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Abstract 

The aim of this research was to investigate haematology response of twenty eight Madura bulls at 2.5-3 

years old with initial weight 150-300 kg to increasing amount of onggok (tapioca waste) in the diet and 

proportion of onggok within least–cost basis diet. Treatments included five treatments feed with five 

groups, T1 70% onggok, 5% palm kernel cake, 5% copra, and 20% elephant grass T2 60% onggok, 10% 

palm kernel cake, 10% copra, and 20% elephant grass, T3 50% onggok, 15% palm kernel cake, 15% copra, 

and 20% elephant grass, T4 40% onggok, 20% palm kernel cake, 20% copra, and 20% elephant grass and 

T5 30 onggok, 25% palm kernel cake, 25% copra, and 20% elephant grass were allocated Randomised 

Block Design. Experiment results showed that treatments feed T3 and T4 increased (P<0.01) haemoglobin 

concentration and RDW value. Treatments feed T4 also increased (P<0.01) MCHC, and granulocyte count. 

Increasing (P<0.05) of thrombocyte count were caused by T4. There was no significant different (P>0.05) 

on haematocrit, leucocyte, erythrocyte, monocyte, MCV, MCH, and lymphocyte among all treatments. It 

concluded that haematology average value of Madura bull from all treatments were at the median value of 

haematology interval normally in beef cattle. Inclusion level of onggok 40%, palm kernel cake 20% and 

copra 20% increased number of haemoglobin 1,8 g/dL, thrombocyte 227,83x103/uL, RDW 1,7 fL, MCHC 

4,71%, MPV 2,6 fL and granulocyte 1,93x103/uL within Madura bull blood in comparison to lowest value. 

Inclusion level of onggok 40%, palm kernel cake 20% and copra 20% was ideal feed with regard to nutri-

tion status, production performance, and haematology profile of Madura bull. 
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1. Pendahuluan 

 Jumlah produksi ketela pohon di Jawa Timur 

tahun 2014 sebesar 3,64 juta ton umbi basah, 

dibandingkan dengan produksi ketela pohon tahun 

2013, terjadi kenaikan produksi sebanyak 34,10 ribu 

ton atau 0,95%. Kenaikan produksi ubi kayu ini 

disebabkan adanya kenaikan tingkat produktivitas 

sebesar 17,31 kuintal/hektar atau 8,08%, namun lua-

san lahan ubi kayu mengalami penurunan sebesar 

11,10 ribu hektar atau 6,60% (Badan Pusat Statistik, 

2015). Departemen Pertanian (2009) menjelaskan 

bahwa presentase onggok dari keseluruhan kompo-

nen penyusun ubi kayu berkisar 10-12%, jadi jumlah 

produksi onggok di Jawa Timur tahun 2014 sebesar 

436.800 kg. Ohimain, Daniel, dan Joy (2013) 

menambahkan bahwa presentase onggok dari kese-

luruhan komponen penyusun ubi kayu sebesar 14%. 

Dinas Peternakan Jawa Timur (2013) menyatakan 

bahwa singkong merupakan sumber pakan yang po-

tensial untuk sapi potong karena hampir semua bagi-

an tanaman maupun hasil samping agroindustrinya 

dapat dimanfaatkan. Biomas agroindustri singkong 

antara lain adalah onggok, kulit singkong, dan sing-

kong afkir yang mengandung bahan kering (BK) an-

tara 88,65–94,35% dan energi (TDN) antara 56,91–

64,75% BK merupakan bahan pakan yang cukup po-

tensial digunakan sebagai sumber energi. 

 Onggok merupakan bahan pakan dari hasil 

samping pengolahan tapioka atau pati dan merupakan 

bahan pakan yang sangat potensial dari segi kuantitas 

diikuti kualitas. Penggunaan onggok sebagai pakan 

ternak dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain 

rendahnya nilai gizi (protein) dan diduga masih ting-

ginya kandungan sianida, untuk itu perlu teknik 

penggunaan yang tepat dan dapat menurunkan ting-

kat toksisitas kandungan zat antinutrisi. Onggok bisa 

menjadi pakan alternatif yang tepat dalam mencukupi 

kebutuhan pakan ternak di tengah tengah krisis 
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ketersediaan pakan. Masyarakat peternak Indonesia 

khususnya peternak sapi sudah terbiasa 

menggunakan onggok sebagai konsentrat sapi, hal ini 

dikarenakan onggok memiliki harga yang relatif mu-

rah dibandingkan dengan harga bahan-bahan pakan 

lain seperti bekatul, bungkil kelapa, bungkil inti 

sawit (BIS), bungkil kedelai, pollard, dan tepung ja-

gung.Lukuyu et al (2014) melaporkan bahwa onggok 

adalah bahan pakan sumber energi karena mengan-

dung serat kasar tinggi yaitu 17,7% dan ME 11,1 MJ/

kg BK. Kandungan nutrisi onggok dipengaruhi oleh 

jenis atau varietas dan proses produksi. Zhang et al 

(2013) menambahkan bahwa onggok mengandung 

selulosa 24,92% dan hemiselulosa 17,84%. Pen-

cernaan langsung terhadap onggok menghasilkan 

efisiensi hidrolisis yang rendah dan mereduksi 

produksi metane karena strukturnya keras. Zahari, 

Alimon dan Wong, (2012) melaporkan bahwa 

penambahan limbah tepung tapioka (onggok) pada 

pakan sapi potong mempengaruhi penampilan 

produksi, artinya mampu meningkatkan pertambahan 

bobot badan sebesar 0,33-0,52 kg/hari. 

 Status nutrisi, fisiologi, dan patologi selalu men-

jadi bagian penting dalam pemeliharaan sapi potong 

(Madura), apakah ternak dalam kondisi normal atau 

tidak normal. Hal ini cukup beralasan sebab 

penilaian dan pengukuran yang benar dan tepat akan 

menentukan kesimpulan dan keputusan yang baik 

dalam manajemen pemeliharaan sapi Madura jantan. 

Profil hematologi merefleksikan kondisi biokimia 

pakan, fisiologi dan patologi ternak secara akurat. 

Fiems, Vanackera, dan Renaville (2013); Safari et al 

(2011); Balikci, Yildiz, dan Gurdogan (2007); dan 

Robert (2000) menyatakan bahwa penilaian profil 

hematologi digunakan sebagai indikator kecukupan 

nutrisi dan status kesehatan ternak. Doyle (2006); 

Khaliq dan Rahman (2010); dan Khan et al (2011) 

menambahkan bahwa profil hematologi adalah indi-

kator status fisiologi, nutrisi dan patologi ternak. 

Penambahan onggok pada pakan mempengaruhi per-

forma produksi sapi Madura jantan. Performa 

produksi tersebut direpresentasikan oleh status 

kecukupan nutrisi ternak yang diketahui melalui pro-

fil hematologi. Produk peternakan yang memenuhi 

standard kualitas aman, sehat, utuh dan halal 

(ASUH) merupakan sebuah syarat mutlak dalam 

pemenuhan kebutuhan konsumen, hal ini bisa dicapai 

dengan menjalankan standard operasional yang baik 

dan benar pada aspek nutrisi, fisiologi dan patologi 

ternak. 

