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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pepaya  (Carica papaya L.) 

Pepaya merupakan tanaman yang berasal dari Meksiko 

bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. 

Tanaman ini menyebar ke Benua Afrika dan Asia serta India. 

Dari India, tanaman ini menyebar ke berbagai negara tropis, 

termasuk Indonesia di abad ke-17 (Setiaji, 2009). Menurut 

Kalie (1996), suku Caricaceae memiliki empat marga yaitu 

Carica, Jarilla, Jacaranta, dan Cylicomorpha. Ketiga marga 

pertama merupakan tanaman asli Meksiko bagian selatan serta 

bagian utara dari Amerika Selatan, sedangkan marga keempat 

merupakan tanaman yang berasal dari Afrika. Marga Carica 

memiliki 24 jenis, salah satu diantaranya adalah pepaya. 

Kedudukan taksonomi tanaman pepaya dalam Hendro (2005) 

adalah sebagai berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi   : Spermatophyta  

Kelas : Angiospermae  

Bangsa   : Caricales  

Suku   : Caricaceae  

Marga  : Carica  

Jenis  : Carica papaya L.  

 Tanaman pepaya memiliki banyak manfaat, bagian 

berbeda dari tumbuhan pepaya (buah, daun, getah, dan biji) 

bisa dijadikan obat untuk berbagai penyakit, dalam beberapa 

studi daun pepaya terbukti sebagai antisikling, dan efektif 

melawan ulcer gastrik pada tikus, sedangkan bunga pepaya 

terbukti memiliki aktivitas antibakteri (Halim et al., 2011). 

Tanaman pepaya disajikan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Tanaman pepaya (Carica papaya L.) 

 

 

Daun pepaya mengandung sejumlah komponen aktif 

yang dapat meningkatkan kekuatan total antioksidan di dalam 

darah dan menurunkan level perooxidation level, seperti 

papain, chymopapain, cystatin, α-tocopherol, ascorbic acid, 

flavonoid, cyanogenic glucosides dan glucosinolates (Seigler 

et al, 2002). Daun pepaya disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Daun Pepaya 

 

Daun pepaya selain memiliki banyak manfaat, juga 

diketahui mengandung enzim papain, alkaloid, pseudo karpin, 

glikosida, karposid, dan saponin (Mukhlisah, 2001). 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kaandungan kimia daun 

pepaya disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kandungan kimia daun pepaya 

Komponen 
 

Daun Hijau Daun Kuning  Daun Cokelat  

Saponin  + + + 

Tannins  -  - 

Cardiac 

Glycoside 

+ + + 

Alkaloid  + + + 

Sumber : Ayoola dan Adeyeye (2010)  
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Tabel 2. Kandungan Biochemical daun pepaya  

Komponen Kandungan (ppm) 

Alkaloid  1.300 - 4000 

Flavonoid  0-2.000 

Tannin  5.000-6000 

Dehydrocarpaine  1.000 

Pseudocarpaine  100 

Sumber : Anonimous (2009) 

Tabel 3. Kandungan nutrien daun pepaya  
  BK 

(%) 

PK* 

 (%) 

LK * 

(%) 

 SK* 

(%) 

Abu* 

(%) 

Daun 

Pepaya 

   87,3 16,8 8,55 16,2 12,5 

Sumber    : Widyaningrum (2000) 

Keterangan        : *Berdasarkan 100% BK 

 

2.2 Saponin 

Saponin adalah suatu glikosida yang terdapat pada 

beberapa tanaman. Berdasarkan struktur kimia, saponin 

dikelompokkan menjadi tiga kelas utama yaitu kelas steroid, 

kelas steroid alkaloid dan kelas triterpenoid (Wallace et al., 

2002). Saponin banyak ditemukan dalam tanaman yang 

digunakan sebagai hijauan pakan ternak ruminansia dan 

tanaman yang berpotensi sebagai imbuhan pakan untuk 

ruminansia seperti Yuca shidigera, Quillaja saponaria dan 

berbagai macam spesies Sapindus. (Wina et al., 2005). 

