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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi bali merupakan  sumber daya genetik asli Indonesia, dibudidayakan   

masyarakat karena sistem pemeliharaannya mudah serta memiliki keunggulan-

keunggulan tertentu dibanding dengan sapi potong lain yang berkembang ditanah 

air. Keunggulan-keunggulan sapi bali antara lain : memiliki daya adaptasi yang 

baik terhadap lingkungan, terutama kemampuan adaptasi terhadap pakan 

berkualitas rendah, fertilitas tinggi: 83% (Guntoro, 2002), persentase karkas : 

56.9% (Barker, 1975). Conseption rate sebesar : 85,9%, persentase beranak : 70-

81% (Diwiyanto et al., 2010). Sapi bali sebagai ternak potong, memiliki 

kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan petani, pendapatan asli daerah 

dan penyediaan daging, dalam rangka pemenuhan kebutuhan  protein hewani bagi 

masyarakat Indonesia. 

Perhatian utama pemeliharaan sapi bali sebagai ternak potong, adalah upaya 

peningkatan produktivitas. Hardjosubroto (1994) menyatakan produktivitas sapi 

potong biasanya dinyatakan sebagai fungsi dari tingkat reproduksi dan 

pertumbuhan. Pertumbuhan sapi bali dipengaruhi oleh banyak faktor, dan satu 

diantaranya adalah ketersediaan pakan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. 

Oka et al. (2012) menyatakan produktivitas ternak, terutama untuk pertumbuhan  

dan  produksi, 60% dipengaruhi oleh  pakan, kandungan nutrien dan teknologi 

memformulasi ransum. 
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Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, potensial 

mengembangkan sapi bali sebagai ternak potong. Hal ini  karena didukung oleh 

beberapa faktor antara lain : Sumber daya manusia, kebijakkan Pemerintah 

menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi ternak, sumber daya padang 

penggembalaan seluas  832.228 ha (Leburaya, 2012),  ketersediaan pakan hijauan 

seperti : rumput panah (Heteropogon contortus), rumput komea (Sorghum 

nitidum), alang-alang (Imperata cilindrica), Digitaria sanginalis, Themeda 

frondosa, Brachiaria repens, Paspalum sp, Digitaria sp, leguminosae, dan daun 

pepohonan (Thalib et al., 2008).  

Rumput panah merupakan salah satu rumput alamiah, potensial dimanfaatkan 

sebagai pakan, namun kandungan protein hanya 5,91 % (Sio, 2012 unpublished 

data). Rumput panah  dengan kandungan protein rendah apabila diberikan secara 

cut and carry pada sapi bali tanpa pakan lain, menyebabkan pertumbuhan sapi bali 

menurun yang berakibat pada rendahnya pertambahan berat badan. Hal ini terjadi 

karena rendahnya protein kasar yang dikonsumsi, menyebabkan mikroba rumen 

kurang mampu bekerja secara optimal mendegradasi pakan, sehingga proses 

fermentasi didalam rumen  tidak maksimal menghasilkan metabolit rumen. 

Sehubungan dengan rendahnya protein kasar rumput panah, yang berakibat 

pada rendahnya pertumbuhan sapi bali, maka langkah yang perlu dilakukan adalah 

pemanfaatan beberapa bahan pakan dan feed supplement dengan teknologi 

formulasi ransum.  Bahan-bahan pakan yang digunakan untuk formulasi ransum 

adalah :  rumput panah, daun gamal, urea dan dedak padi. Rumput panah 
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merupakan pakan sumber energi, daun gamal sebagai pakan fungsional yang 

dapat diandalkan untuk meningkatkan protein rumput panah.  

Putra (1999) menyatakan daun gamal memiliki kandungan protein kasar dan 

total digestible nutrien (TDN) tergolong tinggi dengan laju amoniogenesis tinggi, 

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen dan aktivitasnya 

dalam menghasilkan metabolit rumen yang tinggi pula. Sutardi (1995) 

menyatakan salah satu pakan yang dapat dijadikan sebagai sumber protein mudah 

terdegradasi adalah daun gamal 66 % dari total protein yang dikandungnya dapat 

memacu sintesis protein tubuh mikroba. Dedak padi merupakan pakan sumber 

energi siap pakai. Urea merupakan sumber non protein nitrogen (NPN) yang 

dimanfaatkan sebagai sumber amonia untuk ternak ruminansia (Hartadi, 1990). 

