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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Isi Rumen 

 

Isi rumen merupakan kumpulan bahan pakan atau 

pakan yang ada di lambung ruminansia, yaitu bahan 

pakan yang belum sepenuhnya terfermentasi dan dicerna 

di dalam rumen (Anonimus, 2002). Isi Rumen dirumah 

pemotongan hewan, merupakan salah satu limbah yang 

biasanya ditumpuk dan dihanyutkan ke saluran 

pembuangan, sehingga menimbulkan bau yang kurang 

sedap dan dapat mencemari lingkungan perairan. Isi 

rumen mempunyai potensi yang cukup besar untuk 

digunakan sebagai pakan ternak ruminansia, karena kaya 

akan asam amino, vitamin dan mineral (Natsir, Mashudi 

dan Ulfah,2002).   

Isi rumen mempunyai potensi yang cukup besar 

untuk digunakan sebagai pakan ternak karena 

kandungannya kaya akan asam amino, vitamin, dan 

mineral. Didalam isi rumen terdapat zat makanan seperti 

asam amino esenssial, vitamin K, dan B komplek yang 

merupakan hasil sintesa mikroorganisme di dalam rumen 

(Aroroa, 1989).  

Isi rumen memiliki potensi yang cukup besar 

sebagai sumber pakan ternak alternatif karena kandungan 

zat makanan cukup tinggi. Isi rumen merupakan limbah 
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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 

dipotong (Natsir, Mashudi dan Ulfah,2002). Isi rumen di 

rumah pemotongan hewan hanya dikumpulkan dan 

dibuang begitu saja dengan mengalirkannya ke sungai 

sehingga akan mengakibatkan pencemaran sungai yang 

ada di sekitar. Adapun berbagai cara untuk mengatasi 

atau untuk memanfaatkan limbah RPH ini yaitu dapat 

digunakan sebagai pakan ternak, pupuk bahkan dapat 

digunakan sebagai sumber energi listrik (Anonimus, 

2002). 

Produksi isi rumen tergantung dari jumlah sapi 

yang dipotong. Sapi dewasa dapat menghasilkan isi 

rumen segar sekitar 30,5 kg/ekor. Berdasarkan survei 

rumah potong hewan Gadang Kota Malang jumlah sapi 

yang dipotong setiap harinya berkisar antara 30- 40 ekor 

dengan demikian perhari dapat menghasilkan 915-1220 

kg/hari isi rumen yang terbuang (Rahayu, 2003). 

Kandungan nutrien isi rumen yang berasal dari rumah 

potong hewan dalam kondisi kering yaitu BK 91,30%; 

PK 18,70%; SK 28,10%; LK 23,10%; dan abu 10,80%. 

Sedangkan yang berasal dari ternak yang masih muda 

yaitu BK 13,20%; PK 16,30%; SK 30,30%; LK 2,60%; 

dan abu 12,40%. Perbedaaan kandungan ini dapat terjadi 

dikarenakan jenis pakan hijauan yang berbeda serta umur 

sapi yang tidak sama. Selain mempunyai kandungan 
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nutrisi, isi rumen mengandung, mikroba pathogen, 

vitamin B dan kandungan lainnya (Anonimus, 2006). 

Pemanfaatan limbah rumah potong berupa isi 

rumen sebagai bahan pakan ternak diharapkan dapat 

mengatasi masalah limbah di RPH yang mengganggu 

kelestarian dan meningkatkan pendapatan RPH serta 

dapat mengurangi biaya  produksi pakan ternak karena 

menggunakan bahan pakan yang murah namun 

berkualitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

produksi pakan murah yang berkualitas dan 

meningkatkan pendapatan peternak. 

Penggunaan isi rumen sebagai salah satu bahan 

pakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan pakan sangat 

membantu penyediaan pakan, kelestarian lingkunagan 

dan mendukung program pembangunan khususnya 

perkotaan. Messermith (1997) menyatakan bahwa 

penggunaan isi rumen sebanyak 15% dapat 

meningkatkan pertambahan bobot badan harian (PBBH), 

konsumsi pakan, efisiensi dan konversi pakan.  

 

2.2 Pollard 

 

Pollard merupakan limbah industi tepung terigu 

yang mempunyai potensi cukup besar sebagai pakan 

ternak. Bahan ini diproduksi secara berlimpah, karena 

pabrik-pabrik penggilingan terigu yang ada di Indonesia 

berupa industri besar, sehingga pollard yang dihasilkan 

juga sangat besar (Rianto, 2004). Pollard memiliki 
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kandungan nutrisi cukup tinggi, mengandung 88,4% 

bahan kering (BK), dan dalam 100% BK nilai gizi yang 

terdapat dalam pollard adalah 17,0% protein kasar (PK); 

8,8% serat kasar (SK); 5,1% lemak kasar (LK); 45,0% 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan 24,1% abu. 

