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KONSUMSI PAKAN, LAJU ALIRAN PAKAN DAN EFISIENSI RUMINASI  

SAPI SUMBAWA JANTAN LEPAS SAPIH YANG DIBERI PAKAN BERBEDA 

 

ABSTRAK 

Oleh: RUDIANTO H.A.M / B1D 212 261 / Fakultas Peternakan / Universitas Mataram 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi pakan, laju aliran pakan dan 

efisiensi ruminasi sapi sumbawa jantan lepas sapih yang diberi pakan berbeda. 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten 

Sumbawa dari bulan Maret hingga Juni 2016. Materi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 15 ekor sapi Sumbawa jantan lepas sapih yang 

ditempatkan di dalam kandang individu dan dikelompokkan menjadi tiga perlakuan 

terhadap pakan yang diberikan berdasarkan 10% bobot badan, yakni perlakuan A 

(P1) : Rumput Lapangan, perlakuan B (P2) : Lamtoro, dan perlakuan C (P3) : 

Lamtoro + 1 kg dedak padi. Data yang diperoleh kemudian ditabulasi, dihitung 

rataannya dan dianalisis variansi menggunakan RAL. Hasilnya menunjukkan bahwa 

konsumsi pakan setiap perlakuan berbeda nyata, laju aliran pakan tidak berbeda 

nyata namun P1 lebih lama dibandingkan P2 dan P3, dan efisiensi ruminasi P2 dan 

P3 tidak berbeda nyata, akan tetapi sangat berbeda nyata terhadap P1.  

 

   Kata kunci : sapi sumbawa, konsumsi pakan, laju alir, efisiensi ruminasi. 

 

 

FEED CONSUMPTION, RATE OF PASSAGE AND EFFICIENCY RUMINATION 

OF SUMBAWA COW BULLS WEANING ARE GIVEN DIFFERENT FEED 

ABSTRACT 

By : RUDIANTO H.A.M / B1D 212 261 / Animal Science Faculty / Mataram University 

This research aims was to know feed intake, rate of passage and efficiency 

rumination of sumbawa cow bulls weaning are given different feed. This research 

was did in the Penyaring Village, District of North Moyo, Sumbawa Regency from 

April to July 2016. The material used in this study is as much as 15 sumbawa cow 

bulls weaning were placed in individual cages and are grouped into three treatment 

of the feed given by 10% of body weight, i.e. treatment A (T1): Grass Field, 

treatment B (T2 ): Leucaena, and treatment C (T3): Leucaena + 1 kg of rice bran. 

The data obtained is then tabulated, calculated of average and analyzed variance 

using the RAL. The results show that the consumption of feed each treatment is 

significantly different, the rate of passage was not significantly different but longer 

than T1 of T2 and T3 and efficiency rumination of T2 and T3 were not significantly 

different, but were significantly different to T1. 

Key word: Sumbawa cow, feed comsumption, rate of passage, efficiency rumination
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

Sapi Hissar atau sapi sumbawa merupakan sapi yang cukup prosfektif untuk 

dikembangbiakkan di daerah tropis, mengingat sapi sumbawa ini mempunyai 

keunggulan di antaranya, efisien dalam penggunaan pakan dan air, tahan terhadap 

serangan penyakit serta jinak (Dilaga, 2014). 

Pedet sapi sumbawa disusui oleh induk selama 6-7 bulan, dan kemudian pedet 

disapih. Bobot sapih pedet betina mencapai 120-150 kg dan bobot sapih pedet jantan 

140-160 kg (Dilaga, 2014). 

Laju pertumbuhan sapi setelah disapih menentukan performans ternak 

selanjutnya. Kondisi yang demikian ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya 

adalah potensi pertumbuhan masing-masing individu ternak serta ketersediaan pakan. 

Peningkatan laju pertumbuhan dapat diperoleh dengan memperbaiki komposisi 

pakan, karena pakan yang mengandung nutrien dalam jumlah cukup dan seimbang 

akan memacu ternak untuk tumbuh dan mencapai ukuran tubuh yang sesuai dengan 

sifat genetik yang dimilikinya. Oleh karena itu penyediaan pakan dengan kandungan 

nutrien yang seimbang adalah menjadi hal strategis yang harus dilakukan 

(Pamungkas, dkk, 2012). 

Pada umumnya ternak ruminansia khususnya sapi mengkonsumsi pakan 

dalam bentuk hijauan yang terdiri atas berbagai jenis rumput dan daun-daunan. 

