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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Peranakan Ongole (PO)

Sapi Peranakan Ongole (PO) merupakan sapi yang

berasal dari persilangan antara bangsa sapi Ongole

(India) yang merupakan sapi domestikasi golongan sapi

Zebu (berpunuk) yaitu Bos indicus dengan bangsa sapi

Jawa (sapi lokal). Bangsa sapi ini baru terbentuk sekitar

tahun 1930 melalui sistem persilangan grading up

(Astuti, 2004). Menurut Blakely and Bade (1985), sapi

PO termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Class : Mammalia

Ordo : Artiodaktila

Sub Ordo : Ruminansia

Family : Bovidae

Genus : Bos

Species : Bos indicus

Menurut Hardjosubroto (2004), sejarah

terbentuknya sapi Peranakan Ongole dimulai pada tahun
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1812, pemerintah daerah Jawa Timur telah memasukkan

sapi Zebu dari India, yang kemudian pada tahun 1897

importasi tersebut dilarang karena kekhawatiran terhadap

penyakit rinderpest. Namun, pada tahun 1905,

pemasukan sapi Ongole dari India dimulai lagi, yang

kemudian ditempatkan (dikarantina) di pulau Sumba.

Sapi Ongole ternyata dapat berkembang dengan baik di

pulau tersebut sehingga pulau Sumba dapat menjadi

sumber bibit sapi Ongole, yang kemudian disebut sebagai

sapi Sumba Ongole (SO). Pada tahun 1915-1929 sapi SO

mulai disebarkan ke Pulau Jawa. Penyebaran di Pulau

Jawa dilakukan melalui program "Ongolisasi" yang

dilengkapi dengan pola penyebarannya, yakni melalui

program "Kontrak Sumba". Dampak dari program

tersebut adalah sapi Jawa telah musnah dan terciptalah

sapi Peranakan Ongole (PO) sebagai akibat terjadinya

persilangan antara sapi SO dengan sapi Jawa. Sejak saat

itu terdapat sapi-sapi lokal yang terdiri atas (1) sapi Bali ;

(2) sapi Madura; (3) sapi Sumba Ongole; dan (4) sapi

Peranakan Ongole. Dari keempat sapi tersebut, sapi Bali

dan sapi Madura dapat dikatakan merupakan sapi asli

Indonesia.
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Jumlah populasi sapi PO yang tersebar di 8

propinsi memiliki potensi sebagai sumber bibit dengan

jumlah 75.000 sampai 778.000 ekor dan pertumbuhan

populasi sebesar 2,8 sampai 6,5% (anonimous, 2012).

Sapi PO mempunyai ciri-ciri morfologi tubuh besar dan

panjang dengan punuk yang besar; warna kulit daerah

sekitar kepala, leher, lutut dan ekor berwarna abu-abu

gelap atau hitam pada jantan; gelambir terdapat mulai

dari bawah leher memanjang sampai perut. (Satriani,

Farajallah dan Muladno, 2002).

2.2. Serat Kasar Pakan

Analisis proksimat membagi karbohidrat menjadi

dua komponen yaitu serat kasar (SK) dan bahan ekstrak

tanpa nitrogen (BETN). Serat kasar mengandung

selulosa, hemiselulosa dan polisakarida lain yang

berfungsi sebagai bahan pelindung tanaman. Kadar serat

kasar tanaman terendah terdapat pada tanaman yang

masih muda dan cenderung naik bila tanaman semakin

tua (Tillman dkk., 1998). Menurut Anggorodi (1994)

yang disebut dengan serat kasar adalah semua zat organik

yang tidak dapat larut dalam H2SO4 0,3 N dan dalam
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NaOH 1,5 N yang berturut-turut dimasak selama 30

menit. Sumber karbohidrat tidak tercerna oleh hewan

monogastrik diantaranya adalah selulosa, hemiselulosa

dan pektin yang terdapat dalam dinding sel tanaman

berikatan lignin yang hanya dapat dicerna oleh mikroba

baik dalam kondisi aerob maupun anaerob (Preston and

Leng, 1987).