Formulasi ransum dengan menggunakan bahan pakan rumput panah, daun 

gamal, dedak padi dan urea, secara kimiawi memiliki komposisi dan kandungan 

nutrien yang berimbang dan memadai, namun keadaan ini  belum mampu 

meningkatkan pertumbuhan sapi bali karena protein dan energi yang tersedia  

dimanfaatkan protozoa untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga 

kebutuhan protein dan energi bakteri tidak terpenuhi. Hal ini  menyebabkan 

aktivitas bakteri tidak optimal, mendegradasi pakan  sehingga  metabolit rumen 

yang dihasilkan tidak maksimal untuk pertumbuhan bakteri  maupun  sapi bali. 

Sehubungan dengan hal diatas maka perlu dilakukan pemberian bahan yang 

bersifat saponifikasi, sehingga dapat menekan  pertumbuhan protozoa dan 

meningkatkan pertumbuhan bakteri. 
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Salah satu bahan yang memiliki sifat saponifikasi adalah   air rebusan kulit 

kayu santen (Lannea coromandelica). Air rebusan kulit kayu santen diduga 

mengandung senyawa bersifat saponifikasi,  sehingga menghambat pertumbuhan 

protozoa dan meningkatkan pertumbuhan bakteri. Dengan meningkatnya 

pertumbuhan bakteri dapat meningkatkan konsumsi, kecernaan  dan metabolit 

rumen sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ternak.  

Namun belum diketahui senyawa  apa,  bagaimana peranan serta mekanisme 

kerja dan pada level berapa  air rebusan kulit kayu santen  dapat meningkatkan 

konsumsi, kecernaan dan metabolit rumen, sehingga mampu meningkatkan 

pertumbuhan sapi bali jantan.  Atas dasar pemikiran ini maka telah dilakukan 

suatu penelitian dengan judul : pemanfaatan air rebusan kulit kayu santen (Lannea 

coromandelica) untuk  meningkatkan pertumbuhan sapi bali jantan. 

 
1.2  Rumusan Masalah     

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan  dirumuskan  sebagai 

berikut : 

1. Senyawa apakah yang terdapat pada air rebusan kulit kayu santen ? 

2. Apakah air rebusan kulit kayu santen mampu meningkatkan metabolit rumen? 

3. Apakah air rebusan kulit kayu santen dapat meningkatkan pertumbuhan sapi 

bali jantan? 

4. Berapakah level optimum pemanfaatan air rebusan kulit kayu santen pada 

ransum  yang mampu menghasilkan pertumbuhan sapi bali jantan yang lebih 

baik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan   penelitian ini adalah : 

1.  Mengetahui senyawa yang terdapat pada air rebusan kulit kayu santen.  

2.  Mengetahui air rebusan kulit kayu santen   mampu  meningkatkan metabolit 

rumen. 

3.  Mengetahui  air rebusan kulit kayu santen dapat meningkatkan pertumbuhan 

sapi bali jantan. 

4.  Mengetahui level optimum pemanfaatan air rebusan kulit kayu santen  

pada ransum yang mampu menghasilkan pertumbuhan sapi bali jantan yang 

lebih baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi tentang pemanfaatan 

air rebusan kulit kayu santen (Lannea coromandelica) untuk meningkatkan 

pertumbuhan sapi bali jantan. Manfaat lain adalah sebagai sumber informasi 

pengembangan ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan air rebusan kulit kayu 

santen. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Karakteristik Sapi Bali 