Pollard merupakan pakan yang popular dan penting pada 

pakan ternak karena palatabilitasnya cukup tinggi. 

Pollard tidak mempunyai antinutrisi, tetapi penggunaan 

pollard perlu dibatasi mengingat adanya sifat pencahar 

yang ada pada pollard. Karena adanya sifat pencahar 

tersebut, maka pollard akan bernilai sangat baik apabila 

diberikan pada ternak-ternak dara (Siregar,1994). 

Pollard tersusun atas kulit gandum dan pati yang 

menempel dan masih tercampur dengan kulit luarnya 

beserta lembaganya disamping sebagai sumber energi 

juga sebagai sumber vitamin terlarut kecuali niasin 

(Kartadisastra, 2001) . Pollard merupakan salah satu 

pakan ternak yang popular dan nilai produksi yang 

dihasilkan lebih besar daripada yang diperkirakan dari 

kandungan protein dan kecernaan nilai zat makanannya. 

Pemberian pollard biasanya dicampur dengan butiran 

dan dengan pakan yang kaya akan protein seperti 

bungkil-bungkilan. Pollard mempunyai nilai yang tinggi 

ketika dipakai lebih dari seperempat bagian 

konsentrat (Wahyuni,2004).  

 Pemberian pollard sebagai pakan penguat 

diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah 

rendahnya produktivitas usaha peternakan domba pada 
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masyarakat, karena kandungan protein pollard yang 

tinggi diharapkan dapat dimanfaatkan oleh ternak dan di 

deposisi dalam tubuh (Kartadisastra, 2001). Salah satu 

bahan pakan tambahan yang memiliki nilai gizi tinggi 

dengan harga yang relatif murah, tidak membahayakan 

bagi ternak dan tidak bersaing dengan kebutuhan 

manusia adalah pollard, yang merupakan hasil 

sampingan Chuzaemi dan Hartutik (1997) .  

 

2.3 Tepung Gaplek  

 

Tepung gaplek (Manihot esculenta Crantz) 

merupakan salah satu produk olahan dari bahan gaplek 

yang dikeringkan kemudian dihaluskan dengan 80 mes. 

Tepung gaplek memiliki warna yang lebih putih 

kecoklatan dan memiliki aroma harum dan khas 

(Supriyadi,2007). Tepung gaplek mempunyai kandungan 

gizi yang tinggi dan tepung gaplek pun mempunyai 

kegunaan yang cukup banyak dalam pengolahan 

makanan seperti halnya tepung terigu, tepung gaplek ini 

dapat digunakan sebagai bahan utama ataupun bahan 

campuran dalam pembuatan roti, kue–kue, mie dan 

makanan bayi ataupun produk olahan makanan lain. 

Tepung gaplek mempunyai kandungan gizi yang tinggi, 

seperti kalori yang terdapat pada tepung gaplek rata–rata 

mencapai 360 kalori (Lies,2002)  . 

Pada saat ini tidak jarang gaplek digunakan 

sebagai pakan ternak sumber energi, namun demikian 
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sistem pemberian pada ternak sangat terbatas. Gaplek 

merupakan bahan pakan sumber energi yang baik, 

protein kasar 3,3%, lemak kasar 5,3%, phospor 0,17%, 

dan kalsium 0,57% (Andizal,2003). Tingginya 

kandungan karbohidrat dalam gaplek mengakibatkan 

tingkat degradasi di dalam rumen juga tinggi dan 

berlangsung cepat. Pada saat ini tidak jarang gaplek 

digunakan sebagai pakan ternak sumber energi, namun 

demikian sistem pemberian pada ternak sangat terbatas. 

Gaplek merupakan bahan pakan sumber energi yang 

baik, dengan kandungan energi 3000 kcal per kg, protein 

kasar 3,3%, lemak kasar 5,3%, phospor 0,17%, dan 

kalsium 0,57%. Tingginya kandungan karbohidrat dalam 

gaplek mengakibatkan tingkat degradasi di dalam rumen 

juga tinggi dan berlangsung cepat (Tilman dkk, 1991). 

 

2.4 Daun Jagung Kering 

 

Jagung (Zea mays) merupakan salah satu tanaman 

pangan dunia yang terpenting, selain gandum dan padi. 

