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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Kandungan Nutrisi Bahan Pakan dan Pakan 

Perlakuan  

 

Hasil analisis kandungan nutrien bahan pakan 

penyusun pakan campuran yaitu rumput gajah, pollard, dan 

daun pepaya yang dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

disajikan pada Tabel 6.  

Tabel 6. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun pakan 

perlakuan  

Keterangan :      1)* Berdasarkan % BK 

   2) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya (2016) 

   

  Tabel 6 menunjukkan bahwa rumput gajah memiliki 

kandungan PK sebesar 10,57%, pollard memiliki kandungan 

PK sebesar 19,14 %. Kandungan PK rumput gajah yang 

digunakan lebih tinggi dari hasil analisis Purbajanti dkk (2011) 

yaitu 7,02% dan sesuai dengan Urribari (2005) yang 

menyatakan bahwa rumput gajah memiliki kandungan PK 

yang cukup tinggi yaitu 10 – 15%. Kandungan protein 

Bahan  BK(%) Abu*(%)          PK*(%)         SK*(%)         BO*(%) 

Rumput 

Gajah  

20,19             12,85               10,57                36,11             87,15 

Pollard  84,87              3,51                19,14                   9,14              96,49 

Daun 

Pepaya  

18,59              12,22               22,51                 16,9             87,78 
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dipengaruhi oleh jumlah nitrogen yang tersedia bagi tanaman 

yang prosesnya sangat dipengaruhi oleh jumlah pelarut 

substrat di dalam tanaman. Hal ini didukung oleh Sofyan dan 

Jayanegara (2005) yang menyatakan bahwa perbedaan 

kandungan nutrien pakan dipengaruhi oleh perbedaan varietas, 

kondisi lingkungan tumbuh, dan umur panen hijauan. Mathius 

(1993) menambahkan bahwa perbedaan kandungan nutrisi 

hijauan disebabkan oleh jenis tanah, iklim, dan perbandingan 

bagian tanaman yang digunakan dalam pengamatan. Susetyo 

(1980) menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi 

kandungan nutrien hijauan adalah spesies tanaman, iklim, 

kesuburan tanah dan manajemen. 

  Pollard yang digunakan memiliki kandungan PK 

sebesar 19,14%. Kandungan PK Pollard yang digunakan lebih 

tinggi dari hasil analisis Siregar (1994) yaitu 17%. Anonimous 

(2016) menyatakan bahwa kualitas protein pollard lebih baik 

dari jagung, kaya akan phosphor (P) feerum (Fe) tetapi miskin 

kalsium (Ca). Protein dibutuhkan dalam jumlah yang cukup, 

defisiensi protein dalam ransum akan memperlambat 

pengosongan perut sehingga menurunkan konsumsi (Rangkuti, 

2011). Hal ini didukung oleh Anggorodi (1994) yang 

menyatakan bahwa protein dibutuhkan ternak untuk 

memenuhi kebutuhan pokok hidup, pertumbuhan jaringan 

baru, memperbaiki jaringan  rusak, metabolisme untuk energi 

dan produksi.  

  Hasil analisis kandungan nutrien pakan campuran 

yang terdiri dari rumput gajah, pollard dan daun pepaya pada 

masing – masing perlakuan ditunjukkan pada Tabel 7. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kandungan protein kasar pakan 

campuran yang dihasilkan, sesuai dengan target awal 

formulasi yaitu sebesar 13-14%. Penyusunan kandungan 
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protein kasar pakan campuran didasarkan pada kebutuhan 

protein kasar ternak ruminansia yaitu berkisar 9 – 15 % BK, 

khususnya kebutuhan protein pada sapi pedaging berkisar 

antara 13 -16% BK (NRC, 2001).   

Tabel 7. Kandungan nutrien pakan perlakuan  
Perlakuan BK *(%) Abu*(%) PK* (%) SK *(%) BO *(%) 

P0 93,40 8,95 13,40 22,95 91,05 

P1 93,00 8,09 13,81 22,97 91,91 

P2 91,49 8,08 13,94 23,11 91,92 

P3 92,45 7,94 14,13 24,68 92,51 

P4 92,03 7,15 14,48 28,43 92,85 

Keterangan :  1)* Berdasarkan % BK 

 2)  Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya (2016) 

  

Tabel 7 menunjukkan bahwa kandungan nutrien 

pakan perlakuan mengalami peningkatan. Kandungan PK pada 

masing-masing perlakuan berkisar antara  13,40– 14,48%. 