Sapi bali merupakan sapi potong asli Indonesia, hasil domestikasi banteng 

(Bibos banteng). Sapi bali  hingga saat ini masih hidup liar di Taman Nasional 

Bali Barat, Taman Nasional Baluran, dan Taman Nasional Ujung Kulon. Sapi asli 

Indonesia ini sudah lama didomestikasikan oleh suku Bali di Pulau Bali dan 

sekarang sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesi. Sapi bali berukuran 

sedang, memiliki dada dalam, tidak berpunuk, dan berkaki ramping. Cermin 

hidung, kuku dan bulu ujung ekornya berwarna hitam. Kaki di bawah persendian 

karpal dan tarsal berwarna putih. Kulit berwarna putih juga dijumpai pada bagian 

pantat dan pada paha bagian dalam. Kulit berwarna putih tersebut berbentuk oval 

(white mirror). Warna bulu sapi bali  betina berwarna merah bata, sedangkan  

warna bulu sapi jantan setelah dewasa berubah dari merah bata  menjadi  hitam 

(Utomo, 2012). 

Oka et al. (2012) menyatakan sapi bali yang telah dikenal sebagai salah satu 

bangsa sapi lokal Indonesia memiliki sifat karakteristik yang berbeda dengan 

bangsa sapi lain di dunia yaitu sifat kualitatif dan kuantitatif. Sifat kualitatif sapi 

bali sangat mudah dikenali dari fenotip warna yang dimiliki, adanya tanduk pada 

kedua jenis kelamin (jantan dan betina) dengan bentuk yang spesifik, ketahanan 

terhadap cuaca yang panas (heat tolerance yang tinggi), mampu beradaptasi pada 

situasi pakan yang kurang baik atau kualitas yang rendah. Khusus pada sapi betina 

6 



7 

gejala berahi mudah diketahui, dari kondisi tanduknya dapat diketahui apakah sapi 

tersebut masih dara atau sudah pernah melahirkan dan berapa jumlah pedet/anak 

yang pernah dilahirkan dengan melihat “ cincin tanduk”nya. 

Sifat kuantitatif meliputi sifat produksi dan reproduksi. Sifat produksi : 

sebagai ternak penghasil daging, sapi bali mampu hidup dalam situasi pakan yang 

kualitasnya rendah, tahan terhadap cuaca panas dan memiliki sifat produksi dan 

reproduksi yang cukup baik. persentase karkas tinggi dan pada pemeliharaan 

intensif di feedlot responnya cukup baik. Barker (1975) menyatakan sapi bali 

memiliki persentase karkas  rata-rata 56,9%  lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan sapi madura dengan persentase karkas 47,9% dan sapi ongole hanya 

44,9%.  

Sifat reproduksi : Sapi bali telah dikenal sebagai bangsa (breed) sapi yang 

memiliki fertilitas terbaik. Gejala berahi ditunjukkan dengan jelas dan mudah 

diketahui. Payne dan Rollinson (1973) melaporkan bahwa lama berahi sapi bali 

rata-rata 23 jam yang berkisar antara 18-24 jam, lebih lama dari bangsa sapi lain 

di dunia. Oleh karena sifat inilah sapi bali memiliki kesempatan yang lebih lama 

untuk kawin dan dengan demikian fertilitasnya lebih tinggi.  Darmadja (1990) 

melaporkan fertilitas sapi bali di Bali berkisar antara 83-86%, angka kelahiran 

(calving rate) sapi bali di Bali antara 80-90 % (Payne dan Rollinson, 1973). 

Sugeng  (2006)  menyatakan  sapi bali merupakan  keturunan dari  sapi liar 

yang disebut banteng (Bos bibos atau Bos sondaicus) yang telah mengalami 

proses penjinakan (domestikasi) berabad-abad lamanya.  
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Sapi bali sebagai salah satu bangsa sapi, memiliki ciri-ciri yang berbeda 

dengan bangsa sapi lain yaitu : bentuk tubuh menyerupai banteng, tetapi ukuran 

tubuh lebih kecil akibat proses penjinakan, dada dalam padat, warna bulu waktu 

masih pedet sawo matang atau merah bata, setelah dewasa betina tetap merah 

bata, sedangkan jantan berwarna kehitam- hitaman, jantan dan betina pada bagian 

ke empat kaki dan pantat berwarna putih, kepala agak pendek, dahi datar, tanduk 

pada jantan tumbuh agak ke bagian luar kepala, sedangkan pada yang betina agak 

ke dalam, kaki pendek, tinggi sapi dewasa 130 cm, berat badan rata-rata untuk 

jantan kurang lebih 450 kg dan betina berkisar dari 300-400 kg, karkas 57 % 

(Sudarmono dan Sugeng, 2008). 