2. Materi dan Metode Kegiatan 

2.1 Pakan dan Ternak 

 Ternak yang digunakan dalam penelitian ada-

lah 28 ekor sapi Madura jantan yang memiliki bobot 

badan antara 150 – 300 kg, umur 2,5-3 tahun, dan 

BCS 2-3. Pakan yang diberikan adalah pakan ber-

basis onggok yang terdiri dari rumput gajah, BIS, 

dan bungkil kelapa atau kopra. Komposisi bahan pa-

kan, presentase bahan pakan pada masing-masing 

perlakuan dan kandungan nutrisi pakan konsentrat 

disajikan dalam Tabel 1, 

 

Tabel 1. Presentase Bahan Pakan dalam Ransum 

Masing-masing Perlakuan  

 

2.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini dilakukan dengan metode 

percobaan yang menggunakan  rancangan acak ke-

lompok (RAK). Penelitian lapang dilaksanakan 

dengan metode percobaan in vivo (Suwandyastuti, 

2013). Masing-masing ternak ditempatkan di dalam 

kandang metabolis secara individu. Terdapat lima 

perlakuan yang digunakan, jumlah sapi pada masing-

masing perlakuan berjumlah 6 ekor. 

 Sistematika penelitian terdiri dari masa adap-

tasi selama 2 minggu, masa pendahuluan selama 1 

bulan, dan masa percobaan atau koleksi data selama 

12 minggu. Tiga puluh ekor sapi Madura jantan 

diberi obat cacing dengan merk Verm-o yang diberi-

kan secara per oral dengan dosis 1 bolus per ekor. 

Obat cacing diberikan sebelum memasuki tahap 

adaptasi. Masa adaptasi bertujuan mengkondisikan 

sapi menyesuaikan diri dengan lingkungan perco-

baan. 

Komposisi 
Penggunaan Bahan Pakan (% BK Pakan) 
P1 P2 P3 P4 P5 

Rumput 
Gajah 

20 20 20 20 20 

Onggok 70 60 50 40 30 
BIS 5 10 15 20 25 
Kopra 5 10 15 20 25 
Mineral 
Mix 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Limestone 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
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Masa pendahuluan merupakan tahap sink-

ronisasi kondisi internal ternak dengan faktor ekster-

nal, salah satunya ditandai dengan stabilnya kon-

sumsi pakan. Tahapan ini merupakan fase persiapan 

ternak menerima pakan perlakuan sebelum memasu-

ki masa percobaan atau koleksi data. Masa perco-

baan atau koleksi data dilakukan selama 12 minggu 

yang terdiri dari: pengukuran konsumsi pakan setiap 

hari, bobot badan, BCS, tinggi HIP, pengukuran 

kecernaan, konsumsi air dan pengambilan sampel 

darah dalam 2 hari di minggu terakhir, tepatnya pada 

tanggal 20 dan 21 September 2015.  

Sampel darah diambil dari vena jugularis 

menggunakan spet kapasitas 10 ml pada saat sapi 

belum diberi pakan. Kemudian sampel darah yang 

sudah diambil melalui spet dimasukan kedalam 

vacutainer 10 ml yang berisi larutan heparin atau 

EDTA 10 mg yang berfungsi untuk mempertahan-

kan supaya darah tidak membeku. Pernyataan yang 

sama disampaikan oleh Brown et al (2013) bahwa 

sampel darah sapi diambil melalui vena jugular dan 

kemudian dimasukan kedalam tabung berisi 

K2EDTA. Selanjutnya, sampel darah diuji 

menggunakan Horiba ABX Micros ES60 Haematol-

ogy Analyzer.  

 

2.4 Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian menggunakan 

analisis statistik ragam ANOVA dan analisis non 

parametrik. Percobaan dilaksanakan dengan 

Rancangan Acak Kelompok (Gill, 1978; Steel dan 

Torrie, 1981 disitasi dari Suwandyastuti, 2013). Da-

ta dengan satuan persen atau data yang memiliki 

nilai variasi terlalu tinggi (>30%) ditransformasikan 

kedalam bentuk arc√sin. Data yang ditransformasi 

kedalam bentuk arc√sin yaitu hematocrit, trombosit, 

dan mean corpuscular haemoglobin concentration 

(MCHC). 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kandungan Nutrisi dan Bahan Pakan Perlakuan 

 Presentase kandungan nutrisi masing-masing 

ransum perlakuan tergantung dari kandungan nutrisi 

masing-masing bahan pakan seperti BK, PK, SK, 

LK, dan Abu. Onggok, BIS, kopra, dan rumput 

gajah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda 

ditinjau dari parameter nutrisinya satu sama lain, 

sehingga setiap bahan pakan bisa dianggap sebagai 

bahan pakan sumber protein, energi, atau mineral. 

Hasil analisis proksimat bahan pakan perlakuan 

disajikan dalam Tabel 2, 

 

Tabel 2. Hasil Analisis Proksimat Bahan Pakan Per-

lakuan 

 Rumput gajah merupakan bahan pakan hijauan 

sumber serat. Hasil analisis proksimat rumput gajah 

menunjukan bahwa kandungan serat kasar rumput 

gajah sangat tinggi yaitu 42,04%, hal ini dipengaruhi 

oleh umur pemotongan rumput gajah yang relatif tua 

yaitu dengan interval 40–60 hari, menurut Adrianton 

(2010); Umiyasih dan Anggraeny (2007); dan Rian-

to dkk (2007) bahwa kandungan serat kasar rumput 

gajah berkisar antara 33,20%-36,79%. Ternak rumi-

nansia seperti sapi Madura membutuhkan asupan 

serat relatif tinggi untuk mengoptimalkan fungsi 

mikrobiologis rumen, sehingga kandungan SK 

rumput gajah yang tinggi tidak menghambat sistem 

pencernaan rumen, selain itu tingkat kesukaan sapi 

Madura terhadap rumput gajah atau hijauan secara 

umum relatif tinggi dibanding tingkat kesukaan sapi-

sapi lainnya. Laporan Umar dkk (2011) menunjukan 

bahwa sapi Madura dengan BB 147 kg menunjukan 

konsumsi rumput gajah sebesar 3,25 kg/hari, lebih 

besar dari konsumsi BK sapi Ongole yaitu 2,58 kg/

hari.  

 Onggok merupakan bahan pakan sumber ener-

gi sama halnya dengan rumput gajah karena 

mengandung karbohidrat dan serat yang cukup ting-

gi. Kandungan serat kasar onggok relatif tinggi yaitu 

18,31%. Kandungan BK sebesar 86% dan karakter 

fisiknya yang khas membuat onggok memiliki sifat 

yang memenuhi ruang (voluminous atau bulky). 

Hasil analisis prokimat menunjukan bahwa onggok 

mengandung BK sebesar 86,6% dan PK 2,56%.  

No. 
Bahan 
Pakan 

Parameter Nutrisi 

BK 
(%) 

Abu (%
BK) 

PK 
(%
BK) 

SK 
(%
BK) 

LK (%
BK) 

1 Onggok 86,60 14,90 2,56 18,31 0,50 

2 BIS 91,11 4,08 15,93 19,32 10,79 

3 Kopra 86,06 7,17 22,84 12,67 8,43 

4 
Rumput 
Gajah 16,88 11,54 8,42 42,04 1,98 
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Habibi dkk (2015) melaporkan bahwa onggok 

mengandung protein sekitar 1,04% berdasarkan ba-

han kering. Lukuyu et al (2014) menyatakan bahwa 

onggok mengandung serat kasar 17,7% dan ME 11,1 

MJ/kg BK. Umiyasih dan Anggraeny (2007) 

menambakan bahwa komposisi nutrisi onggok yaitu 

BK 86%, PK 2,20%, SK 26,90%, TDN 65,00%, ME 

2,45 Mcal/kg. Temuan Zhang et al (2013) menun-

jukan bahwa onggok mengandung selulosa 24,92% 

dan hemiselulosa 17,84%. Yuningsih (2012) menya-

takan bahwa onggok mengandung sianida sebesar 

74,2 ppm, namun konsentrasi tersebut diduga tidak 

menyebabkan peningkatan konsentrasi sianida da-

lam darah secara signifikan karena pH rumen yang 

rendah pada sapi Madura sebagai akibat dari asupan 

hijauan atau serat kasar akan mereduksi pemben-

tukan asam sianida. 

