadar  air daging sapi yang 

dihasilkan semakin turun. Jika dihubungkan dengan kadar lemak daging, terlihat 

pula bahwa semakin tinggi silase isi rumen dalam ransum, kadar lemak daging 

semakin naik. Dengan demikian konsumsi energi yang lebih tinggi digunakan 

untuk menimbun lemak dalam daging. Menurut Soeparno (1992), perlakuan 

pakan berenergi tinggi akan menaikkan kadar lemak dan menurunkan kadar air 

dalam daging sedangkan perlakuan pakan berenergi rendah akan menurunkan 

kadar lemak dan menaikkan kadar air dalam daging. 

 

4.2. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Protein Daging Sapi PO Jantan 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa masing-masing 

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

terhadap kadar protein daging sapi PO jantan yang artinya bahwa data yang 

dihasilkan antar perlakuan relatif sama. Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pemberian pakan silase isi rumen maka kadar protein dari daging 

akan cenderung semakin meningkat. Nilai kadar protein tertinggi terdapat pada 

perlakuan P3 (20,72%) pada Biceps femoris dan (20,69%) pada Longissimus 

dorsi, sedangkan nilai kadar protein terendah terdapat pada perlakuan P0 

(19,12%) pada Biceps femoris dan (20,12%) pada Longissimus dorsi. 
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Tabel 2. Rata-rata kadar protein (%) daging sapi PO jantan yang diberi pakan 

silase isi rumen  

Bagian daging Perlakuan Rata-rata (%) 

Biceps femoris P0 19,12 + 0,85
 

 P1 20,39 + 1,02
 

 P2 20,65 + 0,22
 

 P3 20,72 + 0,91
 

Longissimus dorsi P0 20,12 + 1,43
 

 P1 20,15+ 0,46
 

 P2 20,29+ 0,42
 

 P3 20,69 + 0,18
 

 

Penurunan kadar laju dari deposisi protein juga dapat disebabkan oleh sapi 

yang berukuran lebih kecil. Menurut Soeparno (1992), peningkatan kadar laju 

deposisi protein menjadi sangat menurun pada sapi tipe kecil, misalnya Charolais 

pada kadar laju pertumbuhan berat badan yang melebihi 1 kg per hari, karena 

adanya keterbatasan biologi. 

Tillman, Hartadi, Rekso, Purwirokusumo, dan Lebdosukotjo (1991) dan 

Soeparno (1992) menyatakan bahwa kadar protein daging relatif tetap dan tidak 

dipengaruhi oleh umur dan pakan. Hal ini dikuatkan oleh Anggorodi (1979), 

bahwa peningkatan protein dalam pakan tidak dapat meningkatkan protein dalam 

tubuh, karena ternak tidak mempunyai kemampuan merefleksikan protein dalam 

daging atau karkas. Dalam tubuh ternak kelebihan protein dalam pakan tidak 

ditimbun sebagai protein tubuh tetapi dibuang melalui urin. Menurut Soeparno 

(1992) dan Anggorodi (1979) menyatakan bahwa kadar protein daging sekitar 

19% (16-22%) dan merupakan komponen bahan kering terbesar dari daging yakni 

sebesar 75-80%. 

Peningkatan protein daging disebabkan oleh peningkatan atau penurunan 

konsumsi pakan yang berhubungan dengan kualitas pakan yang tersedia, sehingga 

dapat mempengaruhi karakteristik dan kualitas daging. Hewan membuat protein 

jaringan tubuhnya terutama dari asam-asam amino hasil pencernaan protein dari 
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makanannya, dengan adanya mikroorganisme dalam rumen maka ransum dengan 

kualitas protein rendah dapat dipertinggi untuk keperluan tubuh. Asam-asam 

amino yang defisien dalam ransum dapat dipenuhi oleh sintesis bakteri 

(Anggorodi, 1979). Meningkatnya kandungan protein daging disebabkan juga 

oleh silase isi rumen yang mengandung N-amonia yang digunakan oleh mikroba 

rumen untuk menyususn protein tubuhnya, kemudian protein mikroba rumen 

masuk ke dalam abomasum dan usus halus untuk dicerna dan diserap serta 

digunakan untuk menyusun protein tubuh (Soebarinoto, dkk, 1997). 