Saponin mempunyai pengaruh yang lebih 

menguntungkan pada ternak ruminansia dibandingkan pada 

ternak non ruminansia. Pemberian bahan yang mengandung 

saponin dapat meningkatkan pertumbuhan, efisiensi pakan dan 
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kesehatan ternak. Saponin dapat menurunkan degradabilitas 

protein dalam rumen. Penurunan degradasi protein dalam 

rumen dapat terjadi karena terbentuknya kompleks protein-

saponin yang sedikit tercerna dan terkait dengan kemampuan 

saponin sebagai agen defaunasi yang menyebabkan penurunan 

total populasi protozoa rumen. Saponin dapat mengganggu 

perkembangan protozoa dengan terjadinya ikatan antara 

saponin dengan sterol pada permukaan membran sel protozoa, 

menyebabkan membran pecah, sel lisis dan mati. Keberadaan 

kolesterol pada membran sel eukariotik (termasuk protozoa) 

tetapi tidak terdapat pada sel bakteri prokariotik, 

memungkinkan protozoa rumen lebih rentan terhadap saponin 

karena saponin mempunyai daya tarik menarik terhadap 

kolesterol. Populasi bakteri rumen tidak mengalami gangguan 

karena disamping bakteri tidak mempunyai sterol yang dapat 

berikatan dengan saponin, bakteri mempunyai kemampuan 

untuk memetabolisme faktor antiprotozoa tersebut yang 

menghilangkan rantai karbohidrat (Suparjo, 2008). 

Sebesar 30% bakteri penghasil metan (metanogenik) 

diketahui bersimbiosis dengan protozoa. Oleh karenanya 

dengan mengurangi populasi protozoa akan menyebabkan 

penurunan gas metan dan peningkatan jumlah bakteri rumen, 

karena protozoa adalah pemangsa bakteri. (Arum dkk., 2013). 

Kurniawati (2009) dalam penelitiannya meyatakan 

bahwa suplementasi ekstrak lerak (Sapindus rarak) dengan 

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

vitro dapat memodifikasi karakteristik fermentasi rumen, 

populasi protozoa dan bakteri. Meski tidak nyata menurunkan 

populasi protozoa, tidak signifikan mempengaruhi kecernaan 

bahan kering dan orgaik (KCBK dan KCBO), produksi gas total 

selama inkubasi 0-48 jam, konsentrasi amonia (NH3) dan 
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Volatil Fatty Acid (VFA) total, namun berdasarkan proporsi 

molar VFA terlihat adanya peningkatan proporsi propionat 

yang merupakan sumber energi utama bagi sapi pedaging dan 

penurunan proporsi asetat. Marhaeniyanto dan Susanti (2014) 

penggunaan saponin 1 % dari daun bsunga sepatu, kelor dan 

sengon menurunkan nilai KcBK dan KcBO pakan kontrol 

sebesar 4,3 – 6,0% setelah inkubasi 96 jam.  

2.3 Rumput Gajah  

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan 

tanaman berumur panjang, dapat beradaptasi pada semua jenis 

tanah dan disukai ternak. Rumput gajah juga merupakan bahan 

pakan ternak yang merupakan hijauan unggul, dari aspek 

tingkat pertumbuhan, produktifitas dan nilai gizinya. Produksi 

rumput gajah dapat mencapai 20 – 30 ton/ha/tahun (Ella, 

2002). Kandungan nutrien rumput gajah disajikan pada Tabel 

4. 

Tabel 4. Kandungan Nutrien Rumput Gajah  

 PK* (%)  LK*(%) NDF  * (%) Abu * (%) 

Rumput 

gajah  

13,5 8,55 64,28 15,8 

Sumber    : Anonimous (2013) 

Keterangan  : *Berdasarkan 100% BK 

 

Komposisi rumput gajah umur 57 – 70 hari 

berdasarkan BK menurut Hartati (1998) mengandung ekstrack 

ether (EE) 33,5% serat kasar, 41,7% bahan ekstrak tanpa 

nitrogen (BETN) dan 50% total digestible nutrient (TDN). 