Guntoro (2002) menyatakan sapi bali memiliki ciri-ciri tersendiri (khusus) 

yang berbeda dengan bangsa sapi lainnya, yakni sapi yang memiliki ras  murni,  

merupakan hasil domestikasi langsung dari banteng liar, yang kini masih ditemui 

dihutan Ujung Kulon (Jawa Barat), Ujung Wetan (Jawa Timur) dan Taman 

Nasional Bali Barat. Warna dan bentuk tubuh persis seperti banteng liar. Sapi bali 

jantan  maupun betina memiliki warna  putih pada bagian kaki dan  pantat. 

   Sapi bali  selain memiliki ciri umum juga memiliki beberapa ciri yang 

spesifik yakni pada sapi jantan memiliki warna bulu badan hitam (kecuali kaki 

dan pantat), tanduk agak dibagian luar dari kepala mengarah latero dorsal dan 

membelok dorso cranial. Tubuh relative lebih besar dibanding dengan sapi betina, 

berat sapi dewasa rata rata 350-450 kg dan tinggi badan 130-140 cm. 

Sapi betina memiliki ciri : warna bulu merah bata (kecuali kaki dan pantat), 

tanduk  agak dibagian dalam dari kepala, mengarah latero dorsal dan membelok 
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dorso medial, tubuh relatif lebih kecil dibandingkan  dengan sapi jantan dan berat 

sapi dewasa 250-350 kg. Sapi bali memiliki keunggulan : daya adaptasi yang baik 

terhadap lingkungan (suhu, pakan, dan penyakit), fertilitas tinggi (83%), produksi 

karkas 56% (Guntoro, 2002). 

Yupardhi (2009) menyatakan sapi bali mempunyai beberapa keunggulan 

antara lain : kesuburan  (kemampuan reproduksi) tinggi, daya tahan tubuh tinggi 

terhadap panas (adaptasi terhadap lingkungan tropis heat tolerance sangat baik), 

daya cerna unsur nitrogen (N) dalam hijauan bergizi rendah lebih tinggi 

dibandingkan dengan sapi jenis lainnya, persentase karkas tinggi, calving rate  

(83%), calving interval (379 hari) dan tahan caplak. 

 

2.2 Bahan Pakan  

Utomo (2012) menyatakan bahan pakan (feedstuff) adalah segala sesuatu 

yang dapat dimakan, dicerna sebagian atau seluruhnya untuk dapat diabsorpsi dan 

bermanfaat serta tidak mengganggu kesehatan pemakannya. Bahan pakan meliputi 

: bahan pakan berserat,  bahan pakan penguat dan bahan pakan tambahan.  Kamal 

(1998) menyatakan bahan pakan adalah setiap bahan yang dapat dimakan, disukai 

dan dapat dicerna sebagian atau keseluruhan dan bermanfaat bagi ternak. 

Adiwimarta (2012) menyatakan bahan pakan secara internasional dibagi  

menjadi delapan kelas sesuai degan komposisi kimiawi dan kandungan nutriennya 

yang antara lain : roughage, forage, silage, bahan pakan sumber energy, bahan 

pakan sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin dan bahan aditif. 
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Kamal (1998) menyatakan pakan adalah  satu macam atau campuran lebih 

dari satu macam bahan pakan yang disediakan untuk ternak. Pakan adalah 

campuran beberapa bahan baku pakan baik sudah lengkap maupun belum, disusun 

secara khusus dan mengandung nutrisi yang mencukupi kebutuhan ternak untuk 

dapat digunakan sesuai dengan jenis ternaknya (Adiwimarta, 2012). 