Sumber pakan hijauan umumnya kurang memiliki unsur nutrisi yang lengkap 

sehingga tidak dapat mendukung pertumbuhan sapi secara optimal. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan efisiensi produksi ternak diperlukan sumber-sumber bahan baku 

pakan potensial dan mempunyai kualitas nutrisi yang baik untuk mendukung 

pertumbuhan dan produktivitas ternak (Takdir dkk, 2013).  

Degradasi pakan oleh enzim mikrobia menggambarkan waktu tinggal pakan 

di dalam rumen. Keadaan ini sangat erat hubungannya dengan konsumsi pakan, 

(Tomaszewska dkk, 1993 dalam Usman 2015). Reksohadiprodjo (1995) dalam 

Usman 2015 menyatakan bahwa, pada ruminansia konsumsi pakan rendah berkaitan 
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dengan rendahnya nilai kecernaan karena lambannya perombakan ukuran partikel 

menjadi ukuran yang dapat meninggalkan rumen. Hal tersebut menyebabkan 

rendahnya kecepatan laju alir, pengembangan rumen dan rendahnya konsumsi pakan. 

Kecernaan pakan yang tinggi akan membuat waktu tinggal lebih singkat 

dibandingkan dengan pakan yang mempunyai nilai kecernaan rendah. 

Trisnaningtyas (2006) dalam skripsinya menyatakan daya cerna pakan 

dipengaruhi oleh pakan itu sendiri dan cara pemberiannya. Pakan yang kandungan 

serat kasarnya tingi akan dicerna lebih lama apabila dibandingkan dengan pakan yang 

memiliki kandungan serat kasar rendah. Demikian pula pakan yang disajikan dalam 

keadaan utuh misalnya rumput gajah akan lebih lama dicerna abila dibandingkan 

dengan rumput gajah yang telah dicacah. 

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 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 

Sapi sumbawa merupakan rumpun sapi multiguna, tentu akan sangat banyak 

penelitian yang dapat dilakukan dengan menggunakan materi genetic yang dimiliki 

oleh sapi tersebut (Dilaga, 2014). Berdasarkan uraian dan asumsi di atas maka 

dilaksanakan penelitian yang berjudul, Konsumsi Pakan, Laju Aliran Pakan dan 

Efisiensi Ruminasi Sapi Sumbawa Jantan Lepas Sapih Yang Diberi Pakan Berbeda. 
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MATERI DAN METODE 

 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, 

Kabupaten Sumbawa, selama 4 bulan yaitu dari bulan Maret 2016 sampai dengan 

bulan Juni 2016. 

Materi Penelitian 

Alat penelitian 

1. Timbangan ternak digital kapasitas 2 ton, merk Kenko Panasonik, model 

KK300LB untuk menimbang ternak yang menjadi obyek penelitian. 

2. Timbangan gantung yang berkapasitas 50 kg, untuk menimbang pakan dan sisa 

pakan yang diberikan. 

3. Timbangan feses merk Acis dengan kapasitas 40 Kg, untuk menimbang sampel 

feses yang keluar. 

4. Botol Kecap digunakan untuk memasukkan marka plastik ke dalam mulut sapi. 

5. Parang dan mesin copper, untuk memotong pakan yang akan diberikan 

6. Sekop kecil dan wadah, untuk pengumpulan feses pada waktu akan ditimbangan. 

7. Saringan, digunakan untuk mencari marka plastik yang keluar bersama dengan 

feses. 

8. Seperangkat alat tulis dan kamera 

 

Bahan Penelitian 

1. Pakan yang diberikan 

 Perlakuan A : Rumput Lapangan 

 Perlakuan B : Lamtoro 

 Perlakuan C : Lamtoro + 1 Kg Dedak Padi 

2. Air minum 

3. Marka plastik sebagai bahan perunut terdiri atas 1500 potong untuk masing-

masing ternak dengan panjang 0,5 cm dan diameter 2,5 mm dengan merk Ikan 

Kakap. 
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Metodologi Penelitian 

 Cara pelaksanaan penelitian ini mengikuti metode prosedur yang dilakukan 

oleh Ffoulkes (1990). 

1. Ternak yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 15 ekor ternak sapi 

sumbawa jantan lepas sapih. 