 

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Lemak Daging Sapi PO Jantan 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 7 menunjukkan bahwa masing-masing 

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

terhadap kadar lemak daging sapi PO jantan. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pemberian pakan silase isi rumen maka kadar lemak dari daging 

cenderung semakin meningkat. Nilai kadar lemak tertinggi terdapat pada 

perlakuan P3 (1,24%) pada Biceps femoris dan (1,12%) pada Longissimus dorsi, 

sedangkan nilai kadar lemak terendah diperoleh perlakuan P0 (0,88%) pada 

Biceps femoris dan perlakuan P1 ( 0,71%) pada Longissimus dorsi.  

Tabel 3. Rata-rata kadar lemak (%) daging sapi PO jantan yang diberi pakan silase 

isi rumen 

 

Bagian daging Perlakuan Rata-rata (%) 

Biceps femoris P0 0,88 + 0,20
 

 P1 1,08 + 0,74
 

 P2 1,16 + 0,28
 

 P3 1,24 + 0,34
 

Longissimus dorsi P0 0,82 + 0,12
 

 P1 0,71 + 0,32
 

 P2 1,10 + 0,21
 

 P3 1,12 + 0,18
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Kadar lemak yang cenderung meningkat karena pakan silase isi rumen 

mempunyai energi lebih tinggi daripada rumput gajah. Menurut Parakkasi (1999), 

dalam pertumbuhan hewan, energi dari makanan semula diprioritaskan untuk 

pembentukan tulang, kemudian untuk pembentukan jaringan otot daging, kalau 

masih berlebih baru untuk pembentukan lemak, oleh karena itu kadar energi 

ransum merupakan pertimbangan utama untuk hewan pedaging, membatasi energi 

akan menurunkan perlemakan. 

Ternak jika memiliki energi yang melebihi dari kebutuhan untuk hidup 

pokok maka energi yang berlebihan tersebut akan ditimbun dalam bentuk lemak. 

Hal ini juga dapat disebabkan oleh 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. 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 kurang 

berlemak daripada daging yang dihasilkan dari pakan yang mengandung 

konsentrat tinggi dan berserat rendah.  

Banyaknya asam yang terbentuk bervariasi tergantung macam ransum 

yang diberikan, adanya organisme dan faktor yang lainnya seperti pengolahan 

pakan dan frekuensi pemberian pakan. Asam asetat merupakan 2/3 sampai 3/4 

atau lebih dari jumlah keseluruhannya berturut-turut asam propionat dan asam 

butirat. VFA 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 
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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). 

 

4.4. Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar Mineral Daging Sapi PO Jantan 

Hasil analisis ragam pada Lampiran 8 menunjukkan bahwa masing-masing 

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

terhadap kadar mineral daging sapi PO jantan. Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 

semakin tinggi pemberian pakan silase isi rumen maka kadar mineral dari daging 

cenderung meningkat. Kadar mineral tertinggi terdapat pada perlakuan P3 

(1,13%) pada Biceps femoris dan (1,12%) pada Longissimus dorsi, sedangkan 

kadar mineral terendah terdapat pada perlakuan P0 (1,04%) pada Biceps femoris 

dan (1,04%) pada Longissimus dorsi. 

Tabel 4. Rata-rata kadar mineral (%) daging sapi PO jantan yang diberi pakan 

silase isi rumen 

Bagian daging Perlakuan Rata-rata (%) 

Biceps femoris P0 1,04 + 0,04
 

 P1 1,11 + 0,05
 

 P2 1,12 + 0,02
 

 P3 1,13 + 0,04
 

Longissimus dorsi P0 1,04 + 0,08
 

 P1 1,08 + 0,10
 

 P2 1,09 + 0,05
 

 P3 1,12 + 0,03
 

 

