ANALISIS KADAR LEMAK KASAR DAN KECERNAAN IN VITRO
BAHAN KERING RUMPUT LAPANGAN
PAKAN KERBAU SUMBAWA KARAPAN
PUBLIKASI ILMIAH
Diserahkan Guna Memenuhi Syarat yang Diperlukan
untuk Mendapatkan Derajat Sarjana Peternakan
pada Program Studi Peternakan

Oleh :
NASRUL HARIYADI
B1D 011 204

FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2015

i

ii

ABSTRAK
Oleh
NASRUL HARIYADI
B1D 011 204
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan lemak kasar (LK) dan
kecernaan in vitro bahan kering (KIVBK) pakan hijauan kerbau sumbawa karapan
di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan April hingga Mei 2015. Sampel pakan segar dicuplik pada 5 titik dari setiap
tempat pakan kemudian diidentifikasi jenis dan nama ilmiahnya. Setelah itu,
diambil 10 jenis hijauan terbanyak untuk dianalisis kadar LK dan KIVBK di
Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Mataram. Data jenis pakan dideskripsikan secara kualitatif sedangkan data kadar
LK dan KIVBK dihitung secara kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
15 jenis pakan hijauan Kerbau Sumbawa Karapan yang teridentifikasi didominasi
oleh rerumputan yaitu Cynodon sp, Brachiaria sp, Panicum repens, Cyperus sp,
Brachiaria plantaginea, Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica, Digitaria sp,
Chloris barbata, Echinocloa colona, Commelina benghalensis, Desmodium sp,
Ipomea sp, Echinocloa crusgalli, Ischaemum timorensis. Rata-rata kadar LK dan
KIVBK pakan hijauan berturut-turut: 3,03 + 0,35% dan 56,71 + 7,60%.
Berdasarkan hasil penelitian ini dianjurkan agar peternak membudidayakan pakan
hijauan yang terindikasi mempunyai nilai KIVBK yang relatif tinggi.
Kata kunci: Pakan, Bahan kering, Lemak kasar, Kecernaan In Vitro, Kerbau
Sumbawa Karapan.
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ANALYSIS OF EXTRACT ETHER CONTENT AND IN VITRO
DRY MATTER DIGESTIBILITY OF FORAGES
OFFERED TO SUMBAWA BUFALLO RACES

By
NASRUL HARIYADI
B1D 011 204

ABSTRACT
This study aimed to analyze the content of extract ether (EE) and in vitro dry
matter digestibility (IVDMD) forage Sumbawa Buffalo Races in Moyo Utara
District of Sumbawa. This study was conducted in April to May 2015. The sample
fresh feed is sampled at 5 points of each of the feed later identified species and its
scientific name. After that, taken 10 forage species most to be analyzed levels of
EE and IVDMD in Nutrition and Food Science Laboratory Faculty of Animal
Husbandry, University of Mataram. Data types of feed are described qualitatively,
while the data levels of EE and IVDMD quantifiable. The results showed that 15
kinds of forage Sumbawa Buffalo Races identified dominated by grasses are
Cynodon sp, Brachiaria sp, Panicum repens, Cyperus sp, Brachiaria plantaginea,
Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica, Digitaria sp, Chloris barbata,
Echinocloa colona, Commelina benghalensis, Desmodium sp, Ipomea sp,
Echinocloa crusgalli, Ischaemum timorensis. The average levels of EE and
IVDMD forage respectively: 3.03 + 0.35% and 56.71 + 7.60%. Based on these
results it is recommended that farmers cultivate forages that have indicated levels
of IVDMD relatively high value.
Keywords: Feed, dry matter, extract ether, digestibility in vitro, Sumbawa Buffalo
races.
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Ternak kerbau (buffalo) adalah salah satu ruminansia besar yang
keberadaannya telah menyatu sedemikian rupa dengan kehidupan sosial dan
budaya petani Indonesia (Ananto, 2012). Salah satu budaya yang berkaitan
dengan kerbau ialah karapan kerbau atau biasa disebut “barapan kebo” yang ada
di Kabupaten Sumbawa. Karapan kerbau merupakan tradisi masyarakat agraris
Sumbawa termasuk Sumbawa Barat yang hingga kini masih lestari di “Tana
Samawa” (nama lain kabupaten Sumbawa