Rezki (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada 

ternak ruminansia, pakan dengan kadar protein yang tinggi 

dapat dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen untuk 

pertumbuhan mikroba dalam rumen. Pertumbuhan mikroba 

rumen yang cepat akan meningkatkan degradasi pakan yang 

berserat kasar tinggi sehingga akan meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan pakan nonkonvensional yang berpotensi tinggi 

(serat kasar dan protein yang tinggi). Kandungan PK 

mengalami peningkatan pada masing – masing perlakuan. Hal 

ini diduga disebabkan oleh adanya penambahan tepung daun 

pepaya dengan kandungan PK yang tinggi yaitu 22,51%. Hal 

ini didukung oleh Suhermiyati and Iriyanti (1998) menyatakan 

bahwa daun pepaya pada dasarnya dapat dimanfaatkan sebagai 
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ransum ternak, karena kandungan nutrisinya relatif tinggi yaitu 

PK 18 - 27,40%.  

Kandungan SK pada masing-masing perlakuan 

berkisar antara  22,95– 28,43%. Suprapto dkk. (2013) 

menjelaskan bahwa serat kasar merupakan sumber energi 

utama bagi ternak ruminansia. Hal ini didukung oleh Sitompul 

dan Martini (2005) yang menyatakan bahwa ruminansia dapat 

mencerna serat dengan baik, 70 – 80% dari kebutuhan 

energinya berasal dari serat. Menurut Preston and Leng (1987) 

serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan pektin yang 

berikatan dengan lignin yang ada pada dinding sel tanaman 

pakan sebagai sumber utama serat kasar yang juga dibutuhkan 

bagi ternak ruminansia, yang  dapat merangsang 

perkembangan organ rumen ternak dalam mencerna pakan 

agar lebih optimal. Yulianto dan Suprianto (2010) menyatakan 

bahwa serat kasar merupakan sumber energi mikroba rumen 

dan bahan pengisi lambung bagi ternak ruminansi. Kandungan 

SK pada masing – masing perlakuan mengalami peningkatan, 

hal ini dikarenakan adanya penambahan tepung daun pepaya 

dengan kandungan SK sebesar 16,9%. Sarjuni (2002) 

menyatakan bahwa pada daun pepaya terdapat kandungan SK 

17,25%. Semakin tinggi level penambahan daun pepaya maka 

semakin tinggi kandungan SK pada pakan perlakuan.  

Kandungan BO pada masing - masing perlakuan 

berkisar antara 91,05 – 92,85%. Anonimous (2013) 

menyatakan bahwa kandungan BO berpengaruh terhadap 

proses fermentasi sebagai bahan yang diuraikan oleh mikroba, 

penambahan bahan organik kedalam media fermentasi dapat 

menyokong dan merangsang pertumbuhan mikroorganisme. 

Kandungan BO pada masing – masing mengalami 

peningkatan, hal ini disebabkan karena adanya penambahan 
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daun pepaya dengan kandungan BO sebesar 87,78%. Hal ini 

didukung oleh Widyaningrum (2000) dalam penelitiannya 

yang menyatakan bahwa daun pepaya memiliki kandungan  

BO sebesar 87,12%.  

4.2  Produksi Gas In Vitro Pakan Campuran Rumput 

Gajah, Pollard, dan Daun Pepaya 

 Hasil analisis produksi gas pakan campuran rumput 

gajah, pollard, dan daun papaya yang dianalisis di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Nilai rata – rata produksi gas total, potensi produksi 

gas (Nilai b) dan laju produksi gas per jam (Nilai c) 

P    P Produksi gas  48 jam 

(ml/500 KgBK) 

b (ml/jam) c (fraksi/jam) 

P0 121,71 ± 16,59 130,58± 24,34 0,057 ± 0,011 

P1 127,00 ± 19,97 136,63± 31,13 0,056 ± 0,010 

P2 127,46 ± 22,28 132,78± 22,29 0,066 ± 0,011 

P3 125,86 ± 21,89 136,63± 26,38 0,058 ± 0,020 

P4 126,29 ± 5,74 133,16± 9,130 0,064 ± 0,016 

   Keterangan : Berbagai perlakuan yang diujikan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

potensi produksi gas dan laju produksi gas 

(P>0,05) 

