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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Rumput Odot (Pennisetum purpureum Cv. Mott) 

Hijauan pakan ternak ruminansia pada dasarnya 

bersumber dari padang penggembalaan namun beberapa tahun 

terakhir mengalami penurunan produktivitias, dikarenakan 

yaitu menurunnya area padang penggembalaan dikarenakan 

adanya perubahan fungsi lahan, yang tadinya awalnya ditanami 

lahan rerumputan sekarang berubah menjadi dibangun hotel, 

perumahan, dan toko-toko. Hijauan pakan yang umum 

dibudidayakan untuk ternak ruminansia yaitu rumput gajah. 

Namun akhir-akhir ini mulai dikenal dengan yaitu rumput odot 

atau bisa dikatakan rumput gajah mini (Pennisetum purpureum 

Cv. Mott) yang berasal dari philipina dan mempunyai produksi 

yang cukup tinggi. Rumput odot menghasilkan banyak anakan, 

mempunyai akar kuat, batang yang lembut atau tidak keras, 

serta mempunyai ruas-ruas daun yang banyak dan struktur daun 

yang muda, sehingga sangat disukai oleh ternak (bersifat 

palaTabel ). Di bawah ini merupakan klasifikasi dari rumput 

Pennisetum purpureum Cv. Mott. 

Kingdom  : Plantae (Tumbuhan) 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Sub kelas  : Commelinidae 

Ordo  : Peales 

Famili  : Poaceae 

Genus  : Pennisetum 

Spesies  : Pennisetum purpureum Cv. Mott 

(Rukmana, 2005) 



9 
 

Rumput odot atau rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum Cv. Mott) merupakan salah satu hijauan pakan 

ternak yang sangat disukai oleh ternak dan berkualitas. Rumput 

ini cocok ditanami diberbagai tempat, respon terhadap 

pemupukan, tahan lindungan, serta menghendaki tingkat 

kesuburan tanah yang tinggi. Rumput odot ini tumbuh 

merumpun dengan perakaran serabut yang kompak dan terus 

menghasilkan anakan apabila dipangkas secara teratur 

(Syarifuddin, 2006), rumput odot memiliki karakteristik yang 

unik, dengan ciri-ciri daunnya yang berwarna hijau pekat, 

daunnya tumbuh menyamping, tekstur daunnya tidak tinggi, 

dan mempunyai tampilan rumput yang bagus. 

 

Gambar 1. Rumput odot Pennisetum purpureum  CV. Mott 

Rumput odot (Pennisetum purpureum Cv. Mott) 

memiliki kualitas nutrisi yang tinggi antara lain kandungannya 

yaitu PK 8,77-12,94%, ADF 38,23-43,17%, NDF 56,74%-

62,72%, dan lignin 4,04-5% tergantung dari umur panen nya 

(Budiman et al. 2012). Rumput odot dapat dibudidayakan 

dengan potongan batang, sobekan rumpun untuk dijadikan 

sebagai bibit. Stek berasal dari batang yang sehat dan tua 
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dengan panjang stek antara 20-25 cm dengan ruas 2-3 atau 

paling sedikit 2 buku. 

2.2. Kandungan Nutrisi Rumput odot atau Gajah mini 

(Pennisetum purpureum Cv. Mott) 

Untuk meningkatkan produksi dan nilai gizi dari hijauan 

makanan ternak dengan melakukan introduksi hijauan yang 

unggul yang dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ciri 

produktivitas hijauan pakan ternak dapat dicirikan dari produksi 

BK, sedangkan nilai nutrisi lainnya dari PK (Lukiwati, Sutrisno, 

Budi, 2009). Pertumbuhan tanaman hijauan terdiri atas dua fase 

yaitu vegetatif, dan reproduktif (Fuskhah, sutrisno, Budi, 2009). 

Kualitas hijauan yang terbaik terletak pada fase vegetatif atau 

menjelang fase reproduktif. Setelah melewati fase vegetatif 

maka, kualitas nutrisi hijauan akan menurun dikarenakan kadar 

serat kasar meningkat, sedangkan rumput odot ini mempunyai 

kualitas nutrisi yang tinggi. (Polakitasn dan Kairupan, 2011). 

Tinggi rendahnya rumput odot atau gajah mini dapat ditentukan 

oleh jarak tanam. 

2.3. Produksi Rumput Odot (Pennisetum purpureum Cv. 

Mott) 

Pertumbuhan rumput gajah biasa dapat tinggi sekitar 4,5 

meter, sedangkan rumput odot atau bisa disebut rumput gajah 

mini dapat tinggi hanya mencapai satu meter dengan rumpun 

yang sangat rapat seperti tanaman pandan. Oleh karena itu 

rumput odot (Pennisetum purpureum cv . Mott) berbeda dengan 

rumput gajah pada umumnya. (Purwawangsa dan putera, 2014) 

rumput odot dapat diberikan sepanjang tahun, serta rumput ini 

dapat diberikan dalam bentuk segar, namun dapat juga 

diawetkan sebagian silase. Menurut Tekletsadik, Tudsri, 
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Juntakool and prasanich (2004) mengatakan bahwa produksi 

BK rumput odot sebanyak 20,84 ton/ha. Sedangkan menurut 

Kusmiyatidkk, (2000) bahwa hasil bahan kering setiap tahun 

diharapkan berkisar 2-10 ton/ha untuk tanaman yang tidak 

dipupuk atau dengan menggunakan pupuk N dan P hasilnya 

berkisar 2-10 ton/ha. Budiman et al menambahlan bahwa 

produksi BK adalah sebagai indikator penting dalam produksi 

hijauan karena BK tanaman dianggap sebagai manifestasi dari 

semua proses serta peristiwa yang terjadi di dalam 

pertumbuhan. Prospek rumput odot cukup baik bila dilakukan 

pemupukan yang baik pula dengan menggunakan sistem 

pemanenan pertumbuhan yang masih muda dengan 

menggunakan kultivar yang baik akan mencapai nilai 

kamdungan nutrisi yang tinggi. Keuntungan dari jenis ini yaitu 

mempunyai kemampuan berproduksi, dapat ditanam dalam 

jumlah besar atau kecil serta untuk pertanian atau peternakan 

skala kecil. Berikut dibawah ini Tabel  1.  jumlah produksi 

hijauan segar rumput odot (Pennisetum purpureum Cv. Mott) 

dengan perlakuan umur pemotongan yang berbeda menurut 

Polakitan dan Kairupan (2011). 

