
23

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kandungan Nutrien Pakan
Pakan yang diberikan pada ternak dalam penelitian

ini terdiri dari dua macam, yaitu konsentrat dan rumput
gajah (Pennisetum purpureum). Kandungan nutrien
pakan pemberian yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Kandungan nutrien pakan yang diberikan
selama penelitian pada masing-masing
perlakuan

Perlakuan
Kandungan Nutrien (%BK)

BK BO PK SK

P1 75,80 93,22 8,28 11,98

P2 76,70 89,45 10,16 17,15

P3 78,42 88,12 10,12 22,36

Keterangan : Hasil perhitungan berdasarkan hasil analisa
proksimat dan imbangan pakan konsentrat
dan hijauan.

Imbangan konsentrat dan rumput gajah sebesar
85:15 diharapkan dapat meningkatkan produksi asam
propionat oleh mikroba rumen untuk kebutuhan
penggemukan sapi PO. Sesuai dengan yang dijelaskan
Suparwi (2011), imbangan hijauan yang rendah dan
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konsentrat yang tinggi akan menurunkan asetat dan
metana dan akan menaikkan propionat. Penelitian
sebelumnya juga menjelaskan pemberian jumlah
konsentrat sebesar 80% dapat meningkat produksi asam
propionat sebesar 30,9%. Menurut McDonald et al
(2002), produksi asam propionat pada ternak ruminansia
umumnya sekitar 21%. Penyusunan jumlah bahan
konsentrat yang berbeda dengan jumlah imbangan
hijauan yang sama dihasilkan tiga macam pakan
perlakuan dengan kisaran kandungan PK 8-10%, BK 75-
79%, BO 87-92% dan SK yang memiliki peningkatan
selisih jumlah 5% pada tiap perlakuan dari 12%, 17%
hingga 22%. Kandungan PK pakan sesuai dengan yang
dijelaskan oleh Van Soest (1994) dimana ternak
ruminansia membutuhkan jumlah PK dalam pakan tidak
kurang dari 7%. Kebutuhan PK menurut NRC (2000)
untuk ternak sapi dengan PBBH sekitar 0,32 kg/h
sebanyak 7,4%, sedangkan untuk PBBH 0,89 kg/h
membutuhkan PK pakan sebesar 10%.

4.2. Konsumsi Nutrien
Berdasarkan hasil analisis peragam untuk bobot

badal awal sapi sebagai kovarian tidak memberikan
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap konsumsi BK,
BO, PK dan SK. Jika terdapat perbedaan pengaruh, dapat
disebabkan oleh perbedaan perlakuan yang diberikan.
Pada Tabel 11 disajikan data rataan konsumsi pakan
untuk masing-masing perlakuan yang menunjukkan
adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).
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Tabel 11. Konsumsi pakan perlakuan

Perlakuan
Konsumsi (kg/ekor/hari)

BK BO PK SK

P1 7,01±0,68b 6,26±0,55b 0,46±0,05b 1,13±0,06c

P2 9,24±1,37a 7,79±1,01a 0,79±0,12a 1,69±0,23b

P3 8,34±0,80a 6,88±0,58ab 0,68±0,06a 2,11±0,21a

Perlakuan
Konsumsi (g/kg BB0,75/hari)

BK BO PK SK

P1 89,33±5,89b 79,80±4,48b 5,92±0,52b 14,42±0,41c

P2 113,55±13,53a 95,80±9,96a 9,70±1,22a 20,76±2,27b

P3 109,07±6,37a 90,01±5,25ab 8,88±0,51a 27,60±1,72a

Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom
yang sama menunjukkan adanya
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).