dan Sumbawa Barat). Tradisi ini

digelar oleh masyarakat suku Samawa setiap musim tanam (Anonim, 2008).
Kegiatan karapan ternak kerbau membutuhkan asupan nutrisi yang cukup
untuk mendapatkan energi yang dibutuhkan. Kebutuhan energi, dapat diperoleh
dari bahan organik yaitu KH, lemak dan protein. Lemak merupakan sumber energi
yang lebih efektif dibanding dengan karbohidrat dan protein. Satu gram lemak
dapat menghasilkan 9 kkal, sedangkan karbohidrat dan protein hanya
menghasilkan 4 kkal/gram (Winarno, 1989). Salah satu sumber nutrisi untuk
mendapatkan asupan energi yang dibutuhkan tersebut dapat berasal dari pakan
hijauan. Seperti yang diungkapkan Parakkasi (1999) bahwa hijauan yang
didapatkan di pinggir jalan, pematang sawah, dan lapangan sepak bola, masih
merupakan sumber pakan utama ruminan pedaging di Indonesia.
Salah satu hijauan yang merupakan pakan utama bagi ternak ruminansia
ialah rumput lapangan. Rumput lapangan merupakan campuran dari berbagai
rumput lokal yang umumnya tumbuh secara alami dengan daya produksi dan
kualitas nutrisi yang rendah (Wahyuni. 2008). Prabowo dkk. (1984) melaporkan
jenis-jenis rumput lapang diantaranya yaitu rumput Tatambangan (Uehaeum sp.),
rumput Pahit (Axonopus/Paspalum sp.), rumput Perimping (Themeda sp.), rumput
Katumpang (Callicarpa sp.), rumput Kakawatan (Cynodon sp.) dan lain-lain yang
belum teridentifikasi.
Unsur-unsur nutrisi dapat diketahui melalui proses analisis terhadap bahan
pakan yang dilakukan di laboratorium. Rumput lapangan memiliki kandungan
nutrisi sebagai berikut: Abu 14,94, Protein kasar 8,43, Serat kasar 22,6, Lemak
kasar 3,23, BETN 10,54 dan TDN 54,34 (Hardianto, 2006).
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Potensi nilai makanan untuk menyediakan zat makanan tertentu atau enersi
dapat ditentukan dengan cara analisis kimia, tetapi nilai sebenarnya dari makanan
untuk hewan ditunjukkan dengan bagian yang hilang setelah pencernaan,
penyerapan dan metabolisme. Daya cerna (digestibility) adalah bagian zat
makanan dari makanan yang tidak diekskresikan dalam feses. Biasanya ini
dinyatakan dalam dasar bahan kering dan apabila dinyatakan dalam persentase
disebut “koefisien cerna” (Tillman, dkk, 1982).
Kerbau memiliki kemampuan mencerna serat kasar yang tinggi dan
mampu memanfaatkan rumput berkualitas rendah untuk menghasilkan daging.
Bobot karkasnya lebih tinggi dibandingkan sapi-sapi lokal sehingga kerbau sangat
potensial untuk produksi daging (Sudirman dan Imran, 2006). Percobaan dengan
menggunakan tehnik in vitro dapat digunakan sebagai pengganti percobaan
dengan menggunakan ternak karena lebih murah, cepat dengan hasil akurat.
Tehnik in vitro pada ternak ruminansia dapat digunakan untuk menentukan
degradasi bahan organik, jumlah bahan organik yang difermentasi, dan
menentukan degadasi kinetik rumen (Cone, 1998).
Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai
“analisis kadar lemak kasar dan kecernaan in vitro bahan kering rumput lapangan
pakan kerbau Sumbawa karapan”.
MATERI DAN METODE
Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten
Sumbawa sebagai tempat pengambilan data koleksi sampel pakan hijauan dan
Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Mataram sebagai tempat untuk analisis kadar lemak kasar dan kecernaan in vitro
bahan kering sampel pakan hijauan. Penentuan lokasi penelitian ini dikarenakan
Kecamatan Moyo Utara merupakan salah satu sentral peternakan kerbau.
Penelitian ini dilaksanakan dengan metode survei. Data ditabulasi dan dicari
rataannya kemudian dibahas secara deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan April – Mei 2015.
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Materi Penelitian
Alat Penelitian
Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
- Alat tulis
- Timbangan dapur
- Timbangan gantung
- Amplop sampel
- Seperangkat alat laboratorium untuk analisis bahan kering, kadar lemak kasar
dan kecernaan bahan kering

Bahan-Bahan Penelitian
Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini ialah:
1.

Sampel pakan hijauan yang diberikan pada kerbau Sumbawa karapan

2.

Bahan Kimia
Bahan analisis kadar lemak kasar menggunakan Petroleum benzene.
Bahan analisis kecernaan in vitro bahan kering menggunakan:
- Saliva buatan: Dilarutkan 9,016 gr NaHCO3, 6,440 gr Na2HPO4, 0,5244 gr
KCL, 0,4324 gr NaCl, 0,1104 gr MgSO4 dan 0,0368 gr CaCL2 kedalam
920 ml air
- Acid pepsin solution (0,2% Pepsin 0,1 N HCL)
- Cairan rumen
- CO2
- Air 70-80o C
Metode Penelitiian

Penelitian Lapangan
1. Identifikasi Pakan Hijauan
Pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan Moyo Utara. Menurut
informasi dari peternak, sumber pakan hijauan yang digunakan sebagai sampel
diperoleh dari areal persawahan. Pengambilan sampel (cuplikan) pakan
dilakukan pada 5 titik tempat pakan (kandang kerbau) secara diagonal, tiap
cuplikan diambil satu genggam sehingga didapatkan sebanyak 5 genggam
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pada satu tempat pakan. Sampel yang sudah dikoleksi ditimbang dan dipilahpilah untuk identifikasi jenis hijauan yang diberikan pada ternak. Jenis hijauan
dibedakan berdasarkan bentuk batang, daun, akar dan bunga, kemudian diambil
10 jenis hijauan untuk dianalisis kandungan lemak kasar dan kecernaan in vitro
bahan kering.
2. Pengambilan Cairan Rumen
Cairan rumen diambil dari Rumah Potong Hewan (RPH) Majeluk Kota
Mataram. Cairan rumen sapi disaring menggunakan kain kasa sebanyak 4 lapis
kemudian diperas dan dimasukkan kedalam termos yang bersuhu 38-39o C
untuk menjaga agar suhu cairan rumen tetap konstan.
Analisis Laboratorium
1.