Selain sebagai sumber karbohidrat, jagung juga menjadi 

alternatif sumber pangan. Penduduk beberapa daerah di 

Indonesia (misalnya di Madura dan Nusa Tenggara) juga 

menggunakan jagung sebagai pangan pokok. Selain 

sebagai sumber pangan, jagung juga ditanam sebagai 

pakan ternak (hijauan maupun tongkolnya) khususnya 

untuk ternak ruminansia. Pemberian jagung sebagai 

pakan hijauan dapat diberikan langsung pada ternak, atau 
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disimpan terlebih dahulu apabila ketersediaannya 

melimpah (Anonimus, 2008).   

Daun jagung merupakan limbah pertanian yang 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan terutama 

didaerah yang padat ternak (Rangkuti,1987). Penggunaan 

daun jagung sebagai pakan masih dibatasi oleh faktor 

ketersediaannya yang berfluktuasi tergantung usaha tani 

dan musim (Mulyaningsih dkk, 1987). Tanaman Jagung 

setiap kali panen akan menghasilkan limbah sebagai hasil 

sampingan. Adapun yang termasuk jenis hasil limbah 

tanaman jagung misalnya batang, daun jagung, kelobot 

dan janggel jagung (Anonimus, 1986). 

Daun segar dari jagung dapat digunakan sebagai 

makanan ternak seperti sapi, kambing dan kerbau yang 

selanjutnya dikembalikan kelahan dalam bentuk pupuk 

kandang. Dinyatakan pula bahwa pemangkasan seluruh 

daun pada fase panen tidak menurunkan hasil secara 

nyata karena pada fase  itu biji telah berisi penuh 

(Suprapto, 1992). Kandungan nutrisi daun jagung adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1. Kandungan Nilai Gizi Hijauan Jagung 

Kandungan Zat Kadar Zat (%) 

Bahan Kering 90 

Protein 11,33 

Serat Kasar 28 

Lemak 0,7 

Sumber: Sudirman dan Imran 2007 
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Pemanfaatan daun jagung sebagai pakan ternak 

diharapkan dapat menggantikan rumput sebagai pakan 

ternak. Tanaman jagung termasuk buah yang masih 

muda, batang dan daun yang masih hijau dapat diberikan 

secara langsung pada ternak (Lubis,1992).  

Widyawati dan Slamet (2005) menyatakan kadar 

protein kasar daun jagung cukup tinggi dikarenakan 

dipanen pada waktu jagung masih muda dan daun masih 

berwarna hijau. Pada daun yang berwarna hijau 

diharapkan daun jagung mempunyai palatabilitas yang 

cukup tinggi pula. Subandi dkk, (1988) menyatakan 

bahwa limbah jagung sudah digunakan sebagai bahan 

pakan meski belum dimanfaatkan secara penuh. 

 

2.5 Gambaran Umum Kambing Kacang (Kambing          

Lokal) 

 

                                             
                 Gambar 1. Kambing Kacang  

Kambing kacang merupakan kambing asli 

Indonesia juga didapati di Malaysia dan Philipina. 
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Kambing kacang sangat cepat berkembang biak, pada 

umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan keturunan. 

Kambing ini cocok sebagai penghasil daging dan kulit, 

bersifat prolifik, tahan terhadap berbagai kondisi dan 

mampu beradaptasi dengan baik di berbagai lingkungan 

yang berbeda termasuk dalam (Setiadi, 2003) . Kondisi 

pemeliharaan yang sangat sederhana. Ciri-ciri kambing 

kacang antara lain rambut pendek dan berwarna putih, 

hitam dan coklat, adapula yang warna bulunya berasal 

dari campuran ketiga warna tersebut. Kambing jantan 

maupun betina memiliki tanduk yang berbentuk pedang, 

melengkung ke atas sampai ke belakang, telinga pendek 

dan menggantung, leher pendek dan punggung 

melengkung. Kambing jantan berambut surai panjang 

dan kasar sepanjang garis leher, pundak, punggung 

sampai ekor, kambing ini memiliki keterbatasan dengan 

rataan bobot badan dewasa yang cukup rendah yaitu 

sekitar 20–25 kg, dengan tinggi pundak pada jantan 

dewasa dan betina dewasa adalah 53,80 ± 2,88 cm dan 

52,00 ± 7,38 cm (Dillah, 2012).  

Menurut Jakfar (2010), Kambing kacang (lokal) 

memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan. 

Potensinya adalah mudah pemeliharaan dan bisa kawin 

secara alami. Potensi lainnya adalah daging dan kotoran. 