 Kandungan protein dan serat kasar bungkil inti 

sawit dalam penelitian ini relatif tinggi yaitu 15,93% 

dan 19,32%. Kandungan serat kasar BIS cenderung 

tinggi, hal ini tergantung proses produksi, variets, 

dan umur panen. Kandungan serat kasar tersebut se-

bagian besar disumbang oleh cangkang inti sawit. 

O’Mara, et al (1999); Zahari et al (2012); dan Elisa-

beth dan Ginting (2003) menyatakan bahwa kan-

dungan serat kasar bungkil inti sawit cukup tinggi 

yaitu 23,49±11,42%. O’Mara, et al (1999); Zahari et 

al (2012); Albuquerque et al (2012); Elisabeth dan 

Ginting (2003); dan Umiyasih dan Anggraeny 

(2007) menyampaikan bahwa kandungan protein 

BIS sebesar 18,04±2,31%; dan jumlah tersebut 

melebihi tingkat kebutuhan protein sapi potong 

dengan bobot 300-330 kg seperti yang dilaporkan 

oleh Lalman (2005); Shane (2009); dan NRC (1999) 

yaitu sekitar 9,2%-11,9%. O’Mara, et al (1999); 

Zahari et al (2012); dan Elisabeth dan Ginting 

(2003) menambahkan bahwa kandungan serat kasar 

bungkil inti sawit cukup tinggi yaitu 23,49±11,42%. 

 Bungkil kelapa atau kopra sebagai bahan pa-

kan ternak dikategorikan sebagai bahan pakan sum-

ber protein, sama halnya dengan BIS. Selain itu, 

kopra juga mengandung energi cukup tinggi yaitu 

SK 12,67% dan LK 8,43%. Hasil analisis proksimat 

menunjukan bahwa kandungan PK bungkil kelapa 

sebesar 22,84%, hasil ini tidak jauh berbeda dengan 

laporan Umiyasih dan Antari (2011); Umiyasih dan 

Anggraeny  (2007); dan Carvalho et al (2005) yang 

menyampaikan bahwa kandungan protein kasar 

kopra sebesar 23,25±1,46% dan kandungan ME dan 

GE masing-masing sebesar 2,48 Mcal/kg dan 18,3 

MJ/kg BK. Keempat bahan pakan tersebut kemudian 

diformulasi dalam satu campuran pakan perlakuan. 

Kandungan nutrisi ransum masing-masing perlakuan 

dijelaskan pada Tabel 3, 

 

 

Pakan 
Perlakuan 

Parameter Nutrisi 

BK (%) BO (%BK) Abu (%BK) PK (%BK) LK (%BK)* ADF (%SK) NDF (%SK) SK (%BK)* 

P1 75,10 84,49 15,51 6,40 1,86 29,22 48,19 22,82 

P2 74,70 85,51 14,49 7,31 2,17 30,73 55,17 22,59 

P3 74,89 85,42 14,58 10,13 3,20 31,87 55,57 22,36 

P4 74,84 86,98 13,02 12,58 4,39 31,81 58,20 22,13 

P5 75,42 86,49 13,51 13,63 5,14 37,15 60,47 21,90 

Kandungan BK mulai dari perlakuan P1 sampai P5 

menunjukan suatu peningkatan. Kandungan BK pa-

kan semua perlakuan bervariasi tetapi relatif sama. 

Hasil ini dipengaruhi oleh tingkat homogenitas sam-

pel pakan yang diuji dan level penambahan BIS ber-

beda. Perlakuan P5 menghasilkan kandungan BK 

tertinggi sebab kandungan BK pada BIS tertinggi 

diantara semua bahan pakan yaitu sebesar 91,11% 

dan level penambahan BIS beserta kopra pada perla-

kuan P5 paling tinggi yaitu sebesar 25%. Kandungan 

PK dan LK dari perlakuan P1 sampai P5 mengalami 

peningkatan, sementara, kandungan acid detergent 

fiber (ADF) dan neutral detergent fiber (NDF) pada 

P5 tertinggi diantara semua perlakuan, hal ini di-

pengaruhi oleh level penambahan BIS tertinggi ter-

dapat pada perlakun P5. Bungkil inti sawit merupa-

kan bahan pakan yang mengandung serat kasar 

tertinggi kedua setelah rumput gajah, yaitu 19,32%. 

Tabel 3. Kandungan Nutrisi Ransum Masing-masing Perlakuan 

Keterangan: *penghitungan berdasarkan kandungan LK dan SK masing-masing bahan pakan 
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Presentase serat kasar pada BIS dipengaruhi oleh 

porsi cangkang inti sawit yang relatif besar. Zahari 

et al (2012) menyatakan bahwa kandungan NDF dan 

ADF pada BIS mencapai 74,3 dan 52,9%. Secara 

umum, untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

produksi sapi Madura, pakan perlakuan P1 dan P2 

kurang memenuhi standard kebutuhan ternak, se-

dangkan pakan P3, P4, dan P5 merupakan formulasi 

pakan yang ideal karena mampu mencapai standard 

target penggemukan yaitu PBBH ≥0,60 kg.  

 

3.2 Konsumsi Pakan dan Bobot Badan Sapi Madura 

Jantan  

 Konsumsi pakan berpengaruh secara langsung 

terhadap profil hematologi sapi Madura jantan, se-

bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Weiss 

dan Wardrop (2010) menunjukan bahwa konsumsi 

pakan dan bobot badan mempunyai korelasi positif 

dengan profil hematologi darah, terutama konsentra-

si sel darah merah. Hasil penelitian menunjukan bah-

wa konsumsi BK terbesar terdapat pada sapi perla-

kuan P3, diikuti perlakuan P4, P2, P5, dan P1. Kon-

sumsi BK pakan sapi Madura jantan pada perlakuan 

P1 dengan rataan BB 237,78±40,38 sebesar 4,42 kg 

atau 1,86% dari BB, P2 dengan rataan BB 

253,36±27,67 kg sebesar 5,2 kg atau 2,05% dari BB, 

P3 dengan rataan BB 260,73±26,14 kg sebesar 5,5 

kg atau 2,11% dari BB, P4 dengan rataan BB 

268,45±23,44 kg sebesar 5,4 kg atau 2,01% dari BB, 

dan P5 dengan rataan BB 267,40±44,29 kg sebesar 

5,4 kg atau 2,02% dari BB. Konsumsi BK dan BO 

pakan sapi Madura jantan antara semua perlakuan 

menunjukan perbedaan yang signifikan (P<0,05), 

menurut Nurdiati dkk (2012); dan Purbowati dkk 

(2006), tingkat konsumsi pakan dipengaruhi oleh 

bobot badan, palatabilitas, dan pengaruh campuran 

pakan. Konsumsi BK dan BO yang rendah pada per-

lakuan P1 diduga dipengaruhi oleh kandungan siani-

da (HCN) onggok dalam darah sapi Madura jantan 

yang mengganggu proses fisiologis, sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Merck Manual (2012) bahwa 

rendahnya konsumsi pakan berkaitan dengan ting-

ginya sianida dalam darah terutama saat kondisi kro-

nis, sementara P5 diduga dipengaruhi oleh level 

penambahan BIS relatif tinggi. Perlakuan P3 menun-

jukan hasil konsumsi BK dan BO tertinggi disebab-

kan oleh level penambahan onggok dan BIS cukup 

ideal, artinya memenuhi standard palatabilitas sapi 

Madura, secara umum perbedaan konsumsi BK dan 

BO pakan dari semua perlakuan dipengaruhi tingkah 

laku makan, karakteristik pakan, tingkat homogeni-

tas pakan, dan palatabilitas. Onggok secara fisik 

mempunyai bau yang apek dan bisa menyebabkan 

bau tengik, sementara menurut Elisabeth dan Gint-

ing (2003), salah satu kelemahan bungkil inti sawit 

sebagai bahan pakan adalah nilai palatabilitasnya 

relatif rendah diakibatkan oleh baunya yang tajam. 

