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FISIOLOGI NUTRISI RETIKULUM SAPI BALI JANTAN

Oleh

Susanto/B1D 012 289, Fakultas Peternakan Universitas Mataram

INTISARI
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2015 hingga Januari 2016 yang bertujuan untuk
memahami fisiologi nutrisi organ retikulum sapi bali jantan. Sampel isi dan organ retikulum
diambil cuplikan dari tiga ekor sapi bali jantan setelah hewan dipotong (disembelih). Isi retikulum
dilakukan analisis proksimat dan kecernaan in-vitro terhadap bahan kering (BK) dan bahan
organik (BO) di di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan dan
pengamatan histologi organ retikulum dengan metode mikroteknik di Laboratorium Biologi
Fakultas MIPA, Universitas Mataram. Data hasil analisis kandungan nutrisi dan kecernaan in-vitro
BK dan BO dihitung secara statistika dengan pendekatan Arithmatics mean ( ± SD) dan hasil
pengamatan histologi organ retikulum divisualisasi dengan foto dan dideskripsikan secara
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, rata - rata kandungan nutrisi isi retikulum adalah BK
32,10±2,86% protein kasar 23,91±0,31%, lemak kasar 5,61±1,11%, serat kasar 27,61±4,41%,
BETN 24,31±1,91%, dan abu 22,51±1,81%. dan kercernaan in-vitro BK dan BO masing-masing
sebesar 32,10±2,86% dan 25,00±11,04%. Hasil pengamatan jaringan retikulum di bawah
mikroskop yaitu permukaan terluar organ, sel-sel yang terletak pada permukaan tidak berinti.
Selain itu, sitoplasma digantikan oleh protein keratin (bahan tanduk), sehingga sel menjadi kering
seperti bersisik dan organ retikulum tersusun atas jaringan mukosa, submukosa, dan muskularis
eksterna. Disimpulkan bahwa dari observasi kandungan dan kecernaan nutrisi isi serta visualisasi
histologi organ dapat mengungkapkan aspek fisiologi nutrisi retiukulum sapi bali jantan.

Kata kunci: fisiologi nutrisi, kandungan nutrisi, kecernaan in vitro, retikulum, sapi bali,
visualisasi histologi

RETICULAR-NUTRITIONAL PHYSIOLOGY OF MALE BALI CATTLE
By

Susanto /B1D 012 289, Fakultas Peternakan Universitas Mataram
ABSTRACT

This research was conducted in September 2015 to January 2016 aiming at understanding the
reticular-nutritional physiology of male bali cattle. Sample contents and organ of reticulum of
three bulls were taken at the time of slaughtering. The reticular contents was proximately analyzed
to the nutrient constituents and in vitro digestibility of dry matter (DM) and organic matter (BO) in
the Feed and Nutrition Laboratory, Faculty of Animal Science and histologically observation to
reticular organ and tissue using microtechnique at the Laboratory of Biology, Faculty of
Mathematics and Sciences, University of Mataram. Data from parameters measured were
calculated using Arithmetics mean ( ± SD) and the histology of reticulum was photographically
visualized and qualitatively described. The results of this research showed that the average nutrient
constituents consisted of DM 32.10, crude protein  23.91 ± 0.31%, crude fat 5.61 ± 1.11%, crude
fiber 27.61 ± 4.41%, FNE 24.31 ± 1.91%, and ash 22.51 ± 1.81%. and the average in vitro
digestibility of DM and BO were 32.10 ± 2.86% and 25.00 ± 11.04%, respectively. Histologically,
the outer surface of the reticular organ consisted of the cells that did not have nucleus. In addition,
the cytoplasm was replaced by the protein keratin (horn), so that the cells become dry-like pattern
and the reticular-tissue composed of mucosa, muscularis externa and submucosa. In summary, the
nutritional physiology of the reticular organ of male bali cattle could be understood from the
analysis of the nutrients content and histological tissue observation.