 

Produksi gas pakan perlakuan pada masing – masing 

perlakuan ditunjukkan pada Gambar 5. Produksi gas yang 

dihasilkan terus mengalami peningkatan sejak 2 jam pertama 

sampai waktu inkubasi 48 jam. Gambar 5 memperlihatkan 

bahwa produksi gas pada P0 cenderung lebih rendah, 

sedangkan produksi gas pada P2 lebih tinggi dari perlakuan 

lainnya.   
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Gambar 5.  Produksi gas pakan perlakuan pada masing  

masing perlakuan 2-48 jam 

 

Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa 

penambahan tepung dan ekstrak daun pepaya dapat 

meningkatkan nilai produksi gas tetapi tidak  memberikan 

pengaruh nyata (P>0,05) terhadap produksi gas inkubasi 48 

jam (Lampiran 8). Peningkatan nilai produksi gas pada masing 

– masing perlakuan diduga karena adanya penambahan daun 

pepaya yang mengandung senyawa saponin yang diduga dapat 

menekan pertumbuhan protozoa sehingga meningkatkan 

pertumbuhan bakteri dan meningkatkan nilai produksi gas. Hal 

ini didukung oleh Ayoola dan Adeyeye (2010) yang 

menyatakan bahwa daun pepaya mengandung sejumlah 

komponen aktif yaitu saponin, tanin, cardiac glycoside, dan 

alkaloid. Wang et al. (2011) menyatakan bahwa saponin 

mampu melisiskan protozoa dengan membentuk ikatan yang 

kompleks dengan sterol yang terdapat pada permukaan 
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membran protozoa, menyebabkan membran pecah, sel lisis 

dan mati.  

 Semakin rendah populasi protozoa dalam cairan 

rumen, maka semakin tinggi populasi bakteri. Tingginya 

populasi bakteri dalam cairan rumen berpengaruh terhadap 

meningkatnya nilai produksi gas, karena produksi gas erat 

kaitannya dengan nilai degradasi bahan organik pakan oleh 

mikroba dalam cairan rumen. Semakin tinggi bahan pakan 

yang terdapat dalam bahan pakan dalam rumen dapat 

meningkatkan aktivitas mikroba dalam mencerna serat 

terutama selulosa (Karcher et al., 2006). Hal ini didukung oleh 

McDonald et al. (2000) menyatakan bahwa pakan yang masuk 

ke dalam rumen difermentasikan untuk menghasilkan produk 

berupa VFA, sel – sel mikroba, serta gas metan dan CO2. 

Karbohidrat pakan didalam rumen mengalami dua tahap 

pencernaan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh mikroba 

rumen. Pada tahap pertama mikroba rumen mengalami 

hidrolisis menjadi monosakarida, seperti glukosa, fruktosa dan 

pentose. Hasil pencernaan tahap pertama masuk jalur glikolisis 

Embden-Meyerhoff untuk mengalami pencernaan tahap kedua 

yang menghasilkan piruvat. Piruvat selanjutnya akan dirubah 

menjadi VFA yang umumnya terdiri dari asetat, butirat dan 

propionat. Arum dkk. (2013) menyatakan bahwa protozoa 

merupakan pemangsa bakteri, oleh karenanya semakin tinggi 

populasi protozoa maka populasi bakteri rumen semakin 

rendah. Semakin rendah populasi bakteri dalam cairan rumen 

maka aktivitas degradasi yang ditandai dengan produksi gas 

akan semakin rendah. Kandungan saponin daun pepaya 

disajikan pada Tabel 9.  
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Tabel 9. Kandungan saponin daun pepaya  

No Bahan Saponin (%)  

1. Daun pepaya  0,6147   

Keterangan : Hasil Analisis Pusat Studi Pangan dan Gizi 

Universitas Gadjah Mada  

 

 