Rataan konsumsi nutrisi pakan masing-masing perla-

kuan disajikan dalam Tabel 4 dan rasio antara kon-

sumsi PK dengan BK dijelaskan pada Gambar 1, 

 

Parameter 
Perlakuan 

P1 P2 P3 P4 P5 

Konsumsi Nutrisi:           

BK    (g/kg BB0,75) 72,95±3,61a 81,89±3,65b 84,61±5,38b 83,85±1,03b 81,63±7,22b 

BO    (g/kg BB0,75) 62,87±2,99ab 70,12±3,19b 73,49±4,63b 72,96±0,91b 71,27±6,41b 

PK    (g/kg BB0,75) 5,03 ±0,24a 6,15±0,27b 8,42±0,55c 9,89±0,13d 10,37±0,85d 

ADF (g/kg BB0,75) 24,69±1,10a 27,84±1,23b 29,35±1,74b 28,72±0,83b 32,69±2,46c 

NDF (g/kg BB0,75) 39,43±1,80a 47,96±2,12b 50,51±3,11b 50,48±0,95b 50,50±5,03b 

Tabel 4. Rataan Konsumsi Nutrisi Pakan Masing-masing Perlakuan  

Keterangan: Superscript yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan sangat 

 Protein atau nitrogen merupakan catalytic fac-

tor, artinya protein adalah faktor katabolisme unsur 

nutrisi lain sehingga protein menjadi parameter ting-

kat konsumsi BK. Ketika konsumsi protein 

(nitrogen) dalam rumen belum mencukupi syarat 

kebutuhan maka konsumsi BK terus bertambah 
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sampai konsumsi nitrogen tercukupi, namun hal ini 

dibatasi oleh karakteristik fisik pakan yang diberi-

kan. Protein atau nitrogen merupakan catalytic fac-

tor, artinya protein adalah katalisator unsur nutrisi 

lain sehingga protein menjadi parameter tingkat 

konsumsi BK. Ketika konsumsi protein (nitrogen) 

dalam rumen belum mencukupi syarat kebutuhan 

maka konsumsi BK terus bertambah sampai kon-

sumsi nitrogen tercukupi, namun hal ini dibatasi 

oleh karakteristik fisik pakan yang diberikan. Kon-

sumsi protein yang rendah pada perlakuan P1 tidak 

diikuti konsumsi BK yang tinggi disebabkan oleh 

tingginya presentase onggok dalam pakan. Onggok 

memiliki sifat voluminous sehingga rumen cepat 

terisi penuh, oleh karena itu sapi Madura jantan 

lebih cepat kenyang walaupun konsumsi protein be-

lum tercukupi. Konsumsi PK, ADF dan NDF antar 

semua perlakuan menunjukan perbedaan yang san-

gat nyata (P<0,01). Konsumsi BK dan BO tertinggi 

pada perlakuan P3 tidak diikuti konsumsi PK, ADF, 

dan NDF yang tinggi pula. Tingginya konsumsi PK 

dan ADF pada perlakuan P5 disebabkan oleh kan-

dungan PK pada perlakuan tersebut merupakan yang 

paling tinggi dan kandungan SKnya paling rendah 

sehingga lambung sapi Madura membutuhkan 

asupan serat yang lebih banyak. Konsumsi PK pada 

perlakuan P3 lebih rendah dibanding perlakuan P4, 

hal ini disebabkan kandungan PK pada perlakuan P3 

lebih rendah dibanding perlakuan P4, namun kon-

sumsi ADF dan NDF pada perlakuan P3 dan P2 lebih 

tinggi dibanding perlakuan P4, meskipun kandungan 

ADF dan NDF pada perlakuan P3 dan P2 lebih ren-

dah. Hasil ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan 

proses pengambilan pakan atau tingkah laku makan 

antar individu dan tingkat homogenitas pakan perla-

kuan berbeda.  

 

 

Perlakuan Rata- Rata BB (kg) Rata- Rata PBB (kg) Rata- Rata PBBH (kg) 

P1 237,78±40,38 13,61±10,03a 0,16±0,12a 

P2 253,36±27,67 33,49±8,75ab 0,40±0,10ab 

P3 260,73±26,14 50,05±9,58bc 0,60±0,11c 

P4 276,4±23,08 70,3±6,67c 0,84±0,08c 

P5 267,40±44,29 61,39±24,44c 0,73±0,29c 

Gambar 1. Rasio Konsumsi PK dan BK Pakan 

Tabel 5. Pertambahan Bobot Badan Sapi Madura Jantan  

Keterangan: Superscript yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01).  

Pakan P3, P4, dan P5 merupakan formulasi pakan 

yang ideal karena mampu menghasilkan rataan 

PBBH dengan interval 0,60–0,85 kg. Hasil ini ham-

pir sama dengan temuan Ngadiyono dkk (2001) 

bahwa sapi Madura dengan bobot badan 148,50 dan 

112,50 kg yang diberi pakan terdiri dari rumput 

lapangan 52,4%, rumput gajah 6,6%, jerami kacang 

tanah atau rendeng 6,6%, bungkil kelapa 34,6% dan 

probiotik dengan level yang berbeda sehingga di-

peroleh kandungan PK 9,55% dan energi 15,09 MJ/ 
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kg menghasilkan PBBH 0,55 dan  0,61 kg. Rasio 

konversi pakan sapi Madura jantan dari semua perla-

kuan bervariasi, berdasarkan perhitungan matematis 

menunjukan bahwa pakan P1 memiliki rasio konver-

si pakan 27,63:1, artinya sapi Madura jantan mem-

butuhkan konsumsi pakan P1 sebesar 27,63 kg/hari 

untuk menghasilkan PBBH 1 kg. Rasio konversi pa-

kan P2 13:1, diikuti P3 9,2:1, P4 6,4:1, dan P5 7,4:1, 

jadi sapi Madura jantan yang diberi pakan P4 mem-

iliki rasio konversi pakan terbaik. 

 

3.3 Profil Hematologi Sapi Madura 

Informasi tentang profil hematologi sapi potong te-

lah diinvestigasi melalui beragam konsep penelitian, 

terutama sapi-sapi jenis Bos taurus dan Bos indicus 

seperti sapi Angus, Hereford, Brahman, Ongole, dan 

lain-lain. Informasi lain menyebutkan bahwa masih 

sangat sedikit penelitian tentang profil hematologi 

dari sapi-sapi jenis Bos javanicus dan Bos sondaicus 

secara khusus. Sapi Madura dan Bali merupakan sa-

pi jenis lokal yang sangat potensial sumberdaya ge-

netiknya, tetapi masih sangat sedikit informasi yang 

berkaitan dengan kondisi fisiologisnya, padahal se-

bagaimana pernyataan Doyle (2006); Khaliq dan 

Rahman (2010); dan Khan et al (2011) bahwa profil 

hematologi adalah indikator status fisiologis, nutrisi 

dan patologi ternak, oleh karena itu profil hematolo-

gi merupakan aspek yang sangat penting untuk di-

pelajari lebih lanjut. 