2. Penelitian dilaksanakan menjadi 3 tahap, yaitu: 

 Tahap pertama, berlangsung selama 1-3 minggu. Pada tahap ini ternak 

sapi percobaan diberikan pakan yang akan dicobakan sedikit demi sedikit 

sampai ternak dapat mengkonsumsi pakan percobaan 100%. Pada tahap 

ini juga dilakukan penimbangan awal dan pemberian obat cacing. 

 Tahap kedua, yaitu tahap permulaan (adaptasi pakan), tahap ini 

berlangsung selama 21 hari. Pemberian pakan dilakukan 2x sehari yaitu 

dimulai pada pukul 07.00 WITA dan pukul 16.00 WITA.  

 Tahap ketiga, yaitu tahap koleksi. Pada tahap ini ternak diberikan marka 

sebanyak 1500 potong plastik nilon dengan ukuran panjang 0,5 cm dan 

diameter 1,5 mm yang dimasukkan dengan cara forsce drinking 

(“disalung” dalam bahasa Sumbawa) dengan menggunakan botol kaca. 

Pemberian ini dilakukan sebelum ternak diberikan pakan. Pada tahap ini 

dilakukan pengambilan feses dan penimbangan feses yang dilakukan 

setiap 3 jam sekali dalam 168 jam. Pada tahap ini juga dilakukan 

penimbangan akhir untuk mengetahui kenaikan bobot badan ternak 

selama penelitian dan juga untuk mengetahui laju alir pakan yang 

digunakan. 

 

Peubah yang Diamati 

1. Konsumsi pakan. Adalah jumlah pakan yang dikonsumsi per ekor ternak selama 

pengamatan dan koleksi dilakukan. Peubah ini diperoleh dari selisih jumlah pakan 

yang dikonsumsi dengan sisa pakan yang ada, yaitu pemberian dikurangi sisa. 

2. Laju aliran pakan mengikuti petunjuk Ffoulkes (1990). Yaitu waktu total yang 

dibutuhkan untuk mengeluarkan seluruh partikel plastik yang diberikan.  
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Peubah ini menggambarkan lama pakan berada dalam tubuh ternak sampel 

penelitian, sejak pakan mulai dikonsumsi oleh ternak tersebut hingga pakan keluar 

dalam bentuk feses. 

Persamaan tersebut dihitung dengan rumus  sebagai berikut : 

Ln Ct  = Ln Co (- kt)     

k   =  ( 𝐿𝑛 
𝐶𝑡

𝐶𝑜
  ) /-t 

Keterangan :  

Ct = Jumlah partikel yang masih berada dalam tubuh ternak 

Co = Jumlah partikel awal yang diberikan 

k = Konstanta 

t = Selisih waktu sejak pemasukan partikel (t0) sampai akhir koleksi 

dilakukan (tn). 

Dari persamaan tersebut di atas akan di daaptkan konstanta (k) yang 

selanjutya digunakan untuk mencari waktu paruh serta total waktu partikel plastik 

berada dalam tubuh ternak yang oleh Sutardi (1981) dalam Trisnaningtyas (2006) 

dirumuskan sebgai berikut : 

Waktu paruh (T1/2) = 0,693/k  

Waktu total (T) = 1/k 

3. Efisiensi Ruminasi. Peubah ini menggambarkan berapa jumlah partikel plastik 

yang dapa regurgitasi sempurna dalam proses ruminasi. Identifikasi peubah ini 

dapat diketahui dengan melihat partikel plastik yang telah rusak. 

Untuk mencari berapa presentase dari peubah ini dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Efisiensi Ruminasi 
 Lr t

 Lr t +  Lu t
 𝑥 100% 
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Keterangan : 

(Lr)t = Jumlah partikel plastik rusak yang keluar bersama dengan feses 

dalam jangka waktu (t) 

(Lu)t = Jumlah partikel plastik utuh yang keluar bersama feses dalam 

jangka waktu (t). 

 

Analisis Data 

Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan selanjutnya dianalisis 

ragam RAL (Rancangan Acak Lengkap) sesuai dengan petunjuk Steel dan 

Torrie (1989). 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Keadaan Umum Penelitian 

Tujuan utama sapi sumbawa diternakkan adalah untuk dimanfaatkan daging 

dan susu sebagai sumber protein hewani. Penelitian ini dilaksanakan di Dusun 

Penyaring Bawa, Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. 

Dalam penelitian ini hewan yang digunakan sebagai objek adalah sapi sumbawa 

Jantan lepas sapih yang terdiri dari 15 ekor dengan rata-rata umur 1,4 - 1,8 tahun 

yang dipelihara di kandang penggemukan, dengan bobot badan rata-rata 191 ± 24,77 

Kg. Dalam penelitian ini ada 3 perlakuan pakan yang diberikan, setiap perlakuan 

masing-masing terdiri atas 5 ekor ternak jantan. 