Menurut  Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2009,  pakan 

adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang 

tidak diolah yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi 

dan berkembang biak. 

Kualitas hijauan dikelompokkan atas : kelompok hijauan  berkualitas rendah : 

protein kasar dibawah 4 %, energy dibawah 40 % TDN, sedikit atau tidak ada 

vitamin. Contohnya jerami padi, jerami daun jagung dan pucuk tebu. Kelompok 

hijauan yang berkualitas sedang,  protein kasarnya berkisar antara  5-10% dari 

bahan kering, energy berkisar antara 41-50 % TDN dari bahan kering, kalsium 

(Ca) sekitar 0,3 % dari bahan kering. Contohnya rumput alamiah, rumput 

lapangan, rumput gajah, rumput raja, rumput setaria dan rumput lainnya. 

Kelompok hijauan berkualitas tinggi, protein kasarnya diatas 10 %, energy diatas 

50 % TDN  bahan kering, kalsium diatas 1 %  bahan kering dan kandungan 

vitamin A tinggi. Contohnya : lamtoro, kaliandra, gamal, alfalfa dan daun umbi-

umbian (Acker, 1971) dalam Oka et al. (2012).   

 
2.2.1 Rumput Panah 

Rumput lapangan merupakan bahan pakan hijauan yang tumbuh secara liar 

dipadang penggembalaan, tegalan, semak-semak, pinggir jalan, pematang dan 
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sebagainya dengan karakteristik tumbuh sendiri, tidak ditanam dan tidak 

dipelihara, rendah produksinya serta memiliki kandungan gizi : bahan kering (BK) 

21,60%, protein kasar (PK) 10,20 %, energi (TDN) 52 %, kalsium (Ca)0,37%, 

phosphor  0,23 % dan air  76 % (Rukmana, 2005). 

Sumadi (1985) menyatakan rumput lapangan di pulau Timor memiliki kadar 

protein rendah yakni 6,6 %, bahan kering  30,14 %, lemak  1,79 % dan BETN  

47,04 %. Siregar (2008) menyatakan  rumput lapangan sebagai pakan hijauan 

memiliki komposisi kimia sebagai berikut : bahan kering  21,8 %, protein kasar  

6,7%, serat kasar  34,2 %, lemak kasar  1,8 %, TDN 56,2 %. 

Adiwimarta (2012) menyatakan rumput lapangan memiliki komposisi kimia 

antara lain : bahan kering  21,5 %, bahan organik 81,0 %, protein kasar  12,4 %, 

serat kasar  29,2 %, ekstrak ether  1,5 % dan TDN 56.3 %. Hendrik et al. (2007) 

menyatakan kandungan nutrien yang terdapat pada rumput lapangan adalah : 

bahan kering 80,39%, protein kasar  2,73 %, lemak kasar  1,14 %, serat kasar 

40,01 %, bahan ekstrat tanpa nitrogen 42,23 % dan total digestible nitrogen   

73,81 %.  

Thalib et al. (2008) menyatakan rumput lapangan yang  dominan di Pulau 

Timor adalah  rumput panah (Heteropogon contortus), Hun kolkuna (Digitaria 

sanguinalis), rumput komea (Sorghum nitidum), rumput alang-alang (Imperata 

cilindrica), Themeda frondosa, Brachiaria repens, Paspalum sp, Digitaria sp. 

Wikipedia (2013) menyatakan rumput panah merupakan tumbuhan tropical 

dan tahunan,  dengan sistem  klasifikasi ilmiah sebagai berikut: 
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Kingdom : Plantae,  

Unranked : Angiosperm/Monocot/Commelinids 

Ordo : Poales,  

Family : Poaceae,  

Sub Family : Panicoideae, 

Rumpun : Andropogoneae, 

Genus  : Heteropogon,  

Spesies : Heteropogon contortus (L) 

 : Andropogon contortus 

 : Heteropogon hirtus (Pers) 

 

                                      Gambar : 2.1 Heteropogon contortus 

 