 Sapi Madura secara prinsip memiliki kesa-

maan profil hematologi dengan sapi lain meskipun 

nilai parameternya sangat bervariasi. Variasi nilai 

parameter hematologi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, Etim et al (2014) menyebutkan bahwa sedi-

kitnya ada lima faktor yang berpengaruh, dian-

taranya adalah jenis/breed, umur, jenis kelamin, sta-

tus fisiologis, dan manajemen. Sapi dengan kondisi 

patologis normal bisa dijadikan sebagai indikator 

atau parameter untuk menilai dan menyimpulkan 

status patologis sapi-sapi lain. Hasil uji hematologi 

dari semua perlakuan disampaikan pada Tabel 6, 

Perlakuan 
Profil Hematologi 

SDM (x10⁶/uL) Hb (g/dL) PCV (%) SDP (x103/uL) KD (x103/uL) 

P1 8,06±1,25a 11,8±1,95a 36,08±6,75a 10,36±6,32a 444±224,25b 

P2 8,44±1,57a 13,28±2,18c 38,45±5,86a 8,22±2,32a 388,67±159,64b 

P3 7,83±0,57a 12,02±0,83b 35,65±2,89a 7,4±2,31a 451,5±113,41b 

P4 8,57±0,76a 13,6±1,62c 37,43±5,36a 9,65±0,81a 616,5±375,47c 

P5 7,86±1,26a 12,05±1,01b 35,53±3,33a 7,53±0,72a 407,33±182,23a 

Tabel 6. Profil Hematologi Sapi Madura Jantan dari Berbagai Perlakuan  

Keterangan: supercript yang berbeda pada baris yang sama menunjukan hasil yang berbeda nyata (P<0,05) atau sangat berbeda 

nyata (P<0,01)  

 Sel darah merah, hematokrit, dan sel darah 

putih sapi Madura jantan dari semua perlakuan tidak 

menunjukan adanya peningkatan atau penurunan 

konsentrasi (P>0,05), kecuali hemoglobin dan kep-

ing darah. Hemoglobin sapi Madura jantan menun-

jukan peningkatan (P<0,01) konsentrasi, hasil ini 

terdapat pada sapi Madura dengan perlakuan P2 dan 

P4. Nilai keping darah yang menunjukan perbedaan 

nyata (P<0,05) terdapat pada perlakuan P4. Variasi 

nilai hematologi sapi Madura jantan dari semua per-

lakuan masih berada pada kategori normal. Re-

search Animal Resource (2009) melaporkan bahwa 

nilai hemoglobin, hematokrit, dan leukosit normal 

pada spesies sapi secara berurutan berada pada in-

terval 8–15 g/dL, 24–48%, dan 4–12x103/uL. Merck 

Manual (2012) menambahkan bahwa nilai normal 

sel darah merah sapi umumnya berkisar antara 5–

10x106/uL dan keping darah 300–800x103/uL. 

Ditinjau dari indikator nilai hematologi normal ter-

nak sapi, nilai hematologi sapi Madura dari semua 

perlakuan cenderung lebih tinggi dibandingkan 

dengan sapi dari jenis-jenis lainnya.  

 

3.4 Parameter Sel Darah Merah Sapi Madura 

 Sel darah merah mempunyai fungsi vital dal-  
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am transportasi O-2 dan CO2, selain itu juga ber-

fungsi sebagai penyangga ion hidrogen. Fungsi ini 

tidak membutuhkan energi dari dalam, melainkan 

energi dalam bentuk ATP, NADH, dan NADPH 

yang dibutuhkan untuk mempertahankan sirkulasi 

sel selama tahap fungsionalnya (Weiss dan Wardrop, 

2010), oleh karena itu sel darah merah merupakan 

komponen sel darah yang sering digunakan untuk 

menilai status kecukupan nutrisi dan status 

kesehatan ternak, menurut Weiss dan Wardrop 

(2010), sel darah merah terdiri dari 61% air, 32% 

protein (sebagian besar hemoglobin), 7% karbohid-

rat, dan 0,4% lemak. Patel et al (2012) menam-

bahkan bahwa eitrosit bisa digunakan untuk 

mendeteksi tingkat sianida dalam darah karena hi-

drogen sianida dari proses reaksi enzim dengan 

glikosida akan berinteraksi dengan sel darah merah. 

Etim et al (2013) menyatakan bahwa konsentrasi 

eritrosit diatas nilai normal mengindikasikan adanya 

penyakit hati (congenital), dehidrasi, dan level ren-

dah oksigen darah, sedangkan konsentrasi eritrosit 

dibawah nilai normal menggambarkan terjadinya 

anemia, disfungsi sumsum tulang, kekurangan 

eritropoietin, pendarahan, malnutrisi, kekurangan zat 

besi, copper, folat, vitamin B6 dan B12, dan dehid-

rasi berlebih.    

 Eritrosit sapi Madura dari semua perlakuan 

tidak menunjukan adanya peningkatan atau 

penurunan konsentrasi (P>0,05), hasil ini diakibat-

kan oleh kesamaan jenis pakan yang diberikan dan 

semua pakan perlakuan tidak berpengaruh langsung 

terhadap sel darah merah melainkan hemoglobin. 

Sapi madura dengan pakan perlakuan P4 menun-

jukan nilai eritrosit tertinggi dibanding perlakuan 

lainnya, diikuti perlakuan P2, P1, P5, dan P3. Hasil 

yang hampir sama dilaporkan oleh Ayoade, Wuanor 

dan Ochepo (2015), bahwa kadar eritrosit sapi bunaji 

(endemik Nigeria) dengan rataan berat badan 117,8 

kg yang diberi pakan campuran antara rumput lapan-

gan dan konsentrat (ampas bir kering 30%, BIS 

30%, ampas jagung 35%, tepung tulang 3%, dan 

garam 2%) dengan kandungan BK 86,25%, PK 

16,22%, dan SK 12,38% adalah 5,92±0,13 sampai 

6,91±0,45 x 106 per uL darah. Hasil tersebut tidak 

menunjukan perbedaan nyata (P>0,05) antar perla-

kuan. Williams et al (1991) menyatakan bahwa da-

lam tubuh normal, sumsum tulang setiap hari 

memproduksi dan mengirimkan sel darah merah 

sekitar 2,5x1012 per kg bobot badan (BB), oleh kare-

na itu sapi Madura jantan pada perlakuan P1 dengan 

rataan BB 237,78±40,38 kg memiliki sel darah me-

rah total 594,45x1012, P2 dengan rataan BB 

253,36±27,67 kg sebesar 633,4x1012, P3 dengan 

rataan BB 260,73±26,14 kg sebesar 651,83x1012, P4 

dengan rataan BB 268,45±23,44 kg sebesar 

671,13x1012, dan P5 dengan rataan BB 267,40±44,29 

kg sebesar 668,5x1012. Klinkon, Kompan, dan 

Simcic (2015) menambahkan bahwa kadar eritrosit 

sapi Simmental jantan dengan BB 165 kg yang 

diberi pakan campuran antara silase rumput lapan-

gan, silase tebon jagung, dan tepung biji bunga ma-

tahari dengan rataan konsumsi BK sebesar 3,76% 

adalah 8,88±0,28x106/uL, dibandingkan dengan sapi 

Simmental yang diperlihara dengan sistem pasture 

menunjukan hasil yang berbeda nyata (P<0,05). 