Keywords: bali cattle, histological visualization, in vitro digestibility, nutritional physiology,
reticulum
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PENDAHULUAN

Sapi bali merupakan komoditi unggulan sebagai pemasok protein hewani

yang baik. Ditinjau dari karakteristik karkas dan bentuk badan yang kompak

serasi,sapi bali digolongkan sebagai sapi pedaging ideal, bahkan nilai mutu

dagingnya lebih unggul daripada sapi pedaging Eropa, seperti Hereford dan

Shortorn. Sapi Bali mempunyai keunggulan tahan hidup pada lingkungan yang

kurang memadai misalnya tanpa dikandangkan (tahan panas dan hujan), dan

ditempat yang rendah kualitas pakannya walaupun ada penurunan produksi dan

reproduksi (Eka, 2014).

Ditinjau dari ketahanan tubuh, sapi bali mempunyai daya adaptasi yang

baik terhadap lingkungan yang buruk seperti daerah yang bersuhu tinggi, mutu

pakan yang rendah, dan lain-lain. Disamping itu, tingkat kesuburan (fertilitas) sapi

bali termasuk amat tinggi dibandingkan dengan sapi lain, yaitu mencapai 83%

tanpa terpengaruh oleh mutu pakan. Tingkat kesuburan (fertilitas) yang tinggi ini

merupakan salah satu keunikan sapi bali (Guntoro, 2002).

Sebagai ternak ruminansia, sapi bali memiliki alat pencernaan yang sangat

kompleks dibandingkan dengan ternak non ruminansia. Perut ternak ruminansia

dibagi menjadi empat bagian, yaitu rumen (perut beludru), retikulum (perut jala),

omasum (perut buku) dan abomasum (perut sejati). Dalam studi fisiologi ternak

ruminansia, rumen dan reticulum sering dipandang sebagai organ tunggal dengan

sebutan retikulorumen.

Retikulum merupakan salah satu organ pada sistem pencernaan ruminansia

(termasuk sapi bali) yang dikenal sebagai hardware stomach. Didalam retikulum

sering dijumpai bahan-bahan bukan berupa pakan yang tanpa sengaja dimakan

oleh ternak ruminansia. Batu, sekrup, baut, paku dan sebagainya sering dijumpai

didalam kantong bawah retikulum sebagai tempat terkumpulnya “junk” high

density material.

Walaupun peran fisiologi retikulum sapi bali terkait dengan

penyebarluasan pakan untuk dicerna, proses ruminasi (regurgitasi), sebagai lokasi

fermentasi, tempat terkumpul ”junk”high density material, dan absorbsi hasil
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akhir proses fermentasi (VFA, amonia, air dan lain-lain) telah diketahui, namun

belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian pada bidang ini masih terbatas

hanya pada aras enzimatis dan biokimia saja. Sehingga untuk bisa memahami

secara komprehensip aktivitas pencernaan yang terjadi pada retikulum masih

membutuhkan data pendukung. Kelemahan ini disebabkan karena struktur dasar

jaringan yang merupakan pilar aktivitas retikulum sapi bali tidak banyak

disinggung dalam kajian fisiologi organ tersebut.

Dalam upaya untuk menggali sifat-sifat unggul sapi bali, tidak terbatas

pada penampilan morfologi luar saja, namun akan semakin mantap jika diperkuat

dengan ciri khas morfologi dalam (jaringan) yang berkorelasi. Data penampilan

struktur jaringan histologi yang berkaitan erat dengan fungsi fisiologi retikulum

sapi bali sangat penting untuk dilakukan, termasuk tingkat kecernaan pakan yang

terjadi pada organ tersebut. Hal ini akan bisa mengungkap fenomena fisiologi

nutrisi pencernaan yang komprehensip dalam upaya meningkatkan nilai nutrisi

pakan ternak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka skripsi ini mengungkap laporan

tentang Fisiologi Nutrisi Retikulum Sapi Bali Jantan.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui morfologi, struktur histologi

dan untuk mengetahui tingkat kecernaan pakan dalam organ retikulum sapi bali

jantan.

METODELOGI PENELITIAN

Pengambilan sampel dilakukan pada saat pemotongan hewan kurban.