Analisis Kadar Berat Kering Udara Dan Bahan Kering
Sampel segar dimasukkan kedalam amplop yang sudah diketahui
beratnya, kemudian sampel dikeringkan dalam oven bersuhu 60o C sampai
berat konstan, sehingga diperoleh berat kering udara (BKU) sampel.
Penetapan kadar bahan kering yaitu sampel BKU digiling hingga ukuran
partikel + 1-2 mm. sampel sebanyak + 1,5 gram yang sudah digiling
dimasukkan kedalam cawan yang sudah diketahui beratnya. Kemudian
masukkan kedalam oven 105o C selama 8 jam. Setelah 8 jam cawan yang
berisi sampel tersebut didinginkan di dalam desikator selama 15 menit
kemudian ditimbang dan didapatkan kadar bahan kering.
Rumus penetapan berat kering udara dan bahan kering seperti yang
disarankan oleh Harris (1970) ialah:
(

)

(
(

)
)
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2.

Analisis Kadar Lemak Kasar
Kertas saring yang bebas lemak dimasukkan dalam oven pengering
pada suhu 105o C selama 1 jam kemudian didinginkan dalam desikator
selama + 15 menit. Kertas saring ditimbang (A gram) menggunakan
timbangan analitik, ditimbang juga sampel sebanyak

+ 1,5 gram dan

dibungkus menggunakan kertas saring (B gram), kemudian dimasukkan ke
dalam oven 105o C selama 8 jam, setelah itu dikeluarkan dari oven dan
dinginkan di dalam desikator selama 15 menit kemudian ditimbang (C gram).
Sampel dan kertas yang sudah dioven dimasukkan dalam alat
ekstraksi soxlet. Labu penampung, pendingin tegak dan alat soxlet dirangkai
sedemikian rupa dan diletakkan diatas penangas air. Pada rangkaian tersebut
diisi petroleum benzene sampai seluruhnya turun dan masukkan pada labu
penampung. Proses ekstraksi dihentikan apabila pada labu soxlet bahan
pelarutnya telah bening. Sampel dikeluarkan dari alat ekstraksi dan
dimasukkan kedalam oven 105o C selama 8 jam kemudian sampel ditimbang
(D gram).
Perhitungan kadar lemak
3.

Analisis Kecernaan In Vitro Bahan Kering
Timbang sampel sebanyak + 0,5 gram, masukkan kedalam tabung
centrifuge kemudian tambahkan 50 ml campuran larutan buffer dan caira
rumen (4:1) kedalam setiap tabung dan aliri tabung dengan CO2 agar kondisi
dalam tabung menjadi anaerob, kemudian tutup dengan karet. Tabung-tabung
ditempatkan dalam penangas air (inkubator) temperatur 38o C selama 48 jam
dan digodok 2 jam pertama dan setelah itu digodok lagi tiap 8 jam sekali.
Setelah 48 jam, sampel yang ada di dalam tabung diteteskan larutan pepsin.
Tabung dan isinya diinkubasi lagi dalam incubator/penangas air selama 48
jam pada temperatur 38o C. Setelah 48 jam, tabung diambil lalu residu
disaring menggunakan crucible yang telah ditimbang. Crucible dan residu
dikeringkan dalam oven pengering 105o C selama 8 jam, didinginkan dalam
desikator selama + 15 menit dan ditimbang
Perhitungan:
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(

)

Catatan: BK = Bahan Kering
KCBK = Kecernaan Bahan Kering

Variabel yang Diamati
Variabel Utama
Adapun variabel utama yang diamati dalam penelitian ini ialah kadar
lemak kasar dan kecernaan bahan kering pakan.
Variabel Penunjang
Adapun variabel penunjang yang diamati dalam penelitian ini ialah
jenis pakan, berat kering udara pakan dan kadar bahan kering pakan.

Analisis Data
Data jenis pakan dideskripsikan secara kualitatif sedangkan data kadar
lemak kasar dan kecernaan in vitro bahan kering dihitung secara kuantitatif
menggunakan komputer program Microsoft Excel (Santosa dan Ashari, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Umum Lokasi Penelitian
Kecamatan Moyo Utara adalah salah satu kecamatan yang terbentuk pada
tahun 2004 di Kabupaten Sumbawa, berada pada ketinggian 23 m dpl. Hasil dari
pemekaran Kecamatan Moyo Hilir.
Kecamatan Moyo Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan lain,
diantaranya :


Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores.



Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moyo Hilir.



Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Moyo Hilir.



Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sumbawa.
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Sumber: BPS (2014)

Dari peta di atas dapat dilihat bahwa daerah yang berwarna hijau
menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah perkebunan dan
persawahan. Warna coklat menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah
semak belukar dan padang rumput dan warna jingga menunjukkan bahwa daerah
tersebut merupakan daerah pemukiman. Daerah yang dilingkari warna hitam
merupakan 6 desa lokasi penelitian, yaitu Sebewe, Pungkit, Kukin, Baru Tahan,
Penyaring dan Songkar.
Topografi Kecamatan Moyo Utara tidak rata, karena daerahnya berbukitbukit dan terdapat padang rumput yang cocok untuk peternakan. Luas wilayahnya
mencapai 90,80 km2, terdiri dari 6 desa definitife yaitu Sebewe, Pungkit, Kukin,
Baru Tahan, Penyaring dan Songkar. Desa terluas yaitu Desa Penyaring dengan
luas 2.678 Ha atau kurang lebih sepertiga dari total luas wilayah Kecamatan Moyo
Utara. Desa terkecil yaitu Baru Tahan dengan luas wilayah 967 Ha.
Dari total luas wilayah tersebut, hanya 24 persen dijadikan lahan sawah
sedangkan sisanya adalah lahan kering. Banyaknya lahan sawah secara tidak
langsung dipengaruhi pula dengan adanya faktor alam seperti iklim dan faktor
buatan seperti adanya bendungan. Faktor iklim dan cuaca dapat dilihat dari
besarnya curah hujan dan hari hujan yang cenderung menurun dibandingkan
dengan beberapa tahun sebelumnya.
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Kecamatan Moyo Utara merupakan daerah beriklim tropis Rata-rata
jumlah hari hujan setiap tahunnya selama 52 hari hujan dan rata-rata curah hujan
per bulan sejumlah 159,66 mm (BPS, 2014).
Distribusi curah hujan dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Distribusi Curah Hujan di Kec. Moyo Utara thn. 2014
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Klasifikasi dan Ukuran Tubuh Kerbau Sumbawa Karapan
Tabel 1. Klasifikasi dan Ukuran Tubuh Kerbau Sumbawa Karapan
KRITERIA
KLASIFIKASI