Selulosa adalah suatu polisakarida yang

mempunyai formula umum seperti pati (C6H10O5)n yang

terdapat sebagian besar dalam dinding sel dan bagian-

bagian berkayu dari tumbuh-tumbuhan (Anggorodi,

1994). Selulosa murni adalah suatu homoglikan dengan

berat molekul tinggi yang mana banyak unit ß-glukosa

berikatan dengan ikatan 1,4-. Pada dinding sel tanaman,

selulosa berikatan secara fisik dan kimia dengan

komponen lain, khususnya hemiselulosa dan lignin

(McDonald et al., 2002). Selulosa berhubungan erat

dengan lignin dan kombinasi ligno-selulosa dan

kombinasi ini dapat merupakan bagian terbesar dari

sebagian tanaman terutama jerami sehingga selulosa

lebih tahan terhadap pereaksi kimia jika dibandingkan

dengan sakarida yang lain (Ranjhan, 1997).
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Hemiselulosa adalah kumpulan polisakarida yang

beragam dan pada tanaman mengandung komposisi yang

sangat berbeda pada satu spesies tanaman dengan yang

lain. Karakteristik yang umum dari hemiselulosa

digambarkan sebagai suatu fraksi yang dapat larut pada

asam dan alkali serta berikatan kuat dengan lignin dan

polisakarida yang lain (Van Soest, 1994). Struktur dari

hemiselulosa tersusun terutama oleh unit D-glukosa, D-

galaktosa, D-mannosa, D-xylosa dan L-arabinosa yang

semuanya disatukan dengan kombinasi berbeda oleh

ikatan glikosidik yang bervariasi (McDonald et al.,

2002).

Lignin tidak termasuk dalam karbohidrat, namun

keberadaannya berikatan dengan bagian serat kasar yang

lain sehingga dibicarakan bersama karbohidrat. Lignin

memberikan ketahanan secara kimia maupun biologis

dari dinding sel dan kekuatan pada tanaman. Keberadaan

lignin menjadi pembatas yang penting untuk diketahui

dalam ilmu nutrisi hewan karena tingginya tingkat

ketahanannya terhadap degradasi kimia pada hewan

hebivora dan sistem pencernaan anaerob. Beberapa

produk dari kayu, hay yang dewasa dan jerami, kaya
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akan kandungan lignin sehingga memiliki tingkat

kecernaan yang rendah (McDonald et al., 2002). Jenis

dan konsentrasi lignin bervariasi antara jenis tanaman

dengan tanaman lainnya. Lignin dari rumput-rumputan

lebih mudah terlarut pada alkali dari pada lignin yang

berasal dari tanaman kayu atau hijauan yang lain (Van

Soest, 1994). Berikut ini disajikan data kandungan serat

kasar dalam bahan kering dari beberapa bahan pakan

pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan bahan kering dan serat kasar

beberapa bahan pakan.

Bahan Pakan BK% SK%

Rumput Rajaa 18,9 30,4

Rumput

Gajahb 20,3 33,6

Dedak Padib 91,3 18,5

Kulit Kopib 91,8 21,7

Sumber : aSoeharsono dkk (2009)
bHartati dkk (2006)
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2.3. Pencernaan Karbohidrat dalam Rumen

Pada umumnya kemampuan hewan untuk

mencerna serat kasar tergantung dari jenis alat

pencernaan yang dimiliki hewan tersebut dan tergantung

pula dari mikroba yang terdapat di dalam alat

pencernaan, dalam hal ini, hewan ruminansia mempunyai

alat pencernaan yang paling sempurna untuk mendukung

mikroba mencerna serat kasar pakan (Anggorodi, 1994).

Pakan ternak ruminansia terdiri dari 60-70% adalah

karbohidrat dengan komponen utama berupa

polisakarida. Sebagian besar dalam pakan hijauan

terdapat sebagai selulosa, hemiselulosa serta lignin,

sedangkan dalam pakan konsentrat terdapat sebagai pati

(Soebarinoto dkk., 1991). Selulosa dan hemiselulosa

tidak dicerna oleh enzim-enzim yang dihasilkan ternak

ruminansia, tetapi dicerna oleh mikroba, yang juga dapat

mencerna pati dan karbohidrat yang larut dalam air.

Namun, lignin tidak dapat dicerna baik oleh ruminansia

maupun mikroba (Tillman dkk., 1998). Ditambahkan

pula oleh McDonald et al (2002) bahwa semua jenis

karbohidrat, kecuali lignin, akan dipecah oleh mikroba

dalam rumen.
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Pakan ruminansia banyak mengandung selulosa,

hemiselulosa dan kemudian pati dan karbohidrat yang

larut dalam air. Pada tingkat pertama, pencernaan

karbohidrat baik struktural maupun non-strukstural dalam

rumen adalah dengan katalisator enzime mikroba

intraseluler (Tillman dkk., 1998). Polisakarida akan

dikonversi terlebih dahulu menjadi disakarida dan

kemudian menjadi gula-gula sederhana (Soebarinoto

dkk., 1991). Degradasi selulosa secara enzimatis

menghasilkan senyawa oligosakarida, disakarida, dan

monomer glukosa yang bersifat larut.