 

Tabel 1. Jumlah Produksi Hijauan Segar Rumput Odot 

(Pennisetum Purpureum Cv. Mott) Dengan 

Perlakuan Umur Potong 
Umur       

Pemotongan Tinggi Jumlah   Produksi Hijauan n segar  

(hari Tanaman tunas Prod Prod   

   Daun Batang Jumlah Daun/btng 

40 111,68 221,91 8,31 4,48 12,79 63/65 
50 127,25 224,00 11,81 7,94 19,74 60/40 

60 141,50 221,92 15,29 11,335 26,72 58/42 

Sumber : Polakitan dan Kairupan (2011) 
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Faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan 

tanaman adalah faktor internal dan eksternal. Secara internal 

kualitas stek serta waktu antara pemotongan, sedangkan faktor 

eksternal berupa kelembaban, suhu, hormonal, media tanam, 

air, dan sinar matahari (Evanita, Widaryanto dan Heddy, 2014). 

2.4. Umur Pemotongan 

Salah satu aspek pengelolaan tanaman rumput odot 

adalah pengaturan interval pemotongan. Interval pemotongan 

dapat berhubungan dengan hasil produksi yang dihasilkan, nilai 

gizi tanaman dan kesanggupan untuk bertumbuh kembali. 

Menurut Ella (2002), semakin lambat tanaman dilakukan 

pemotongan, kandungan serat kasar semakin tinggi serta 

kandungan protein rendah. Diperjelas menurut Adrianto (2010) 

waktu pemotongan tanaman yang lebih cepat dalam satu 

peroide, akan memacu pertumbuhan tanaman dan pembelahan 

serta pembentukan sel-sel baru pada tanaman, dengan demikian 

pemotongan tanaman dengan waktu yang lebih singkat atau 

dengan umur tanaman yang lebih pendek maka akan memacu 

pertambahan tinggi tanaman serta pertambahan jumlah daun 

terbentuk lebih banyak, namun ukuran daun yang lebih kecil 

serta pertambahan berat basah dan pertambahan berat kering 

lebih besar. Hal ini diperjelas lagi oleh Kertasapoetra (1991) 

menyatakan bahwa semakin lama tanaman tidak dipotong, 

maka akan mengalami proses fotosintesis yang semakin lama, 

sehingga dapat meningkatkan produksi gula yang dapat 

berakibat kandungan BO meningkat, dengan kandungan BO 

yang terus meningkat, seiring dengan meningkatnya umur 

pemotongan maka produksi BO juga ikut meningkat. Tilman, 

Hartadi, Reksohadiprodjo dan Lebdosoekojo (1991) 

menyatakan bahwa hasil fotosintesis yang beruipa PK, lemak, 
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Bahan Ekstra Tanpa Nitrogen (BETN) dan Serat Kasar (SK) 

merupakan senyawa komplek komponen BO. Hal ini diperjelas 

oleh Djunned dan Dhalika (2005) menyatakan bahwa jika umur 

pemotongan diperpanjang maka akan terjadi penurunan 

kandungan PK, selain itu umur tanaman juga dapat disebabkan 

oleh penurunan proporsi helai daun dengan kelopak daun dan 

batang. 

2.5. Periode Panen 

Kualitas hijauan selalu mengalami perubahan tergantung 

pada saat pemanenan dan musim. Hijauan yang dipanen pada 

saat musim kering dan gugur memiliki kandungan SK lebih 

tinggi dibandingkan pada musim semi dan dingin (Chen and 

Wang, 2009). Perlakuan pemangkasan pada tanaman pakan 

yang jarang dilakukan terutama pada saat musim kering, akan 

menghasilkan hijauan dengan konsentrasi lignin lebih tinggi 

dibandingkan pada saat musim hujan (Shakiba, Salmasi, 

Golezani, and Toorchi, 2012). Menurut Purbajanti dkk, (2011) 

kondisi defisit air yang bersifat tidak tetap mengakibatkan nilai 

nutrisi tanaman memiliki kecenderungan menurun akibat 

meningkatnya kandungan SK, selain itu juga defolasi tanaman 

yang dilakukan pada umur 8 minggu memberikan hasil terbaik 

pada kualitas rumput benggala dan rumput gajah termasuk serat 

kasarnya. Apabila kondisi temperatur yang tinggi dan 

kekurangan air selama musim panas menyebabkan terjadinya 

lignifikasi yang lebih kuat dari dinding sel, selain itu 

peningkatan kadar lignin sangat berhubungan erat dengan 

musim dan umur tanaman. Ketika tanaman yang dipanen sudah 

tua maka akan mengakibatkan terjadinya fotosintesis yang lebih 

cepat dan dapat diubah menjadi komponen struktural, sehingga 

akan berdampak pada penurunan protein dan karbohidrat. Di 



14 
 

wilayah beriklim kering produktivitas rumput odot (Pennisetum 

purpureum Cv. Mott)sangat rendah, sedangkan diiklim basah 

produktivitasnya sangat tinggi. Potensi rumput ini dapat 

menghasilkan hijauan mencapai 500 ton/ha/tahun bobot segar 

pada lahan yang subur (Prawiradiputra, Sajimin, Purwantari dan 

Herdiawan, 2006). Penelitian nya Toha dan Abdurrahman, 

1991) dilahan kering dengan musim kemarau yang relatif 

panjang, rumput odot atau gajah mini memberikan hasil jauh 

lebih rendah, yaitu sekitar 48 ton/ha/tahun sampai 70 

ton/ha/tahun. Syamsudin, Hasan, Budiman, (2015) menunjukan 

bahwa hasil analisis sidik ragam perlakuan pemberian air dalam 

kondisi cekaman kekeringan berpengaruh sangat nyata (P,0,01) 