Saluran pencernaan ditampung dan diberikan pembatas diantara rumen dengan

retikulum dan pembatas antara retikulum dengan omasum. Organ retikulum yang

masih utuh ditimbang kemudian diambil cuplikan sampel isi retikulum dan organ
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retikulum. Sampel isi retikulum dikeringkan di dalam oven 600C sampai kering

atau berat konstan. Sampel yang sudah kering dihaluskan dengan blender

kemudian dilakukan analisis nutrisi dengan metode Weendi, Analisis kecernaan in

vitro bahan kering dan bahan organik sesuai dengan petunjuk buku Sudirman

(2013) Kedua analisis tersebut dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram. Sampel organ

retikulum dibersihkan dengan garam fisiologis kemudian difiksasi dengan larutan

bouin selama 24 jam dan dilakukan preparasi histologi dengan metode

mikrotehnik di Laboratorium Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Mataram.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. karakteristik fisiologi retikulum

Tabel 1. Karakteristik fisiologis retikulum sapi bali jantan

Ternak
BKU

%

BK DM

%

BK

ASFED

%

Jaringgan

%

Isi

(%)
Ph

Panjang

(cm)

Lebar

(cm)

SAPI 1 2,86 90,40 2,85 8 4 5 34 22

SAPI 2 2,45 92,84 2,28 11 5 4 35 21

SAPI 3 22,00 95,14 20,93 10 5 5 34 23

9,10 92,79 8,69 9,67 4 4,67 34,33 22,00

STDEV 11,17 2,37 10,61 1,53 0,57 0,58 0,58 1,00

MAX 22,00 95,14 20,93 11,00 5 5,00 35,00 23,00

MIN 2,45 90,40 2,28 8,00 4 4,00 34,00 21,00

Keterangan:

BKU = Bahan kering udara
BK DM =  Bahan kering dry matter.

BK  ASFED = Bahan kering sampel segar.
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Hasil pengamatan pada Tabel 1 menunjukkan rata-rata persentase bahan

kering udara 9,10% ± 11,17%, sedangkan nilai bahan kering dry matter rata-rata

92,79% ± 2,37%, kemudian rata-rata nilai bahan kering asped 8,69% ± 10,61%,

sedangkan rata-rata presentase jaringan retikulum sebesar 9,67 ± 1,53% dan isi

retikulum sebesar 4 ± 0,57%. Data hasil penelitian ini tidak berbeda jauh dengan

hasil yang dilaporkan oleh Church (1975). Hal ini juga sesuai dengan pernyataan

Arora (1989) bahwa pada saat sapi baru lahir, berat retikulumnya mencapai

setengah (50%) berat total perut, namun ketika sapi menjadi dewasa berat

retikulum drastis menurun sampai hanya 5 % dari keseluruhan berat perut

tersebut.

Nilai pH yang diukur pada retikulum rata-rata menunjukkan tingkat

keasaman yang tinggi, yaitu 4 (Tabel 1). Tingkat keasaman yang tinggi pada

retikulum diduga karena aktivitas fermentasi mikrobia yang menghasilkan amonia

(NH4) dalam organ tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang

dilaporkan Arora (1989), bahwa pH pada retikulum sapi Eropa berkisar antara 2

sampai 4,1.

Hasil pengukuran retikulum yang sudah dibelah menunjukkan bahwa

perbandingan lebar dan panjang organ tersebut hampir mencapai 1 : 2 (Tabel 1,

Gambar 1). Rata-rata panjang retikulum 34,33 ± 0,58 cm dan rata-rata lebar 22,00

± 1,00 cm. Hal ini menggambarkan bahwa bentuk belahan retikulum sapi bali

adalah jorong.

2. Morfologi Dinding Dalam Retikulum Sapi Bali Jantan

Hasil pengamatan dinding dalam permukaan retikulum memperlihatkan

sel-sel (ruang-ruang kecil) yang menyerupai sarang lebah (Gambar 1). Hal ini

sesuai dengan pendapat Egan (1982), retikulum/perut jala ruminansia bentuknya

kotak-kotak seperti sarang lebah, dengan volume sekitar 5% dari seluruh besar

lambung, dan mampu menampung 10 liter makanan setiap hari.

Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa warna permukaan dalam

retikulum yang menjadi sampel dalam penelitian ini tampak cerah, yang berbeda

dengan retikulum sapi bali yang ditemukan di pulau Sumbawa. Menurut
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pengamatan Suhubdy (2013), bahwa permukaan dalam retikulum sapi bali yang

banyak memakan pakan berserat kasar tinggi di Sumbawa dan Bima berwarna

cukup gelap. Hal ini disebabkan karena jaringan permukaan retikulum mendapat

tekanan yang lebih besar dalam proses pencernaan, sehingga sel-sel permukaan

retikulum melakukan respon adaptasi menjadi menebal dan membentuk keratin

lebih banyak.

