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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ternak ruminansia memiliki keistimewaan pada

alat pencernaanya, yaitu memiliki rumen yang digunakan

sebagai tempat fermentasi dan membantu pemecahan

pakan berserat kasar tinggi dan berkualitas rendah

(Usman, 2013). Ternak ruminansia dapat memanfaatkan

sumber karbohidrat berasal dari hijauan yang tidak dapat

dimanfaatkan ternak non-ruminansia. Sumber

karbohidrat tersebut, menurut Preston and Leng (1987),

berupa selulosa, hemiselulosa dan pektin yang berikatan

dengan lignin yang ada pada dinding sel tanaman pakan

dan berfungsi memperkuat struktur sel tanaman. Adanya

struktur tersebut dalam tanaman menjadikannya sebagai

sumber utama serat kasar yang juga dibutuhkan bagi

ternak ruminansia, yang mana dapat merangsang

perkembangan organ rumen ternak dalam mencerna

pakan agar lebih optimal. Hal ini akan meningkatkan

fungsi rumen dengan adanya aktivitas mikroba rumen

untuk mencerna serat kasar pakan atau substrat lain yang
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tidak mampu dicerna oleh tenak sendiri. Namun, Serat

kasar yang tinggi melebihi kebutuhan akan menurunkan

kecernaan dan konsumsi pakan. Serat kasar yang tinggi

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk didegradasi

dalam rumen sehingga akan menyebabkan waktu tinggal

pakan di dalam rumen lebih lama.

Hijauan yang merupakan sumber karbohidrat

struktural dan konsentrat yang sebagian besar

mengandung karbohidrat non struktural, akan

difermentasi di dalam rumen dengan bantuan mikroba.

Karbohidrat non struktural lebih mudah dan lebih cepat

terfermentasi di dalam rumen dibandingkan dengan

karbohidrat struktural (Jouany, 1994). Fermentasi

tersebut akan menghasilkan beberapa produk akhir

dengan jumlah yang bervariasi. Salah satu produk akhir

tersebut yang utama adalah asam lemak terbang atau

Volatile Fatty Acids (VFA) dengan komponen  utama

terdiri  atas  asam asetat, propionat dan butirat. VFA

yang dihasilkan dari fermentasi serat kasar tersebut

merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi.



3

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan sapi lokal

Indonesia yang memiliki ketahanan adaptasi untuk iklim

tropis. Sapi PO mampu beradaptasi dengan pakan yang

berkualitas rendah dengan kandungan serat kasar pakan

yang tinggi yang berasal dari hasil samping pertanian

atau perkebunan. Belum banyak diketahui mengenai

karakteristik dari produk metabolisme seperti VFA pada

sapi PO sehingga dapat beradaptasi dengan pakan yang

tinggi akan serat kasar. Sementara itu, kandungan VFA

rumen dapat berpengaruh pada konsumsi dan kecernaan

pakan.

Produksi VFA banyak dipengaruhi oleh kualitas

pakan yang dikonsumsi ternak, khususnya dalam hal

kandungan serat kasar pakan. Asam asetat dan propionat

merupakan komponen utama VFA hasil fermentasi

dalam rumen. Secara umum jumlah produksi VFA yang

utama adalah C2=65%, C3=21% dan C4=14%

(McDonald, Edward, Greenhalgh and Morgan, 2002).

Produksi asam propionat akan lebih tinggi jika pakan

banyak mengandung konsentrat, karena asam propionat

dihasilkan dari pemecahan karbohidrat yang mudah

dicerna di dalam rumen. Produksi asam asetat akan tinggi
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jika pakan kaya akan kandungan serat kasar dari hijauan

pakan. Sementara itu, nilai rasio Asetat/Propionat (C2/C3)

sering digunakan sebagai indikator kualitas pakan dan

tingkat pemanfaatannya di rumen. Menurut Parakkasi

(1999) pemberian pakan dengan sumber karbohidrat

yang mudah tercerna akan menurunkan rasio C2/C3, dan

sebaliknya jika diberikan pakan dengan sumber

karbohidrat yang berasal dari hijauan. Suparwi (2011)

menambahkan, rasio C2/C3 pada sapi secara umum yang

diberi pakan hijauan dan konsentrat dengan imbangan

berbeda yaitu 60:40, 40:60 dan 20:80 diperoleh rasio

C2/C3 berturut-turut 3,2, 2,5 dan 1,8.

Serat kasar yang merupakan sumber karbohidrat

bagi ternak ruminansia, diketahui memilki pengaruh pada

produksi VFA khususnya nilai rasio C2/C3. Meskipun

ternak ruminansia mampu mencerna pakan dengan

kandungan serat kasar yang tinggi, masih belum banyak

diketahui jumlah imbangan serat kasar yang tepat dalam

pakan agar dapat dicerna secara optimal untuk memenuhi

kebutuhan sapi PO. Berdasarkan hal tersebut, untuk

mengetahui imbangan serat kasar yang tepat guna

menghasilkan produksi VFA cairan rumen yang optimal
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khususnya rasio C2/C3 pada sapi PO, dilakukan penelitian

mengenai pengaruh pemberian pakan dengan kandungan

serat kasar yang berbeda pada sapi PO terhadap

konsumsi, kecernaan dan rasio C2/C3.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang

diambil adalah bagaimana pengaruh pemberian pakan

dengan kandungan serat kasar yang berbeda pada sapi

PO terhadap produksi VFA dan rasio C2/C3 di dalam

rumen serta konsumsi dan kecernaan pakan.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi

pengaruh pemberian pakan dengan level serat kasar yang

berbeda terhadap konsumsi, kecernaan dan rasio C2/C3

pada sapi PO sehingga dapat diperoleh kandungan serat

kasar yang optimal dalam pakan pada sapi PO.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan informasi tentang penggunaan serat kasar
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dalam pakan serta pengaruhnya terhadap konsumsi,

kecernaan dan rasio C2/C3 pada sapi PO.