Lingkar

Panjang

Tinggi

Bobot Badan

Dada (cm)

Badan (cm)

Badan (cm)

(kg)

DEWASA

201.72+12.36 128.25+10.45

122.50+4.75

484.14+73.53

TUNAS

191.56+4.60

123.33+7.78

122.53+4.23

418.86+42.71

TK O

180.60+10.77

121.50+5.33

120.21+4.24

367.96+55.25

TK B

173.83+4.01

116.25+3.65

118.08+0.12

324.76+25.16

TK A

161.26+8.25

105.45+7.44

113.86+9.72

255.04+39.37

TK CILIK

152.93+4.50

103.19+6.35

107.29+4.03

223.51+24.19

FORMULA

135.19+9.99

93.77+7.33

99.37+5.60

160.57+34.00

Sumber: data primer diolah (2015)
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat tujuh klasifikasi
Kerbau Sumbawa Karapan yang dilombakan. Faktor yang membedakan
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klasifikasi dari tiap ternak yang dilombakan ialah umur ternak, dimulai dari
yang terkecil yaitu formula yang berumur 6 bulan dan yang paling tua yaitu
dewasa yang rata-rata berumur + 5 tahun. Selain itu ternak kerbau yang
dilombakan memiliki ciri khusus berupa pusaran pada bulunya. Tanda
tersebut jumlahnya seimbang pada bagian tubuhnya, yaitu kiri dan kanan.
Namun pusaran yang terbaik berada pada bagian tengkuk dan di antara kedua
mata kerbau. Ciri-ciri lain yaitu kepalanya selalu memandang tegak ke depan
dan tanduknya tumbuh sempurna melengkung ke atas.

Identifikasi Jenis Pakan
Identifikasi jenis pakan ini dilakukan dengan cara memilah-milah satu
persatu jenis hijauan berdasarkan bentuk batang, daun, akar dan bunga, kemudian
dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Identifikasi jenis pakan dibantu oleh Drs. I
Gede Mertha, M.Si (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas
Mataram).
Terindikasi bahwa hijauan pakan Kerbau Sumbawa Karapan di Kecamatan
Moyo Utara terdapat 15 jenis hijauan yang didominasi oleh spesies rumput. Selain
itu juga terdapat 2 jenis hijauan yaitu Tylophora villosa dan Tinospora crispa
yang digunakan sebagai pakan suplemen yang diberikan dalam bentuk jamu.
Pakan suplemen ini diberikan dengan cara dicekokkan menggunakan bambu yang
diruncingkan. Pemberian pakan suplemen ini biasanya dilakukan pada saat
menjelang perlombaan, setelah perlombaan atau pada saat ternak terlihat lemas.
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Tabel 2. Jenis Pakan Hijauan Kerbau Sumbawa Karapan
No
Nama Ilmiah
Nama lokal

Jenis Hijauan

1

Cynodon sp

Gigirinting

Rumput

2

Brachiaria sp

Malela

Rumput

3

Panicum repens

Lampuyangan

Rumput

4

Cyperus sp

Teki

Rumput

5

Brachiaria plantaginea

-

Rumput

6

Dactyloctenium aegyptium

Tapak jalak

Rumput

7

Eleusine indica

belulang

Rumput

8

Digitaria sp

Bunga bintang

Rumput

9.

Chloris barbata

Jambo

Rumput

10.

Echinocloa colona

Jerempang

Rumput

11.

Commelina benghalensis

Sair

Rumput

12.

Desmodium sp.

Lonto Kalepas

Legum

13.

Ipomea sp.

Lonto Lilin

Ramban

14.

Echinocloa crusgalli

Kampil

Rumput

15.

Ischaemum timorensis

Minyak

Rumput

Sumber: Data primer diolah (2015)
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Tabel 3. Bahan-bahan dan Komposisi Jamu Kerbau Sumbawa Karapan
No.
Nama Lokal
Quantitas
Unit
1

Buntit Akar (Tylophora villosa)

3

Rumpun

2

Batang Malang (Tinospora crispa)

1

Irisan

3

Telur ayam kampong

2

Butir

4

Madu

1–2

Sdm

5

Jahe

1

Rimpang

6

Kopi

1

Sdm

7

Garam

½

Sdm

8

Gula Merah

250 – 500

Gram

Sumber: Data primer diolah (2015)
Ket: sdm = sendok makan
Hasil identifikasi masing-masing hijauan pakan Kerbau Sumbawa Karapan
di Kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam
tabel 2 di atas dapat terlihat pada Gambar 1-10 berikut:

Gambar 1. Rumput gigirinting (Cynodon sp)
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Gambar 2. Rumput malela (Brachiaria sp)

Gambar 3. Rumput lampuyangan (Panicum repens)
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Gambar 4. Rumput teki (Cyperus sp)

Gambar 5. Brachiaria plantaginea
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Gambar 6. Rumput tapak jalak (Dactyloctenium aegyptium)

Gambar 7. Rumput belulang (Eleusine indica)