terhadap produksi BK rumput odot. Hal ini disebabkan karena 

pada kondisi lingkungan yang kering dan panas, tanaman sangat 

membutuhkan air untuk digunakan dalam proses fotosintesis 

dan untuk melarutkan unsur-unsur hara yang ada didalam tanah. 

2.6. Jarak Tanam 

Penanaman rumput gajah mini dapat dilakukan dengan 

menggunakan bibit yaitu berupa stek, atau sobekan rumpun 

(pols). Ciri-ciri stek yang baik adalah yang tidak terlalu muda 

dan juga tidak terlalu tua, dikarenakan akan mengakibatkan 

pertumbuhan yang lambat serta banyak tanaman yang tidak 

tumbuh.Apabila menggunakan stek maka stek yang digunakan 

harus batangnya yang panjang nya berkisar 25-30 cm paling 

sedikit mempunyai dua mata tunas, serta cara pemotongannya 

yaitu pada bagian pangkal bawahharus miring dan pangkal atas 

datar. Dikarenakan untuk menghindari penanaman stek secara 

terbalik yang dapat menghambat pertumbuhannya. Sedangkan 

apabila menggunakan sobekan rumpun (pols) harus memilih 

rumpun yang muda ,besar,tegap, dan sehat yang tingginya 
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berkisar 20-25cm (Lugiyo dan Sumaito, 2000). Rukmana, 

(2006) menambahkan bahwa jika ruasnya terlalu panjang 

membuktikan bahwa stek tersebut masih muda. Batang yang 

masih muda kurang baik untuk dijadikan sebagai bibit, karena 

kandungan karbohidrat atau energi pertumbuhannya rendah. 

Informasi yang saya dapatkan dilapangan ketika pada 

saat penelitian, petani di Kecamatan Ngajum menanam rumput 

odotnya menggunakan bibit stek atau pols, namun ada juga 

beberapa petani yang mengkombinasikan kedua duanya 

bertujuan agar mendapatkan keragaman percepatan umur 

pertumbuhannya. Hasil survei di lapangan saya mendapatkan 

informasi bahwa petani di Kecamatan Ngajum menanam 

rumput odotnya menggunakan bibit stek sebesar 55%, 

menggunakan bibit pols sebesar 35%, dan menggunakan bibit 

kombinasi perpaduan antara stek dan pols sebesar 10%. Hal ini 

disimpulkan bahwa rata-rata petani di kecamatan Ngajum 

mengawali menanam rumput odotnya menggunakan bibit stek, 

dikarenakan lebih mudah untuk didapatkan serta diaplikasikan 

pada saat penanaman dilapangan.   

Faktor yang sangat menentukan pertumbuhan tanaman 

adalah kerapatan dari penanaman. Penelitian Sandiah, Pasolon 

dan Subarudin, (2011) menunjukan bahwa perbedaan jarak 

tanam memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

rumput. Petani di Kecamatan Ngajum menanami rumput 

odotnya dibedakan atas beberapa hal yaitu ditanami di lahan 

terbuka dan ditanami dibawah naungan, sehingga jarak 

tanamnya pun berbeda. Di lahan terbuka petani menanam 

rumputnya dengan jarak tanam yang bervariasi, ada yang jarak 

tanam 80x80 cm, 75x75 cm, dan 60x60 tergantung kondisi dan 

lahan tersebut serta keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh petani 

terkait tentang jarak tanam. Di lahan naungan ini pada dasar nya 
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ditanami pohon-pohon pinus yang tinggi dikarenakan lahan 

tersebut didirikan atas kepemilikan perhutani, dengan jarak 

tanam antara pohon pinus satu dengan pohon pinus lainnya 

berkisar 4m x 5m, dengan jarak tanam yang begitu renggang 

akhirnya dimanfaatkan untuk ditanami rumput odot . Dengan 

jarak tanam yang renggang menyebabkan kompetisi antara 

tanaman akan unsur hara lebih kecil disamping itu memberikan 

ruang tumbuh yang lebih baik sehingga proses fotosintesis 

berlangsung secara optimal dan ditranslokasikan kebagian-

bagian tanaman terutama untuk membentuk tunas baru lebih 

tinggi. 

2.7. Pemupukan  

Kebutuhan nutrisi pada tanaman antara lain unsur hara 

makro seperti N, K, P, Ca, Mg, S dan mikro seperti Mo, B, Fe, 

Mn, Cu zat pengatur tumbuh serta mikroorganisme tanah yang 

sangat diperlukan oleh berbagai jenis tanaman ( Muhakka, 

Napoleon dan Rosa, 2014). Pupuk adalah suatu bahan yang 

digunakan untuk kesuburan tanah, sedangkan pemupukan yaitu 

penambahan bahan tersebut (pupuk) ke dalam tanah agar tanah 

menjadi subur. Ketersediaan unsur hara didalam tanah dapat 

dilakukan dengan pemberian pupuk. Takaran jumlah pupuk 

yang diberikan tergantung respons dari tanaman hijauan 

tersebut. Semakin lengkap unsur haranya ketika diberikan 

dengan jumlah yang tepat, maka semakin baik serta maksimal 

hasil yang diperoleh (Polakitan dan Kairupan, 2010). Rumput 

gajah mini (Pennisetum purpureum Cv Mott) merupakan salah 

satu hijauan yang responsif terhadap pemupukan , terutama 

khususnya pupuk N, karena unsur N diabsorbsi oleh rumput 

dalam bentuk ion nitrat (NO3) atau ion ammonium (NH4) 