Pada perlakuan A, 5 ekor sapi sumbawa jantan lepas sapih dengan bobot 

badan rata-rata 193,6 ± 19.02 Kg diberikan pakan hijauan berupa Rumput Lapangan, 

pada perlakuan C, 5 ekor sapi sumbawa jantan lepas sapih dengan bobot badan rata-

rata 192,3 ± 34,27 Kg diberikan pakan hijauan berupa Lamtoro segar, kemudian pada 

perlakuan C, diberikan pakan berupa Lamtoro segar dan dedak sebanyak 2 Kg, 

dengan bobot badan rata-rata ternak 5 ekor sebesar 189,8 ± 24,51 Kg. 
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Menurut Dilaga (2001), sapi sumbawa yang biasa dilepas di padang 

penggembalaan pertambahan bobot badannya bisa mencapai 0,4 - 0,5 Kg/ekor/hari. 

 

Hasil Penelitian 

 Dari pengamatan dan perhitungan setelah penelitian, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Perbandingan Laju Aliran Pakan, Konsumsi Pakan, dan Efisiensi 

Ruminasi sapi sumbawa jantan lepas sapih yang diberi pakan 

berbeda.  

 

No. Peubah yang diamati 
Perlakuan 

A B C 

1. 

 

2. 

 

3. 

Konsumsi BK 

- Kg BK/ekor/hari 

Konsumsi PK 

- Kg PK/ekor/hari 

Konsumsi TDN 

- Kg TDN/ekor/hari 

 

6.11
a
 

 

0.41
c
 

3.45
ab

 

 

3.89
c 

 

0.94
b 

2.99
b
 

 

4.90
b
 

 

1.19
a 

3.71
a
 

4. 

Laju Aliran Pakan 

a) T ½ (Jam) 

b) T (Jam) 

 

239.87 

346.06
a
 

 

205.11 

296.00
a 

 

211.67 

301.32
a 

5. Efisiensi Ruminasi (%) 17.05
b
 35.37

a
 35.18

a
 

Sumber: data diolah 2016 

 

Keterangan:
 abc 

Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan  

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

 

Konsumsi Pakan 

 

Faktor yang berpengaruh terhadap daya cerna diantaranya adalah bentuk 

fisik pakan, komposisi ransum, suhu, laju perjalanan melalui alat pencernaan dan 

pengaruh terhadap perbandingan nutrien lainnya. Produktivitas ternak yang rendah 

pada peternakan kecil di daerah pedesaan disebabkan ternak hanya diberi pakan 

rumput yang kandungan nutrisinya rendah terutama protein . 

Dalam waktu 1 minggu pengkoleksian data, dalam keadaan segar sapi dengan 

perlakuan A (P1) menghabiskan rumput lapangan sebanyak 604.5 kg dengan rata-

ratanya sebesar 120.9 kg, kemudian pada ternak perlakuan B (P2) dalam waktu 1 

minggu menghabiskan pakan Lamtoro sebanyak 453.5 kg dengan rata-ratanya 90.7 

kg, dan pada perlakuan C (P3), Lamtoro + dedak 1 kg menghabiskan pakan sebanyak 

506 kg dengan rata-rata 101.2 kg. 

 

 Konsumsi Bahan Kering (BK) 

Hasil analisis variansi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat 

nyata (P < 0,01) konsumsi BK antar perlakuan, dan uji lanjut jarak berganda Duncan 

menunjukkan bahwa P1 nyata lebih tinggi (6.11 kg/ekor/hari) jika dibandingkan 

dengan P2 dan P3, serta P3 (4.90 kg/ekor/hari) nyata lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan P2 yang memiliki tingkat konsumsi BK terendah (3.89 kg/ekor/hari). Lebih 

tingginya konsumsi BK P1 disebabkan karena pakan yang diberikan memiliki 

presentase BK yang tinggi. Disamping itu pula ternak pada P1 untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisinya harus makan yang banyak. Tingginya total konsumsi BK ini 
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juga disebabkan oleh tingginya laju alir pakan perlakuan 1 dibandingkan perlakuan 

lainnya (Tabel. 2). 