1.5. Kerangka Pikir

Sapi merupakan ternak ruminansia yang

membutuhkan hijauan atau sumber serat kasar yang lain

dalam pakannya. Serat kasar tersebut merupakan sumber

karbohidrat tidak larut yang dicerna secara fermentatif

oleh mikroba di dalam rumen dan menghasilkan salah

satunya berupa Volatile Fatty Acids (VFA). VFA

dimanfaatkan oleh ternak inang sebagai sumber energi.

Serat kasar mengandung selulosa, hemiselulosa dan

lignin. Kadar serat kasar tanaman terendah terdapat pada

tanaman yang masih sangat muda dan cenderung naik

bila tanaman semakin tua. Selulosa dan hemiselulosa

tidak dicerna oleh enzim-enzim yang dihasilkan termak

ruminansia, tetapi dicerna oleh mikroba, yang juga dapat

mencerna pati dan karbohidrat yang larut dalam air

(Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan

Lebdosoukojo, 1998). Produk akhir dari fermentasi

karbohidrat di dalam rumen adalah VFA dengan

komponen utama terdiri atas asam asetat (C2), propionat
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(C3) dan butirat (C4), yang merupakan sumber energi

bagi ternak ruminansia (McDonald et al., 2002).

Besarnya produksi VFA-total maupun jumlah

molar masing-masing C2, C3 dan C4 merupakan petunjuk

besarnya senyawa ketogenik maupun glukogenik,

disamping menunjukkan besarnya laju fermentasi.

Produksi VFA penting untuk mengetahui proses

fermentasi karbohidrat dan berhubungan dengan

produktivitas ternak karena sebagian besar VFA dalam

rumen berasal dari fermentasi karbohidrat pakan

(Hungate, 1966). Masing-masing jenis karbohidrat akan

menghasilkan  produk  fermentasi  rumen yang spesifik,

akibatnya jumlah molar masing-masing (C2, C3 dan C4)

juga berbeda-beda (Suwandyastuti, 2013). Konsentrasi

total VFA bervariasi menurut jenis pakan yang diberikan

dan waktu pengambilan cairan rumen, tetapi normalnya

sekitar 70-150 mmol/liter. Serat kasar hijauan yang sudah

tua menyebabkan produksi campuran VFA yang tinggi

(sekitar 70%) proporsi C2. Sedangkan hijauan pakan

yang masih muda menyebabkan proporsi C2 lebih rendah

dan proporsi C3 semakin meningkat. Pakan dengan

konsentrat penuh dapat menghasilkan proporsi C3
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melebihi proporsi C2 (McDonald et al., 2002).

Perbandingan C2 dan C3 sering digunakan sebagai

indikator, karena dengan mengetahui perbandingan C2/C3

akan diketahui efisiensi penggunaan energi dan kualitas

produk yang dihasilkan. Apabila proporsi konsentrat

dalam pakan tinggi terutama konsentrat yang

mengandung karbohidrat yang mudah difermentasi

seperti pati, maka asam propionat (C3) retlatif lebih

banyak diproduksi, akibatnya menurunkan perbandingan

C2/C3 (Soebarinoto, Chuzaemi dan Mashudi, 1991).

Serat kasar juga berpengaruh pada tingkat

konsumsi dan kecernaan. Menurut Tillman dkk (1998)

serat kasar mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap

kecernaan pada organ pencernaan. Secara umum, setiap

penambahan 1% serat kasar dalam tanaman pakan

menyebabkan penurunan kecernaan bahan organiknya

sekitar 0,7-0,1 unit. ). Semakin banyak bahan yang dapat

dicerna melalui saluran pencernaan akan menyebabkan

lebih banyak ruangan yang tersedia untuk penambahan

pakan. Pakan yang memiliki  kecernaan tinggi dapat

dicerna cepat dalam organ dan akan diikuti dengan

peningkatan konsumsi ternak. Zat pakan yang cepat
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dicerna akan mempercepat laju perpindahan antar organ

pecernaan sehingga mempercepat pengosongan lambung

ternak untuk dapat diisi kembali. Namun untuk ternak

ruminansia, pakan berserat kasar tinggi membutuhkan

waktu yang lebih lama untuk dapat dicerna di dalam

rumen (Chuzaemi, 2012). Sehingga untuk

memaksimalkan degradasi pakan berserat kasar tinggi

dibutuhkan waktu yang lebih lama dalam rumen dan

akan menurunkan tingkat konsumsi pakan karena akan

memperlambat laju perpindahan pakan antar organ

pencernaan namun dapat meningkat kecernaan pakan

berserat karena proses pecernaan yang lebih optimal.

1.6. Hipotesis

Pemberian pakan dengan kandungan serat kasar

yang tinggi pada sapi PO, dapat menurunkan konsumsi,

kecernaan pakan dan produksi asam propionat dalam

rumen, namun meningkatkan produksi asam asetat

sehingga menyebabkan tingginya rasio asam

asetat/propionat.