Rangkuman hasil penelitian untuk konsumsi BK,
BO, PK dan SK pakan, disajikan pada Tabel 9. Hasil
konsumsi BK, BO, PK dan SK pakan menunjukkan
adanya perbedaan yang sangat nyata antara beberapa
perlakuan (P<0,01). Konsumsi BK, BO, dan PK tertinggi
diperoleh pada perlakuan P2 dan menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata dengan perlakuan P1.
Konsumsi SK pakan tertinggi diperoleh pada perlakuan
P3. Perlakuan P1 menunjukkan hasil nilai konsumsi
nutrien terendah dari kedua perlakuan lain.
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Konsumsi BK, BO dan PK meskipun secara
statistik pada perlakuan P2 dan P3 tidak menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata, jumlah konsumsi P2 relatif
lebih tinggi. Perbedaan kandungan serat kasar dalam
pakan dapat menjadi faktor penyebab perbedaan
konsumsi ini. Hal ini juga dapat dilihat pada konsumsi
SK perlakuan P1, P2 dan P3 yang meningkat seiring
penambahan kandungan serat kasar dalam pakan.
Peningkatan jumlah serat kasar dalam pakan akan
menurunkan tingkat konsumsi ternak ruminansia. Jika
ditinjau berdasarkan aspek fisik pakan, dibutuhkan waktu
yang lebih lama untuk mencerna serat kasar yang tinggi,
sehingga menyebabkan lama waktu tinggal pakan lebih
lama dalam saluran pencernaan dan memperlambat laju
aliran digesta. Seperti yang dijelaskan oleh Chuzaemi
(2012), pakan dengan serat kasar tinggi menyebabkan
ternak lebih lama untuk memakan dan ruminansi dan laju
degradasi dalam retikulo-rumen melambat. Namun,
pengaruh yang berbeda ditunjukkan pada perlakuan P1
dengan kandungan SK pakan 12% yang ternyata
dihasilkan nilai konsumsi terendah.

Rendahnya kandungan serat kasar dalam pakan
perlakuan P1 (12%) seharusnya dapat meningkatkan nilai
konsumsi pakannya, jika ditinjau berdasarkan aspek
pembatasan konsumsi pakan secara fisik. Hasil penelitian
pada perlakuan P1 menunjukkan nilai konsumsi yang
paling rendah. Selain perbedaan serat kasar pakan,
kandungan protein kasar pakan dapat menjadi penyebab
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perbedaan konsumsi. Seperti yang dijelaskan oleh De
Carvalho, Soeparno dan Ngadiyono (2010) menyatakan
kandungan protein dan serat kasar dalam pakan yang
digunakan sangat berpengaruh terhadap konsumsi pakan.
Konsumsi PK ransum dalam perlakuan P1 sebesar 0,46
kg/ekor/hari atau 6,6%BK dapat menjadi penyebab
menurunnya tingkat konsumsi BK dan BO pakan. Hal ini
dijelaskan oleh Van Soest (1994), menurunnya tingkat
konsumsi dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas
pakan yaitu rendahnya kandungan protein. Selain itu,
konsumsi protein kasar dibawah 7% dapat berakibat pada
melambatnya pencernaan dalam rumen karena kurangnya
pasokan nitrogen bagi bakteri sehingga terhambatnya
pertumbuhan bakteri. Hasil penelitian lain yang berbeda
tentang perbedaan kandungan protein kasar pakan
dilaporkan Adiwinarti dkk (2011), bahwa peningkatan
level protein kasar 8-11% dalam pakan tidak memberikan
pengaruh yang nyata terhadap PBBH dan konsumsi BK
pakan untuk sapi Jawa karena konsumsi protein kasar
menunjukkan tidak kurang dari 7% dari BK. Konsumsi
protein perlakuan P1 juga masih rendah jika
dibandingakan dengan yang dilaporkan Rianto dkk
(2007), pada sapi PO memiliki rataan konsumsi protein
sebesar 0,6 kg/hari.

Konsumsi pakan ternak ruminansia juga dapat
dibatasi oleh jumlah nutrisi yang tersedia untuk
metabolisme ternak. Dijelaskan oleh Chuzaemi (2012),
pada tingkat metabolik, konsumsi pakan merupakan
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respon kurangnya energi dalam tubuh ternak, untuk
memenuhi kebutuhan energinya ternak akan mulai
makan dan berhenti bila kebutuhan energinya tercapai.
Rendahnya kandungan SK akan memudahkan penetrasi
mikroba rumen (bakteri, protozoa dan jamur) untuk
mencerna nutrien pakan (Pamungkas dkk., 2013). Jadi
dengan rendahnya kandungan SK pakan pada perlakuan
P1 akan mempercepat degradasi nutrien dalam rumen
sehingga mempercepat ternak untuk menyerap nutrien
yang dibutuhakan dan menghentikan ternak untuk
mengkonsumsi pakan karena sudah terpenuhinya
kebutuhan energi tubuhnya. Tingkat konsumsi dapat
dibatasi oleh kebutuhan energi dari hewan, sehingga hal
ini menyebabkan serat mempunyai hubungan yang
positif terhadap tingkat konsumsi, dimana kenaikan
tingkat serat akan menurunkan tingkat kecernaan dan
hewan akan mengkonsumsi lebih banyak agar dapat
memenuhi kebutuhan energi (Parakkasi, 1999).