Hasil analisis produksi gas pada Tabel 8 menunjukkan 

bahwa nilai produksi gas berkisar antara 121,71  – 127,46 

ml/500 mgBK. Nilai produksi gas pada masing – msing 

perlakuan mengalami peningkatan. Nilai produksi gas pada P1 

sebesar 121,71 ml/500 mgBK, nilai produksi gas meningkat 

dari P0 sebesar 127,00 ml/500 mgBK. Peningkatan nilai 

produksi gas ini diduga karena adanya penambahan tepung 

daun pepaya 2 % yang mengandung senyawa saponin sebesar 

0,012% (Mengacu pada Tabel 9). Goel et al. (2008) 

menyatakan bahwa senyawa saponin mampu menghambat 

populasi protozoa, di dalam rumen protozoa juga berperan 

sebagai inang metanogen. Suplementasi bahan yang 

mengandung saponin ke dalam pakan diketahui dapat 

menurunkan produksi CH4, hal tersebut dikarenakan saponin 

dapat menurunkan populasi protozoa sehingga dapat 

menurunkan aktivitas metanogen. Nilai produksi gas pada P2 

meningkat dari P1, dan merupakan nilai tertinggi dari semua 

perlakuan yaitu sebesar 127,46 ml/500 mgBK. Hal ini 

dikarenakan pada P2 terdapat tambahan tepung daun pepaya 

dengan level yang lebih tinggi yaitu 4% sehingga kandungan 

saponinnya meningkat menjadi sebesar 0,024% (Mengacu 

pada Tabel 9). Thalib (2008) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa tingginya kandungan saponin berkorelasi dengan 
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jumlah populasi protozoa, yaitu semakin tinggi kandungan 

senyawa saponin maka populasi protozoa semakin rendah.  

saponin dapat digunakan sebagai inhibitor populasi protozoa 

dalam rumen yang berkorelasi positif dengan produksi gas 

metan, artinya produksi gas metan berkurang bila populasi 

protozoa rumen menurun. Hal ini didukung oleh Hess et al. 

(2004) menyatakan bahwa penambahan Sapindus saponaria 

sebagai bahan pakan additive mengandung saponin pada 

ransum ternak ruminansia dapat mengurangi pelepasan gas 

CH4 20%. Nilai produksi gas pada P3 mengalami peningkatan 

dari perlakuan kontrol yaitu sebesar 125,86 ml/500 mgBK. 

Hal ini diduga karena adanya penambahan ekstrak daun 

pepaya 2%. Nilai produksi gas pada P4 dengan penambahan 

ekstrak daun pepaya 4% lebih tinggi dari nilai produksi gas 

pada P3 yaitu sebesar 126,29 ml/500 mgBK. Hal ini 

disebabkan oleh adanya penambahan ekstrak daun pepaya 

dengan level yang lebih tinggi yaitu 4%, sehingga diduga 

kandungan saponinnya lebih tinggi. Hal ini didukung oleh 

Kurniawati (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

suplementasi ekstrak lerak (sapindus rarak) dengan taraf 

0,09% dan 0,18% dalam ransum sapi pedaging secara in vitro 

dapat memodifikasi karakteristik fermentasi rumen, populasi 

protozoa dan bakteri. Nilai produksi dengan tambahan tepung 

daun pepaya lebih tinggi dari penambahan ekstrak daun 

pepaya. Hal ini diduga karena proses ekstraksi memisahkan 

senyawa – senyawa tertentu. Harbone (1987) menyatakan 

bahwa ekstraksi adalah penyaringan zat-zat berkhasiat atau 

zat-zat aktif dari bagian tanaman, zat – zat aktif terdapat di 

dalam sel, sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan 

pelarut tertentu.  



40 
 

Rata – rata nilai potensi produksi gas (b) dan laju 

produksi gas (c) pakan campuran rumput gajah, pollard, dan 

daun pepaya masing – masing perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

tepung dan ekstrak daun pepaya tidak memberikan pengaruh 

nyata P>0,05 terhadap potensi produksi gas (Lampiran 9) dan 

laju produksi gas (Lampiran 10). Masing – masing perlakuan 

mempunyai kandungan nutrien yang hampir sama (Tabel 7) 

sehingga diduga menyebabkan potensi produksi gas dan laju 

produksi gas tidak memberikan perbedaan yang nyata pada 

perlakuan. Nilai potensi produksi gas merupakan nilai yang 

digunakan untuk melihat potensi bahan organik yang dapat 

dicerna didalam rumen.  Tabel 8 menunjukkan nilai b berkisar 

antara 130,58 – 136,63 ml/jam. Nilai b mengalami 

peningkatan pada masing – masing perlakuan. Nilai b tertinggi 

terdapat pada P3 yaitu sebesar 136,63 ml/jam dan nilai 

terendah terdapat pada P0 yaitu sebesar 130,58 ml/jam. Hal ini 

diduga disebabkan oleh adanya penambahan tepung daun 

pepaya dan ekstrak daun pepaya yang mengandung senyawa 

saponin. Nursiam (2011) menyatakan bahwa saponin 

merupakan zat anti nutrisi yang dapat menjadi pembatas dalam 

penggunaannya karena dapat menimbulkan pengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan dan produksi tergantung dosis yang 

masuk ke dalam tubuh.  