 Weiss dan Wardrop (2010) mengemukakan 

bahwa penghitungan dan penilaian sel darah merah 

tidak terlepas dari penghitungan dan penilaian in-

deksnya, yang meliputi MCV, MCH, MCHC, dan 

RDW. Nilai indeks sel darah merah berguna untuk 

mendapatkan sebuah akurasi penilaian terhadap im-

plikasi data yang diperoleh, apakah status fisiologis 

dan patologis sapi tersebut normal atau tidak. Con-

tohnya, bahwa kenaikan kadar RDW dalam darah 

mengindikasikan adanya anemia atau pendarahan, 

sementara, MCV dan MCHC bisa digunakan untuk 

mengukur tingkat kecukupan zat besi dalam darah. 

Parameter MCHC dan RDW menunjukan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan. Hasil 

beda sangat nyata (P<0,01) pada parameter MCHC 

terdapat pada perlakuan P4, dan nilai RDW yang 

sangat berbeda nyata (P<0,01) terdapat pada perla-

kuan P3 dan P4. Hasil ini menunjukan bahwa sapi 

Madura jantan pada perlakuan P3 dan P4 tidak men-

galami gejala anemia meskipun nilai RDW pada per-

lakuan P4 mengalami peningkatan (P<0,01), dan 

nilai RDW tersebut masih dalam kategori interval 

normal. Sapi Madura jantan pada perlakuan P3 dan 

P4 tercukupi kebutuhan zat besinya, karena nilai 

MCHC mengalami peningkatan, secara umum nilai 

MCHC dari semua perlakuan masuk dalam interval 

nilai normal. Klinkon et al (2015) melaporkan bah-

wa rataan nilai MCHC sapi Simmental jantan adalah  
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321,7±1,90 g/L dan rataan nilai tersebut menunjukan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) dengan rataan 

nilai MCHC sapi Cika jantan (endemik Slovenia) 

dengan perlakuan yang sama. Sarker et al (2010) 

melaporkan bahwa sapi Hanwoo jantan (endemik 

Korea) dengan rataan BB 148,27±6,80 kg yang 

diberi pakan campuran antara jagung, pollard, mo-

lases, bungkil inti sawit, kopra, konsentrat, bungkil 

biji anggur, tepung biji kubis, garam, limestone, dan 

mineral mix sehingga menghasilkan kandungan BK 

87,71%, LK 2,57%, SK 5,71%, dan PK 14,62% 

mempunyai kandungan RDW darah yang tidak ber-

beda nyata antar perlakuannya. Rataan nilai indeks 

sel darah merah ditampilkan dalam Tabel 7,  

Perlakuan 
Nilai Indeks 

RDW (fL) MCV (fL) MCH (pg) MCHC (%) 

P1 17,97±0,84a 44,67±4,27a 14,65±1,17a 32,83±1,14a 

P2 17,73±0,84a 45,83±3,76a 15,8±1,02a 34,5±0,95b 

P3 19,18±0,71c 45,5±1,87a 15,33±0,76a 33,68±1,05b 

P4 19,43±1,62bc 43,25±3,4a 15,93±2,36a 37,54±4,59b 

P5 18,9±1,34c 45,67±3,98a 15,93±2,36a 33,92±0,83b 

Tabel 7. Rataan Nilai Indeks Sel Darah Merah  

Keterangan: superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan hasil yang nyata (P<0,05) atau sangat nyata 

(P<0,01).  

 MCH dan MCV sapi Madura jantan dari 

semua perlakuan tidak menunjukan perbedaan kon-

sentrasi yang nyata (P>0,05). Inuwa et al (2011) 

menyatakan bahwa BIS mengandung beberapa zat 

antinutrisi seperti oksalat, pitat, tannin, alkaloid, he-

maglutinin, dan penghambat tripsin. Kadar MCH 

darah sapi Madura jantan menunjukkan peningkatan 

angka seiring dengan penurunan level onggok dan 

kenaikan level BIS beserta kopra. Pakan perlakuan 

P5 menghasilkan kadar MCH yang tinggi sejalan 

dengan tingginya level penambahan BIS, sehingga 

hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat zat 

antinutrisi BIS yang masuk dalam darah, namun 

diduga asam sianida pakan yang masuk kedalam 

darah masih bisa ditoleransi. Kadar MCH darah sapi 

Madura jantan dari semua perlakuan menunjukan 

bahwa kadar tertinggi terdapat pada perlakuan P4 

dan terendah pada perlakuan P1, sementara indeks 

MCV secara berurutan dari nilai terkecil ke nilai 

terbesar yaitu P2, P5, P3, P1, dan P4.  Hasil yang sama 

ditemukan oleh Sarker et al (2010), bahwa 12 ekor 

sapi sapi Hanwoo jantan (endemik Korea) yang 

diberi pakan perlakuan dengan antibiotik dan tanpa 

antibiotik menghasilkan nilai MCH dan MCV darah 

yang tidak berbeda nyata (P>0,05) antar perlakuan. 

Klinkon et al (2015) menambahkan bahwa kadar 

MCH 19 ekor sapi Simmental yang dipelihara secara 

intensif tidak menunjukan perbedaan nyata (P>0,05) 

antar perlakuan. Yildiz, Saat, dan Simşek (2011) ju-

ga berpendapat sama, bahwa kadar MCH 55 ekor 

sapi perah yang terdiri dari sapi berpenyakit distoxia 

dan sapi normal dengan umur, bobot badan, dan 

body condition score (BCS) yang berbeda tidak 

menunjukan perbedaan nyata (P>0,05).  

 

3.5 Parameter Hemoglobin Sapi Madura 

Hemoglobin sapi mengandung peptida antimikroba 

yang tinggi. Peptida yang diisolasi mempunyai ak-

tivitas untuk melawan beberapa jenis bakteri terma-

suk Escherichia coli dan Salmonella enteritidis 

(Weiss dan Wardrop, 2010). Hemoglobin mempu-

nyai fungsi yang sama dengan eritrosit secara par-

sial. Keberadaan hemoglobin berkaitan dengan nor-

malitas metabolisme zat-zat makanan karena hemo-

globin berfungsi sebagai pengikat O2 ke seluruh 

tubuh, CO2 dari seluruh tubuh ke luar tubuh, dan se-

bagai media metabolisme zat besi. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa kadar hemoglobin sapi Madura 

jantan dari semua perlakuan mempunyai perbedaan 

yang sangat nyata, artinya mengalami peningkatan 

konsentrasi yang signifikan (P<0,01). Konsumsi pa-

kan bisa meningkatkan konsentrasi hemoglobin da-

lam darah karena hemoglobin membutuhkan asupan 

energi, khusunya glukosa sebesar 0,6 µmol/hari/mL 

sel darah merah untuk menjalankan fungsi sirkulasi 
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O2 dan CO2 secara optimal.  