Rumput panah atau rumput  marakan / benjeng-benjeng adalah tumbuhan 

perennial, adaptasi  baik pada tanah dengan kesuburan rendah, bentuk  bervariasi, 

daun berwarna dan  lebar daun berukuran  0,2 – 1,2 cm dan pada tanah yang subur  

tinggi mencapai: 0,5-1,5 m. Ranting batang lebih tinggi terutama pada waktu 

berbunga. Daun dan pelepah hijau keabu-abuan dan biasanya bulu hilang atau 

bulu sedikit menyebar, helai daun membungkus pucuk, sehubungan dengan tapak 
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ketika dewasa. Panjang 3 – 30 cm, lebar 2 – 8 mm tertutup pada ujung, selaput 

ligule panjang 1 mm, dasar pelepah daun secara tertekan menyamping. 

Protein kasar rumput panah ketika masih muda, jarang meningkat diatas 10 

%, pada akhir musim hujan dan awal musim kemarau protein kasar rumput panah 

menurun menjadi 4-6 % dan pada waktu  akhir musim panas turun menjadi 2-3 %. 

Kecernaan protein juga rendah dibanding dengan beberapa spesies seperti 

Panicum maximum dan Chloris gayana. Protein kasar rumput panah  saat masih 

muda 9 %, sedangkan panicum maximum 16 % dalam waktu yang sama. 

Konsumsi dan kecernaan menurun cepat  sejalan dengan umur rumput dan 

tingkat pertumbuhan, contoh pada tanaman yang  cepat berbunga kecernaan bahan 

kering 34%, protein kasar 6,6%, ADF 22% dan  NDF 52 % dibanding dengan 

tumbuhan dewasa  kecernaan bahan kering 42%, protein kasar 4,4 %, ADF  32 % 

dan NDF : 64 %. Palatabilitas rumput panah tinggi terutama pada waktu muda, 

tetapi menjadi kurang disukai pada umur dewasa. Pada akhir musim pertumbuhan 

Heteropogon contortus hanya dimakan jika disuplementasi dengan urea, molasses 

dan additif. 

Sio (2011) menyatakan rumput panah mempunyai kandungan nutrien bahan 

kering  39,22 %, bahan organik   34,39 %, protein kasar   1,12 %, serat kasar  

14,03 %, GE (kcal/kg)  1467,19. Sio (2012, unpublished data) menyatakan 

komposisi kimia rumput panah terdiri atas : bahan kering  98,77%, protein kasar  

5,91 %, serat kasar   28,70 %, lemak kasar   3,89 %, abu  9,79%, GE (Kkal/g) 

3983.3. 
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2.2.2 Gamal (Glyricidia sepium) 

Gamal (Glyricidia sepium) merupakan kelompok leguminosae atau polong-

polong, tergolong dalam sub family Papilionaceae yaitu berbunga kupu-kupu. 

Tanaman liriksidia mempunyai sifat gugur daun, diameter batang bisa mencapai 

40 cm, percabangan rendah tegak, pertumbuhan cabang menjorong keatas, daun 

majemuk menyirip, jumlah anak daun 5-20, bentuk daun oval, bulat telur, warna 

bawah bagian daun buram, beraroma getir, bunga berbentuk tandan, tumbuh di 

ketiak daun, panjang tandan 10-15 cm, polong berbentuk garis memanjang 

berukuran panjang 6-15 cm, lebar 1,5-2 cm, berisi 4-8 butir biji, berwarna hijau 

pada waktu muda dan kuning sampai coklat bila sudah tua.  Daunnya dapat 

digunakan sebagai sumber pakan ternak (Purwanto, 2007). 

Nitis (2007) menyatakan gamal termasuk Suku : Robinieae, Family : 

Leguminosae, Sub family : papilionoideae dan Genus : Glyricidia yang terdiri 

dari 3 spesies yaitu : Glyricidia brenningii (Harins) Lavin, Glyricidia maculate 

(H.B.K) Teudel dan Glyricidia sepium (Jacquin). Utomo (2012) menyatakan 

gamal merupakan tanaman berukuran sedang dan cepat pertumbuhannya, serta 

kandungan proteinnya cukup tinggi, sehingga baik untuk pakan walaupun 

mengandung zat anti kualitas kumarin. 