Sedangkan Rumput gajah pada umur 43 hari sampai dengan 

56 hari mengandung air 82,5 (%), protein 9,3 (%), lemak 2,1 

(%), serat kasar 32,9 (%), BETN 42,8 (%), Abu 15,2 (%), Ca 

0,52 (%), dan fosfor 0,31 (%) (Anonimuos, 2013). 
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2.4 Pollard 

Pollard merupakan limbah dari penggilingan gandum 

menjadi terigu. Angka konversi pollard dari bahan baku 

sekitar 25-26%. Pollard merupakan pakan yang penting karena 

palatabilitasnya cukup tinggi. Pollard tidak mempunyai 

antinutrisi, penggunaan pollard sebagai pakan sangat baik 

diberikan pada ternak yang baru atau setelah melahirkan. 

Pollard juga sangat baik apabila diberikan pada ternak dara. 

Pemberian pollard biasanya dicampur dengan pakan yang kaya 

protein seperti bungkil. Pollard mempunyai nilai yang tinggi 

ketika dipakai lebih dari seperempat bagian konsentrat 

(Hartadi et al., 1997). Pollard memiliki kandungan nutrien 

yang cukup tinggi (Tabel 5).   

 

Tabel 5. Kandungan nutrien Pollard  

Rumput 

Gajah  

BK 

 (%) 

PK* 

(%) 

LK* 

(%) 
SK* 

(%) 
Abu * 

  (%) 

88,4 17 5,1 8,8 24,1 

Sumber  : Siregar (1994) 

Keterangan : *Berdasarkan 100% BK 

 

Rianto (2004) menyatakan bahwa hasil samping 

penggilingan gandum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bran, 

pollard, dan tepung gandum. Bran dan pollard dimanfaatkan 

untuk makanan ternak dan untuk menambah kandungan 

protein pada roti Whole wheat, sedangkan tepung gandum 

dimanfaatkan untuk lem industri kayu lapis. Kandungan 

protein yang terdapat pada dedak gandum ini rata-rata 16,4%, 
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sehingga sangat berpotensi digunakan sebagai salah satu 

alternatif untuk memenuhi kebutuhan akan protein. 

2.5 Mikroba Rumen  

Mikroba rumen sangat berperan dalam mendegradasi 

pakan yang masuk ke dalam rumen menjadi produk-produk 

sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba maupun 

induk semang dimana aktifitas mikroba tersebut sangat 

tergantung pada ketersediaan nitrogen dan energi. Kelompok 

utama mikroba yang berperan dalam pencernaan tersebut 

terdiri dari bakteri, protozoa dan jamur yang jumlah dan 

komposisinya bervariasi tergantung pada pakan yang 

dikonsumsi ternak (Preston and Leng 1987). 

Pada ternak ruminansia, VFA merupakan sumber 

energi utama yang berasal dari fermentasi karbohidrat di 

dalam rumen. VFA dapat menggambarkan fermentabilitas 

suatu pakan sebab VFA dapat mencerminkan peningkatan 

kaarbohidrat dan protein yang mudah larut. Peningkatan 

konsentrasi VFA mencerminkan peningkatan kandungan 

protein dan karbohidrat pakan yang mudah larut (Dixon, 

1985).   

Produk akhir dari proses fermentasi karbohidrat dalam 

pakan oleh mikroba rumen adalah VFA (Volatil Fatty Acid) 

Sauvant et al. (1995) menyebutkan bahwa 2/3 – 3/4 bagian 

dari protein yang diabsorbsi oleh ternak ruminansia berasal 

dari protein mikroba. McDonald et al. (2000) menyatakan 

bahwa pakan yang masuk ke dalam rumen difermentasikan 

untuk menghasilkan produk berupa VFA, sel – sel mikroba, 

serta gas metan dan CO2. Karbohidrat pakan didalam rumen 

mengalami dua tahap pencernaan oleh enzim-enzim yang 

dihasilkan oleh mikroba rumen. Pada tahap pertama mikroba 

rumen mengalami hidrolisis menjadi monosakarida, seperti 
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glukosa, fruktosa dan pentose. Hasil pencernaan tahap pertama 

masuk jalur glikolisis Embden-Meyerhoff untuk mengalami 

pencernaan tahap kedua yang menghasilkan piruvat. Piruvat 

selanjutnya akan dirubah menjadi VFA yang umumnya terdiri 

dari asetat, butirat dan propionat.   