 Sapi Madura jantan pada perlakuan P1 mem-

iliki kandungan hemoglobin terendah, hal ini 

kemungkinan diakibatkan oleh konsumsi BK 

(energi) yang rendah. Pakan perlakuan P2 dan P4 

menghasilkan konsentrasi hemoglobin tertinggi ka-

rena konsumsi energi sesuai dengan kebutuhan, se-

mentara konsumsi BK yang tinggi pada perlakuan P3 

sudah mencapai titik puncak akan tetapi kecernaann-

ya relatif rendah sehingga tidak mampu meningkat-

kan konsentrasi hemoglobin. Pakan perlakuan P5 

tidak menunjukan peningkatan konsentrasi hemoglo-

bin karena protein dan serat mengalami bypass, fe-

nomena ini dipengaruhi oleh kandungan cangkang 

inti sawit tinggi sehingga kandungan protein dan en-

ergi BIS yang tinggi terenkapsulasi oleh serat kasar 

(NDF) dan tidak bisa dicerna. Sapi pada perlakuan 

P4 dan P2 menunjukan kadar hemoglobin paling 

tinggi diantara yang lainnya, kemudian secara 

berurutan sapi perlakuan P5, P3, dan P1 menunjukan 

kadar hemoglobin yang lebih rendah. Sapi Madura 

jantan dengan perlakuan P2 dan P4 mengindikasikan 

adanya carrying capacity O2 yang tinggi sehingga 

proses metabolisme lebih optimal dibanding dengan 

sapi Madura jantan dari perlakuan lain. Sapi Madura 

jantan dengan perlakuan P1 mempunyai carrying 

capacity O2 yang rendah sehingga proses metabo-

lismenya lebih rendah dibanding sapi Madura jantan 

dari perlakuan lain, karena volume O2 yang dibawa 

oleh darah berbanding lurus dengan kadar hemoglo-

binnya. Kondisi metabolisme yang optimal tidak 

selalu diikuti oleh penampilan produksi yang tinggi, 

hal ini dipengaruhi oleh perbedaan tingkat 

kecukupan nutrisi pakan dan faktor individu ternak 

dalam mengubah protein menjadi daging. Klinkon et 

al (2015) melaporkan bahwa kadar hemoglobin sapi 

simmental jantan yang diberi pakan campuran antara 

silase rumput lapangan, silase tebon jagung, dan te-

pung biji bunga matahari adalah 13,47±0,47 g/dL. 

Laporan disampaikan oleh Sarker et al (2010), bah-

wa sapi Hanwoo jantan (endemik Korea) mempu-

nyai kandungan hemoglobin darah sebesar 

13,25±0,17 g/dL. Weiss dan Wardrop (2010) 

menambahkan bahwa nilai normal hemoglobin pada 

sapi memiliki interval antara 8,4–12 g/dL.  

3.6 Parameter Hematokrit Sapi Madura 

Penilaian status patologi dan tingkat 

kecukupan nutrisi ternak tidak terlepas dari nilai 

hematokrit dalam darah. Weiss dan Wardrop (2010) 

menyampaikan bahwa anemia karena defisiensi zat 

besi dengan gejala mikrositosis ditandai dengan 

penurunan konsentrasi hematokrit beserta hemoglo-

bin, sementara penurunan eritrosit belum tentu 

ditandai dengan adanya anemia. Konsentrasi eritrosit 

rendah ditandai dengan konsentrasi hematokrit yang 

rendah pula, jadi untuk mengetahui konsentrasi 

eritrosit bisa diketahui melalui konsentrasi hemato-

krit. Konsentrasi hematokrit normal pada sapi perah 

berkisar antara 21–30%. Farooq et al (2012) men-

catat bahwa sapi cholistani jantan memiliki konsen-

trasi hematokrit sebesar 37,18±1,15%. Mirzadeh et 

al (2010) berpendapat bahwa sapi simmental mem-

iliki konsentrasi hematokrit normal sebesar 

23,45±4,66%. 

 Konsentrasi hematokrit sapi Madura jantan 

dari berbagai perlakuan tidak menunjukan perbedan 

yang signifikan (P>0,05), artinya semua pakan per-

lakuan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi 

hematokrit. Konsentrasi hematokrit tertinggi 

ditemukan pada sapi madura dengan perlakuan P2, 

berikutnya secara berurutan pada perlakuan P4, P1, 

P3, dan terendah adalah P5. Nilai hematokrit sapi 

Madura jantan dari semua perlakuan menunjukan 

angka normal, artinya tidak mengalami gejala ane-

mia ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Weiss 

dan Wardrop (2010) melaporkan bahwa ruminansia 

yang mengalami gejala anemia ringan memiliki in-

terval nilai hematokrit sebesar 20-26%, sedang 14-

19%, berat 10-13%, dan sangat berat <10%. Temuan 

Sarker et al (2010) menunjukan bahwa konsentrasi 

normal hematokrit sapi Hanwoo jantan sebesar 

37,65±1,06%. Egbu, Patience, dan Ikem (2013) 

menambahkan bahwa presentase hematokrit sapi 

normal adalah 37,35±1,09%, sementara, standard 

normal nilai hematokrit sapi potong berada pada in-

terval 30–50%, berbeda dengan temuan Klinkon et 

al (2015) yang menunjukan bahwa kadar hematokrit 

sapi simmental jantan adalah 42±1,00%.  
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3.7. Paameter Leukosit Sapi Madura 

 Leukosit atau sel darah putih merupakan sub-

stansi sistem imun organisme. Tingkat kesehatan 

secara esensial ditentukan oleh kondisi leukosit. 

Weiss dan Wardrop (2010) menyatakan bahwa kapa-

sitas filtrasi permukaan sel imun diketahui melalui 

hasil perhitungan sel. Mary dan Shashi (2010) 

menambahkan bahwa komponen leukosit yang ber-

peran sentral dalam sistem imun adalah neutrofil. 

 Neutrofil merupakan garis depan pertahanan 

dalam melawan infeksi sel mikroba, trauma jaringan, 

dan berbagai macam gejala peradangan. Pakan per-

lakuan dengan level onggok yang berbeda pada sapi 

Madura tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

konsentrasi leukosit. Data statistik menunjukan bah-

wa sapi madura dengan perlakuan P1 mengandung 

konsentrasi leukosit tertinggi, diikuti perlakuan P4, 

P2, P5, dan P3. Hasil ini merupakan variasi-variasi 

nilai leukosit pada masing-masing individu, menurut 

Etim et al (2014) bahwa kisaran konsentrasi leukosit 

normal sapi adalah 4–12 x 103/uL. Idrees, 

Chaudhary, dan Younus (2013) menambahkan bah-

wa konsentrasi normal leukosit sapi adalah 

8140±258,47/uL. Dhaval et al (2015) menambahkan 

bahwa sapi dengan kondisi patologi normal mem-

iliki kandungan leukosit darah sebesar 

7,56±0,86x103/uL. Jadi bisa disimpulkan bahwa pa-

kan perlakuan dengan level onggok yang berbeda 

pada penelitian ini tidak membahayakan bagi tubuh 

ternak ditinjau dari standard normal konsentrasi leu-

kosit. Hasil statistik jumlah sel limfosit, monosit, 

dan granulosit dijelaskan pada Tabel 8,  

Perlakuan 
Jumlah Sel (x 103/uL) 

Limfosit Monosit Granulosit 

P1 6,18±5,65a
 1,82±1,39a

 2,37±0,78a
 

P2 3,97±1a
 0,97±1,39a

 3,28±1,47b
 

P3 3,38±1,03a
 0,92±0,15a

 3,13±1,5b
 

P4 2,93±2,37a
 0,98±0,22a

 4,3±0,91b
 

P5 3,05±0,44a
 1,08±0,36a

 3,45±0,77b
 

Tabel 7. Rataan Jumlah Sel Limfosit, Monosit, dan Granulosit  

Keterangan: superscript yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan pengaruh sangat nyata (P<0,01). 