Konsumsi pakan sapi PO dalam penelitian ini
sudah memenuhi kebutuhan ternak menurut Kearl
(1982), sapi dengan bobot badan 350 kg memiliki
kebutuhan BK pakan sebesar 8,30 kg/ekor/hari (2,4%).
Soebarinoto dkk (1991) menambahkan bahwa konsumsi
bahan kering ternak sapi berkisar antara 2-4% dari bobot
badan. Sedangkan dalam penelitian ini ternak mampu
mengkonsumsi pakan 2,0-2,7% dari bobot badan.
Tingkat konsumsi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang
kompleks diantaranya faktor hewan, faktor makanan dan
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faktor lingkungan, selain itu, tingkat konsumsi dapat
dibatasi pula oleh kebutuhan energi dari hewan
(Parakkasi, 1999).

Hasil penelitian lain dengan jumlah yang hampir
sama dilaporkan oleh Susanto, Rianto dan Prawoto
(2004) pada sapi PO jantan dengan bobot badan 200,80
kg yang diberi pakan rumput Raja dan konsentrat
mengkonsumsi BK pakan sebesar 5,84 kg/hari (2,9%
BB), Sedangkan laporan dari Purnomoadi, Edy,
Adiwinarti dan Rianto (2007), sapi PO jantan dengan
bobot badan 227,25 kg yang diberi pakan 30% jerami
padi dan 70% konsentrat mampu mengkonsumsi BK
sebesar 5,91 kg/hari (2,6% BB). Hasil penelitian lain
yang menunjukkan pengaruh sama untuk pakan dengan
SK lebih dari 17% dilaporkan oleh Adiwinarti, Fariha
dan Lestari (2011), pada sapi Jawa bobot badan 155,97
kg diberikan pakan 30% jerami padi dan 80% konsentrat
dengan kandungan SK pakan 22,81-25,72% dan PK
pakan 8,27-14,43% diperoleh konsumsi BK 2,57-
2,58%BB.

4.3. Kecernaan dan Konsumsi Nutrien Tercerna
Hasil analisis peragam diketahui bahwa perbedaan

bobot badan awal sapi PO sebagai kovarian, tidak
memberikan pengaruh yang nyata terhadap kecernaan
nutrien pakan (P>0,05). Pebedaan kecernaan nutrien
pakan penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan
perlakuan yang diberikan. Selanjutnya, untuk mengetahui
perbedaan perlakuan dilakukan analisis keragaman untuk
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rancangan acak kelompok. Hasil analisis ragam
diketahui, terdapat perbedaan yang sangat nyata pada
perlakuan (P<0,01). Pada Tabel 12 disajikan perbedaan
rata-rata kecernaan berdasarkan nutrien dan perlakuan
pakan yang diberikan.
Tabel 12. Kecernaan pakan perlakuan

Perlakuan
Kecernaan (%)

BK BO PK SK

P1 67,41±2,26a 68,60±2,35a 45,47±6,18b 29,21±9,70a

P2 61,92±3,00a 64,69±3,00a 66,64±4,07a 30,25±8,18a

P3 56,59±2,48b 59,40±2,38b 60,53±3,17a 31,34±8,19a

Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom
yang sama menunjukkan adanya perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01).

Berdasarkan hasil analisis ragam, pakan perlakuan
P1 menunjukaan persentase kecernaan BK dan BO
tertinggi. Perlakuan P1 dan P2 menunjukkan perbedaan
kecernaan yang sangat nyata terhadap pakan perlakuan
P3 (P<0,01). Namun, pada kecernaan PK, perlakuan P1
menunjukkan hasil rataan yang terendah dan berbeda
sangat nyata terhadap pakan perlakuan P2 dan P3
(P<0,01). Rataan kecernaan SK menunjukkan perbedaan
yang tidak nyata pada tiap perlakuan (P>0,05).

