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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju aliran pakan dan efisiensi ruminasi 

sapi sumbawa yang mendapat pakan berbeda. Penelitian telah dilaksanakan di 

Desa Raberas, Kabupaten Sumbawa pada bulan September hingga Desember 

2017. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi sumbawa sebanyak 

12 ekor yang ditempatkan di kandang individu dan dibagi dalam 2 treatment 

pakan, yakni pertama perlakuan T0 (kontrol) hanya diberi pakan campuran 80% + 

jerami padi 20%. Kedua perlakuan T1 diberi pakan campuran 80% + jerami padi 

20% + EM4 5 ml/kg pakan. Pakan campuran tersusun atas tongkol jagung (60%), 

dedak padi (20%), jagung giling (15%), molases (2%), urea (1%), mineral mix 

(1%), dan garam (1%). Marka yang dimasukkan sebanyak 3000 dengan ukuran 

1,5 mm ke dalam tubuh ternak kemudian dihitung jumlah marka keluar setiap 

defikasi. Variabel yang diamati meliputi laju aliran pakan, dan efisiensi ruminasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju aliran pakan pada sapi sumbawa yang 

diberi EM-4 (T1) secara sangat signifikan lebih cepat (233,24 ± 8) dibanding 

kontrol (185,95 ± 18). Begitu juga dengan efisiensi ruminasi diketahui bahwa 

efisiensi ruminasi sapi sumbawa yang diberi EM-4 (T1) secara signifikan lebih 

tinggi (39,12 ± 2) dibanding kontrol (36,54 ± 2). Dapat disimpulkan bahwa 

pemberian efektif mikroorganisme (EM-4) dalam pakan secara sangat nyata 

meningkatkan laju aliran pakan dan efisiensi ruminasi sapi sumbawa. 

 

Kata kunci : laju aliran pakan, efisiensi ruminasi, EM4, sapi sumbawa 

 

 

 

 

 

 

  



4 
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ABSTRACT 

 

This research aims to determine the rate of fodder flow and the ruminant 

efficiency of sumbawa cattle that given additional EM4 in the mixing feed. This 

research was conducted in Sumbawa Regency from September to December 2017. 

The material used in this reseach was 12 sumbawa cattle placed in individual cage 

that grouped into two trartmen on how to give the feed. The cattel fed 70% mixed 

feed and 30% straw from total feeding. The amoun of feeding is calculated based 

on 3% of the DM requirement of the cattel weight and given by assfeed, it was T1 

treatment: mixing feed, EM4, rice straw and T0 control: mixing feed, rice straw. 

The fodder is contained of (60%) cornnob, (20%) rice bran, (15%) corn meal, 

(2%) molasses, (1%) mineral mix, and (1%) salt. Marka that  is inserted is 3000, 

with the size of 1,5 mm into the body of the cattel then calculated how much 

marka in every defekasi. The result is to know the differenc between the two 

treatments by using T-test analysis the data obtained were tabulated, calculated 

and analyzed. The results showed that the rate of fodder flow of each treatment 

was very significantly different (P<0,05). In the treatment (233,24
b 

± 7,75) in the 
control (185,95

a  
± 18,08), the ruminant efficiency was significantly diffrent 

(P<0,05) from tretment (39,12
b 

± 1,95) which was higher than control  (36,54
a  

± 

2,34), and it can be concluded that EM4 in the feed had significant effect on the 

efficiency of rumination. 

Key words : sumbawa cattle, rate of passage, effeciency rumination, EM-4
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PENDAHULUAN 