(Schumacher dan Thon). Zat hara N sangat penting bagi 
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pertumbuhan vegetatif tanaman dan perkembangan yang 

normal termasukpembentukan batang, daun,serta sintesis 

protein. Tanpa adanya kegiatan pemupukan maka dapat 

menyebabkan produksi rendah,pertumbuhan tanaman tidak 

optimal, pertumbuhan tanaman lambat, kandungan nutrisi 

rendah,penurunan kualitas unsur hara, dapat menyebabkan 

daunnya kuning, serta bobot panen rendah. Adapaun adanya 

dampak kegiatan pemupukan yaitu dapat menyebabkan 

pertumbuhan tanaman lebih optimal, umur panen lebih 

cepat,bobot panen lebih cepat, bobot panen meningkat, daunnya 

hijau serta lebih subur. Jenis pupuk yang digunakan oleh petani 

Gunung Kawi menggunakan jenis pupuk seperti urea, ZA, TSP, 

KCL, ponska, dan limbah kotoran ternak, namun rata-rata jika 

lahannya masih berdekatan dengan kawasan peternakan greeen 

field jenis pupuk yang digunakan yaitu menggunakan pupuk 

limbah kotoran ternak dari Green Field dengan cara mengaliri 

limbah tersebut ke area lahan petani. Namun jika lahan petani 

tersebut lokasi lahannya jauh dari kawasan peternakan Green 

Field yang tidak memungkinkan untuk bisa mengaliri limbah 

kotoran ternak, biasanya jenis pupuk yang digunakan oleh 

petani tersebut menggunakan jenis pupuk urea dan ZA. 

Kelebihan pemberian pupuk urea yaitu dapat menyediakan 

unsur hara pada saat yang tepat dibutuhkan tanaman. Urea 

secara cepat dapat menyediakan hara nitrogen. Hara nitrogen 

sebagai komponen protein dan khlorofil dibutuhkan tanaman 

dalam jumlah banyak, serta kelebihan unsur N tidak 

menimbulkan keracunan bagi tanaman, beda dengan hara mikro 

seperti Al dan Fe apabila kelebihan hara mikro tersebut dapat 

meracuni tanaman. 
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2.8. Kondisi Iklim  

Curah hujan (mm) merupakan ketinggian air hujan yang 

jatuh pada tempat yang datar dengan asumsi tidak menguap, 

tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm adalah air 

hujan setinggi 1 mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang 

datar seluas 1 m2 dengan asumsi tidak ada yang menguap, 

mengalir, dan meresap (Mulyono, 2014). Curah hujan di 

Gunung Kawi termasuk curah hujan yang tinggi, dikarenakan 

dalam seminggu bisa terjadinya turun hujan sebanyak 4 sampai 

5 kali, dan pada saat penelitian berlangsung memang sedang 

musim penghujan. Curah hujan dapat berpengaruh juga 

terhadap intensitas cahaya, dengan curah hujan yang tinggi 

maka dapat menyebabkan intensitas cahaya yang rendah. 

Intensitas cahaya dapat menimbulkan dampak respons 

fisiologis terutama dalam aktifitas fotosintesis maupun respons 

morfologis seperti berubahnya ukuran daun dan tinggi tanaman 

(Heddy, 1987). Pengamatan intensitas cahaya dilakukan pada 

saat pagi hari sekitar pukul 07.00 WIB, siang hari pukul 12.00, 

dan sore hari sekitar pukul 16.00 WIB dengan cara kita 

mengamati ke setiap lahan yang dimana lahan tersebut telah kita 

ambil sampel rumputnya dan dilakukan pengukuran intensitas 

cahaya menggunakan alat ukur intensitas cahaya. 

2.9. Kandungan Bahan Kering  (BK) 

Bahan kering merupakan salah satu hasil dari pembagian 

fraksi yang berasal dari bahan pakan setelah dikurangi kadar air. 

Kadar air adalah persentase kandungan air suatu bahan yang 

dapat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat kering 

(Novianty,2014). Tanaman yang berumur tua terjadi penebalan 

dinding sel yang dapat mengakibatkan kandungan BK menjadi 

meningkat. Semakin tinggi umur tanaman maka komponen 
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dinding sel suatu hijauan akan semakin tinggi (Savitri. 

Sudarwati dan Hermanto 2014). Proporsi BK yang dikandung 

oleh rumput berubah seiring dengan umur tanaman. Makin tua 

tanaman maka akan lebih sedikit kandungan airnya dan 

proporsi dinding sel lebih tinggi dibandingkan dengan isi sel. 

Apabila dinding sel yang dimiliki tanaman lebih besar, maka 

tanaman tersebut akan lebih banyak mengandung BK 

(Seseray,dkk, 2013). 

2.10.  Kandungan Bahan Organik (BO) 

Tanaman rumput semakin lama tidak dilakukan 

pemotongan maka daun akan melakukan proses fotosintesis  

yang semakin lama sehingga dapat meningkakan produksi gula 

sederhana yang dapat mengakibatkan BO meningkat. 

Kandungan pada BK dan BO yang terus meningkat seiring 

dengan meningkatnya umur pemotongan juga menghasilkan 

peningkatan produksi BO (Savitri,dkk,2014). 