Rataan kecernaan BK dan BO pada perlakuan P1=
67,41% dan 68,60% tidak berbeda nyata dengan
perlakuan P2= 61,92% dan 64,69%, namun keduanya
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berbeda nyata dengan perlakuan P3= 56,59% dan
59,40%. Kecernaan BK dan BO tertinggi diperoleh pada
perlakuan P1. Perbadaan kandungan serat kasar pada tiap
perlakuan dapat menjadi penyebab perbedaan kecernaan
ini. Perlakuan P1 yang memiliki kandungan serat kasar
pakan 12% menjadikannya lebih mudah dicerna dalam
saluran pencernaan karena rendahnya kandungan serat
kasar, sehingga memudahkan bakteri untuk melakukan
penetrasi ke dalam material pakan untuk proses
pencernaan (Pamungkas dkk., 2013). Tillman dkk (1998)
menjelaskan, tingkat kecernaan memiliki kaitan erat
dengan kandungan nutrien pakan dan pengaruh yang
paling besar adalah kandungan serat kasar dalam pakan,
disamping itu, kecernaan BK juga relatif memiliki
kesamaan dengan kecernaan BO. Selain itu, ditambahkan
pula oleh Anggorodi (1994) faktor lain yang memberikan
pengaruh kecernaan bahan kering antara lain bentuk fisik
bahan pakan, komposisi pakan, suhu dan laju perjalan
melalui alat pencernaan dan pengaruh perbandingan dari
zat pakan. Hal ini dapat berarti bahwa semakin tinggi
kadungan serat kasar pada pakan konsentrat dalam pakan
akan menurunkan tingkat kecernaan BK dan BO pakan.
Penambahan jumlah kandungan serat kasar pakan dalam
penelitian ini memberikan respon yang negatif terhadap
nilai kecernaan BK dan BO.

Kecernaan PK pada pakan perlakuan P2
menunjukkan nilai tertinggi dan berbeda sangat nyata
dengan pakan perlakuan P1 (P<0,01), namun tidak
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berbeda nyata dengan pakan perlakuan P3 (P<0,05).
Rata-rata kecernaan PK dalam penelitian ini dari urutan
terkecil berturut-turut P1=45,47%, P3=60,53% dan
P2=66,64%. Keceranaan BK dan BO yang tinggi pada
perlakuan P1 ternyata tidak diikuti dengan meningkatnya
kecernaan PK pakan. Konsumsi PK yang rendah pada
perlakuan P1 (0,46 kg/ekor/h atau 6,56%BK) dapat
menjadi penyebab kecernaan PK yang rendah pula.

Kecernaan SK menunjukkan perbedaan yang tidak
nyata pada masing-masing perlakuan (P>0,05). Namun,
jika dilihat dari rataan persentase kecernaan, terdapat
peningkatan jumlah persentase dari perlakuan P1, P2 dan
P3 (29,21; 30,25; dan 31,34%). Perbedaan kandungan
serat kasar dalam pakan tidak menunjukkan perbedaan
yang nyata pada kecernaan serat kasar. Peningkatan
jumlah kandungan serat kasar pakan konsentrat dalam
penelitian meskipun secara statistik tidak menunjukkan
perberdaan kecernaan, persentase rataan kecernaan relatif
menunjukkan peningkatan.

Hasil penelitian oleh De Carvalho dkk (2010)
melaporkan pada sapi PO yang dipelihara secara feedlot
dengan pemberian imbangan pakan konsentrat dan
hijauan 85:15, kandungan PK 7,8% dan SK 27,6%,
diperoleh persentase kecernaan BK 67,4%; BO 75,27%;
PK 51,74%; SK 58,82%. Selain itu, laporan lain dari
Suharti dkk., (2009) pada sapi PO yang diberikan pakan
dengan imbangan konsentrat dan jerami padi 65:35,



33

kandungan PK 16,7% dan SK 24,52, menunjukkan
persentase kecernaan BK 67,8; PK 84,3; SK 36,4%.

Berdasarkan hasil analisis peragam konsumsi
nutrien tercerna dengan bobot badan awal sapi PO
sebagai kovarian, menunjukkan tidak memberikan
pengaruh yang nyata terhadap konsumsi tercerna dari
BK, BO, PK dan SK (P>0,05). Selanjutnya, dilakukan
analisis ragam untuk mengetahui perbedaan pengaruh
dari perlakuan yang diberikan. Pada Tabel 13 disajikan
rataan konsumsi tercerna dari BK, BO, PK dan SK untuk
masing-masing perlakuan.