 Sapi Sumbawa sebelumnya dikenal dengan nama sapi Hissar berasal dari Punjab 

India. Pemerintah Hindia Belanda mendatangkan sapi ini ke Indonesia dengan maksud 

memperbaiki mutu sapi lokal yang ada di pulau Jawa melalui peningkatan produksi daging, 

dimasukkan di pulau Sumatera untuk produksi susu yang konsumennya orang Belanda 

maupun orang India yang menetap di Sumatera bagian Utara dan bagian Timur dan Aceh, 

dan dimasukkan di pulau Sumbawa, khususnya di Kabupaten Sumbawa sebagai tenaga kerja 

pengolah lahan pertanian (Dilaga, 2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sapi Sumbawa 

merupakan sapi tipe multiguna karena selain digunakan sebagai ternak kerja, juga 

menghasilkan air susu, dan sebagai penghasil daging, serta sebagai lambang status sosial 

pemiliknya. Sapi Sumbawa dipelihara oleh petani di pulau sumbawa juga sebagai tabungan, 

karena sewaktu-waktu dapat dijual apabila memerlukan uang tunai. (Dilaga, 2014). 

Di daerah Sumbawa para peternak memlihara sapi dengan sistem tradisional atau 

pemeliharaan secara sederhana kurang memperhatikan imbangan kandungan protein dan 

energi pada pakan yang diberikan sehingga kebanyakan petani masih berkeyakinan bahwa 

sapi dapat tumbuh baik hanya dengan diberikan rumput. Muthalib (2010) melaporkan bahwa 

jumlah petani dalam usaha ternak di NTB sebanyak 409.611 Kk dengan jumlah ternak sapi 

sekitar 234,768 AU (aniamal unit) (DPKH,2017) serta hampir 90% dari total tersebut hanya 

mengandalkan rumput sebagai pakan tunggal untuk ternak mereka. Oleh karenanya sumber 

pakan lainnya yang harus diperkenalkan kepada petani peternak salah satunya pakan 

campuran yang berbasis limbah pertanian banyak tersebar banyak di masyarakat namun 

masih minim dalam penggunannya.   

Produk EM4 peternakan merupakan Kultur EM dalam medium cair berwarna coklat 

Kekuning-kuningan yang Menguntungkan untuk Pertumbuhan dan produksi ternak dengan 

ciri-ciri berbau asam manis. EM4 peternakan Mampu memperbaiki jasad Renik di dalam 

saluran pencernaan ternak sehingga kesehatan ternak akan meningkat, tidak mudah stress dan 

bau kotoran akan berkurang. Pemberian EM4 peternakan pada pakan dan minum ternakakan 

meningkatkan nafsu makan karena aroma asam manis yang ditimbulkan. EM4 peternakan 

tidak mengandung bahan kimia sehingga aman bagi ternak. 

Kecepatan aliran digesta dalam tubuh ternak dipengaruhi oleh kemampuan individu 

ternak dalam mencerna ransum, jenis pakan yang diberikan serta jumlah pakan yang 

dikonsumsi (Tillman, dkk, 1998 dalam Trisnaningtyas 2006).Prediksi laju alir partikel pakan 

keluar rumen dapat dilakukan dengan metode pengukuran waktu transit partikel pakan yang 
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telah diberi indicator, penanda atau marka. dengan beberapa interval waktu yang telah 

ditentukan. Estimasi transit partikel di dalam rumen dilakukan dengan marka (penanda) 

spesifik yang diintroduksi pada ternak lewat fistula rumen dan diikuti perubahan konsentrasi 

marka dalam feses (Usman, 2015). 

Berdasarkan uraian dan asumsi di atas maka dilaksanakan penelitian yang berjudul “ 

Perbandingan Laju Aliran Pakan dan Efisiensi Ruminasi Sapi Sumbawa yang Diberi Pakan 

Berbeda” 

Tabel 1.hasil penelitian Laju aliran pakan dan efesiensi ruminasi. 

No Ternak Pakan 
LAP 

(jam) 

ER 

(%) 
Acuan 

1. 

 B. indicus (sapi 

sumbawa) 

H + K 

243,1 4,0 

Trisnaningtyas 

2006 
 B. taurus (PFH) 319,3 7,1 

 B. sondaicus (sapi bali) 446,4 4,5 

2.  B. sondaicus (sapi bali) RL + K 136,01 23,19 Arianto, 1994 

3 
 B. indicus (sapi 

Sumbawa 

RL 

L 

L + DP 

346.0
 

296.0
 

301.3 

17.05
 

35.37 

301.32 

Rudi, 2016 

Hasil penelitian di atas menggunakan pakan hijauan, lamtoro, & konsentrat bagaimana jika 

pakan di berikan pakan campuran +  jerami padi + EM-4 belum diketahui, itulah sebabnya 

penelitian ini dilakukan. 