Kadar mineral yang tidak berbeda kemungkinan sapi yang digunakan 

dalam penelitian masih dalam masa pertumbuhan dan di samping itu umurnya 

juga sama sehingga kadar mineralnya relatif konstan. Hal ini dikuatkan oleh 

Soeparno (1992) bahwa kadar mineral relatif konstan selama pertumbuhan. Selain 

itu, variasi kadar mineral daging relatif kecil. Menurut Berg dan Butterfield 

(1979), kandungan mineral ternak meningkat dengan laju yang paling rendah 
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dibandingkan dengan komponen lainnya. Soeparno (1992) menyatakan bahwa 

deposisi mineral berdasarkan berat tubuh kosong bebas lemak, secara relatif 

adalah konstan. Sifat kimia nutrien yang diserap dan efisiensi konversi pakan 

menjadi komponen tubuh seperti protein, lemak, dan mineral ikut menentukan 

komposisi organ dan jaringan tubuh ternak. 
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BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberian pakan silase isi 

rumen memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar air 

tetapi tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap kadar protein, lemak, dan mineral. 

Pemberian pakan silase isi rumen sampai tingkat 100% cenderung menaikkan 

kadar protein, lemak, dan mineral tetapi menurunkan kadar air daging. Perlakuan 

terbaik diperoleh pada perlakuan 100% (P3) yang menghasilkan kualitas kimia 

daging yang  terbaik dengan nilai kadar air 76,16%, protein 20,72%, lemak 

1,24%, dan mineral 1,13% pada Biceps femoris, sedangkan pada Longissimus 

dorsi  nilai kadar air 75,91%, protein 20,69%, lemak 1,12%, dan mineral 1,12%. 

 

5.2. Saran  

Disarankan untuk menghasilkan kualitas kimia daging Sapi PO jantan yang 

baik, sebaiknya menggunakan perlakuan 100% (P3) silase isi rumen. 
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Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Kadar Air (AOAC, 1970: Ranggana, 

1979 dalam Sudarmadji, 1997) 

 

 

Prinsip dasar analisa kadar air adalah menguapkan air yang ada dalam 

bahan pangan dengan jalan pemanasan. 

1. Botol timbang dimasukkan dalam oven selama 24 jam, kemudian 

dimasukkan dalam eksikator selama 2 jam dan timbang beratnya (x gram). 

2. Sampel ditimbang 2 gram (y gram), kemudian dimasukkan ke dalam botol 

timbang yang diketahui beratnya. 

3. Sampel dalam botol timbang dikeringkan dalam oven 105
0
C selama          

4 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang beratnya      

(z gram) 

4. Perlakuan ini diulang sampai mencapai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 gram) 

 

Perhitungan : 

                             x + y  - z                    

Kadar air  = X 100% 

                             x +y 

 

Keterangan : x = Berat botol timbang 

    y = Berat sampel  

                          z = Berat botol timbang + sampel setelah di oven 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Kadar Protein dengan Menggunakan 

Metode Kjeldahl (AOAC, 1990) 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 3 gram dan dimasukkan ke dalam labu 

kjeldahl, ditambahkan 0,5 tablet kjeldahl dan 15 ml H2SO4 pekat, untuk 

blanko sama tapi tanpa sampel, kemudian didestruksi pada lemari asam 

pada suhu 200-250
0
C selama + 2-3 jam (sampai berwarna hijau jernih). 

2. Hasil destruksi ditambahkan akuades 50 ml kemudian dipindahkan ke 

dalam erlenmeyer dan ditambahkan 45% NaOH sebanyak 50 ml, 

selanjutnya didestilasi dan destilat ditampung dalam erlenmeyer yang telah 

diisi 100 ml asam boraks 3% ditambahkan 2-5 tetes indikator PP.  

3. Destilat yang diperoleh dititrasi dengan menggunakan H2SO4 0,1N sampai 

warna berubah menjadi merah muda. 