Tabel 13. Konsumsi pakan tercerna

Perlakuan
Konsumsi Tercerna (kg/ekor/hari)

BK BO PK SK

P1 4,73±0,61l 4,30±0,52l 0,21±6,18b 0,33±0,11l

P2 5,74±1,03k 5,06±0,82k 0,53±0,10a 0,52±0,16kl

P3 4,72±0,52l 4,34±0,91l 0,41±0,06a 0,66±0,20k

Perlakuan
Konsumsi Tercerna (g/kg BB0,75/hari)

BK BO PK SK

P1 60,28±5,64k 54,80±4,74k 2,69±0,35b 4,22±1,42l

P2 70,53±10,99k 62,14±8,78k 6,49±1,14a 6,46±2,11kl

P3 61,83±6,05k 55,94±7,73k 5,38±0,42a 8,73±2,73k

Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom
yang sama menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P<0,01).



34

k-l Superskrip yang berbeda pada kolom
yang sama menunjukkan perbedaan yang
nyata (P<0,05).

Konsumsi nutrien tercerna dari pakan merupakan
jumlah banyaknya konsumsi nutrien yang dapat diserap
di dalam tubuh ternak. Nilai konsumsi tercerna
ditentukan dari hasil perkalian antara konsumsi nutrien
dengan persentase kecernaan nutrien. Hasil konsumsi
nutrien tercerna pada Tabel 11 menunjukkan perbedaan
yang sangat nyata pada konsumsi PK tercerna (P<0,01),
sedangkan lainnya menunjukkan perbedaan yang nyata
(P<0,05) dan tidak nyata (P>0,05).

Konsumsi BK dan BO tercerna menunjukkan
perbedaan yang nyata pada perlakuan P2=5,74 dan 5,06
kg/ekor/hari dengan perlakuan P1=4,73 dan 4,30
kg/ekor/hari dan P3=4,72 dan 4,34 kg/ekor/hari. Namun,
tidak terdapat perbedaan yang nyata pada konsumsi
tercerna BK dan BO setelah dikoreksi dengan konsumsi
tercerna perbobot badan metabolis sapi. Konsumsi BK
dan BO tercerna secara statistik tidak menunjukkan
perbedaan yang nyata, perbedaan nilai rataan relatif
menunjukkan peningkatan pada tiap perlakuan.
Perlakuan P1 memilki rataan yang terendah dan
perlakuan P2 adalah yang tertinggi. Konsumsi tercena
pada perlakuan P2 sebelumnya dapat disebabkan oleh
tingginya tingkat konsumsi BK, BO dan PK pakan
meskipun persentase kecernaan pada perlakuan P2 lebih
rendah namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1.
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Hasil yang lebih rendah dilaporkan dalam penelitian
Ardiansah (2004), pada sapi PO yang diberi pakan batang
jagung 40% dan konsentrat 60% dengan kandungan serat
kasar pakan 38,02% diperoleh konsumsi tercerna BK
50,7%, BO 49,7% dan PK 4,85%.

Konsumsi PK tercerna yang ditunjukkan pada
Tabel 11 diketahui jumlah PK tercerna pada perlakuan
P1 sebesar 0,21 kg/ekor/hari, perlakuan P2=0,53
kg/ekor/hari dan perlakuan P3=0,41 kg/ekor/hari. Jika
dibandingan dengan kebutuahan PK ternak yang
disarankan NRC (2000) untuk sapi dengan bobot badan
300-350 dan PBBH 0,5-1,0 kg/h membutuhkan protein
kasar sebesar 0,41-0,45 kg/ekor/hari, hanya perlakuan P1
yang belum memenuhi kebutuhan tersebut.

Konsumsi SK tercerna pada perlakuan P3 adalah
yang tertinggi yaitu 0,66 kg/ekor/hari atau 8,73
g/BB0,75/hari. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh
kandungan serat kasar dalan pakan perlakuan P3 yang
tertinggi yaitu 22%. Seperti yang dijelaskan oleh Van
Soest (1994) bahwa kemampuan ternak untuk mencerna
nutrien pakan ditentukan oleh beberapa faktor
diantaranya seperti jenis ternak, komposisi kimia pakan
dan penyajian pakan, selain itu keserasian antara zat-zat
pakan yang terkandung juga turut memengaruhinya.