Gambar 1. Morfologi retikulum. A. Rumen, retikulum dan omasum; B.Retikulum

beserta isi retikulum; C. Dinding retikulum bagian dalam yang berisi pakan; D. Morfologi

dinding bagian dalam retikulum.

3. Histologi Retikulum Sapi Bali Jantan

Hasil pengamatan pada Gambar 2 memperlihatkan permukaan luar dari

retikulum ini disusun oleh sel epitel squamosum berlapis dengan ketebalan rata-

rata 20,15 ± 7,5 µm. Hal ini sesuai dengan pendapat Geneser (1994), sel yang

mendekati permukaan menjadi lebih gepeng tersusun sejajar dan akhirnya tampak

seperti sisik yang gepeng. Sel-sel yang berbentuk gepeng
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tersebut tersusun berlapis-lapis (epitel berlapis gepeng), dengan sel

permukaan tanpa inti. Susunan sel-sel tersebut pada permukaan atas berbentuk

gepeng semakin ke bawah bentuknya mendekati kuboid atau kolumnar. Pada

permukaan paling luar ditemukan lapisan protein keratin yang cukup tebal. Hal ini

sesuai dengan pendapat Geneser (1994) pada permukaan terluar tubuh, sel-sel

yang terletak paling permukaan tidak berinti. Selain itu, sitoplasma digantikan

oleh protein keratin (bahan tanduk), sehingga sel menjadi kering seperti bersisik

(Gambar 2).

Gambar 2: Fotomikrograf sediaan jaringan retikulum secara melintang yang

memperlihatkan (A) Morfologi retikulum(B) Histologi retikulum (C)Jaringan epitel

squamosum-pipih berlapis (D) Lamina propria dan (E) Jaringan otot polos., 1.Keratin,

2.Sel epitel squamosum (pipih), 3.Jaringan ikat, 4. Jaringan otot polos terpotong

melintang. pulasan Hematoksilin & Eosin. B. 40x; C,D,E 400x.

Hasil pengamatan pada Gambar 2C memperlihatkan permukaan luar

lapisan mukosa dari retikulum disusun oleh sel epitel squamosum(pipih) berlapis
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dengan ketebalan rata-rata 20,15 ± 7,5 µm. Hal ini sesuai dengan pendapat

Geneser (1994), sel yang mendekati permukaan menjadi lebih gepeng tersusun

sejajar dan akhirnya tampak seperti sisik yang gepeng. Sel-sel yang berbentuk

gepeng tersebut tersusun berlapis-lapis (epitel berlapis gepeng), dengan sel

permukaan tanpa inti. Susunan sel-sel tersebut pada permukaan atas berbentuk

gepeng semakin ke bawah bentuknya mendekati kuboid atau kolumnar.

Pada permukaan paling luar ditemukan lapisan protein keratin yang cukup

tebal. Hal ini sesuai dengan pendapat Geneser (1994) pada permukaan terluar

tubuh, sel-sel yang terletak paling permukaan tidak berinti. Selain itu, sitoplasma

digantikan oleh protein keratin (bahan tanduk), sehingga sel menjadi kering

seperti bersisik (Gambar 2C). Susunan jaringan tersebut disesuaikan dengan

fungsinya sebagai pelindung jaringan dibawahnya.

Hasil pengukuran permukaan paling luar jaringan epitel pipih berlapis

pada retikulum menunjukkan lapisan tersebut cukup tebal. Permukaan jaringan

tersebut tampak berkeratin, tanpa inti sel, dengan ketebalan 21,45 ± 4,1 µm. Hal

ini berbeda dengan permukaan kerongkongan manusia yang tersusun dengan tipe

jaringan yang sama, namun permukaan luarnya jauh lebih tipis dibanding sapi

bali. Hal ini merupakan bentuk adaptasi retikulum sapi bali terhadap pakan yang

berserat tinggi dan sesuai dengan fungsinya sebagai hardware stomach

(menampung bahan bukan berupa pakan yang tanpa sengaja dimakan oleh ternak

ruminansia, seprti batu, sekrup, baut, paku dan sebagainya).