Proses pemecahan secara enzimatis terjadi dengan

adanya enzim selulase. Enzim selulase dihasilkan oleh

mikroba yang bersifat selulolitik. Proses pemecahan

selulosa oleh aktivitas enzim selulase sangat dipengaruhi

oleh struktur fisik dari substrat, bentuk kristal umunya

sulit dicerna dari pada bentuk amorf.  Mikroba selulolitik

minimal memproduksi 2 unit enzim selulase yaitu

endo1,4 β-glukanase yang berperan menghidrolisis serat

selulosa menjadi rantai pendek, kemudian oleh enzim

ekso 1,4 β-glukanase yang akan memecah rantai pendek
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itu  untuk  menghasilkan  senyawa sederhana terlarut

(Charrier and Brune, 2003)

Selulosa dengan selulase dari mikroba diuraikan

menjadi selobiosa, kemudian dirubah menjadi glukosa-1-

fosfat dengan enzim ß-1,4-glukosidase. Pati dan dekstrin

akan dipecah terlebih dahulu dengan enzim amilase

menjadi maltosa dan isomaltosa selanjutnya diubah

kembali menjadi glukosa atau glukosa-1-fosfat dengan

bantuan enzim maltase. Pentosa adalah produk utama

dari pemecahan hemiselulosa oleh enzim hemiselulase

yang memotong ikatan ß-1,4 dan menghasilkan xilosa

dan asam uronat. Asam uronat juga diperoleh dari pektin-

pektin yang dihidrolisis terlebih dahulu menjadi asam

pektik dan metanol oleh pektinesterase. Asam pektik

kemudian diubah oleh enzim poligalakturonidase

menjadi asam galakturonik yang dengan mudah dapat

diubah menjadi xilosa. Xilosa juga dapat dihasilkan dari

hidrolisis xilan-xilan yang terkandung banyak dalam

rumput-rumputan. Gula-gula sederhana yang dihasilkan

dari degradasi karbohidrat pada tingkat pertama jarang

terdeteksi dalam cairan rumen karena dengan segera

diserap dan dimetabolisme secara intraseluler oleh
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mikroba. Pada metabolisme karbohidrat tahap kedua,

piruvat menjadi kunci selanjutnya untuk menghasilkan

produk akhir yang utama berupa asam asetat, propionat

dan butirat serta karbondioksida dan metana (McDonald

et al., 2002).

Proses fermentasi yang dilakukan oleh mikroba di

dalam retikulo-rumen, menghasilkan yang utama adalah

VFA, terutama asam asetat (C2), asam propionat (C3)

dan asam butirat (C4), disamping menghasilkan pula

isobutirat, isovalerat, n-valerat dan laktat. VFA inilah

merupakan sumber energi utama untuk kebutuhan ternak

induk semang (Soebarinoto dkk., 1991). Ditambahkan

oleh Tillman dkk (1998) Asam asetat, propionat dan

butirat, CO2 dan gas metan merupakan hasil akhir

pencernaan mikroba dan metabolisme karbohidrat pakan.

2.4. Konsumsi Pakan

Konsumsi pakan adalah jumlah pakan yang dapat

dimakan oleh ternak per satuan bobot badan dalam waktu

tertentu (Soebarinoto dkk., 1991). Konsumsi merupakan

aspek yang penting untuk mengevaluasi bahan pakan.

Keragaman kapasitas produksi ternak yang disebabkan
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oleh pakan yang paling utama adalah konsumsi,

sedangkan konsumsi sangat dipengaruhi oleh gerakan

laju pakan dalam saluran pencernaan yang tidak lain

sangat dipengaruhi oleh tingkat kecernaan (Chuzaemi

dan Hartutik, 1990). Konsumsi pakan adalah jumlah

pakan yang dikonsumsi oleh hewan bila bahan pakan

tersebut diberikan secara ad libitum, yang dapat

disamakan pula dengan palatabilitas atau

menggambarkan palatabilitas. Tingkat konsumsi seekor

sapi pedaging dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

kompleks yang terdiri dari: hewannya sendiri, pakan

yang diberikan dan lingkungan tempat hewan tersebut

dipelihara (Parakkasi, 1999).