Adiwimarta (2012) menyatakan gamal merupakan hijauan pakan yang sering 

digunakan sebagai pakan sapi dengan komposisi kimia antara lain :  bahan kering 

(BK) 18,1 %, bahan organik (BO) 89,1%, protein kasar (PK) 23,5 %, serat kasar 

(SK) 24,8%, estrak ether (EE) 2,82 %, dan TDN  62,6 %. 
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Sutardi (1995) menyatakan  daun gamal merupakan salah satu pakan yang 

dapat dijadikan sebagai sumber protein mudah terdegradasi, dimana 66% dari 

total protein yang dikandungnya dapat memacu sintesis protein tubuh mikroba. 

Nitis (2007) menyatakan sebagai pakan hijauan, daun gamal merupakan sumber 

zat makanan bagi ternak dengan komposisi kimia sebagai berikut : protein kasar 

(PK)  35,92 %, serat kasar (SK)  15,01 %, lemak (EE)  3,42 %, ekstrak bebas 

nitrogen (NFE)  47,31 %, abu  8,34% dan energi bruto (GE)  4,55 k cal/kg. 

Daun gamal memiliki kandungan protein kasar dan TDN tergolong tinggi 

dengan laju amoniogenesis tinggi, sehingga dapat meningkatkan partumbuhan 

mikroba rumen dan aktivitasnya dalam menghasilkan metabolit rumen yang tinggi 

pula (Putra, 1999). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa suplementasi daun gamal 25 % dan 50% 

dapat meningkatkan berat badan 439 g/ekor/hari dan 703 g/ekor/hari lebih besar 

dari yang diberi rumput unggul saja. Meningkatkan  suplementasi menjadi 75 % 

daun gamal menyebabkan pertambahan berat badan hanya 310 g/ekor/hari lebih 

rendah dari yang disuplementasi 25 % dan 50%. Hal ini  karena dengan 

meningkatnya suplementasi gamal akan menurunkan konsumsi  yang disebabkan 

oleh gamal yang mengandung zat penghambat yang mulai berpengaruh pada 

suplementasi diatas 50 %. Oleh sebab itu untuk pertumbuhan maksimal proporsi 

gamal  dalam ransum tidak lebih dari 50 % (Nitis, 2007). 

 

2.2.3 Dedak Padi 

Dedak padi merupakan hasil samping dari pemisahan beras dengan sekam 

(kulit gabah) pada gabah yang telah dikeringkan melalui proses pemisahan  



16 

dengan digiling atau ditumbuk yang dapat digunakan sebagai pakan ternak 

(Nursiam, 2011). Bidura et al. (2008) menyatakan dedak padi merupakan limbah 

dari proses pengolahan gabah dan tidak dikonsumsi oleh manusia dengan 

komposisi kimia sebagai berikut  air : 10,90 %, protein kasar : 13,60 %, lemak 

kasar : 6,20 %, serat kasar : 8,0 %, nitrogen : 50,80 % dan abu : 8,50 %.  

Rukmana (2005) menyatakan dedak padi merupakan bahan makanan limbah 

pengolahan pertanian yang mudah tersedia diberbagai tempat dengan kandungan 

zat gizi sebagai berikut : bahan kering : 87 % , protein kasar : 13 %, TDN : 68 %, 

kalsium : 0,86 %, phosphor : 1,39% dan air : 13 %. Siregar (2008) mengatakan  

dedak padi memiliki komposisi kimia,  bahan kering : 89,6 %, protein kasar : 15,9 

%, energi (TDN) : 67 %, serat kasar  : 8,5 %, lemak kasar : 9,1 %. Sio (2012 

unpublish data) menyatakan komposisi kimia dedak padi adalah : bahan kering : 

94,03%, protein kasar : 8,81 %, serat kasar : 17,37 %, lemak kasar  : 11,95 %, abu 

: 13,67 %, GE (Kkal/g) : 4252.7. 