Weiss dan Wardrop (2010) berpendapat bah-

wa terdapat tiga komponen utama yang menyusun 

leukosit, yaitu limfosit, monosit, dan granulosit. 

Granulosit sebagai struktur substansial sistem imun 

mengandung tiga bagian, yaitu neutrofil, basofil, dan 

eosinofil. Jumlah sel limfosit sapi Madura jantan 

dari semua perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,05), 

hasil ini sesuai dengan temuan Suchandan et al 

(2012) yang menunjukan bahwa tidak ada perbedaan 

nyata (P>0,05) antara jumlah sel limfosit sapi perah 

yang sehat dengan sapi perah yang terinfeksi Brucel-

la abortus. Kabu, Civelek, dan Birdane (2014) 

menambahkan bahwa sapi FH yang diberi pakan 

dengan tambahan boron, propilen glikol, dan me-

tionin menunjukan hasil statistik sel limfosit yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan sapi FH tanpa 

tambahan feed addtive.  

 Jumlah sel monosit antar perlakuan tidak 

menunjukan perbedaan yang nyata (P>0,05). Rataan 

tertinggi jumlah sel monosit terdapat pada perlakuan 

P1, kemudian urutan kedua sampai kelima yaitu P5, 

P4, P2, dan P3, jadi level penambahan onggok tidak 

berpengaruh terhadap jumlah sel monosit sapi Ma-

dura jantan. Jumlah sel granulosit antar perlakuan 

yang menunjukan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 

terdapat pada perlakuan P4, artinya pakan perlakuan 

P4 mampu meningkatkan jumlah sel granulosit darah 

sapi Madura jantan secara signifikan, adapun 

jumlahnya sebesar 4±0,91x103/uL, hal ini disebab-

kan bahwa P4 memiliki rasio konversi pakan terbaik 

yaitu 6,4:1.  

 Weiss dan Wardrop (2010) menyanpaikan 

bahwa bobot badan mempunyai korelasi positif 

dengan jumlah sel granulosit darah, oleh karena itu, 

sapi Madura jantan pada perlakuan P1 dengan rataan 
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BB 237,78±40,38 kg memiliki jumlah sel granulosit 

sebesar 237,78x1012, P2 dengan rataan BB 

253,36±27,67 kg sebesar 253,36x1012, P3 dengan 

rataan BB 260,73±26,14 kg sebesar 260,73x1012, P4 

dengan rataan BB 268,45±23,44 kg sebesar 

268,45x1012, dan P5 dengan rataan BB 267,40±44,29 

kg sebesar 267,40x1012/uL. Hasil yang berbeda 

dilaporkan oleh Sarker et al (2010) yang menun-

jukan bahwa jumlah sel limfosit, monosit, dan gran-

ulosit pada sapi Hanwoo jantan yang diberi pakan 

dengan level penambahan feed additive (antibiotik) 

yang berbeda tidak menunjukan perbedaan nyata 

(P>0,05) antar perlakuan. Hal ini dipengaruhi oleh 

tingkat variasi antar perlakuan yang tidak jauh ber-

beda dan tahap fisiologis sapi Hanwoo berada pada 

tahap transisi yaitu tahap lepas sapih, sehingga pa-

kan perlakuan tidak berpengaruh.  

 

3.8 Parameter Trombosit Sapi Madura 

 Trombosit merupakan selubung fosfolipid, 

protein, dan glikoprotein yang berfungsi untuk mem-

perbaiki kerusakan jaringan secara mekanis seperti 

pendarahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

rataan konsentrasi trombosit tertinggi terdapat pada 

sapi Madura dengan perlakuan P4. Rataan kedua 

sampai kelima secara berurutan yaitu P3, diikuti P1, 

P5, dan P2. Hasil ini menunjukan bahwa perbedaan 

yang nyata terdapat pada perlakuan P4 -(P<0,05), 

artinya pakan berbasis onggok bisa meningkatkan 

konsentrasi trombosit darah sapi Madura jantan, hal 

ini diduga dipengaruhi oleh perbedaan reaksi kimia 

darah antar individu. Weiss dan Wardrop (2010) 

menyatakan bahwa kenaikan konsentrasi trombosit 

dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya pendara-

han, kekurangan zat besi, dan peradangan. Temuan 

yang sama dilaporkan oleh Sarker et al (2010) bah-

wa konsentrasi trombosit sapi Hanwoo jantan pada 

perlakuan sama menunjukan perbedaan konsentrasi 

yang nyata (P<0,05) antar perlakuan. Williams et al 

(1991) menyatakan bahwa konsentrasi trombosit 

darah berjumlah sekitar 2,5x1012 per kg bobot ba-

dan, sehingga sapi Madura jantan pada perlakuan P1 

dengan rataan BB 237,78±40,38 kg memiliki sel 

darah merah total 594,45x1012, P2 dengan rataan BB 

253,36±27,67 kg sebesar 633,4x1012, P3 dengan 

rataan BB 260,73±26,14 kg sebesar 651,83x1012, P4 

dengan rataan BB 268,45±23,44 kg sebesar 

671,13x1012, dan P5 dengan rataan BB 267,40±44,29 

kg sebesar 668,5x1012/L. 

 Bagian integral dari trombosit adalah mean 

platelet volume (MPV), MPV merupakan indeks 

trombosit yang berfungsi untuk mengetahui kapasi-

tas dan intensitas trombosit secara fungsional. Nilai 

MPV yang menunjukan perbedaan nyata (P<0,05) 

terdapat pada perlakuan P4, berbeda dengan temuan 

Sarker et al (2010) yang menyatakan bahwa tidak 

ada perbedaan nyata (P<0,05) nilai MPV sapi 

Hanwoo jantan antar perlakuan. Temuan yang sama 

juga terdapat pada hasil penelitian Kabu et al (2014) 

yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan nyata 

(P>0,05) nilai MPV antara sapi FH yang mendapat 

asupan feed additive dengan sapi FH yang tidak 

mendapat asupan feed additive. Mean platelet vol-

ume sapi Madura jantan berbanding lurus dengan 

kadar trombosit, pakan perlakuan P4 memberikan 

perbedaan nyata (P<0,05) terhadap nilai MPV, hal 

ini dikarenakan trombosit mengandung komponen 

protein dan glikoprotein, sehingga kandungan pro-

tein pakan tercermin dalam trombosit dan MPV, 

selain itu, pakan tersebut mengalami efisiensi 

kecernaan dan penyerapan dalam sistem pencernaan. 

 

4. Kesimpulan 

 Hasil rataan nilai hematologi sapi Madura jan-

ta yang diberi pakan berbasis onggok menunjukan 

bahwa variasi nilai hematologi secara umum berada 

pada titik tengah dari interval nilai hematologi nor-

mal sapi potong. Pakan dengan level penambahan 

onggok 40%, BIS dan kopra masing-masing 20% 

bertendensi meningkatkan konsentrasi hemoglobin 

sebesar 1,8 g/dL, trombosit 227,83x103/uL, RDW 

1,7 fL, MCHC 4,71%, MPV 2,6 fL, dan jumlah sel 

granulosit 1,93x103/uL dalam darah sapi Madura 

jantan. Pakan dengan level penambahan onggok 

40%, BIS dan kopra masing-masing 20% merupakan 

pakan yang paling ideal ditinjau dari status nutrisi, 

penampilan produksi, dan profil hematologi sapi 

Madura jantan. 
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