 

2.11. Kandungan Protein Kasar (PK) 

Kandungan protein kasar menurun seiring dengan 

semakin tua umur tanaman. Semakin tua umur tanaman makan 

produksi batang dan bunga meningkat, tetapi produksi daun 

menurun, hal ini yang mempengaruhi kandungan protein 

tanaman. Jika interval pemotongan rumput diperpanjang akan 

terjadi penurunan kandungan PK. Protein tanaman 

berhubungan erat dengan aktivitas jaringan, sehingga daun 

mengandung lebih banyak protein dibandingka dengan batang 

(Savitri,dkk,2014). 
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2.11.  Kandungan Serat Kasar (SK) 

Pada rumput odot terdapat struktur serat yang kurang 

kuat pada dinding sel sehingga banyak terdapat karbohidrat 

mudah tercerna (Polakitan dan Kairupan 2011). Semakin tua 

tanaman rumput odot maka kandungan seratnya semakin tinggi. 

2.13 . Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan 

Bahan Organik (KcBO) In Vitro 

Kecernaan merupakan suatu cara yang digunakan dalam 

mengukur nilai nutrisi hijauan dan dapat didefinisikan sebagai 

perbedaan nilai antara pakan yang dimakan oleh ternak dengan 

bahan yang dikeluarkan oleh ternak, yang dinyatakan sebagai 

persentase pakan yang dimakan ternak (Crowded and Chheda. 

1982). Semakin tinggi nilai persentase kecernaan bahan pakan 

tersebut, berarti semakin baik kualitasnya. KcBK dapat 

mengakibatkan kecernaan Bahan organik menurun atau 

sebaliknya. Kecernaan makanan sendiri tergantung pada 

aktivitas mikroorganisme rumen itu sendiri dipengaruhi oleh 

zat-zat makanan yang terdapat dalam bahan makanan (Suardin 

Dkk., 2014). Faktor yang mempengaruhi kecernaan antara lain 

perlakuan terhadap pakan misalnya (pengolahan, penyimpanan, 

dan cara pemberian), jenis jumlah dan komposisi pakan yang 

diberikan kepada ternak. 

Kecernaan Bahan kering pada ruminansia menunjukan 

tingginya zat makanan yang dapat dicerna oleh mikroba serta 

enzim pencernaan pada rumen. Semakin tinggi persentasi 

kecernaan bahan kering suatu bahan pakan , menunjukan bahwa 

semakin tinggi pula kualitas bahan pakan tersebut. Kecernaan 

yang mempunyai nilai tinggi mencerminkan besarnya 

sumbangan nutrien tertentu pada ternak, sementara ini pakan 

yang mempunyai kecernaan yang rendah menunjukan bahwa 
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pakan tersebut kurang mampu menyuplai nutrien untuk hidup 

pokok maupun untuk tujuan produksi ternak (Riswandi, 

Muhakka dan Leham, 2013). Kecernaan bahan kering suatu 

pakan adalah kecernaan bahan organik dan anorganik dari 

pakan tersebut. Dengan adanya kecernaan bahan kering yang 

tinggi menunjukan bahwa tingginya zat makanan yang dicerna, 

maka dari itu semakin tinggi nilai kecernaan suatu bahan pakan, 

maka semakin tinggi kualitas pakan tersebut (Sofiana, Dhalika 

dan Budiman, 2015). 

Nilai kecernaan bahan organik lebih tinggi dibanding 

dengan nilai kecernaan bahan kering, dikarenakan pada bahan 

kering masih terdapat kandungan abu, sedangkan pada bahan 

organik tidak mengandung abu, sehingga bahan tanpa 

kendungan abu relatif lebih mudah dicerna. Kandungan abu 

memperlambat atau memperhambat tercernanya bahan kering 

ransum. Peningkatan kecernaan bahan organik dikarenakan 

kecernaan bahan kering juga meningkat. Adanya peningkatan 

kandungan protein kasar  akan menyebabkan meningkatnya 

aktifitas  mikroba rumen, digesti terhadap bahan organik 

(Fathul dan Wijaiyah, 2010). 

Penelitian (Mansyur dkk,2005) dan (Kamalak dkk, 2005) 

menambahkan bahwa kecernaan bahan kering menurun sejalan 

dengan meningkatnya umur pemotongan. Begitu pula pada 

kecernaan bahan organik, kecernaannya menurun sejalan 

dengan meningkatnya umur pemotongan. Menurut (Sleugh et 

al, 2001) penurunan kecernaan bahan kering sejalan dengan 

frekuensi pemangkasan , karena terjadinya akumulasi serat 

yang tidak dapat dicerna, akibat peningkatan lignin, serta 

penurunan nisbah daun atau batang. Menurut (Sarwar et al, 

2004) nilai kecernaan hijauan berasal dari rumput dan legum 

pada umumnya mengalami penurunan sejalan dengan umur 



22 
 

tanaman, dikarenakan terjadi peningkatan konsentrasi serat 

kasar didalam jaringan, lignifikasi, serta penurunan nisbah daun 

atau batang. Menurut (Sarwar et al, 2004), nilai kecernaan 

hijauan berasal dari rumput dan legum pada umumnya 

mengalami penurunan sejalan dengan umur tanaman, karena 

terjadi peningkatan konsentrasi serat kasar didalam jaringan 

lignifikasi, dan penurunan nisbah daun atau batang. Menurut 

Burns et al, 2002 menyatakan bahwa pada umumnya nilai 

kecernaan bahan kering (KCBK) sangat rendah pada hijauan 

pakan yang jarang sekali dipangkas terutama pada musim 

kering, namun sebaliknya jika hijauan tersebut sering 

mendapatkan perlakuan lebih sering dipangkas dapat 

memberikan nilai KCBK lebih tinggi selama musim kering 

maupun musim semi. 