14

Gambar 8. Rumput bunga bintang (Digitarian sp)

Gambar 9. Buntit akar (Tylophora villosa)
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Gambar 10. Batang malang (Tinospora crispa)

Hasil yang diperoleh dari identifikasi jenis pakan hijauan Kerbau
Sumbawa Karapan di Kecamatan Moyo Utara kabupaten Sumbawa didominasi
oleh rerumputan. Hal ini sama dengan yang di laporkan Fatihah (2015), bahwa
jenis hijauan pakan ruminansia besar di Kota Mataram yang teridentifikasi
didominasi oleh rerumputan. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Suhubdy
dkk. (2013), bahwa hijauan pakan ruminansia besar yang diperoleh dengan cara
menyabit dari lapangan/padang didominasi oleh rerumputan. Dominannya
komposisi botani oleh jenis rerumputan di lokasi penelitian karena pertumbuhan
rumput lebih cepat dari pada jenis tumbuhan bukan rumput (semak). Hal ini
disebabkan karena rumput berkembang biak dengan rhizoma dan stolon yang
dengan mudah membentuk akar-akar tambahan. Selain itu, terdapat faktor-faktor
yang menyebabkan jenis rumput lebih dominan disuatu kawasan yaitu persistensi
(daya tahan) untuk hidup dan berkembang biak secara vegetatif, agresivitas (daya
saing) atau kemampuan memenangkan persaingan dengan spesies-spesies lain
yang tumbuh bersama, kemampuan tumbuh kembali setelah injakan, dan
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kemampuan menghasilkan cukup banyak biji yang dapat tumbuh baik
(McILROY, 1977).

Kandungan Nutrisi Pakan
Bahan Kering
Tabel 4 memaparkan kadar bahan kering pakan hijauan Kerbau Sumbawa
Karapan di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Dari tabel tersebut
diketahui bahwa kadar bahan kering pakan sangat bervariasi.
Table 4. Bahan Kering Pakan Hijauan Kerbau Sumbawa Karapan
Jenis Hijauan
BK segar (%)
BKU (%)
BK (%)
No
Pakan
(as fed basis) (air dry basis) (dry matter basis)
1

Cynodon sp

37.34

40.07

93.19

2

Brachiaria sp

29.52

32.36

91.24

3

Panicum repens

25.00

27.43

91.15

4

Cyperus sp

25.97

28.67

90.59

21.19

23.03

92.01

21.41

23.06

92.86

5

6

Brachiaria
plantaginea
Dactyloctenium
aegyptium

7

Eleusine indica

23.44

25.89

90.52

8

Digitaria sp

18.05

19.59

92.15

9

Tylophora villosa

76.88

84.40

91.10

10

Tinospora crispa

22.10

24.34

90.79

Rata-rata

25.24

27.51

91.56

Standar Deviasi

5.99

6.41

0.94

Sumber: data primer diolah (2015)
Pada tabel diatas terlihat bahwa kadar BK (as fed basis) dari tiap jenis
hijauan berbeda-beda dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu 18,05% dan
37.34%, sesuai dengan yang dikemukakan AAK (1985) bahwa perbedaan kadar
air hijauan terjadi karena adanya perbedaan karakteristik dan morfologi seperti
bentuk daun dan batang yang memberikan pengaruh berbeda terhadap laju
kecepatan pengeringan hijauan.
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Rata-rata bahan kering (as fed basis), berat kering udara (air dry basis) dan
bahan kering (dry matter basis) pakan hijauan kerbau Sumbawa karapan berturutturut yaitu 25,24 + 5,99%, 27,51 + 6,41% dan 91,56 + 0,94%. Hasil ini berbeda
dengan yang dilaporkan Ratnawati (2014), yaitu rata-rata kadar BK (as fed basis)
dan BK (dry matter basis) hijauan pakan ternak yang diidentifikasi di kandang
kelompok ternak Batu Ngompal Lingsar Lombok Barat yaitu berturut-turut
32,49% dan 90,32%. Sedangkan rata-rata kadar BK (dry matter basis) hasil
penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan yang dilaporkan Fatihah
(2015), yaitu 80,44%. Hal ini mungkin terjadi karena perbedaan waktu atau
musim dilaksanakannya penelitian. Sesuai dengan pendapat Laini (2012) bahwa
keadaan cuaca sangat memberikan pengaruh pada produksi rumput segar maupun
produksi bahan kering.
Hasil penelitian ini juga berbeda dengan yang dilaporkan Hartadi dkk.,
(2005) bahwa pada rumput Gigirinting (Cynodon dactylon), rumput Benggala
(panicum maximum), rumput Gajah (pennisetum purpureum) dan rumput Pangola
(digitaria decumbens) yang dianalisis pada bagian areal tanaman muda, segar, dan
berumur 57 hari mempunyai rataan kadar bahan kering 75%. Perbedaaan hasil
penelitian ini bisa disebabkan karena perbedaan umur hjauan saat pemotongan,
sebagaimana yang dilaporkan Kamal (1994) bahwa kadar air pada tanaman yang
lebih muda lebih tinggi dari pada tanaman yang lebih tua.
Lemak Kasar
Istilah ekstrak eter dipakai untuk senyawa yang diperoleh dari ekstraksi
bahan makanan dengan menggunakan pelarut lemak, yang biasanya adalah
dengan eter. Beberapa pengarang menyebutkan bahwa ekstrak eter adalah lemak
atau lipida. Yang dimaksud dengan ekstrak eter adalah zat yang mengandung
senyawa yang larut dalam eter, termasuk lipida dan zat yang tidak mengandung
asam lemak. Bahan makanan ternak yang berasal dari tanaman, terdiri dari sterol,
lilin, dan berbagai produk seperti vitamin A, vitamin D, karotin seringkali
menyusun sampai lebih dari 50% lemak makanan. Rata-rata kadar lemak kasar
rumput lapangan hasil penelitian ini (3.03+0,35%) lebih tinggi dibandingkan
dengan rumput gajah (2.4%) umur pemotongan 57-70 hari (Hartadi et al., 2005)
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dan Ratnawati (2014) kandungan lemak kasar pakan sapi bali di kandang
kelompok ternak Batu Ngompal Lombok Barat sebesar 1.68%. Jika dibandingkan
dengan penelitian Hardianto (2006) hasil penelitian ini lebih rendah, yaitu rumput
lapangan memiliki kadar lemak kasar sebesar 3.23%.
Tabel 5 memaparkan kadar lemak kasar pakan hijauan Kerbau Sumbawa
Karapan di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa.
Tabel 5. Kadar Lemak Kasar Pakan Hijauan Kerbau Sumbawa Karapan
Lemak kasar
No Jenis Hijauan Pakan
(%)
1