Hasil konsumsi BK dan BO tercerna yang tidak
terdapat perbedaan yang nyata, menunjukkan jumlah
rataan BK dan BO yang mampu dimanfaatkan oleh
ternak memiliki jumlah yang relatif hampir sama.
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Perlakuan P1 meski memiliki rataan konsumsi paling
rendah (Tabel 9), jumlah BK dan BO yang diserap oleh
ternak memiliki jumlah yang relatif sama dengan
perlakuan lainnya. Selain karena rendahnya PK yang
dapat dicerna dalam tubuh ternak, kandungan serat kasar
yang rendah juga dapat menyebabkan penurunan
konsumsi ternak, yang mana rendahnya SK akan
berpengaruh terhadap penyerapan nutrien lain lebih cepat
dalam organ pencernaan namun akan menurunkan
kecernaan SK itu sendiri karena akan mempercepat
waktu tinggal pakan dalam rumen ternak.

4.4. Produksi Volatile Fatty Acids (VFA) dan Rasio
C2/C3 Cairan Rumen

Data rataan hasil analisis ragam produksi VFA
dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 14.
Berdasarkan hasil analisis ragam diperoleh perbedaan
yang tidak nyata antara perlakuan yang diberikan
terhadap produksi VFA cairan rumen (P>0,05). Namun,
terdapat perbedaan yang nyata untuk jam pengambilan
cairan rumen terhadap produksi asam propionat (P<0,05).
Rataan produksi VFA berdasarkan jam pengambilan
disajikan pada Tabel 14.

Konsentrati total VFA pada tiap jam pengambilan
cairan rumen disajikan pada Tabel 12. Hasil analisis
ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata
antara produksi VFA terhadap perlakuan yang diberikan
(P>0,05). Namun, selisih produksi total VFA, C2 dan C3

pada jam 0 dan jam 3 menunjukkan nilai tertinggi adalah
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pada perlakuan P2. Hasil produksi C3 pada perlakuan P2
dan P3 menunjukkan perbedaan yang nyata terhadap jam
pengambilan cairan rumen (P<0,05). Sejalan dengan
yang dijelaskan Van Soest (1994), pakan konsentrat
menunjukkan puncak fermentasinya pada 2-3 jam
pemberian pakan sedangkan pakan hijauan pada 4-5 jam
setelah pemberian. Selisih produksi VFA selama 3 jam
setelah pemberian pakan dapat disebabkan oleh hasil
fermentasi pakan konsentrat yang merupakan sumber
keragaman serat kasar yang paling utama dalam pakan
penelitian ini.
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Tabel 14. Rataan produksi VFA dan rasio C2/C3

berdasarkan jam pengambilan cairan rumen (mmol/L)

Variabel Jam
Perlakuan

P1 P2 P3

Total VFA
0 41,29±10,84 30,05±9,30 32,90±8,00

3 43,63±15,83 44,51±16,81 45,47±12,86

Selisih 2,34 14,46 12,57

As. Asetat
(C2)

0 29,92±7,80 22,14±6,89 24,01±5,89

3 30,32±11,46 31,46±11,21 31,45±9,20

Selisih 0,40 9,33 7,44
As.
Propionat
(C3)

0 5,30±1,30 3,73±1,25a 4,51±1,07a

3 6,96±2,31 6,88±3,13b 7,45±2,30b

Selisih 1,67 3,15 2,94

As. Butirat
(C4)

0 6,08±1,93 4,18±1,23 4,38±1,06

3 6,35±2,41 6,17±2,77 6,57±2,20

Selisih 0,28 1,98 2,19

C2/C3
0 5,65±0,37b 5,97±0,42 5,32±0,20

3 4,35±0,92a 4,92±1,02 4,40±1,10

Selisih 1,30 1,05 0,91
Keterangan : a-b Superskrip yang berbeda pada kolom

yang sama menunjukkan respon perbedaan
yang nyata (P<0,05) untuk waktu
pengambilan cairan rumen (0 jam dan 3 jam).
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Hasil analisis keragaman pada Tabel 14
menunjukkan terdapat perbedaan yang tidak nyata antara
perlakuan yang diberikan terhadap jumlah produksi VFA
serta rasio C2/C3 (P>0,05). Secara umum kandungan C2