Sebagai penghasil daging, ternak ini digunakan sebagai 

penyediaan daging alternatif untuk memenuhi gizi 

masyarakat. 
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Kambing kacang memiliki nilai ekonomis yang 

penting dan disukai oleh sebagian besar masyarakat dan 

peluang pemasaran tersebar luas. Kontribusi ternak 

kambing dari total pendapatan peternakan untuk kambing 

jenis ini sangatlah besar di kerenakan peran serta dalam 

penyediaan sumber protein hewani yang sangat di gemari 

oleh masyarakat. Produksinya juga memegang peranan 

penting untuk menumbuhkan aktivitas pendapatan 

sebagian besar petani kecil, di samping menjadi sumber 

protein hewani yang menunjang ketahanan pangan 

nasional (Putra, 2012). 

 

2.6 Fortifikasi 

 

Menurut Susilawati (2006) fortifikasi pangan 

dianggap sebagai suatu metode yang sukses untuk 

mengurangi defisiensi mikronutrien dan merupakan salah 

satu elemen penting dalam kebijakan pangan di negara-

negara asia dan pasifik. Program fortifikasi harus 

menghasilkan produk pangan yang murah dengan 

kandungan fortifikan yang dapat mencegah terjadinya 

defisiensi jika dikonsumsi pada jumlah normal. Salah 

satu penerapan metode fortifikasi yang telah dilakukan 

adalah fortifikasi permen karamel susu dengan senyawa 

besi yang sesuai dan konsentrasi yang optimal.  

Penerapan ini menghasilkan permen caramel susu 

yang disukai dan mengandung gizi tinggi yang dapat 

digunakan sebagai sarana untuk menurunkan tingkat 
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prevalensi defisiensi zat besi. Zat besi memiliki peran 

yang sangat penting pada pembentukan hemoglobin 

yakni protein pada sel darah merah yang bertugas 

mengantarkan oksigen dari paru-paru ke otak dan seluruh 

jaringan tubuh. Kekurangan zat besi dalam jangka 

panjang akan mengakibatkan terjadinya anemia gizi besi 

(iron deficiency anemia/IDA).  

Menurut Mardliyati (2006) fortifikasi merupakan 

salah satu strategi yang digunakan dalam memperbaiki 

kualitas suatu bahan pangan. Fortifikasi atau penambahan 

satu atau lebih zat makanan mikro pada pangan yang 

lazim dikonsumsi merupakan strategi penting yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan status zat makanan mikro 

di dalam pangan. 

Fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk 

mengatasi masalah zat makanan mikro pada jangka 

menengah dan panjang. Beberapa kelebihan dari strategi 

ini adalah populasi sasarannya luas, tidak diperlukan 

sarana/program khusus dalam pemberian, serta tingkat 

penerimaan dan tingkat kesinambungan yang tinggi, di 

negara-negara maju, fortifikasi pangan merupakan 

strategi yang terbukti paling efektif untuk mengontrol 

kekurangan zat makanan mikro. Sebagai contoh, program 

fortifikasi margarin dengan vitamin A berhasil 

menghilangkan ricket di Inggris, Kanada dan Eropa 

Utara. Fortifikasi garam dengan iodium yang merupakan 

program dunia yang terbukti mampu menekan goitre 

(gondok) secara signifikan.  
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2.7 Fermentasi 

 

Fermentasi merupakan proses pemecahan 

karbohidrat dan asam amino secara anaerob, yaitu tanpa 

memerlukan oksigen. Senyawa yang dapat dipecah dalam 

proses fermentasi terutama karbohidrat, sedangkan asam 

amino hanya dapat dipecah oleh beberapa jenis bakteri 

tertentu (Fardiaz, 1992). Satiawihardja (1992) 

mendefinisikan fermentasi dengan suatu proses dimana 

komponenkomponen kimiawi yang dihasilkan sebagai 

akibat dari proses pertumbuhan maupun metabolisme 

oleh mikroba. 

Fermentasi akan menyebabkan beberapa proses 

yang menguntungkan diantaranya: mengawetkan, 

merusak, menghilangkan bau yang tidak diinginkan, 

meningkatkan daya cerna, menambah flavour, 

menghasilkan warna yang diinginkan dan menghilangkan 

zat anti nutrisi dan racun yang biasa ada pada bahan 

mentah (Suliantri dan Rahayu, 1990). Efisiensi sistem 

pengawetan tidak hanya didasarkan atas nilai nutrisi 

bahan tetapi juga ditentukan oleh hilangnya nutrisi yang 

terjadi antara pemanenan sampai dengan pakan 

diberikan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi 

diantaranya; 1) konsentrasi garam, hal ini berhubungan 

dengan pengaturan ketersediaan Aw (ketersediaan air 

untuk kebutuhan mikroorganisme). 2) suhu, kondisi suhu 
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akan sangat menetukan jenis bakteri yang akan tumbuh. 