Arora (1989) menyatakan bahwa produk akhir 

fermentasi protein akan digunakan untuk pertumbuhan 

mikroba itu sendiri dan digunakan untuk mensintesis protein 

sel mikroba rumen sebagai pasok utama protein bagi ternak 

ruminansia. Sekitar 47–71% dari nitrogen yang ada di dalam 

rumen berada dalam bentuk protein mikroba. 

a. Bakteri Rumen 

Spesies-spesies bakteri dan protozoa yang berbeda 

saling berinteraksi melalui hubungan simbiosa dan 

menghasikan produk-produk yang khas seperti selulosa, 

hemiselulosa, dan pati melalui pencernaan polimer tumbuhan. 

Bakteri rumen spesies tertentu seperti Ruminococcus 

flavifaciens, R. alubus, Butyrivibrio fibrisolvans, dan 

Selenomonas ruminantium bertanggung jawab dalam 

fermentasi pregastrik membentuk asetat, propionat, butirat, 

CO2 dan H2. Fermentasi akan diikuti meningkatnya 

pertumbuhan mikroba dan sintesis protein sel sebagai sumber 

protein untuk ternak. Bakteri dalam rumen mampu mensintesis 

vitamin–vitamin golongan B kompleks (Arora, 1989). 

Bakteri merupakan biomassa terbesar di dalam rumen, 

terdapat sekitar 50% dari total bakteri hidup bebas dalam 

cairan rumen dan sekitar 30-40% menempel pada partikel 

makanan. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, 

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, 

Lactobacillus, Fusobacterium dan Propionibacteriun 
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ditemukan menempel pada epitel dinding rumen, disamping 

itu terdapat spesies bakteri methanogen yang hidup menempel 

pada protozoa (Dehority, 2004). 

Bakteri rumen memiliki fungsi yang sangat penting 

terhadap fermentasi serat dan tanaman berpolimer (Arora, 

1989). Bakteri mengurai karbohidrat polimer dalam pakan 

menjadi senyawa sederhana seperti asam lemak dan alkohol 

dari selulosa, amilum, fruktosan dan xilan (Schlegel, 1994). 

Bakteri rumen terdiri dari jenis gram positif dan gram negatif. 

Perbedaan utama antara bakteri gram positif dan gram negatif 

terletak pada struktur dinding sel. Dinding sel bakteri gram 

negatif merupakan struktur berlapis, sedangkan bakteri gram 

positif mempunyai satu lapis yang tebal. Bakteri gram positif 

memiliki kandungan peptidoglikan yang tinggi dibandingkan 

bakteri gram negatif, disamping itu kandungan lipid pada 

dinding sel bakteri gram positif lebih rendah dari dinding sel 

bakteri gram negatif (Waluyo, 2005). Spesies bakteri rumen 

yang termasuk dalam gram positif antara lain Lactibacillus 

ruminis, Lactobacillus vitulinus, Eubacterium ruminantium, 

Clostridium polysaccarilyticum, Streptococcus bovis dan 

Butyrivibrio fibrisolvens, sedangkan yang termasuk dalam 

gram negatif antara lain Prevotella sp., Ruminobacter 

amylophilus, Fibrobacter succinogenes, Selenomonas 

ruminantium, Succinimonas amylolitica dan Treponema 

bryantii (Hobson dan Stewart, 1997). 

b. Protozoa Rumen  

Protozoa merupakan organisme yang hidup dalam 

rumen dengan jumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

jumlah bakteri yaitu sekitar 1 juta/ml (Mc Donald et al., 2002). 

Protozoa bersifat an aerob, apabila kadar oksigen atau pH isi 

rumen tinggi, maka protozoa tidak dapat membentuk cyste 
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untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang jelek, 

sehingga dengan cepat akan mati (Arora, 1989). Pada 

ruminansia, protozoa yang bersilis berkembang di dalam 

rumen dan membantu pencernaan zat-zat makana dari rumput 

– rumputan yang kaya akan serat kasar. Keadaan kelaparan 

atau kekurangan makanan jangka lama merupakan factor utaa 

penyebab berkurangnya jumlah protozoa. Rendahnya pH 

mengurangi populasi protozoa secara drastis. Protozoa 

mempunyai kemampuan sangat kecil untuk mensintesa asam 

amino dan vitamin B kompleks. Protozoa memperoleh dua 

golongan zat makanan tersebut dari bakteri dan dapat  

menghidrogenasi asam – asam lemak tak jenuh menjadi asam 

lemak jenuh. Sebagian besar protozoa memakan bakteri untuk 

memperoleh sumber nitrogen dan mengubah protein bakteri 

menjadi protein protozoa, bersamaan dengan itu memperoleh 

tambahan sumber protein dan pati ingesta dari rumen (Arora, 

1989). 