Tabel 8 menunjukkan nilai c berkisar antara 0,056 – 

0,066 ml/jam. Nilai c merupakan nilai laju produksi gas yang 

terjadi pada waktu inkubasi 0 – 48 jam. Nilai c tertinggi 

terdapat pada P2. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya 

penambahan daun pepaya pada perlakuan yang mengandung 

senyawa saponin. Hal ini didukung Wang et al. (2011) yang 

menyatakan bahwa saponin mampu melisiskan protozoa 
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dengan membentuk ikatan yang kompleks dengan sterol yang 

terdapat pada permukaan membran protozoa. Saponin dapat 

meningkatkan produktivitas ternak dan menjadi lebih efisien. 

Wallace et al. (2002) menyatakan bahwa saponin mampu 

membunuh atau melisiskan protozoa dengan membentuk 

ikatan kompleks dengan sterol yang terdapat pada permukaan 

membrane protozoa. Menurunnya populasi protozoa 

menyebabkan berkurangnya predasi bakteri yang lisis.  

 

4.3 Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan 

Bahan Organik (KcBO) Residu Produksi Gas Pakan 

Campuran Secara In Vitro  

 Kecernaan zat-zat makanan merupakan salah satu 

ukuran dalam menentukan kualitas dari pakan. Semakin tinggi 

kecernaan bahan kering maka semakin tinggi pula peluang 

nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk pertumbuhannya 

(Selly, 1994). Hasil analisis statistik KcBK dan KcBO pakan 

campuran rumput gajah, pollard dan daun pepaya masing – 

masing perlakuan disajikan pada Tabel 10. 

 

Tabel 10.  Rataan nilai KcBK dan KcBO  residu produksi gas 

pakan campuran secara In Vitro 

Perlakuan  KcBK (%) KcBO (%) 

P0 71,00 ± 24,17 65,40 ± 15,43 

P1 66,71 ± 14,96 68,79 ± 15,84 

P2 63,76 ± 13,19 64,72 ± 13,42 

P3 64,13 ± 17,41 66,63 ± 11,82 

P4 63,57 ± 18,17 65,49 ± 7,210 

Keterangan : Berbagai perlakuan yang diujikan tidak 

memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

KcBK dan KcBO (P>0,05) 

 



42 
 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa 

penambahan tepung dan ekstrak daun pepaya tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap KcBK pada pakan 

campuran rumput gajah dan pollard (Lampiran 10) dan tidak 

memberikan pengaruh nyata terhadap kecernaan bahan 

organik pakan campuran rumput gajah dan pollard (Lampiran 

11). Nilai tertinggi dari KcBK terdapat pada P0 yaitu sebesar 

71,00% dan nilai terendah dari KcBK adalah P4 yaitu sebesar 

63,57%. Hal ini diduga karena adanya pengaruh penambahan 

daun pepaya yang mengandung saponin dalam pakan 

perlakuan. Wina et al. (2005) menyatakan bahwa saponin 

merupakan detergen alami yang bermanfaat sebagai agen 

defaunasi protozoa. Hal ini didukung oleh Cheeke (2000) yang 

menyatakan bahwa saponin yang ditambahkan dalam pakan 

ruminansia dapat membentuk komplek irreversible dengan 

kolesterol. Kolesterol dan sterol merupakan komponen dalam 

membran sel semua jenis mikroorganisme kecuali 

mikroorganisme jenis prokariotika (bakteri). Hal tersebut 

mengakibatkan saponin hanya mampu melisiskan sel protozoa 

sehingga mengakibatkan kematian protozoa, namun saponin 

tidak berpengaruh terhadap sel bakteri, sehingga 

meningkatkan pertumbuhan bakteri rumen. Hal tersebut telah 

dibuktikan oleh beberapa penelitian antara lain penelitian yang 

dilakukan Thalib (2008) yang menyatakan bahwa penambahan 

ekstrak methanol buah lerak yang mengandung saponin  

kedalam pakan inkubasi 48 jam dapat menurunkan populasi 

protozoa hingga 79% dan meningkatkan populasi bakteri 

sekitar 39% dari kontrol. Peningkatan populasi bakteri 

memberikan efek positif terhadap peningkatan fermentasi 

pakan. Semakin tinggi populasi bakteri maka semakin tinggi 

bahan organik pakan yang dapat tercerna.  
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Tabel 10 menunjukkan bahwa penambahan tepung 