% Kadar protein dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

      (ml titrasi sampel – ml titrasi blanko) 

% N =                                                                      x n x 14 x 100 % 

                     Berat sampel 

 

% Kadar protein = % N x faktor koreksi protein (6,25) 

Keterangan : n = normalitas H2SO4 untuk titrasi 

          14 = BM nitrogen 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Kadar Lemak Dengan Menggunakan 

Metode Soxhlet (Woodman, 1941 dalam Sudarmadji, 1997) 

 

 

1. Sampel ditimbang sebanyak 2 gram yang telah dihaluskan, kemudian 

dibungkus kapas dan kertas saring, selanjutnya dimasukkan tabung 

ekstraksi soxhlet. 

2. Tabung ekstraksi diisi petroleum eter 100 ml. 

3. Kemudian air dingin dialirkan melalui kondensor dan diekstraksi selama   

4 jam. 

4. Hasil ekstraksi dipindah ke botol timbang yang telah diketahui beratnya, 

kemudian di oven selama 1 jam pada suhu 105
0
C. 

5. Didinginkan pada eksikator kemudian ditimbang. 

% Kadar lemak dapat dihitung dengan cara sebagai berikut : 

                             Hasil ekstraksi                    

Kadar lemak  =                                X 100% 

                             Berat Sampel                    
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Kadar Mineral (AOAC, 1990) 

 

1. Timbang cawan porselin yang telah disiapkan (A g). 

2. Cawan porselin dan sampel dari BK oven (B g) dimasukkan ke dalam tanur 

dengan suhu 550-600
0
C sampai warna putih atau menjadi abu-abu ± 4 jam. 

3. Cawan porselin diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator dan didiamkan 

selama 1 jam, kemudian ditimbang ( C g). 

 

Perhitungan: 

                                        C - A 

Kadar mineral =                                X 100% 

                                       B - A 

                

Keterangan: 

A = Berat cawan porselin (g) 

B = Berat cawan porselin + sampel dari BK oven 105
0
C (g) 

C = Berat cawan porselin + sampel setelah dimasukkan ke dalam tanur 550-600
0
C  

(g) 
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Lampiran 5. Analisis Ragam Kadar Air (%) Daging Sapi PO Jantan yang 

diberi Pakan Silase Isi Rumen 

 

 

1. Data kadar air (%) daging sapi PO jantan bagian Biceps femoris  
Ulangan Bagian 

Daging  
Perlakuan 

1 2 3 
Total 

Rata-

Rata 
Sd 

P0 78,64 79,00 77,98 235,62 78,54 0,52 

P1 77,10 76,93 76,79 230,82 76,94 0,16 

P2 76,68 75,96 75,85 228,49 76,163 0,45 Biceps 

femoris  P3 75,91 76,73 75,84 228,48 76,16 0,49 

 

FK   = (923,41)
2 

           12 

  = 71057,1690 

JK Umum  = (78,64
2
 +…+ 75,84

2
) – FK 

  = 71069,96 – 71057,1690 

  = 12,791 

JK Perlakuan = 235,62
2
+…+228,48

2
 – FK 

          3  

   = 11,313 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 12,791 – 11,313 

  = 1,478 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 11,313/3  

   = 3,771 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 1,478/8 

 =0,185 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 3,771 / 0,185 

   = 20,3838 

  

 

 

Hasil analisis ragam 

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 11,313 3,771 20,3838
** 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 1,478 0,185    

Umum 11      

Keterangan: ** = sangat berbeda nyata 
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BNT 0.01  = t 0.01 (8) x 
ulangan

KTgalat2
 

  = 3,36 x 0,3507 

  = 1,1784 

 

Tabel uji BNT Biceps femoris 

Perlakuan 
Rata-rata 

kadar air 
Notasi 

P3 76,16 a 

P2 76,163 a 

P1 76,94 ab 

P0 78,54 b 

 

 

2. Data kadar air (%) daging sapi PO jantan bagian Longissimus dorsi 
Ulangan Bagian 

Daging  
Perlakuan 

1 2 3 
Total 

Rata-

Rata 
Sd 

P0 76,95 77,54 76,88 231,37 77,12 0,36 

P1 76,81 76,67 76,86 230,34 76,78 0,25 

P2 76,28 76,08 76,20 228,56 76,19 0,20 Longissimus 

dorsi P3 76,04 75,76 75,94 227,74 75,91 0,15 

 