Semua sel-sel epitel pada bagian paling dasar dari lapisan mukosa bertumpu

pada membrana basalis. Membrana basalis tersebut memisahkan jaringan

epitelium dengan jaringan ikat pada lapisan dibawahnya.

Jaringan ikat yang menyokong jaringan epitelium (pada lipatan pendek dan

lipatan panjang) dikenal sebagai lamina propria (Gambar 2). Jaringan ikat tersebut

banyak mengandung serabut kolagen. Selain itu ditemukan juga otot polos.

Lapisan submukosa retikulum disusun oleh jaringan ikat yang cukup padat

dan tebal (Gambar 2). Lapisan ini dibentuk oleh serabut kolagen yang tersusun

sirkular. Jaringan ikat yang cukup tebal ini kemungkinan ada kaitannya dengan

fungsi jaringan tersebut dalam menyokong eptelium diatasnya yang menahan

pakan dan bahan lain yang cukup berat. Selain adanya jaringan ikat, pada lapisan
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ini banyak ditemukan kelompok-kelompok otot polos yang tampak terpotong

melintang. Adanya otot polos pada lapisan ini menunjukkan bahwa lapisan

submukosa pada sapi bali juga terjadi kontraksi.

Gambaran yang cukup menarik untuk dikaji pada struktur histologi

retikulum adalah adanya kelompok-kelompok jaringan otot polos yang tampak

terpotong melintang dan membujur. Tiap kelompok dipisahkan satu sama lain

dengan adanya pembatas jaringan ikat. Kelompok otot polos tersebut membentuk

lapisan muskularis eksterna. Dibandingkan dengan ketebalan lapisan otot polos

pada lambung manusia, lapisan muskularis eksterna pada sapi bali ini jauh lebih

tebal. Struktur histologi muskularis eksterna ini menggambarkan bahwa kontraksi

organ retikulum terjadi secara bersilangan yang sangat kuat, baik secara

longitudinal dan transversal.

4. Kuantifikasi Nutrisi Isi Retikulum Sapi Bali Jantan

Bahan yang digunakan untuk kuantifikasi nutrisi pada penelitian ini adalah isi

retikulum.  Sebelum diuji, bahan tersebut dianalisis dulu di Laboratorium INMT

Fakultas Peternakan Unversitas Mataram untuk mengetahui kandungan nutrisinya.

Hasil analisis kandungan nutrisi isi retikulum sapi bali jantan tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan nutrisi isi Retikulum sapi bali jantan

Ternak
Protein

Kasar %
Lemak

Kasar %
Serat

Kasar %
BETN % Abu

%

Sapi 1 14,9 4,8 23,9 24,3 22,3
Sapi 2 12,7 5,2 26,4 23,8 24,4
Sapi 3 11,05 6,9 32,6 23,7 20,7
Rata –

rata
12,9 5,6 27,6 23,9 22,5

STDEV 1,9 1,1 4,4 0,3 1,8
Maximum 14,9 6,9 32,6 24,3 24,4
Minimum 11,05 4,8 23,9 23,7 20,7

Sumber: Data primer diolah (2016)
Keterangan:
BETN : Bahan ekstrak tanpa nitrogen.
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Protein Kasar

Tabel 2 menunjukkan rata-rata kandungan protein kasar isi retikulum

sebesar 14,9±11,05%. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi

dibandingkan dengan hasil yang dilaporkan oleh Andrianti (2015), bahwa

kandungan protein kasar rumput lapangan berkisar 12,7% dan kandungan

protein kasar feses yang diberi pakan rumput lapangan berkisar 9,26%.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa hijauan yang terdapat dalam

retikulum sampel sapi bali dalam penelitian ini mempunyai kualitas yang tinggi

sesuai pengelompokan yang dilakukan Acker (1971) disitasi oleh Siregar

(1994) bahwa hijauan yang berkualitas tinggi mempunyai kandungan protein

kasar > 10% bahan kering.

Lemak Kasar

Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata kandungan kadar lemak kasar

tertinggi dalam isi retikulum ditemukan pada sapi 3 sebesar 6,9% dan terendah

pada sapi 1 sebesar 4,8%. Pakan yang diberikan pada sampel sapi bali dalam

penelitian ini memiliki kandungan lemak kasar yang berada pada toleransi

seperti pakan dari rumput ruzi seberat 5,2% berdasarkan hasil penelitian

Hartadi et.al.(2005). Berdasarkan kandungan lemak kasar tersebut, maka pakan

yang diberikan terhadap sampel sapi bali dalam penelitian ini bermanfaat

dalam pembentukan daging dan simpanan energi dalam bentuk glikogen.