Pemberian pakan beberapa kali dalam sehari akan

mencegah konsumsi yang berlebihan dan dapat

meningkatkan produksi, karena pemberian pakan yang

sedikit dan berulang-ulang akan meningkatkan efisiensi

mikroba rumen mencerna pakan, sedangkan pemberian

sekaligus dalam jumlah besar akan menyebabkan

kehilangan banyak nutrien karena pakan banyak yang

lolos dari degradasi dalam rumen (Arora, 1989).

Pemberian pakan dalam jumlah besar akan mempercepat
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laju aliran pakan dalam usus sehingga mengurangi

kecernaan, karena pakan lebih cepat meninggalkan

rumen sebelum proses pencernaannya selesai. Pakan

yang bekualitas baik, tingkat konsumsinya relatif lebih

tinggi dibanding dengan pakan yang berkualitas rendah.

Ternak yang mengkonsumsi pakan sesuai dengan

kebutuhan energinya akan memberikan tingkat produksi

yang optimal sedangkan kekurangan energi pada ternak

akan mengurangi beberapa fungsi produksi (Tillman

dkk., 1991). Pada Tabel 2 disajikan hasil penelitian

konsumi pakan pada sapi PO dengan imbangan hijauan

dan konsentat yang berbeda dalam BK.

Tabel 2. Konsumsi BK pada sapi PO dengan imbangan
BK hijauan dan konsentrat berbeda

Hijauan :

Konsentrat

SK Pakan (%) Konsumsi BK

(%BB)

30 : 70a 22,4 2,01

20 : 80b 22,0 2,30

20 : 80b 23,3 2,40

15 : 85c 27,6 3,13

Sumber : aRianto dkk., (2007)
bNgadiyono dkk., (2008)
cDe Carvalho dkk., (2010)
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Peningkatan konsumsi pakan sejalan dengan

pertumbuhan ternak. Namun, kandungan SK pakan yang

tinggi akan menurunkan tingkat konsumsi pada ternak,

demikian pula pakan yang kecernaannya rendah akan

menurunkan konsumsi pakan ternak. Tingkat konsumsi

dibatasi pula oleh kebutuhan energi dari hewan, dalam

hal ini serat kasar mempunyai hubungan positif dengan

tingkat konsumsi dimana kenaikan tingkat serat kasar

akan menurunkan tingkat kecernaan pakan sehingga akan

mendorong hewan untuk mengkonsumsi pakan guna

memenuhi kebutuhan energinya. Tingginya kandungan

energi dalam pakan, mengakibatkan ternak ruminansia

akan membatasi konsumsinya bila kebutuhan energi

terpenuhi walaupun kapasitas rumen masih mampu

menampung lebih banyak atau dikenal sebagai kontrol

fisiologis konsumsi pakan (Parakkasi, 1999). Waktu

tinggal pakan dalam rumen yang lama memberi

kesempatan mikroba rumen mencerna pakan lebih lama,

sebaliknya waktu tinggal pakan di dalam rumen yang

relatif singkat memungkinkan pakan cepat meninggalkan

saluran pencernaan sehingga akan meningkatkan

konsumsi pakan (Poppi et al., 1981).
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2.5. Kecernaan Pakan

Kecernaan (digestibility) adalah bagian zat dari

pakan yang tidak diekskresikan dalam feses, biasanya

dinyatakan dalam dasar bahan kering dan jika dinyatakan

dalan persentase disebut dengan “koefisien cerna”

(Tillman dkk., 1998). Pada dasarnya, pengukuran daya

cerna adalah suatu usaha untuk menetukan jumlah

nutrien dari bahan pakan yang diserap dalam saluran

pencernaan. Hal tersebut menyangkut proses-proses

pencernaan, yaitu hidrolisis untuk membebaskan zat-zat

pakan dalam suatu bentuk sehingga dapat diserap dan

penyerapannya melalui usus (Anggorodi, 1994).

Kecernaan didasarkan pada suatu asumsi bahwa zat

pakan yang tidak terdapat dalam feses merupakan zat

yang tercerna dan terabsorbsi (Tillman dkk., 1998).