terlihat lebih tinggi, hal ini dapat disebabkan karena
pengubahan dari asam piruvat menjadi C2 memiliki jalur
yang lebih pendek, selain itu lebih mudahnya retikulo-
rumen dalam menyerap asam lemak berantai karbon
panjang seperti C4. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh
McDonald et al (2002) bahwa stokiometri hasil
fermentasi dari 114 piruvat yang merupakan hasil akhir
dari oksidasi glukosa secara anaerobik melalui jalur
glikolisis menghasilkan 65 asetat, 21 propionat, 14
butirat, 20 CO2 dan 73 CH4. Ditambahkan pula oleh
Chuzaemi (2012), penyerapan VFA yang sebagian besar
terjadi dalam retikulo-rumen dipengaruhi kecepatannya
oleh pH dan panjang rantai karbon (C) dari VFA, rantai
C yang semakin panjang dan pH retikulo-rumen yang
rendah dapat mempercepat penyerapan dan untuk nilai
pH berkisar 6-7 penyerapan hasil dari fermentasi dalam
rumen terjadi secara efisien karena konsentrasi VFA
yang relatif rendah. Rataan pH pada jam ke-3
pengambilan cairan rumen dalam penelitian ini
menunjukkan nilai yang hampir sama dan masih normal,
berturut-turut dari perlakuan P1, P2 dan P3 adalah 7,2,
7,0 dan 7,1 (Lampiran 3).

Perbedaan jumlah produksi VFA juga dapat
disebabkan oleh rasio hijauan dan konsentrat. Pemberian
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konsentrat dengan proporsi yang tinggi dan mengandung
karbohidrat yang mudah didegradasi dapat meningkatkan
produksi C3, sehingga menyebabkan perbandingan C2/C3

menurun. (McDonald et al., 2002, Chuzaemi, 2012).
Penelitian ini menggunakan rasio pakan hijauan dan
konsentrat yang hampir sama pada tiap perlakuan pakan
yaitu 15% hijauan dan 85% konsentrat. Meski proporsi
konsentrat yang cukup tinggi pada pakan pemberian,
produksi C2 pada tiap perlakuan memiliki proporsi yang
tinggi yaitu 69-74%. Hal ini mungkin disebabkan oleh
kandungan karbohidrat yang mudah terlarut dalam
konsentrat cukup rendah.

Jumlah proporsi C2, C3 dan C4 dalam penelitian ini
berbeda dari pendapat Arora (1996), dimana C2 yang
dihasilkan di dalam rumen sekitar 50-60% dan C3 sekitar
18-24%. Selain itu, McDonald et al (2002)
manambahkan, sapi yang diberi pakan hay pelet (0,4) :
konsentrat (0,6) menghasilkan C2=50, C3=30 dan C4=11
mmol/L. Hasil lain yang hampir sama dilaporkan oleh
Pamungkas dkk (2013), sapi PO jantan yang diberi pakan
dengan imbangan pakan serat dan penguat (30:70)
dengan kandungan PK dan SK pakan 10,4% dan 26,3%
diperoleh produksi C2=28,85, C3=8,35 dan C4=3,95
mmol/L. Penelitian lain yang dilakukan Swandyastuti
(2013) pada sapi PO jantan umur satu tahun diberikan
pakan dengan kandungan PK dan SK pakan 8,5% dan
27,7% diketahui produksi C2=30,44, C3=26,50 dan
C4=23,28 mmol/L.
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Perbandingan rasio C2/C3 menunjukkan hasil
pengaruh yang tidak berbeda nyata untuk masing-masing
perlakuan (P>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa
perbedaan perlakuan dalam penelitian ini ternyata tidak
berpengaruh nyata terhadap rasio C2/C3 cairan rumen.
Hasil rataan rasio C2/C3 dari yang terendah dihasilkan
pada perlakuan P1 kemudian diikuti perlakuan P3 dan
P2. Imbangan C2 dan C3 dapat dijadikan sebagai
indikator PBBH yang dihasilkan, semakin tinggi
imbangan asetat dan propionat maka pertambahan bobot
hidup sapi akan semakin rendah (Saqifah, Purbowati dan
Rianto, 2010). Namun jika semakin rendah imbangan
asam asetat dan propionat akan semakin tinggi tingkat
sintesis glukosa sehingga merangsang penggemukan
(Soeparno, 1994). McDonald et al (2002) menambahkan,
tingginya rasio C2/C3 akan memberikan pengaruh dengan
meningkatnya kadar lemak dan sebalikknya rendahnya
rasio C2/C3 akan meningkatkan efisiensi deposisi protein.
Hasil rataan rasio C2/C3 pada masing perlakuan tidak
terdapat perberdaan nyata. Namun, rataan PBBH yang
tertinggi ditunjukkan pada perlakuan P2, diikuti dengan
perlakuan P1 dan P3.