 Konsumsi Protein Kasar (PK) dan TDN 

Tingkat konsumsi Protein Kasar (PK) berdasarkan tabel 2 dari hasil analisis 

variansi menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P < 0.01) dan uji lanjut berganda 

Duncan menunjukkan bahwa dari ketiga perlakuan, perlakuan A (P3) nyata lebih 

tinggi mengkonsumsi PK dengan rata-rata 0.41 kg/ekor/hari, jika dibandingkan 

dengan P2 dan P1, yang mana P2 juga nyata lebih tinggi sebesar 0.94 kg/ekor/hari 

dibandingkan dengan P1 yang rata-ratannya sebesar 0.41 kg/ekor/hari. 

Dengan semakin banyak jumlah protein yang dikonsumsi oleh ternak, maka 

pertambahan bobot badan yang dihasilkan akan semakin tinggi pula. Kadar protein 

yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap ternak dari 

pada kadar protein yang rendah. 

 Laju Aliran Pakan 

Hasil laju aliran pakan yang diperoleh dalam penelitian ini yang disajikan 

pada tabel 2 berdasarkan hasil analisis variansi menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang nyata (P > 0.05), dari hasil uji lanjut berganda juga menunjukkan hal yang 

sama, namun dapat didiskripsikan bahwa ternak yang diberikan pakan dengan rumput 

lapangan (P1) adalah yang paling lama yaitu 346.06 jam, lebih lama jika 

dibandingkan dengan ternak dengan perlakuan C (P3) yaitu 301.32 jam dan ternak 

dengan perlakuan B (P2) yaitu 296.00 jam. 
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Usman (2015) yang menyatakan ternak akan mengkomsumsi pakan apabila 

volume rumen berkurang, semakin baik komposisi kimia pakan waktu ruminasi 

semakin singkat laju alir semakin besar, apabila nilai PK rendah dan NDF tinggi 

waktu ruminasi panjang menyebabkan laju alir kecil. 

Efisiensi Ruminasi 

Ruminasi adalah suatu proses dalam sistem pencernaan ternak ruminansia 

yang bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel paka, meningkatkan spesifik 

grafitasi dan pakan, memperluas partikel pakan sehingga mudah untuk dirombak oleh 

mikroorganisme rumen dan mencegah terjadinya kerusakan pada alat pencernaan. 

Partikel-partikel yang panjang biasanya mengandung udara dan umumnya terdapat 

pada permukaan dari digesta (Trisnaningtyas, 2006).  

Dari hasil analisis variansi dari data pada tabel 2 menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P < 0.01) dan dilanjutkan uji lanjut jarak berganda Duncan bahwa 

P2 (35.37 %)  nyata lebih tinggi dari pada P3 dan P1. Sedangkan P3 (35.18 %) juga 

nyata lebih tinggi dari pada P1 ( 17.05 %). Dapat diketahui bahwa sapi dengan 

perlakuan 2 dan 3 lebih efisien dalam proses ruminasi dibandingkan dengan sapi 

perlakuan 1 yang diberi pakan dari Rumput Lapangan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perbandingan laju alir partikel pakan dari tiga perlakuan pemberian jenis 

pakan dalam penelitian ini adalah 346.06 jam untuk pakan Rumput 
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lapangan, 296.00 jam untuk pakan Lamtoro dan 301.32 jam untuk 

Lamtoro + 1 Kg Dedak padi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

setiap ternak dalam mencerna, menyerap makanan dan mengeluarkan 

kembali dalam bentuk feses juga berbeda. Semakin besar umur ternak 

maka fisiologi pencernaan juga akan berubah. 

2. Efisiensi ruminasi dari tiga perlakuan pemberian jenis pakan 

menunjukkan bahwa ternak sapi sumbawa jantan lepas sapih yang 

diberikan pakan Rumput lapangan adalah 13.05% , pakan Lamtoro 

adalah sebesar 35.37% dan pakan Lamtoro + 1 kg Dedak padi adalah 

35.18%. Hal ini menunjukkan bahwa pakan Lamtoro memberikan 

efisiensi ruminasi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan Rumput 

lapangan. 

  

Saran 

Sebaiknya setiap ternak yang dipelihara diberikan pakan utama yaitu 

dengan lamtoro maupun lamtoro + dedak padi, karena mampu meningkatkan 

laju aliran pakan dan efisiensi ruminasi pedet jantan sapi sumbawa lepas 

sapih. Semakin baik laju aliran pakan dan efisiensi ruminasi dapat dipastikan 

akan berdampak pada kenaikan atau pertambahan bobot badan ternak. 
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