2.14. Metabolisme Pakan dalam Rumen 

Sistem pencernaan ternak ruminansia memiliki keunikan 

yaitu lambungnya terdiri dari empat bagian (retikulum, rumen, 

omasum, abomasum) serta kemampuannya untuk 

mendegradasi dinding sel tanaman yang tidak dapat dilakukan 

oleh hewan lain (Sejrsen, Hvelplund and Nielsen, 2008). 

Dinding sel tanaman disusun oleh gula seperti glukosa, 

galaktosa, xilosa, manosa dan lainnya membentuk polisakarida 

seperti selulosa, hemiselulosa, dan fraksi pektin (Wang and 

McAllister, 2002). Selulosa dapat dihidrolisis menjadi 

selubiosa dan glukosa dengan bantuan enzim selulolitik ( 

Rahmadi dkk, 2003). Ekosistem rumen terdiri dari bermacam-

macam mikroorganisme yang memiliki hubungan simbiosis 

pada lingkungan anaerob, yaitu bakteri, protozoa dan jamur 

dengan konsentrasi masing-masing 1010, 106, dan 104 sel/ml 

cairan rumen. Bakteri rumen memiliki diversifikasi yang tinggi 
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didalam rumen, yakni bakteri selulolitik, hemisulolitik, 

amilolitik, proteolitik, lipolitik, ureolitik, pencerna gula, 

methanogenik dan pemakai asam laktat. Jumlah protozoa dalam 

rumen lebih rendah daripada bakteri, jenis-jenis protozoa yang 

terdapat didalam rumen adalah protozoa selulolitik dan 

proteolitik, sedangkan jamur didalam rumen jenisnya hanya 

jamur selulolitik (Gonzales, Barraza, Viveros and Martinez, 

2014). 

Fermentasi karbohidrat yang terjadi didalam rumen akan 

menghasilkan produk primer berupa VFA, terutama asetat, 

butirat, propionat dan valerat, terdapat pula isobutirat dan 

isovalerat. Selain itu fermentasi karbohidrat menghasilkan gas 

metan dan karbon dioksida. Perbandingan VFA secara umum 

di dalam rumen berkisar 5% valerat, 10% butirat, 20% 

propionat dan 65% asetat. Asam asetat berasal dari pencernaan 

pakan kasar, sedangkan asam propionat banyak dihasilkan oleh 

pakan konsentrat (Rahmadi dkk., 2003). Gula bebas, terutama 

glukosa akan diubah menjadi piruvat melalui jalur glikolisis dan 

dikonversi menjadi asam asetat, propionat, dan butirat. Pati 

dapat melepaskan diri fermentasi rumen dan melewati usus 

halus dan akan dicerna menjadi glukosa oleh amilase. 

Polisakarida non-pati tidak didegradasi di rumen, melewati usus 

halus dan menjalani fermentasi lebih lanjut hindgut. 

(Chesworth et al., 1998). Kemudia, mayoritas VFA yang 

dihasilkan di rumen akan hilang karena penyerapan secara 

difusi melalui dinding rumen. Namun beberapa lainnya 10-20% 

pada domba dan >35% pada sapi perah akan melewati omasum 

dan abomasum  dan diserap pada organ-organ tersebut  

(Dijkstra, Forbes and France, 2005). 

Protein di dalam rumen akan mengalami hidrolisis 

menjadi oligopeptida oleh enzim proteolisis yang dihasilkan 
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oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan 

oligopeptida untuk membuat protein tubuhnya. Sebagian lagi 

oligopeptida dihidrolisis lebih lanjut menjadi asam amino. 

Kebanyakan mikroba rumen terutama bakteri tidak mempunyai 

sistem transpor untuk mengangkut asam amino ke dalam 

tubuhnya. Kurang dari 82% mikroba rumen dapat 

menggunakan N amonia. Karena itu mereka lebih suka 

merombak asam amino tersebut menjadi amonia (Rahmadi 

dkk., 2003). Polipeptida diserap oleh bakteri rumen dan 

dihidrolisis menjadi produk akhir seperti asam amino dan 

amonia. Asam amino dan amonia merupakan zat yang dapat 

mudah diserap melalui lapisan retikulorumen dan omasum. 

Mikroba rumen menggunakan amonia, asam amonia, asam 

amino dan polipeptida untuk mensisntesis protein mikroba. 

Sebanyak 30-40% dari protein pakan yang masuk di rumen 

tidak dapat didegradasi. 

 

2.15. Kecernaan In Vitro   

Kecernaan merupakan cerminan dari kemampuan bahan 

pakan yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Tinggi rendahnya 

kecernaan bahan pakan memberikan arti seberapa besar bahan 

pakan itu mengandung zat-zat makanan dalam bentuk yang 

dapat dicerna ke dalam saluran pencernaan (Suharyono, 2004). 

Kecernaan pakan berhubungan erat dengan kandungan nutrien 

yaitu kandungan SK dan PK hijauan. Kandungan SK semakin 

tinggi mengakibatkan rendahnya kecernaan bahan pakan 

tersebut. Kecernaan merupakan salah satu cara yang digunakan 

dalam mengukur nilai nutrisi hijauan dan dapat didefinisikan 

sebagai perbedaan nilai antara pakan yang dikonsumsi oleh 

ternak dan pakan yang dikeluarkan oleh ternak dalam feses 

yang dinyatakan sebagai persentase pakan yang dicerna ternak 
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(Crowder and Chheda, 1982). Nilai potensial dari suatu bahan 

pakan untuk mensuplai nutrisi dapat ditentukan melalui analisis 

kimia, sedangkan nilai nutrisi yang sesungguhnya hanya dapat 

dicapai setelah pakan tersebut diberikan pada ternak dan dilihat 

kehilangan setelah proses pencernaan, absorbsi dan 

metabolisme selanjutnya dieksresi dalam feses (McDonald, 

Edwards, Greeenhalgh and Morgan, 2002). Nilai kecernaan 

suatu bahan pakan menunjukan bagian dari nutrien pakan yang 

dicerna dan diserap sehingga siap untuk mengalami 

metabolisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan 

suatu bahan pakan adalah: penyiapan pakan, komposisi pakan, 

jumlah pakan, kanudngan nutrien, jenis ternak, defisiensi 

nutrien, antinutrisi, bentuk fisik bahan pakan, dan lemak. 