Kecernaan ada dua macam, yaitu kecernaan semu

(apparent digestibility) dan kecernaan murni (true

digesibility). Kecernaan semu adalah nutrien yang

dicerna dan diserap dari saluran pencernaan yang

diperoleh dari pengurangan nutrien pakan yang

dikonsumsi dengan nutrien yang keluar melalui feses.

Kecernaan murni adalah kecernaan dengan
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memperhitungkan sisa-sisa pakan terdahulu, mukosa alat

pencernaan yang telah aus dan enzim-enzim pencernaan.

Kecernaan murni dapat diperkirakan secara tidak

langsung dengan jalan memberi pakan yang tidak

mengandung nutrien (Pond, Church, Pond and

Schoknecht, 2005). Nilai nutrisi pakan ditentukan oleh

besarnya konsumsi dan kecernaannya. Penentuan

parameter tersebut dapat dilakukan secara in vivo, in vitro

atau in sacco. Penentuan hasil kecernaan yang dianggap

lebih akurat adalah secara in vivo (Chuzaemi, 2012).

Beberapa hasil penelitian tentang kecernaan pada sapi PO

disajikan pada Tabel 3.
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Tabel 3. Kecernaan BK pakan pada sapi PO dengan
beberapa pakan pemberian berbeda

Pakan Pemberian
Imbangan

Pakan

SK

Pakan

(%)

Kecernaan

BK (%)

Sumber serat : Penguat 60 : 40a 33,9 46,4

Sumber serat : Penguat 50 : 50a 30,8 41,3

Sumber serat : Penguat 40 : 60a 30,2 46,3

Sumber serat : Penguat 30 : 70a 26,3 49,3

Rumput gajah : Ampas

tahu : Singkong

30 : 35 :

35b 22,4 73,0

Rumput gajah :
Konsentrat : Kulit
kedelai : Ketela pohon

15 : 55 :

25 : 5c 27,6 75,3

Batang jagung :

Konsentrat
40 : 60 38,0 54,6

Sumber : aPamungkas dkk., (2013)
bRianto dkk., (2007)
cMateus da Cruz de Carvalho dkk., (2010)
dArdiansah (2004)

Kecernaan pakan dalam retikulo-rumen memiliki

pengaruh terhadap tingkat konsumsi pakan. Konsumsi

pakan berkaitan dengan kapasitas dari retikulo-rumen
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dimana peningkatan konsumsi sejalan dengan

peningkatan kecernaan. Pakan dengan kecernaan yang

tinggi sejalan dengan konsumsi yang tinggi pula

(Soebarinoto dkk., 1991). Pakan yang memiliki

kecernaan tinggi dapat dicerna cepat dalam organ dan

akan diikuti dengan peningkatan konsumsi ternak. Zat

pakan yang cepat dicerna akan mempercepat laju

perpindahan antar organ pecernaan sehingga

mempercepat pengosongan lambung ternak untuk dapat

diisi kembali. Komponen kimia utama yang menentukan

tingkat kecernaan dari pakan salah satunya adalah neutral

detergent fibre (NDF) (Mc Donald et al., 2002).

Konsumsi dan kecernaan pakan berserat sangat

ditentukan oleh kecepatan proses mastikasi, laju

degradasi pakan dalam rumen dan laju aliran partikel dari

rumen (Poppi et al,. 1984). Pakan dengan kualitas rendah

akan menyebabkan menurunnya interaksi antar nutrien

yang dibutuhkan dalam tubuh ternak. Seperti rendahnya

kandungan protein yang kurang dari 7%, yang mana

kandungan yang rendah tersebut tidak dapat memenuhi

kebutuhan bakteri rumen untuk menghasilkan jumlah

urea yang dibutuhkan dalam rumen dan berakibat pada



22

rendahnya kecernaan pakan dalam rumen (Van Soest,

1994).

2.6. Rasio asam asetat/propionat Volatile Fatty Acids

(VFA)

Ternak ruminansia yang mempunyai rumen sebagai

tempat fermentasi, banyak memproduksi VFA sebagai

hasil fermentasi terutama dari karbohidrat bahan pakan.

Proses fermentasi karbohidrat dalam retikulo-rumen akan

menghasilkan asam lemak atsiri (asam lemak atsiri atau

asam lemak berantai pendek atau VFA) terutama asam

asetat, propionat, n-butirat dan sedikit laktat, format

(Parakkasi, 1999). Seperti yang sudah dijelaskan pula

oleh Van Soest (1994) bahwa VFA terdiri atas asam-

asam organik yang mudah menguap/atsiri, mulai dari

rantai karbon dua sampai dengan rantai karbon lima,

yaitu asam asetat, propionat, butirat dan valerat.

