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RINGKASAN

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan
percobaan secara in vivo di Kandang Percobaan Loka
Penelitian Sapi Potong Kecamatan Grati Kabupaten
Pasuruan. Analisis proksimat dilakukan di Laboratorium
Nutrisi Loka Penelitian Sapi Potong. Analisis produksi
VFA dilakukan di Laboratorium PAU Pangan dan Gizi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian
dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Agustus
2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
pengaruh pemberian pakan dengan level serat kasar yang
berbeda terhadap konsumsi, kecernaan dan rasio asam
asetat/propionat pada sapi Peranakan Ongole (PO)
sehingga dapat diperoleh kandungan serat kasar yang
optimal dalam pakan pada sapi PO.
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Materi yang digunakan dalam penelitian adalah 15
ekor sapi jantan bangsa Peranakan Ongole (PO) umur 20-
26 bulan, bobot badan 250-332 kg dengan rata-rata
287,33±21,96 kg. Pakan yang diberikan terdiri dari
rumput gajah (Pennisetum purpureum) 15% dan
konsentrat 85%. Metode penelitian yang digunakan
Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan
dan 5 kelompok sebagai ulangan. Pakan perlakuan yang
diberikan dibedakan menjadi 3 macam dengan
kandungan serat kasar yang berbeda yaitu 12%, 17% dan
22% berdasarkan BK. Variabel yang diamati dalam
penelitian ini meliputi konsumsi, kecernaan dan rasio
C2/C3 cairan rumen. Data yang diperoleh dianalisis
dengan analisis ragam, apabila terdapat perbedaan
pengaruh diantara perlakuan atau kelompok dilanjutkan
dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (UJBD).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)
terhadap konsumsi dan kecernaan BK, BO, PK dan SK.
Rataan konsumsi BK, BO, PK dan SK perlakuan P1
berturut-turut 7,01, 6,26, 0,46 dan 1,13 kg/ekor/hari,
perlakuan P2 yaitu 9,24, 7,79, 0,79 dan 1,69 kg/ekor/hari
dan perlakuan P3 yaitu 8,34, 6,88, 0,68 dan 2,11
kg/ekor/hari. Rataan kecernaan perlakuan P1 berturut-
turut 67,41, 68,60, 45,47 dan 29,21 %, perlakuan P2
yaitu 61,92, 64,69, 66,64 dan 30,25 % dan perlakuan P3
yaitu 56,59, 59,40, 60,53 dan 31,34 %. Sedangkan rataan
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produksi VFA dan rasio C2/C3 cairan rumen, tidak
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P>0,05).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberian
pakan dengan level serat kasar 17% pada sapi Peranakan
Ongole memberikan pengaruh terbaik. Hal tersebut dapat
diketahui pada rataan konsumsi dan kecernaan tertinggi
pada pemberian serat kasar 17% serta produksi VFA dan
rasio C2/C3 yang sama dengan perlakuan lain.