Serat Kasar

Analisa serat kasar (crude fiber) tidak dapat menunjukkan nilai serat

pangan yang sebenarnya, sebab sekitar 20-50 % selulosa dan 50-80 %

hemiselulosa hilang selama proses analisis berlangsung (Van Soest, 1994).

Tabel 2 menunjukkan rata-rata kandungan serat kasar sebesar 32,6 ± 23,9 %.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan data

yang dilaporkan Adelina (2015) bahwa kandungan serat kasar rumput lapangan

berkisar 28,71%. Kondisi ini kemungkinan disebabkan karena beberapa faktor

yaitu jenis pakan, umur pemotongan, iklim, dan kesuburan tanah, sesuai
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dengan yang dikemukakan Nitis (2000) bahwa musim dan kesuburan tanah

berpengaruh terhadap analisis proksimat khususnya serat kasar.

BETN (Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen)

Dalam analisis ini yang dimaksud bahan ekstrak tanpa nitrogen adalah

sekelompok karbohidrat yang mudah larut dalam perebusan dengan larutan

H2SO4 1,25 % atau 0,255 N dan perebusan dengan larutan NaOH 1,25 % atau

0,313 N. Tabel 2 menunjukkan rata–rata kandungan bahan ekstrak tanpa

nitrogen sebesar 24,3±23,7%.Hasil penelitian yang diproleh ini lebih rendah

dibandingkan dengan data yang dilaporkan Hartadi (2005), bahwa kandungan

rumput lapangan bekisar 42%. Menurut Anwar (2008) disitasi oleh Gazali

(2014) adanya penurunan kandungan BETN disebabkan oleh penggunaan

BETN sebagai sumber energi oleh mikroba dalam proses fermentasi. Secara

alamiah BETN lebih mudah dicerna oleh mikroba, sehingga mikroba

cenderung memanfaatkannya terlebih dahulu.

ABU

Tabel 2 menunjukkan rata-rata kandungan kadar abu isi retikulum sebesar

20,73 ± 1,23%.Hasil penelitian yang diperoleh ini lebih tinggi dari hasil yang

dilaporkan oleh Rizal (2004) bahwa kandungan kadar abu pada rumput

lapangan sebesar 16,9%. Walaupun demikian, kandungan kadar abu isi

retikulum hasil penelitian ini mendekati kandungan kadar abu feses yang

diberikan pakan rumput lapangan yaitu sebesar 32,1%. Menurut Hunter (1975)

disitasi oleh Parakkasi (1999) kontaminasi pakan hijauan dengan tanah dapat

terjadi semacam pengendapan pasir dalam saluran pencernaan, kontaminasi

tersebut menyebabkan kadar aluminium meningkat hampir 5 kali dibandingkan

dengan hijauan yang tidak terkontaminasi dengan tanah.Hal ini menyebabkan

Fe dapat meningkat hampir 2 kali lipat. Kedua mineral ini terutama yang

berkonstribusi dalam peningkatan kadar abu dari hijauan. Peningkatan

aluminium dan Fe tersebut tentu dapat mempengaruhi metabolisme mineral

dalam tubuh hewan yang memakannya dan selanjutnya terhadap penampilan

hewan tersebut (Anggorodi, 2005).
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5. Analisis Kecernaan In Vitro BK dan BO Isi Retikulum Sapi Bali

Jantan

Nilai ketermanfaatan pakan sesungguhnya ditentukan oleh seberapa besar

tingkat kecernaan dan kemampuan dikonsumsi oleh ternak itu sendiri. Nilai

kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan organik isi retikulum sapi bali

jantan tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik Isi Retikulum

Ternak BK %

KIVBK

% BO %

KIVBO

%

SAPI 1

SAPI 2

SAPI 3

90,40

92,83

95,14

35,40

30,30

30,59

77,63

75,51

79,26

37,65

17,25

20,10

Rata-rata 92,79 32,10 77,47 25,00

STDEV 2,36 2,86 1,88 11,04

Maximum 95,14 35,40 79,26 37,65

Minimum 90,40 30,30 75,51 17,25

Sumber: Data primer diolah (2016)
Keterangan:
BK : Bahan kering
BO : Bahan organik
KIVBK : Kecernaan in vitro bahan kering.