Cynodon sp

2.55

2

Brachiaria sp

3.34

3

Panicum repens

3.43

4

Cyperus sp

3.29

5

Brachiaria plantaginea

3.22

6

Dactyloctenium aegyptium

2.87

7

Eleusine indica

2.95

8

Digitaria sp

2.55

9

Tylophora villosa

3.20

10

Tinospora crispa

3.59

Rata-rata

3.03

Standar Deviasi

0.35

Sumber: data primer diolah (2015)
Perbedaan hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh faktor genetik atau
spesies, umur tanaman, temperatur, curah hujan dan ketersediaan unsur hara
didalam tanah. Hal ini sesuai dengan pendapat Susetyo (1980) bahwa beberapa
faktor genetik yang mempengaruhi produksi dan kandungan gizi adalah
kemampuan berkembangbiak secara vegetatif, kemampuan bersaing dengan
tanaman lain, kemampuan untuk tumbuh lagi setelah mendapat injakan dan
pengembalaan berat, sifat yang tahan dingin dan kering serta kemampuan untuk
menghasilkan biji. Selain itu, umur hijauan juga mempengaruhi kandungan nutrisi
dari hijauan tersebut. Kamal (1998), tinggi rendahnya kadar lemak pada tanaman
dipengaruhi oleh spesies, umur dan perbedaan bagian yang digunakan untuk
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sampel. salah satu faktor penunjang produksi dan kualitas hijauan yang tinggi dan
baik adalah ketersediaan unsur hara dalam tanah (Setyamidjaja, 2001). Produksi
dan kualitas dari rumput juga dipengaruhi oleh temperatur dan curah hujan
(Reksohadiprodjo 1985).
Kecernaan In Vitro Bahan Kering
Tabel 6 memaparkan nilai kecernaan in vitro bahan kering pakan hijauan
Kerbau Sumbawa Karapan di Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Dari
hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai kecernaan tiap jenis pakan hijauan
bervariasi.
Tabel 6. Kecernaan In Vitro Bahan Kering Pakan Hijauan Kerbau Sumbawa
Karapan
Kecernaan In Vitro Bahan Kering
No Jenis Hijauan Pakan
(%)
1

Cynodon sp

48.19

2

Brachiaria sp

57.56

3

Panicum repens

56.52

4

Cyperus sp

46.08

5

Brachiaria plantaginea

65.60

6

Dactyloctenium aegyptium

60.82

7

Eleusine indica

66.77

8

Digitaria sp

52.16

9

Tylophora villosa

68.76

10

Tinospora erispa

42.18

Rata-rata

56.71

Standar Deviasi

7.60

Sumber: data primer diolah (2015)
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai kecernaan tiap jenis hijauan
berbeda-beda. Nilai kecernaan tertinggi terdapat pada jenis hijauan leguminosa,
Hal ini mungkin dikarenakan perbedaan kandungan protein dari tiap jenis hijauan,
seperti yang dikemukakan Kamal (1994) bahwa tanaman legume pada umumnya
berkadar protein lebih tinggi dari tanaman bukan legum. Sehingga tanaman legum
mempunyai nilai kecernaan yang tinggi. Sesuai dengan pendapat Anggorodi
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(1979) bahwa bahan pakan yang mengandung protein tinggi maka nilai kecernaan
bahan kering pakan tinggi. Selain protein, komposisi nutrisi yang berpengaruh
terhadap daya cerna yaitu serat kasar. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman dkk
(1998) bahwa daya cerna makanan berhubungan erat dengan komposisi
kimiawinya, dan serat kasar mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap daya
cerna. Setiap penambahan 1% serat kasar dalam tanaman menyebabkan
penurunan daya cerna bahan organiknya sekitar 0,7 sampai 1,0 unit pada
ruminansia dan 1,4 sampai 2,0 unit pada babi. Lemak juga dapat mempengaruhi
daya cerna pakan, hal ini sesuai dengan pendapat Parakkasi (1999), bahwa
penambahan lemak dalam pakan dapat memberikan efek negatif yaitu
menghambat aktifitas mikroba rumen dan menurunkan kecernaan serat, karena
lemak melapisi partikel pakan sehingga mencegah pelekatan bakteri. Jenis lemak
akan mempengaruhi nilai kecernaan pakan di dalam rumen. Lemak jenuh akan
menurunkan nilai kecernaan bahan kering, bahan organik, NDF (serat) di dalam
rumen secara linier, yaitu semakin tinggi kadar lemak dalam pakan, maka semakin
tinggi pula penurunan nilai kecernaannya. Total kecernaan serat tetap tidak
berubah dengan penambahan lemak jenuh (Harvatine dan Allen 2006). Akan
tetapi hal ini berbeda pada hijauan Tinospora crispa yang memiliki kecernaan
terendah yaitu 42.18%. hal ini mungkin disebabkan karena hijauan ini memiliki
kandungan tanin yang dapat mempengaruhi nilai kecernaan pakan. Sesuai
pendapat Sri dan Jhony (1991) bahwa daun dan batang Tinospora mengandung
alkaloid, saponin, dan tanin. Sedangkan batangnya mengandung flavanoid. Tanin
merupakan senyawa poliphenolic yang mampu mengikat protein dan membentuk
senyawa kompleks. Secara umum tannin mempunyai pengaruh menurunkan
penggunaan pakan, terutama penggunaan protein dan menurunkan berbagai
aktivitas enzim. Tanin menurunkan serangan mikrobial terhadap partikel pakan
(Makkar, 2003).
Hasil penelitian ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil
penelitian Fatihah (2015) bahwa nilai kecernaan in vitro bahan kering pakan
ruminansia besar di Kota Mataram sebesar 74,89%. Hal ini mungkin disebabkkan
karena perbedaan komposisi botani dari hijauan dan juga bisa disebabkan karena
perbedaan waktu pemotongan. Hal ini sejalan dengan pendapat McILROY (1977)