Komponen utama VFA adalah asam asetat (C2),

propionat (C3) dan butirat (C4).
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Gambar 1. Jalur metabolisme karbohidrat

dalam rumen ternak (Van Soest, 1994)
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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). Arora (1996) juga menyatakan bahwa

kinerja rumen dapat dilihat dari konsentrasi VFA yang

utamanya merupakan hasil fermentasi karbohidrat pakan.

Pemecahan karbohidrat di dalam rumen terjadi melalui

dua tahap, yaitu : (1) pemecahan  karbohidrat  (selulosa,

hemiselulosa dan pati) menjadi glukosa; (2) pemecahan

glukosa  menjadi piruvat, yang kemudian difermentasi

menjadi asam lemak atsiri, dan masing-masing  jenis

karbohidrat akan menghasilkan produk fermentasi rumen

yang spesifik, akibatnya  jumlah molar masing-masing

(C2 , C3 dan C4) juga berbeda-beda (Swandyastuti, 2013).

McDonald et al (2002) melaporkan C2 dan C3 merupakan

asam lemak yaitu prekursor bagi pembentukan lemak air

susu maupun tubuh, sehingga jika perbandingan C2/C3

tinggi maka kadar lemak air susu akan naik, sebaliknya

jika perbandingan C2/C3 rendah maka kadar lemak air

susu akan turun. Perbandingan C2/C3 yang rendah akan
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merangsang pembentukan lemak tubuh sesuai dengan

tujuan penggemukan ternak.

Asam asetat yang dihasilkan di dalam rumen kira-

kira 50–60% dari total VFA, sedangkan asam propionat

18 – 24% dari total VFA. Faktor-faktor yang

mempengaruhi konsentrasi VFA adalah jumlah mikroba,

proses fermentasi mikroba dan konsumsi pakan (Arora,

1995). Pemberian pakan konsentrat dengan proporsi yang

tinggi akan menyebabkan pembentukan laktat dan

akrilaktat lebih dominan sehingga memudahkan jalur

metabolisme pembentukan propionat. Jalur yang lebih

panjang dalam pembentukan propionat, yaitu suksinat

akan digunakan ketika pakan yang diberikan lebih

banyak serat kasar hijauan, sehingga hal ini akan

menyebakan pembentukan asetat yang lebih dominan

(McDonald et al., 2002). Perbandingan VFA yang

dihasilkan tidak tetap tergantung pada tipe pakan

(komposisi bahan pakan, perbandingan hijauan dan

konsentrat, tingkat protein), pengolahan (penggilingan,

pellet, pemanasan) dan frekuensi pemberian (Soebarinoto

dkk., 1991). Pada Tabel 4. disajikan produksi molar VFA

dengan imbangan hijauan dan konsentrat berbeda.
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Tabel 4. Produkai VFA pada sapi dengan imbangan
pakan pemberian berbeda

Hijauan :

Konsentrat

Proporsi Molar (%)

Asetat Propionat Butirat
a60 :

40

66,9 21,1 12,0

a40 :

60

62,9 24,9 12,2

a20 : 80 56,7 30,9 12,4
b40 : 60 61,0 18,0 13,0
c40 : 60 71,0 21,2 7,9
c10 : 90 54,5 40,1 5,4

Sumber : aSuparwi (2011)
bMcDonald et al (2002)
cSutton et al (2003)

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.

Hijaun pakan yang masih muda menyebabkan proporsi

C2 lebih rendah dan proporsi C3 semakin meningkat.
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Pakan dengan konsentrat penuh dapat menghasilkan

proporsi C3 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. Hal ini disebabkan karena bakteri yang

memproduksi asam propionat dapat menggunakan

produk hidrogen yang berlebihan dan akan

menguntungkan redoks potensial rumen. Tingginya

kandungan konsentrat yang mudah didegradasi di dalam

rumen juga menyebabkan terjadinya asidosis di dalam

rumen. Hal tersebut dapat pula mengakibatkan terjadinya

off-fed syndrome dan atoni rumen. Karbohidrat yang

kurang cepat didegradasi seperti selulosa akan

meningkatkan produksi asam asetat (C2), meningkatkan

perbandingan C2/C3 serta tidak menghasilkan asam laktat

(Soebarinoto dkk., 1991).