FK   = (918,01)
2 

          12 

  = 70228,53 

JK Umum  = (76,95
2
 +…+ 75,94

2
) – FK 

  = 70231,6007 – 70228,53 

  = 3,07 

JK Perlakuan = 231,37
2
+…+227,74

2
 – FK 

          3  

   = 2,7279 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 3,07 – 2,7279 

  = 0,3421 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 2,7279/3  

   = 0,9093 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 0,3421/8 

 =0,0428 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 0,9093 / 0,0428 

   = 21,2453 
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Hasil analisis ragam  

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 2,7279 0,9093 21,2453
** 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 0,3421 0,0428    

Umum 11      

Keterangan: ** = sangat berbeda nyata 

 

BNT 0.01  = t 0.01 (8) x 
ulangan

KTgalat2
 

  = 3,36 x 0,1703 

  = 0,5722 

 

Tabel uji BNT Longissimus dorsi 

Perlakuan 
Rata-rata 

kadar air 
Notasi 

P3 75,91 a 

P2 76,19 ab 

P1 76,78 b 

P0 77,12 b 
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Lampiran 6. Analisis Ragam Kadar Protein (%) Daging Sapi PO Jantan 

yang diberi Pakan Silase Isi Rumen 

 

 

1. Data kadar protein (%) daging sapi PO jantan bagian Biceps femoris 

Ulangan Bagian 

Daging  
Perlakuan 

1 2 3 
Total 

Rata-

Rata 
Sd 

P0 18,52 18,75 20,10 57,37 19,12 0,85 

P1 21,14 19,23 20,81 61,18 20,39 1,02 

P2 20,75 20,40 20,80 61,95 20,65 0,37 Biceps 

femoris  P3 20,71 19,81 21,63 62,15 20,72 0,91 

 

FK   = (242,65)
2 

           12 

  = 4906,5852 

JK Umum  = (18,52
2
 +…+ 21,63

2
) – FK 

  = 4916,8709– 4906,5852 

  = 10,2857 

JK Perlakuan = 57,37
2
+…+62,15

2
 – FK 

          3  

   = 4,9929 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 10,2857 – 4,9929 

  = 5,2928 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 4,9929/3  

   = 1,6643 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 5,2928/8 

 =0,6616 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 1,6643/ 0,6616 

   = 2,5156 

  

  

Hasil analisis ragam 

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 4,9929 1,6643 2,5156
 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 5,2928 0,6616    

Umum 11      
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2. Data kadar protein (%) daging sapi PO jantan bagian Longissimus dorsi 

Ulangan  Bagian 

Daging  
Perlakuan 

1 2 3 
Total 

Rata-

Rata 
Sd 

P0 18,55 20,44 21,36 60,35 20,12 1,43 

P1 20,55 19,65 20,24 6044 20,15 1,04 

P2 20,17 19,94 20,75 60,86 20,29 0,69 Longissimus 

dorsi P3 20,51 20,70 20,87 62,08 20,69 0,18 

 

 

FK   = (243,73)
2 

           12 

  = 4950,3594 

JK Umum  = (18,55
2
 +…+ 20,87

2
) – FK 

  = 4955,9302 – 4950,3594 

  = 5,5708 

JK Perlakuan = 60,35
2
+…+62,08

2
 – FK 

          3  

   = 0,6346 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 5,5708 – 0,6346 

  = 4,9362 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 0,6346/3  

   = 0,2115 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 5,5708/8 

 =0,6170 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 0,2115/ 0,6170 

   = 0,3428 

  

  

Hasil analisis ragam  

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,6346 0,2115 0,3428
 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 4,9362 0,6170    

Umum 11      

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Lampiran 7. Analisis Kadar Lemak (%) Daging Sapi PO Jantan yang diberi 

Pakan Silase Isi Rumen 

 

 