21

bahwa interval pemotongan 8-10 minggu menghasilkan kadar protein tertinggi
dan zat-zat hara yang mudah tercerna. Selain itu kecernaan juga dipengaruhi oleh
nutrisi pakan itu sendiri. Sesuai dengan pendapat Tillman dkk (1998) bahwa daya
cerna makanan berhubungan erat dengan komposisi kimiawinya, dan serat kasar
mempunyai pengaruh yang terbesar terhadap daya cerna.
Faktor lain yang mempengaruhi nilai kecernaan pakan ialah sumber
inokulum yaitu cairan rumen. Hal ini sesuai dengan pendapat Hvelplund et al
(1999) dan Lopez (2005) disitasi oleh Sudirman (2013) bahwa cairan rumen
memainkan peranan yang sangat strategis pada metode analisis in vitro.
Tersedianya cairan rumen yang memenuhi syarat untuk analisis in vitro sangat
ditentukan oleh jenis ternak dan ransum yang diberikan untuk memelihara ternak
donor. Ketidakseragaman ternak donor dan ransum basal ada kecenderungan
terjadi variasi kualitas dan karakteristik cairan rumen. Jika hal ini terjadi maka
kemungkinan besar terjadinya variasi jumlah dan mutu mikroorganisme dari
cairan rumen yang sesungguhnya berperan dalam proses fermentasi sampel pakan
yang akan diuji (Minson dan Mcleod, 1972) disitasi oleh Sudirman (2013).
Korelasi dan Regresi Kadar Lemak Kasar dan Kecernaan Bahan Kering
Nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar -0,067. hal ini berarti adanya
hubungan negatif antara kadar lemak kasar dengan nilai kecernaan bahan kering,
namun jika dilihat dari nilai korelasi hubungan variabel tersebut termasuk kategori
sangat rendah. Dengan demikian berarti kadar lemak kasar memiliki hubungan
negatif yang rendah terhadap nilai kecernaan bahan kering.
Nilai koefisien determinasi sebesar 0,0045. Hal ini menunjukkan
kemampuan variabel kadar lemak kasar dalam mempengaruhi variabel nilai
kecernaan bahan kering sebesar 0,45%, sedangkan sisanya sebesar 99,55%,
dipengaruhi oleh faktor lain.
Persamaan regresi kadar lemak kasar dan kecernaan bahan kering ialah
Y=61,82-1,73X. Nilai konstanta (a) sebesar 61,82, menunjukkan besarnya nilai
kecernaan bahan kering yang tidak dipengaruhi oleh kadar lemak kasar atau dapat
diartikan pada saat kadar lemak kasar sebesar 0, maka nilai kecernaan bahan
kering sebesar 61,82%. Koefisien regresi (b) sebesar -1,73, berarti kadar lemak
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kasar mempunyai hubungan negatif dengan nilai kecernaan bahan kering. Karena
koefisien regresi bernilai negatif, setiap peningkatan 1 % kadar lemak kasar maka
akan berpengaruh terhadap penurunan nilai kecernaan bahan kering sebesar
1,73%. Begitu juga sebaliknya, setiap penurunan kadar lemak kasar sebesar 1%
akan berpengaruh terhadap kenaikan nilai kecernaan bahan kering 1,73%.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Jenis pakan yang diberikan kepada Kerbau Sumbawa Karapan didominasi oleh
hijauan jenis rerumputan (graminae) dan terdapat 2 jenis pakan suplemen yang
diberikan dalam bentuk jamu.
2. Rata-rata kadar BK (as fed basis), BKU (air dry basis), BK (dry matter basis)
dan kadar lemak kasar pakan hijauan Kerbau Sumbawa Karapan ialah berturutturut: 25.24 + 5.99%, 27.51 + 6.41%, 91.56 + 0.94% dan 3,03 + 0.35%.
3. Rata-rata nilai kecernaan in vitro bahan kering pakan hijauan kerbau Sumbawa
karapan ialah: 56,71 + 7.60%.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian ini dianjurkan kepada peternak agar
membudidayakan jenis rumput yang mempunyai kandungan nutrisi dan kecernaan
yang relatif tinggi. Dan disarankan kepada peneliti selanjutnya supaya hasil yang
didapatkan lebih akurat diusahakan agar menggunakan sampel yang lebih banyak
dan dalam aspek yang lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA
AAK. 1985. Hijauan Makanan Ternak Potong, Kerja dan Perah. Penerbit
Kanisius, Yogyakarta.
Ananto, M.D. 2012. Problematika Pengembangan Ternak Kerbau di Indonesia.
http://ajiuwit.blogspot.com/2012/05/problematika-pengembangan-ternakkerbau.html. (Diunduh pada tanggal 01 mei 2015).
Anggorodi, R. 1979. Ilmu Makanan Ternak Umum. PT Gramedia. Jakarta.