KIVBO : Kecernaanin vitro bahan organic.

Kecernaan pakan sangat berhubungan erat satu-sama lain, artinya semakin

tinggi nilai kecernaan suatu pakan, ada kecenderungan konsumsi semakin

banyak. Zat gizi yang dibutuhkan oleh ternak setiap hari sangat ditentukan oleh

jumlah pakan yang dikonsumsi dan zat gizi tercerna. Dengan perkataan lain,

konsumsi pakan merupakan faktor yang mendasar dalam menentukan

banyaknya konsumsi nutrisi. Konsumsi pakan maksimal sangat bergantung

pada keseimbangan nutrien dan saluran pencernaan (Sudirman, 2013)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan bahan organik dan bahan

kering dari isi retikulum sapi bali jantan yang diproleh relatif tinggi, dan relatif
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sama dengan yang dilaporkan Sudirman (2013) dimana rata-rata kadar bahan

organik dari rumput lapangan  sekitar 77,47% dan kandungan bahan kering

sekitar 92,79%.

Tabel 3 menunjukkan nilai kecernaan in-vitro bahan kering dan bahan

organik isi retikulum sapi bali jantan yang diproleh relatif rendah (25%)

dibandingkan dengan yang dilaporkan Sudirman (2013) bahwa rata-rata nilai

kecernaan in-vitro bahan kering dari rumput lapangan sekitar 45,21% dan

kecernaan bahan organik sekitar 69,98%. Tillman et.al. (1991) semakin tinggi

nilai persentase kecernaan bahan pakan, berarti semakin baik kualitasnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan kering yaitu jumlah

ransum yang dikonsumsi, laju perjalanan makanan di dalam saluran

pencernaan, dan jenis kandungan gizi yang terkandung dalam ransum tersebut.

Selain itu, kadar proporsi bahan pakan dalam ransum, komposisi kimia, tingkat

protein ransum, persentase lemak, dan mineral juga turut mempengaruhi nilai

kecernaan (Anggorodi, 1979). Perbedaan nilai kecernaan pada setiap sapi

disebabkan karena perbedaan pemberian pakan sebelum pemotongan hewan

kurban, jenis pakan yang diberikan, serta berbagai faktor lainnya seperti yang

dinyatakan oleh Sudirman (2013), bahwa perbedaan variasi nilai kecernaan ini

disebabkan karena berbagai faktor seperti lokasi pengambilan sampel, fraksi

morfologi, umur pemotongan, tingkat pengeringan dan penggilingan. Pendapat

tersebut juga diperkuat Minson., dkk (1960) dalam Mcilroy (1977) bahwa

pemotongan yang dilakukan pada saat hijauan mulai berbunga dapat

menurunkan daya cerna. Selain itu, yang membedakan nilai kecernaan antara

hijauan rumput dengan hijauan semak yaitu jenis dan sub-familianya. Menurut

Wina (2015) nilai kecernaan bahan pakan menunjukkan seberapa jauh bahan

pakan yang diuji mampu dimanfaatkan oleh ternak yang mengkonsumsinya.

Nilai kecernaan bahan organik berkaitan erat dengan bahan kering, sebab

sebagian besar komponen bahan kering ransum terdiri dari bahan organik

sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya bahan kering

akan mempengaruhi tinggi rendahnya bahan organik (Tillman et al., 1989).
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur histologi

retikulum terdiri atas tiga lapisan, yaitu bagian mukosa yang tersusun oleh

jaringan epitel squamosum berelapis, submukosa tersusun oleh jaringan ikat

dan terdapat otot polos, dan muskularis eksterna tersusun jaringan otot polos

yang cukup tebal. Rata-rata nilai kandungan nutrisi isi retikulum yaitu bahan

kering 32,10±2,86%, protein kasar 12,91±1,91%, lemak kasar 5,61±1,11%,

serat kasar 27,61±4,41%, BETN 23,91±0,31%, dan abu 22,51±1,81%.

Kecernaan in-vitro bahan organik dan bahan kering dengan nilai rata-rata

sebesar 25,00±11,04% dan 32,10±2,86%.
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