1. Data kadar lemak (%) daging sapi PO jantan bagian Biceps femoris 

Ulangan Bagian 

Daging  
Perlakuan 

1 2 3 Total  

Rata-

Rata Sd 

P0 0,71 1,03 0,91 2,65 0,88 0,16 

P1 0,46 1,90 0,88 3,24 1,08 0,74 

P2 1,08 1,48 0,93 3,49 1,16 0,28 Biceps 

femoris  P3 1,25 1,58 0,90 3,73 1,24 0,34 

 

 

FK   = (13,11)
2 

          12 

  = 14,3227 

JK Umum  = (0,71
2
 +…+ 0,90

2
) – FK 

  = 16,0797 – 14,3227 

  = 1,757 

JK Perlakuan = 2,65
2
+…+3,73

2
 – FK 

          3  

   = 0,215 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 1,757 – 0,215 

  =1,542 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 0,215/3  

   = 0,0717 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 1,542/8 

 =0,1928 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 0,0717/ 0,1928 

   = 0,3729 

  

  

Hasil analisis ragam  

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,215 0,0717 0,3729
 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 1,542 0,1928    

Umum 11      
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2. Data kadar lemak (%) daging sapi PO jantan bagian Longissimus dorsi 

Ulangan Bagian 

Daging  
Perlakuan 

1 2 3 Total  

Rata-

Rata Sd 

P0 0,88 0,68 0,89 2,45 0,82 0,12 

P1 0,40 1,04 0,68 2,12 0,71 0,32 

P2 0,97 1,15 1,17 3,29 1,10 0,21 Longissimus 

dorsi P3 1,22 0,91 1,23 3,36 1,12 0,35 

 

 

FK   = (11,22)
2 

          12 

  = 10,4907 

JK Umum  = (0,88
2
 +…+ 1,23

2
) – FK 

  = 11,1946 – 10,4907 

  = 0,7039 

JK Perlakuan = 2,45
2
+…+3,36

2
 – FK 

          3  

   = 0,3795 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 0,7039 – 0,3795 

  =0,3244 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 0,3795/3  

   = 0,1265 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 0,3244/8 

 =0,0406 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 0,1265/ 0,0406 

   =3,1158 

  

  

Hasil analisis ragam  

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,3795 0,1265 3,1158
 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 0,3244 0,0406    

Umum 11      
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Lampiran 8. Analisis Kadar Mineral (%) Daging Sapi PO Jantan yang diberi 

Pakan Silase Isi Rumen 

 

 

1. Data kadar mineral (%) daging Sapi PO jantan bagian Biceps femoris 

Ulangan Bagian 

Daging 
Perlakuan 

1 2 3 
Total 

Rata-

Rata 
Sd 

P0 1,03 1,01 1,08 3,12 1,04 0,04 

P1 1,16 1,06 1,10 3,32 1,11 0,05 

P2 1,12 1,10 1,13 3,35 1,12 0,01 Biceps 

femoris  P3 1,12 1,09 1,17 3,38 1,13 0,04 

 

 

FK   = (13,17)
2 

          12 

  = 14,4541 

JK Umum  = (1,03
2
 +…+ 1,17

2
) – FK 

  = 14,4793 – 14,4541 

  = 0,0252 

JK Perlakuan = 3,12
2
+…+3,38

2
 – FK 

          3  

   = 0,0138 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 0,0252 – 0,0138 

  =0,0114 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 0,0138/3  

   = 0,0046 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 0,0114/8 

 =0,0014 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 0,0046/ 0,0014 

   =3,2857 

  

  

Hasil analisis ragam  

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,0138 0,0046 3,2857
 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 0,0114 0,0014    

Umum 11      
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2. Data kadar mineral (%) daging sapi PO jantan bagian Longissimus dorsi 

Ulangan Bagian 

Daging 
Perlakuan 

1 2 3 
Total 

Rata-

Rata 
Sd 

P0 1,02 0,98 1,13 3,13 1,04 0,08 

P1 0,97 1,11 1,16 3,24 1,08 0,07 

P2 1,14 1,07 1,05 3,26 1,09 0,05 Longissimus 

dorsi P3 1,16 1,11 1,10 3,37 1,12 0,04 

 

 