Kecernaan secara In Vitro dilakukan di laboratorium 

dengan menirukan kondisi pada rumen. Syarat-syarat yang 

perlu diperhatikan dalam teknik In Vitro adalah adanya larutan 

penyangga (buffer) dan media pakan, suhu sekitar 390C, pH 

optimal yaitu 7,7-7,0 adanya sumber inokulum, agitasi 

(pengocokan) dan gas CO2 (Mulyawati, 2009). Suhu 

diusahakan sama dengan suhu rumen yaitu berkisar 38-390C. 

Suhu tersebut harus stabil selama proses fermentasi 

berlangsung, hal ini dimaksud agar mikroba dapat berkembang 

sesuai dengan kondisi asal. Aktifitas mikroba rumen tetap 

berlangsung, hal ini dimaksud agar mikroba dapat berkembang 

sesuai dengan kondisi asal. Aktifitas mikroba rumen tetap 

berlangsung normal apabila pH rumen berkisar antara 6,0-6,7. 

Pemberian gas CO2secepatnya bersamaan dengan pengadukan 

secara mekanik dilakukan dalam fermentasi In Vitro dengan 

meniru prinsip pengadukan dalam rumen sesungguhnya yang 

selalu bergerak secara teratur. Gerakan rumen juga ditiru 

dengan penempatan bejana fermentasi. Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi kecernaan In Vitro yaitu : pencampuran pakan, 

cairan rumen, variasi waktu, pengontrolan suhu dan metode 

analisis (Anshari, 2010). Penentuan kecernaan bahan pakan 

secara In Vitro memiliki beberapa keuntungan yaitu : 

mengurangi resiko kematian ternak, lebih ekonomis, mewakili 

penampilan ternak, dan dapat digunakan untuk menentukan 

nilai kecernaan pakan dalam waktu yang relatif singkat. Adapun 

kelemahan teknik In Vitro yaitu: media yang digunakan tidak 

mungkin mempunyai kondisi yang sama dengan teknin In Vivo, 

kecernaan In Vitro dilakukan dalam tabung, sedangkan pada 

teknin In Vivo langsung menggunakan ternak. Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil metode In Vitro yaitu popolasi 

mikroba dalam cairan rumen yang digunakan, penyiapan jenis 

sampel, pH selama inkubasi dan prosedur selama pelaksanaan 

(Harahap, 2010). 

Percobaan Tilley and Terry (1963) terdiri dari dua tahap. 

Tahap pertama proses dilakukan dalam tabung yang telah diisi 

satu bagian cairan rumen dan empat bagian saliva buatan atau 

larutan buffer yang berfungsi sebagai rumen tiruan. Proses 

pencernaan pada rumen tiruan berlangsung selama 48 jam. Lalu 

pada tahap kedua kondisi abomasum dibuat dengan 

menambahkan larutan asam pepsin (HCl pepsin) yang berfungsi 

sebagai pencerna pakan dalam abomasum.  Pencernaan dalam 

abomasum berlangsung selama 48 jam, sedangkan proses 

penyerapan nutrien dalam usus halus ditiru dengan menyaring 

sampel yang mengalami fermentasi dalam rumen dan inkubasi 

dalam abomasum tiruan. Bagian zat nutrien yang lolos melalui 

saringan dianggap telah terecerna. Selisih antara bahan organik 

dari bahan asal dengan bahan organik sisa pencernaan 

merupakan bahan organik yang telah tercerna. Kecernaan bahan 

organik merupakan kecernaan yang terdapat pada kandungan 
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nutrien bahan pakan yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, 

dan vitamin yang mampu dicerna oleh tubuh. 

 

2.16. Produksi Gas In Vitro  

Metode pengukuran produksi gas digunakan untuk 

mengevaluasi nilai nutrisi dan kecernaan pakan, kecernaan 

bahan organik,k serta energi metabolis yang terkandung dalam 

pakan. Metode ini menggunakan syringe yang mengutamakan 

produk fermentasi. Metode gas In Vitro ini lebih efisien 

dibanding dengan metode In Sacco dalam mengevaluasi efek 

zat anti nutrisi. Metode pengukuran gas tidak memerlukan 

peralatan yang rumit atau ternak yang terlalu banyak, 

membantu dalam pemilihan pakan yang berkualitas tidak hanya 

berdasarkan kecernaan BK dan BO tetapi mendapatkan sintesis 

protein mikroba dan produksi CO2, dan CH4 yang berasal dari 

fermentasi pakan dalam cairan rumen (Menke, 1979). Semakin 

tinggi produksi gas menunjukan produksi VFA yang besar pula. 

Produksi gas yang dihasilkan menunjukan terjadinya proses 

fermentasi bahan pakan oleh mikroba rumen yaitu 

menghidrolisa karbohidrat menjadi monosakarida dan 

disakarida yang kemudian difermentasi lebih lanjut menjadi 

asam lemak terbang atau VFA, terutama asam asetat, asam 

propionat, dan asam butirat serta gas metan dan CO2 (Orskov, 

2002). Bahan organik yang terfermentasi tidak selalu 

menghasilkan gas, karena apabila hasil fermentasi digunakan 

untuk sintesis mikroba, maka produksi gas yang dihasilkan 

rendah. Produksi gas selama 24 jam meningkat dengan 

peningkatan jumlah karbohidrat mudah terdegradasi. 