23

Anonim. 2008. Fakta Menarik tentang Barapan Kebo – Ajang Adu Nyali dan
Gengsi dari pulau Sumbawa. http://www.kaskus.co.id/thread /53996b8698
e31b3b0c8b4574/fakta-menarik-tentang-barapan-kebo--ajang-adu-nyalidan-gengsi-dari-pulau-sumbawa/. (Diunduh pada tanggal 01 mei 2015).
Badan Pusat Statistik. 2014. Kecamatan Moyo Utara Dalam Angka. Badan Pusat
Statistik Kabupaten Sumbawa. Sumbawa.
Cone, 1998. In Vitro Techniques Predict Digestion Processes in the Animal.
Wageningen University, The Netherlands.
Fatihah, S. 2015. Analisis Kandungan Protein Kasar dan Kecernaan In Vitro
Bahan Kering Pakan Ruminansia Besar. Skripsi, Fakultas Peternakan
Universitas Mataram, Mataram
Hardianto, Y.W. 2006. Penggemukan Domba Ekor Tipis dengan Pemberian
Pakan Kulit Ari Kacang Kedelai (Ampas Tempe) dan Rumput Lapang.
Skripsi, Program Studi Teknologi Produksi Ternak, Fakultas Peternakan,
Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Hartadi, H., Reksohadiprodjo, S., dan Tillman, A.D. 2005. Tabel Komposisi
Pakan untuk Indonesia. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Harvatine KJ, Allen MS. 2006. Effects of Fatty Acid Supplements on Ruminal and
Total Tract Nutrient Digestion in Lactating Dairy Cows. J Dairy Sci.
Kamal, M. 1994. Nutrisi Ternak 1. Laboratorium Makanan Ternak Jurusan Nutrisi
dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.
Kamal, M. 1998. Bahan Pakan dan Ransum Ternak. Laboratorium Makanan
Ternak Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan
Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Laini, P. 2012. Dinamika Produksi Rumput Lapangan di Tanjung Karang-Kota
Mataram. Skripsi, Fakultas Peternakan Universitas Mataram, Mataram.
Makkar, H.P. S. 2003. Effect and Fate of Tannins in Ruminant Animals,
Adaptation to Tannins, and Strategies to Overcome Detrimental Effect of
Feeding Tannin – Rich Feeds. Small Ruminant Research.
McILROY, R. J. 1977. Pengantar Budidaya Rumput Tropika. Pradnya Paramita.
Jakarta.
Parakkasi, A. 1999. Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia. Penerbit
Universitas Indonesia. Jakarta.

24

Prabowo, A., D. Samaih dan M. Rangkuti. 1984. Pemampaatan Ampas Tahu
sebagai Bahan Makanan Tambahan dalam Usaha Penggemukan Domba
Potong. Prosiding Seminar Pemampaatan Limbah Pangan dan Limbah
Pertanian untuk Makanan Ternak. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Bandung.
Ratnawati, B. 2014. Identifikasi Pakan Sapi dan Kandungan Nutrisinya (Bahan
Kering, Lemak Kasar) di Kandang Kelompok Ternak Batu Ngompal
Lingsar Lombok Barat. Skripsi, Fakultas Peternakan Universiitas Mataram.
Mataram.
Sudirman dan Imran. 2006. Kerbau Sumbawa: Sebagai Konverter Sejati Pakan
Berserat. Pros. Lokakarya Nasional Usaha Ternak Kerbau Mendukung
Program Kecukupan Daging Sapi. Sumbawa, 4-5 Agustus 2006. Pusat
Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan Direktorat
Perbibitan Direktorat Jenderal Peternakan, Dinas Peternakan Propinsi Nusa
Tenggara Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
Sudirman. 2013. Evaluasi Pakan Tropis- Dari Konsep ke Aplikasi. Pustaka Reka
Cipta, Bandung.
Suhubdy, Y., Sudirman, Dahlanuddin. 2013. Komposisi Botani dan Kandungan
Nutrisi Pakan Lokal Sapi Bali. Laporan Penelitian, Fakultas Peternakan
Universitas Mataram, Mataram.
Tillman, A. D., H. Hartadi S.. Reksohadiprodjo., S. Prawirokusumo. dan S.
Lebdosoekojo. 1982. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada
University Press. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yoyakarta.
Cetakan ke-3.
Tillman, A. D., H. Hartadi S.. Reksohadiprodjo., S. Prawirokusumo. dan S.
Lebdosoekojo. 1998. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Gadjah Mada
University Press. Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Yoyakarta.
Cetakan ke-6.
Wahyuni, D. S. 2008. Fermentabilitas dan Degradabilitas In Vitro Serta Produksi
Biomassa Mikroba Ransum Komplit Kombinasi Rumput Lapang,
Konsentrat dan Suplemen Kaya Nutrien. Skripsi. Ilmu Nutrisi dan
Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
Winarno, F.G. 1982. Kimia Pangan dan Gizi. PT Gramedia. Jakarta.

25