FK   = (13,0)
2 

          12 

  = 14,0833 

JK Umum  = (1,02
2
 +…+ 1,10

2
) – FK 

  = .14,131 – 14,0833 

  = 0,0477 

JK Perlakuan = 3,13
2
+…+3,37

2
 – FK 

          3  

   = 0,0097 

JK Galat  = JK umum – JK perlakuan 

  = 0,0477 – 0,0097 

  =0,038 

KT Perlakuan  = JK perlakuan  

    (t - 1) 

   = 0,0097/3  

   = 0,0032 

KT Galat   = JK galat  

         t(r-1) 

   = 0,038/8 

 =0,0048 

F Hitung   = KT perlakuan / KT galat 

   = 0,0032/ 0,0048 

   =0,6667 

  

  

Hasil analisis ragam  

F Tabel Sumber 

Keragaman 

Derajat 

Bebas 
JK KT 

F Hitung F 0,05 F 0,01 

Perlakuan 3 0,0097 0,0032 0,6667
 

4,04 7,59 

Galat Percobaan 8 0,038 0,0048    

Umum 11      
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Lampiran 9. Hasil analisa kandungan nutrisi bahan pakan di Laboratorium 

Nutrisi Dan Makanan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong 

Grati Pasuruan 

 

 

 Rumput Gajah Silase Konsentrat 

Kadar air 72,057 62,030 16,245 

*BK 27,943 37,970 83,755 

*PK 6,602 5,323 13,648 

*LK 2,719 2,221 3,346 

*SK 27,941 7,360 17,564 

*Kadar abu 13,496 7,368 12,849 

BETN 49,243 71,861 52,593 

TDN 56,545 69,883 61,544 

Energi total kcal/kg 2181,90 3010,90 2313,477 

 

Keterangan : *  hasil analisa berdasarkan perhitungan bahan kering 
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Lampiran 10. Data Asam Asetat, Asam Butirat, dan Asam Laktat dalam 

Ransum yang dianalisa oleh Isnandar (2008) 

 

 

 Asam asetat Asam Butirat Asam Laktat 

P0 0,207584 0,009339 0,657698 

P1 0,53336 0,062755 5,187569 

P2 0,599634 0,075978 6,485498 

P3 0,61953 0,107807 6,649945 
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Lampiran 11. Rataan nilai ekonomis harga ransum (dalam kg segar)   

 

• Silase IRS (setiap 1 ton silase) 

 

IRS  (800)kg  = Rp. 100.000 

Onggok  (200 kg) = Rp. 160.000 

Molases (40 kg)             = Rp.   80.000 

Lb. plantarum (100 ml) = Rp.     6.000 

Total              = Rp 346.000/ton 

                  Rp 346/kg 

 

• Rumput gajah = Rp. 300/kg 

 

• Konsentrat = Rp. 2.500/kg 

 

 

Bobot badan  sapi 300 kg  

 

Rataan harga ransum  = 40% konsentrat + 60% rumput gajah 

                                    =(3% x 300) x 40% (100:84) + (3% x 300) x 60% (100:18) 

   = 4,28 kg + 30 kg 

   = Rp. 10.700 + Rp. 9.000 

   = Rp. 19.700/ekor/hari 

 

Rataan harga ransum  = 40% konsentrat + 60% silase isi rumen 

                                    =(3% x 300) x 40% (100:84) + (3% x 300) x 60% (100:38) 

   = 4,28 kg + 14,21 kg 

   = Rp. 10.700 + Rp. 4.917 

   = Rp. 15.617/ekor/hari 
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Lampiran 12. Bobot Badan dan Persentase Karkas Sapi PO Jantan 

 

Kode Bobot badan 
awal (kg) 

Bobot badan 
akhir (kg) 

Persentase 
karkas (%) 

204 250 52,80 

358 404 50,74 

P0 

288 340 55,92 

256 317 58,85 

268 331 55,29 

P1 

336 395 55,95 

300 368 55,03 

256 298 57,34 

P2 

346 412 58,01 

286 343 54,08 

318 407 55,56 

P3 

330 386 60,10 
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