 

MATERI DAN METODE 

 Penelitian ini dilakaukan di desa Rabaras kecamatan Sumbawa di Kelompok Tani 

Ternak “Buin Pedi” selama 63 hari dari tanggal 30 September – 4 November 2017. Ternak 

yang digunakan adalah Sapi Sumbawa sebanyak 12 ekor di dalam kandang individu dengan 

rataan umur 1,6±0,43 tahun dengan rataan bobot 223±36 kg. Pakan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pakan campuran dan jerami padi dengan perbandingan 80 : 20 % dari 

BK dan diberikan 3%  dari berat badan. Pemberian EM-4 sebanyak 5 ml/kg pakan. EM-4 di 

campurkan dengan air lalu di campurkan ke pakan campuran secara langsung. Terdapat dua 

perlakuan dalam penelitian ini T0 (kontrol) : pakan campuran dan jerami padi dan T1 

(perlakuan) :pakan campuran diberi tambahan EM-4 dan jerami padi. 

 Ada dua metode dalam penelitian ini yaitu priode adaptasi selama 56 hari dan setelah 

adap tasi mulai pengoleksian marka sapi diberikan marka sebnyak 3000 per/ekor dengan 
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ukuran 1,5 mm dan dengan cara force dringking (di salung dalam bahasa sumbawa) 

kemudian pengoleksian di mulai dengan pengumulan 3 jam sekali selama 168 jam. kemudian 

di amati Laju Aliran pakan dan Efisiensi Ruminasi dan Data hasil penelitian ini dianalisis 

dengan Statistik Komparatif yaitu mengkalkulasikan data yang diperoleh kemudian dicari 

rataan dan standar deviasinya, serta diuji dengan T-test untuk mengetahui perbedaan antara 

kedua perlakuan, dengan menggunakan Microsoft Excel 2007.  

 

 

Gambaran Umum Penelitian 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di UD. Buin Pedi di Desa Raberas, Kabupaten 

Sumbawa, Nusa Tengara Barat (NTB). Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sapi sumbawa sebanyak 12 ekor dengan umur sekitar 1-2,5 tahun dengan bobot badan rata-

rata 223 kg yang dikelompokkan ke dalam 2 perlakuan pakan yakni kontrol (T0) dan 

perlakuan (T1). Pakan yang diberikan pada sapi kontrol (T0) berupa pakan campuran 80% 

dan jerami padi 20%, sedangkan pada sapi perlakuan (T1) berupa pakan campuran 80% + 

jerami padi 20% + EM-4 5 ml/kg pakan. Pakan campuran tersusun atas tongkol jagung 

(60%), dedak padi (20%), jagung kuning (15%), molases (2%), urea (1%), mineral mix (1%), 

dan garam (1%). 

Sapi sumbawa yang digunakan dalam penelitian ini sudah terbiasa makan pakan 

campuran selama dipelihara secara intensif dan air yang digunakan untuk mencampur pakan 

dengan EM-4 dan minum ternak selama penelitian berlangsung menggunakan air dari 

PDAM. Pakan diberikan 2 kali dalam sehari di pagi hari dan di siang hari, dan diberikan 

minum sebanyak 3 kali dalam sehari yaitu pagi hari, siang, dan malam hari. Pengoleksian 

marka pada saat penelitian dilakukan 3 jam sekali selama 168 jam (7 hari) untuk mengetahui 

jumlah marka yang keluar dan marka yang rusak untuk menentukan laju aliran pakan dan 

efesiensi ruminasi ternak.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prediksi laju alir partikel pakan keluar rumen dapat dilakukan dengan metode 

pengukuran waktu transit partikel pakan yang telah diberi indikator, penanda atau marka. 

dengan beberapa interval waktu yang telah ditentukan. Estimasi transit partikel di dalam 

rumen dilakukan dengan marka (penanda) spesifik yang diintroduksi pada ternak lewat fistula 
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rumen dan diikuti perubahan konsentrasi marka dalam feses (Usman, 2015). Dari 

pengamatan dan perhitungan setelah penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 2. Laju aliran pakan dan efesiensi ruminasi pada pakan berbeda. 