Untuk bakteri penghasil asam laktat maka suhu yang 

optimal adalah sekitar 30°C. 3) oksigen, ketersediaan 

oksigen harus diatur sesuai dengan sifat dari 

mikroorganisme yang akan digunakan. Bakteri penghasil 

asam laktat tidak akan memerlukan oksigen untuk 

pertumbuhannya sehingga ketersediaan oksigen harus 

benar-benar diperhatikan (Sumanti, 1996). Temperatur 

yang optimum pada fermentasi hijauan yakni antara 26,7- 

37,8°C. Apabila temperatur pada saat inkubasi lebih 

tinggi dan terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka 

akan terjadi penurunan kecernaan protein, ketersediaan 

dari karbohidrat dan perubahan warna menjadi kecolatan 

(Anonimus, 2009). Sedangkan menurut Wallace dan 

Chesson (1995) produksi panas yang berlebihan pada 

saat fermentasi (diatas 42-44°C) dapat menyebabkan 

terjadinya proses maillard atau browning reaction, 

disamping itu juga dapat menurunkan kecernaan protein 

dan serat. 

 

2.8 Pertambaham Bobot Badan (PBB) 

 

Pertambahan bobot badan (PBB) merupakan 

selisih antara bobot akhir dengan bobot awal yang 

pengukurannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, 

biasanya dalam waktu satu minggu. Hal ini untuk 

mempermudah pelaksanaan sehari-hari dan untuk 

menghindari agar ayam tidak stress. Peningkatan bobot 
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badan dari minggu ke minggu pada periode pertumbuhan 

tidak sama. Bobot badan menjadi sekitar dua kali lipat 

tiap dua minggu sampai akhir umur enam minggu, tetapi 

setelah itu persentase pertambahan bobot badan akan 

menurun. Rumus pertambahan bobot badan menurut 

Rasyaf (2004) dapat ditulis sebagai berikut : 

 

  PBB mingguan = BB akhir minggu – BB awal minggu 

 

Keterangan :  

PBB = Pertambahan Bobot Badan 

BB akhir minggu = Bobot Badan pada akhir minggu 

BB awal minggu = Bobot Badan pada awal minggu 

 

2.9 Konsumsi Pakan 

 

Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk 

mengevaluasi nilai nutrisi bahan pakan. Keragaman 

kapasitas produksi ternak yang disebabkan oleh pakan 

yang paling utama adalah konsumsi, sedangkan konsumsi 

sangat dipengaruhi oleh gerakan laju pakan dalam salaran 

pencernaan yang tidak lain sangat dipengaruhi oleh 

tingkat kecernaan (Chuzaemi dan Hartutik, 1997).  

Konsumsi pakan suka rela 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 kambing dipengaruhi oleh 
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berbagai faktor yang kompleks yang terdiri dari: 

hewannya sendiri, pakan yang diberikan dan lingkungan 

tempat hewan tersebut dipelihara (Arora, 1989). 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 (Poppi dkk, 

1981) . Produksi asam asetat dalam level normal dapat 

menekan tingkat konsumsi ternak, sedangkan propionat 

dan butirat juga mempunyai pengaruh yang sama tetapi 

pada level yang tinggi. Jika hasil akhir pencernaan tidak 

menjamin kebutuhan fungsi produksi maka akan banyak 

energi C2 yang terbuang sebagai panas, sehingga 

konsumsi akan menurun oleh ketidakseimbangan tersebut 

terutama di daerah panas (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). Waktu 

tinggal pakan dalam rumen yang lama memberi 

kesempatan mikroba rumen mencerna pakan lebih lama, 

sebaliknya waktu tinggal pakan di dalam rumen yang 
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relatif singkat memungkinkan pakan cepat meninggalkan 

saluran pencernaan sehingga akan meningkatkan 

konsumsi pakan (Poppi dkk, 1981). 

 

2.10 Konversi Pakan 

 

Konversi pakan merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan 

bobot badan dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, 

nilai konversi pakan dapat dinyatakan sebagai ukuran 

efisiensi pakan yakni menggambarkan tingkat 

kemampuan ternak untuk merubah pakan menjadi 

sejumlah produksi dalam satuan tertentu, baik untuk 

produksi daging, susu maupun telur (Anggorodi, 1994). 

Hal ini diungkapkan pula oleh North (1992) bahwa angka 

konversi pakan yang kecil maka pakan semakin efisien 

karena konsumsi pakannya digunakan secara optimal 

untuk pertumbuhan kambing. 

 

 

 