2.6 Produksi Gas 

Produksi gas yang dihasilkan menunjukkan adanya 

fermentasi pakan oleh mikroba rumen. Pada sistem rumen 

karbohidrat dihidrolisis menjadi disakarida dan non sakarida, 

kemudian difermentasi menjadi produk VFA terutama asetat, 

propionat dan butirat serta gas yang berupa CH4, H2 dan CO2 

(McDonald et al., 2002). Metode pengukuran gas (gas test) 

digunakan untuk mengevaluasi nilai nutrisi pakan. Hubungan 

antara kecernaan in vivo dan produksi gas (CO2 dan CH4) 

secara in vitro pada saat pakan diinkubasi dengan 

menggunakan cairan rumen selama 24 jam dapat digunakan 

untuk memperkirakan kecernaan bahan organik dan energi 

metabolis yang terkandung dalam pakan. Gas yang dihasilkan 
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dari metode pengukuran gas ini secara langsung dihasilkan 

dari proses fermentasi, sedangkan gas yang dihasilkan secara 

tidak langsung berasal dari proses buffer dari VFA. Produksi 

gas dalam sistem rumen dihasilkan dari proses fermentasi 

asetat, propionat dan butirat. Dalam sehari gas yang terbentuk 

dari seekor sapi sekitar 900 liter. Berdasarkan volumenya gas 

tersebut tersusun dari 65% CO2  (Close and Menke., 1986).  

2.7 Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 

 Kecernaan adalah perubahan fisik dan kimia yang 

dialami pakan dalam alat pencernaan, perubahan tersebut 

berupa penghalusan pakan menjadi butir-butir atau partikel 

kecil. Kecernaan pakan didefinisikan sebagai bagian pakan 

yang tidak diekskresikan dalam feses sehingga diasumsikan 

bagian tersebut diserap oleh tubuh ternak. Kecernaan 

dinyatakan dengan dasar bahan kering (McDonald et al., 

2002). Kecernaan BK dan BO digunakan sebagai indikator 

untuk menentukan kualitas pakan karena nilai kecernaan 

menunjukkan banyaknya zat makanan dalam bahan pakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba rumen (Marhaeniyanto 

dan Susanti, 2014). Kecernaan bahan organik merupakan 

faktor penting yang menentukan kualitas pakan. Setiap jenis 

ternak ruminansia memiliki mikroba rumen dengan 

kemampuan yang berbeda-beda dalam mendegradasi pakan, 

sehingga mengakibatkan perbedaan kecernaan dalam rumen 

(Sutardi, 1980). Kecernaan in vitro dipengaruhi oleh 

pencampuran sampel pakan, cairan rumen, pH, pengaturan 

suhu fermentasi, lamaya waktu inkubasi, ukuran partikel 

sampel dan larutan penyangga (Selly, 1994). Derajat keasaman 

pH cairan rumen merupakan faktor penting dalam 

pemanfaatan bahan organik pada sistem pencernaan 

ruminansia, sedangkan faktor yang mempengaruhi degradasi 
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ransum dalam saluran pencernaan ruminansia adalah struktur 

makanan, ruminasi, produk saliva dan pH optimum 

(Anggorodi, 1994). 

 Nilia kecernaan in vitro umumnya lebih rendah 

daripada kecernaan in vivo. Hal ini dikarenakan kualitas cairan 

rumen bervariasi diantara individu ternak, biasanya cairan 

rumen yang digunakan diambil dari beberapa ekor domba atau 

sapi berfistula pada rumennya, yang diberi pakan konstan, 

mengandung cukup energi serta tidak kekurangan protein dan 

mineral. Namun demikian, nilai in vitro yang dihasilkan setiap 

waktu sangat bervariasi. Disarankan memasukkan sampel 

standar yang telah diketahui nilai kecernaan in vivo nya pada 

setiap kali anaisis (Prihartini, 2007). 