No Peubah 
Perlakuan 

T0                 T1 

1 Laju aliran pakan (jam) 185,95
a  

± 18,08 233.24
b 
± 7,75 

2 Efesiansi ruminasi (%) 36,54
a  

± 2,34 39,12
b 
± 1,95 

Sumber: Data Primer Diolah (2018)  

Keterangan: T0 = Kontrol T1= Perlakuan   EM4, superskrip yang sama pada baris yang 
sama menunjukkan perbedaan sangat nyata**(P<0,01) & berbeda nyata* (P<0,05).  

 

Laju Aliaran Pakan 

 Laju aliran pakan sapi Sumbawa yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 233,24 

jam, hasil ini lebih lama dibandingkan dengan hasil penelitian Ayu Trisnaningtyas (2006) 

yaitu 243,1 jam perbedaan hasil penelitian ini salah satu penyebabnya adalah jenis  pakan, 

umur, jenis kelamin, bangsa ternak, dan faktor lingkungan yang berbeda.  

Total marka yang keluar pada penelitian ini yang disajikan pada tabel 1 berdasar hasil analisis 

T-test menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P< 0.01), yaitu sapi kontrol (185,95
a  

± 

18,08) dan perlakuan (233,24
b 

± 7,75) salah satu penyebabnya adalah  adanya pengaruh EM-

4 dalam pemberian pakan dimana salah satu kegunaan EM4 yaitu dapat membantu 

menurunkan serat kasar dan dapat megoptimalakan zat-zat makanan yang menunjukan 

adanya pengruh EM4 dalam pakan. Menurut (Suryani et al., 2016) kandungan 

mikroorganisme yang terdapat pada EM-4 dapat mencerna selulosa, pati, gula, protein dan 

lemak khususnya bakteri Lactobacillus sp. untuk mengoptimalkan zat-zat makanan. 

Reksohadiprodjo (1995) menyatakan bahwa ternak akan mengkomsumsi pakan apabila 

volume rumen berkurang, semakin baik komposisi kimia pakan waktu ruminasi semakin 

singkat laju alir semakin besar, apabila nilai protein kasar rendah dan serat kasar tinggi waktu 

ruminasi akan semakin panjang, sehingga menyebabkan laju alir lambat. 

Laju alir pakan juga dipengeruhi oleh jenis pakan yang diberikan, penyusun pakan 

campuran terdiri dari 60% tongkol jagung mengandung banyak serat kasar sehingga 

membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna oleh ternak, dan membutuhkan proses 

ruminasi dan mencerna yang panjang sehingga laju alir partikel pakan kecil, sedangkan pada 

perlakuan yang di beri EM-4 menunjukkan  laju aliran pakan yang baik dimana salah satu ke 
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unggulan EM-4 dapat menurunkan serat kasar dan memecah partikel pakan hal ini sesuai 

pendapat Hyied yang disitasi oleh Arianto (1994) efektifitas dari laju pencernaan dan tingkat 

koefisien cerna bahan organik dan waktu tinggal ditentukan oleh ukuran partikel pakan, 

pengunyahan, efektifitas kecernaan, komposisi fermentasi, jumlah dan perbandingan 

seluloasa, hemi selulosa, dan lignin, jumlah pakan yang dimakan dan jumlah air yang 

diminum. sehingga pada penelitian  menunjukan pebedaan pada laju aliran pakan dan 

menunjukkan bahwa EM-4 bekerja secara efektif. Menurut Tilman (1983) dalam keadaan 

normal semakin cepat laju aliran pakan produktifitas ternak semakin baik. Hal ini bisa terjadi 

karena semakin cepat laju aliran pakan berarti semakin cepat pula pakan yang dikonsumsi 

dirombak, dicerna, serta diserap dalam tubuh ternak. Perbandingan laju aliran pakan sapi 

sumbawa dapat dilihat pada Gambar 1. 