dan ekstrak daun pepaya tidak meningkatkan nilai KcBK dan 

cenderung terjadi penurunan. Nilai KcBK pada P1 dengan 

penambahan tepung daun pepaya 2% yaitu sebesar 66,71%, 

nilai ini lebih rendah dari pakan kontrol. Hal ini diduga karena 

saponin dapat menurunkan degradabilitas protein dalam rumen 

sehingga protein akan dicerna di usus halus. Suparjo (2008) 

menyatakan bahwa penurunan degradasi protein dalam rumen 

dapat terjadi karena terbentuknya kompleks protein-saponin 

yang sulit tercerna. Pernyataan ini didukung oleh Merchen and 

Tigemeyer (1992) yang menyatakan bahwa defaunasi dapat 

meningkatkan aliran protein ke organ pencernaan dibelakang 

rumen sebesar 18%. Suhartati et al. (2010) menjelaskan bahwa 

penurunan jumlah protozoa yang bersilia akan meningkatkan 

aliran protein mikroba dari rumen, meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan, dan mengurangi metanogenesis. 

Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa senyawa saponin 

didalam rumen dapat memproteksi protein sehingga tidak 

mudah di degradasi oleh mikroba rumen, akibatnya akan 

menurunkan nilai kecernaan. Nilai KcBK pada P2 lebih 

rendah dari P1 yaitu sebesar 63,76%. Hal ini diduga 

disebabkan adanya penambahan tepung daun pepaya dengan 

level yang lebih tinggi yaitu 4%, sehingga kandungan senyawa 

saponinnya lebih tinggi yaitu 0,024 % sehingga berpengaruh 

terhadap peningkatan proteksi protein dalam rumen dan 

menurunkan kecernaan. Nilai KcBK pada P3 lebih rendah dari 

nilai KcBK pada P0 yaitu sebesar 64,13%. Hal ini diduga 

disebabkan oleh adanya penambahan ekstrak daun pepaya 2% 

yang mengandung saponin. Nilai KcBK pada  P4 lebih rendah 

dari P3 yaitu sebesar 63,57%. Hal ini diduga disebabkan oleh 

adanya penambahan ekstrak daun pepaya dengan level yang 
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lebih tinggi yaitu 4% sehingga diduga kandungan saponinnya 

lebih tinggi.  

Hasil analisis pada Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai 

KcBO yang dihasilkan berbanding lurus dengan nilai KcBK. 

Nilai KcBK sesuai dengan KcBO karena sebagian bahan 

kering dalam ransum terdiri dari bahan organik (Sutardi, 

1980). Senyawa saponin yang terdapat pada pakan diketahui 

dapat meningkatkan populasi bakteri dalam rumen dan 

meningkatkan kandungan BO yang dapat dicerna. Nilai KcBO 

pada P1 yaitu 68,79% lebih tinggi dari perlakuan kontrol, hal 

ini diduga disebabkan oleh adanya penambahan tepung daun 

pepaya 2%, yang mengandung saponin 0,012%.  Nilai P2 

lebih rendah dari P1 yaitu 64,72%, hal ini disebabkan oleh  

penambahan tepung daun pepaya 4% yang diduga dapat 

meningkatkan proteksi protein mikroba dalam rumen sehingga 

KcBO lebih rendah. Kandungan KcBO pada P3 yaitu sebesar 

66,63%, nilai ini lebih rendah dari P0. Hal ini disebabkan 

adanya penambahan ekstrak daun pepaya 2% yang diduga 

mengandung senyawa saponin. Nilai KcBO pada P4 yaitu 

sebesar  65,49%, nilai ini lebih rendah dari P3. Hal ini 

disebabkan adanya penambahan ekstrak daun pepaya 4% yang 

diduga mengandung senyawa saponin lebih tinggi. Suhartati 

(2010) menyatakan bahwa saponin berperan sebagai agen 

defaunasi yang menyebabkan bakteri aman dari gangguan 

protozoa, sehingga bakteri mampu tumbuh dengan baik dan 

dapat meningkatkan sintesis mikroba rumen.  