Peningkatan karbohidrat mudah terdegradasi meningkatkan 

jumlah bahan kering yang tercerna. Bahan pakan yang tercerna 

akan diubah oleh mikroba rumen menjadi VFA dan protein 
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mikroba dengan meningkatnya pertumbuhan. Hasil samping 

fermentasi bahan tercerna adalah CO2 dan CH4 yang berupa gas. 

Teknik produksi gas menjadi CO2 akan dilepaskan dari buffer 

bikarbonat setiap dihasilkan VFA, sehingga peningkatan bahan 

pakan terdegradasi akan meningkatkan gas yang dileapskan 

(Kurniawati, 2007). Laju produksi gas In Vitro semakin 

berkurang seiring dengan meningkatnya waktu inkubasi karena 

sampel yang dapat difermentasi juga semakin berkurang 

jumlahnya ( Jayanegara dan Sofyan, 2008).  

 Produksi gas akan mencapai puncak pada inkubasi 24 

jam pertama, selanjutnya laju produksi gas mengalami 

penurunan hingga saat 96 jam (Mukmin, 2010). (Kriswanto, 

2008) menyatakan bahwa produksi gas cenderung konstanpada 

jam inkubasi ke 72 dan 96 jam yang disebabkan penurunan 

jujmlah BO dalam pakan. Semakin tinggi nilai bahan organik 

terlarut dan mudah terdegradasi maka berpengaruh pada laju 

produksi gas atau nilai c, rendahnya nilai b juga diikuti nilai c 

yang rendah (Naser dan Ismail,2011). Laju produksi memiliki 

keterkaitan erat terhadap kandungan SK pada bahan pakan. 

Bahan yang mengandung ikatan ligniselulosa dan kadar lignin 

tinggi, menurunkan kadar kecernaan bahan organik (Hozhabri 

dan Singhasl, 2006). 

 

2.17. Kecernaan In Vivo  

Kecernaan secara In Vivo adalah penentuan kecernaan 

dengan menggunakan ternak percobaan. Secara definisi yang 

dimaksud dengan kecernaan adalah persentase dari pakan yang 

masuk dan diserap tubuh atau bagian zat makanan dari bahan 

pakan yang tidak dieksresikan dalam feses. Kecernaan In Vivo 

merupakan kecernaan yang menggunakan ternak langsung 

dengan tujuan untuk mengetahui nilai kecernaan pada pakan 
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(Kamal, 1994). Menurut Dore and Gouet, 1991 bahwa dalam 

kecernaan bahan kering (KcBK) pakan pada ternak ruminansia 

khususnya sangat ditentukan oleh aktifitas mikroba rumen yang 

dipengaruhi oleh kualitas pakan yang meliputi kandungan 

nutrien bahan pakan, konsumsi BK pada pakan pada pakan 

yang diberikan pada ternak. Selain itu juga kecernaan pakan 

juga dipengaruhi oleh faktor umur, dan variasi pada 

ternak,adapun pada ternak yang muda juga dipengaruhi dalam 

kemampuan mencerna pakan lebih rendah dari yang dewasa. 

Disamping itu perbedaan spesies ternak, jenis kelamin,umur, 

dan akan berpengaruh terhadap nilai kecernaan pada ternak 

(Van Soest, 1994). Metode kecernaan In Vivo memiliki 

beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya terutama waktu, 

waktu penelitian lebih lama dibandingkan dari pada In Vitro, 

biaya pun mahal. Selain itu adaptasi mikroba rumen ternak 

mempengaruhi laju dan besarnya pencernaan (Van Soest, 

1994). Metode In Vivo memiliki keuntungan bila dibandingkan 

dengan metode lainnya, bahwa keadaan ini menggambarkan 

keadaan sebenernya tentang kecernaan bahan pakan, dan 

palatabilitas. Kecernaan In Vivo mengukur kecernaan pada 

ternak dengan melihat selisih antara konsumsi dengan feses dan 

pemahaman bahwa apa yang dikeluarkan oleh ternak melalui 

feses yang tidak tercerna. 

 

2.18. Kecernaan In Sacco  

Kecernaan secara in Sacco adalah metode untuk menilai 

tingkat degradasi pakan dengan menempatkannya dalam 

kantong nilon dan diinkubasikan didalam rumen melalui canula 

fistula rumen (Orskov et al, 1980). Evaluasi protein pakan 

adalah zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh ternak 

termasuk ternak ruminansia. Metode yang digunakan secara 
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luas dalam menghitung kebutuhan protein pada ternak adalah 

melalui metode protein kasar dengan pendekatan kecernaannya. 

Besarnya proporsi protein pakan yang terdegradasi didalam 

rumen dapat ditentukan dengan metode In Sacco (Orskov dan 

Mc Donald, 1979). Kelebihan metode tersebut diantaranya 

lebih sederhana, dapat menghitung kecepatan degradasi dan 

sampel yang di inkubasikan dapat dalam jumlah banyak. 

Degradasi protein pakan dalam rumen sangat bervariasi 

menurut asal dan jenis pakan, umur pemotongan, perlakuan 

kimia, dan perlakuan fisik. Orskov (1992) menyatakan bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecernaan In Sacco 

antara lain : lama inkubasi, ukuran sampel dan saat pencucian. 

Adapun kekurangan dengan menggunakan metode kecernaan 

In Sacco yaitu : Reproducity pengukuran sering bermasalah, 

memerlukan ternak donor berfistula rumen, kegagalan fisik 

fistula akan terganggu ekosistem rumen, kolonisasi mikrobia 

pada residu pakan di dalam kantong In Sacco, membutuhkan 

material khusus untuk membuat kantong In Sacco, dan tidak 

praktis untuk evaluasi pakan yang mengandung kadar air tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