Efesiensi Ruminasi 

Ruminasi adalah suatu proses dalam sistem pencernaan ternak ruminansia yang 

bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel pakan, meningkatkan spesifik grafitasi dan 

pakan, memperluas partikel pakan sehingga mudah untuk dirombak oleh mikroorganisme 

rumen dan mencegah terjadinya kerusakan pada alat pencernaan.  

Dari hasil analisis pada Tabel 2 menunjukkan perbedaan yang  nyata (P < 0.05) antara 

efisiensi ruminasi pada perlakuan T0 (36,54
a   

±  2,34)  dan pada sapi perlakuan T1 (39,12
b 

± 

1,95). Hal ini disebabkan karena sapi perlakuan lebih efesien dalam proses ruminasi 

disebabkan karena sapi perlakuan dipengaruhi oleh tingginya konsumsi yang diakibatkan 

oleh pemberian EM-4 di dalam ransumnya, dimana EM-4 dapat meningkatkan konsumsi 

pakan dan dapat membantu merubah partikel pakan di dalam rumen sehingga sapi perlakuan 

lebih baik dalam proses ruminasi. Menurut Egan yang disitasi Yuningsih (2005) bentuk 

pakan dan efektifitas pengunyahan menentukan ukuran partikel yang masuk dalam retiko 

rumen, dan menentukan pula kemampuan pencampuran makanan secara langsung di dalam 

reitikulo rumen. Partikel – partikel yang kecil (1 – 2 mm) akan bercampur dengan digesta 

atau dapat masuk ke dalam kelompok partikel yang sama dan dapat mengalir keluar dari 

retikulorumen. 

Pakan yang diberikan dalam penelitan ini sudah dalam bentuk halus sehingga dengan 

penambahan EM-4 dapat membantu merombak pakan lebih baik dibanding dengan sapi yang 

tidak mendapatkan EM-4 dan menyebabkan proses ruminasi lebih lama. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh tingginya kandungan SK yang terdapat pada tongkol jagung dimana tongkol 

jagung yang digunakan dalam pakan campuran 60% penyusunnya adalah tongkol jagung 
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yang menyebabkan proses ruminasi agak lama. Menurut Hyied yang disitasi oleh Arianto 

(1994) efektifitas dari laju pencernaan dan tingkat koefisien cerna bahan organik dan waktu 

tinggal ditentukan oleh ukuran partikel pakan, penguyahan, efektifitas kecernaan, komposisi 

fermentasi, jumlah dan perbandingan selluloasa, hemi sellulosa, dan lignin, jumlah pakan 

yang dimakan dan jumlah air yang diminum. 

Tingkat efisiensi ruminasi dipengaruhi oleh serat kasar yang terdapat dalam bahan 

pakan. Semakin tinggi serat kasar maka maka efisiensi ruminasi semakin rendah, begitu pula 

sebaliknya semakin rendah kandungan serat kasar dalam bahan pakan dan tingginya 

kandungan protein kasar maka semakin tinggi pula efisiensi ruminasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Gambar 1. Grafik Laju Aliran Pakan Sapi Sumbawa 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan  

 

Dari uraian pada pembahasan di atas, dapat disimpulkan: 

1. Pemberian atau penggunaan efektif mikroorganisme (EM-4) dalam pakan 

campuran berbasis hasil sisa pertanian (tongkol jagung) yang diberikan pada 

sapi sumbawa mampu meningkatkan laju aliran pakan secara sangat 

signifikan. 

2. Penggunaan efektif mikroorganisme (EM-4) dalam pakan campuran berbasis 

hasil sisa pertanian (tongkol jagung) juga meningkatkan efisiensi ruminasi 

sapi sumbawa secara signifikan. 

Saran 

Untuk mengetahui efektifitas penggunaan EM-4 untuk ruminansia ini sebaiknya 

diuji coba juga pada ruminansia yang lain dengan lama waktu lebih dari 2 bulan. 
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