4.4 Energi Metabolis dan Energi Netto  

Hasil analisis statistik energi metabolis (EM) dan 

energi netto (EN) pakan campuran rumput gajah, pollard dan 

daun pepaya masing – masing perlakuan disajikan pada Tabel 

11. 
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Tabel 11. Rataan nilai energi metabolis (EM) dan energi netto 

(EN) masing – masing perlakuan  

Keterangan : a-b superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01)  

 

Hasil tertinggi nilai energi metabolis terdapat pada 

P2 yaitu sebesar 8,69 MJ/KgBK dan nilai energi metabolis 

terendah terdapat pada P0 yaitu sebesar 8,25 MJ/KgBK. 

Tingginya nilai EM dipengaruhi oleh nilai produksi gas 

inkubasi 24 jam dan kandungan PK. P2 memiliki nilai 

produksi gas yang lebih tinggi dari perlakuan lainnya yaitu 

sebesar 127,46 ml/500 mgBK dan kandungan PK sebesar 

13,49 %. Hal ini diukung oleh Getachew et al. (2000) yang 

menyatakan bahwa produksi gas in vitro yang diukur setelah 

inkubasi 24 jam sangat berkorelasi dengan nilai energi. 

Hungate (1996) menyatakan bahwa laju produksi gas in vitro 

pada semua perlakuan semakin berkurang seiring dengan 

meningkatnya waktu inkubasi. Hal ini disebabkan substrat 

yang dapat difermentasikan juga semakin berkurang 

jumlahnya. Berkurangnya jumlah substrat yang dapat 

difermentasi selama masa inkubasi berdampak pada 

menurunnya ketersediaan energi bagi ternak ruminansia. Nilai 

EM terendah yaitu pada P0 dikarenakan rendahnya nilai 

Perlakuan       EM (MJ/KgBK)          EN(MJ/KgBK)   

P0 8,25 ± 0,701 5,69 ± 0,223
a
 

P1 8,41 ± 0,838 5,75 ± 0,267
a
 

P2 8,69 ± 0,885 5,85 ± 0,281
a
 

P3 8,37 ± 1,275 5,90 ± 0,404
b
 

P4 8,47 ± 0,575 6,29 ± 0,183
c
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produksi gas yaitu sebesar 121,71 MJ/KgBK. Hasil analisis 

nilai EM pakan campuran rumput gajah, pollard dan daun 

pepaya pada semua perlakuan berada pada kisaran 8,25 – 8,67 

MJ/KgBK. Nilai ini telah memenuhi kebutuhan EM untuk 

pertumbuhan sapi yaitu 7-13 MJ/KgBK. Pengaruh saponin 

terhadap nilai energi metabolis yaitu terdapat pada korelasi 

tinggi rendahnya nilai produksi gas didalam rumen. Naseer 

dan Ismail (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

terdapat korelasi antara nilai potensi produksi gas dengan 

KcBO sehingga semakin tinggi nilai potensi produksi gas akan 

meningkatkan nilai KcBO dan meningkatkan nilai energi. 

Tabel 11 menunjukkan hasil analisis statistik 

penambahan tepung dan ekstrak daun pepaya berpengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai energi netto. Nilai 

tertinggi EN terdapat pada P4 yaitu sebesar 6,29 MJ/KgBK 

dan nilai EN terendah terdapat pada P0 yaitu sebesar 5,69 

MJ/KgBK. Nilai EN dipengaruhi oleh produksi gas, PK, dan 

SK. Hasil analisis nilai EN pakan campuran rumput gajah, 

pollard dan daun pepaya pada semua perlakuan berada pada 

kisaran 5,69 – 6,29 MJ/KgBK. Anonimous (2000) menyatakan 

bahwa kebutuhan NE sapi potong dengan bobot 300 – 1000 kg 

dengan asupan pakan 8,8 – 12,4 kg/hari sehingga nilai energi 

yang dibutuhkan adalah 4,89 – 5,85 MJ/KgBK. Nilai ini telah 

memenuhi kebutuhan EN untuk sapi potong baik fase 

pertumbuhan maupun fase penggemukan.  