2.8 Energi Metabolis dan Energi Neto 

Wahju (1997) menjelaskan  bahwa konsumsi energi 

didefinisikan sebagai jumlah energi yang tersedia dalam suatu 

bahan pakan yang masuk kedalam sistem pencernaan. 

Beberapa cara telah dikembangkan untuk menyatakan 

kandungan energi makanan dan kebutuhan energi hewan. 

Penentuan nilai energi yang umum adalah energi bruto (gross 

energy/GE), energi tercerna (digestible energy/DE), energi 

yang dapat dimetabolisme (metabolizable energy/ME), dan 

energi neto (net energy/NE). Energi neto ini kemudian akan 

digunakan untuk hidup pokok dan produksi. Menurut 

Parakkasi (1999) energi bruto adalah panas yang dihasilkan 

dari oksidasi sempurna suatu bahan makanan. Energi yang 

dikonsumsi oleh ternak tidak semuanya diserap dan 

dimanfaatkan oleh tubuh, sebagian hilang dalam proses 

pencernaan dan metabolisme dalam tubuh ternak. Energi yang 

hilang tersebut dalam bentuk energi feses, energi urin, energi 
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berupa gas CH4, energi panas fermentasi dan panas hasil 

metabolisme zat makanan. Energi yang cukup diperlukan 

untuk pertumbuhan yang normal. Kekurangan energi pada 

ternak, khususnya ternak dalam masa pertumbuhan akan 

menghambat pertumbuhan ternak tersebut. Faktor yang 

mempengaruhi konsumsi energi menurut Wilkinson and Stark 

(1985) adalah jenis dan kualitas ransum, bobot badan, tingkat 

produksi dan frekuensi makan. Parakkasi (1999) menyatakan 

bahwa selain itu, jumlah konsumsi juga dipengaruhi oleh 

spesies, umur ternak, lingkungan, sifat fisik dan komposisi 

bahan makanan. Menurut McDonald et al. (1995) kebutuhan 

energy dijadikan standar dalam penyusunan ransum ternak 

sehingga pengetahuan kandungan energy secara kuantitatif 

sangat penting. Anggordi (1995) menyatakan bahwa zat nutrisi 

sumber energi adalah karbohidrat berbentuk selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Energi umumnya dibagi dalam 

empat bagian yaitu energi bruto, energi dicerna, energi 

metabolis, dan energi netto. Llyod (1982) menyatakan bahwa 

energi tercerna dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia bahan 

makanan, tingkat konsumsi dan spesies ternak. Parakkasi 

(1999) energi yang hilang melalui feses dapat dipengaruhi 

oleh tingkat konsumsi dan kualitas makanan yang besarnya 

sekitar 20-60%. Selisih antara energi bruto dan energi feses 

bukanlah jumlah energi yang diserap dalam perut, karena 

sebagian energi tercerna tersebut akan hilang berupa gas 

metan (CH4), CO2, dan panas, sehingga masih merupakan 

energi tercerna semu.  

Energi termetabolisme (EM) adalah konsumsi energi 

bruto dikurangi energi feses, energi urin, dan energi dalam 

bentuk gas metan. Jumlah energi yang hilang berupa metan 

yang terbentuk pada fermentasi rumen berkisar antara 8-10% 
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GE pakan (Parakkasi, 1999). Beberapa faktor yang 

mempengaruhi energi metabolis yaitu sifat fisik dan kimia dari 

ransum, tingkat dan metode pemberian ransum, serta status 

produktivitas ternak (Parakkasi, 1999). Wahju (1997) 

menyatakan bahwa nilai energy metabolis dari bahan makanan 

adalah penggunaan yang paling banyak karena pengukuran 

energi ini tersedia untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang 

rusak dan mati sebagai kebutuhan hidup pokok, selanjutnya 

kelebihan energy yang dikonsumsi akan dialokasikan untuk 

pertumbuhan, penggemukan, produksi susu, wool dan 

reproduksi.  