Adjie dan Nurfitriani (2015) menyatakan dedak padi adalah hasil ikutan dari 

proses penggilingan padi menjadi beras yang berfungsi sebagai pakan ternak. 

Dedak padi merupakan limbah pengolahan padi menjadi beras dan kualitasnya 

bermacam-macam tergantung dari varietas padi dan digunakan sebagai pakan 

ternak dengan karakteristik : mempunyai struktur yang cukup kasar, mempunyai 

bau khas wangi dedak, berwarna coklat dan tidak menggumpal (Saputro, 2015). 

Rasyaf (2002) menyatakan dedak padi yang berkualitas baik mempunyai ciri fisik 

seperti : baunya khas,  tidak tengik, tekstur halus, lebih padat dan mudah 

digenggam karena mengandung sekam yang rendah.  
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Proporsi pemakaian dedak padi dalam ransum ternak tergantung pada tujuan 

pemeliharaan ternak. Secara umum dapat dianjurkan pemberian dedak padi untuk 

ruminansia  adalah 30 – 40 % dari bahan kering yang dikonsumsi. Sunarso (1980) 

menyatakan  bahwa pemberian dedak padi sebanyak 30 % lebih baik dari pada 

pemberian dedak sebanyak 45 %.  

 

2.2.4 Urea 

Urea  merupakan senyawa organik yang terdiri atas unsur karbon (C), 

hydrogen (H), oksigen (O) dan nitrogen (N) dengan rumus kimia CO(NH2)2.  

Hartadi (1990) menyatakan urea adalah bahan kristal putih yang mudah larut, 

dipergunakan sebagai sumber NPN untuk ruminansia. Urea digunakan sebagai 

sumber amonia karena bersifat alkali dan tidak menimbulkan pencemaran 

lingkungan karena sifatnya yang mudah hilang atau menguap. 

Urea sebagai bahan pakan hanya dapat diberikan kepada sapi dalam jumlah 

sangat terbatas yakni 2%  dari seluruh ransum yang diberikan. Jika terlalu banyak 

menimbulkan keracunan (Sugeng, 2006).  Urea  diberikan pada ruminansia dalam 

jumlah berlebih dengan mudah dihidrolisis oleh urease mikroba menjadi amonia 

dan CO2. Apabila kecepatan pembentukan ammonia lebih besar dari pada 

penggunaannya maka amonia akan diserap ke dalam darah dan menyebabkan 

keracunan. Keracunan disebabkan oleh terbentuknya amonium carbamat (Arora, 

1995). 
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Stanton dan Whittier (2006) menyatakan suplementasi urea dapat digunakan 

sebagai sumber amonia (nitrogen) tetapi urea cepat melepas N dalam rumen dan 

dapat memproduksi amonia dengan cepat sehingga bila pemberiannya berlebihan 

akan menyebabkan keracunan bahkan dapat menyebabkan kematian. Huntington 

et al. (2006) melaporkan bahwa urea dihidrolisis dengan cepat dalam rumen dan 

puncak produksi amonianya dicapai pada 1 jam setelah pemberian urea. 

 
2.2.5  Kayu Santen (Lannea coromandelica) 

Kayu santen merupakan salah satu tumbuhan dengan tinggi mencapai 10-20 

m, tumbuh disemua jenis tanah, akar dalam, batang besar, kulit tebal mengandung 

air serta daun dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, obat, dan pupuk. Di 

Indonesia, kayu Lannea coromandelica memiliki nama lokal yang beragam, 

seperti di Bali dikenal dengan kayu santen, Di Sulawesi  (kayu jawa),  di Jawa 

(kayu jarah), di Nusa Tenggara Timur (kayu reo atau ende).  Di India Lannea 

coromandelica disebut dengan “ The Indian Ash Tree”. 

Amin dan Yuliana (2013) menyatakan Lannea coromandelica memiliki ciri 

morfologis : akar tunggang, batang coklat, permukaan berbingkul-bingkul, 

mengeluarkan getah, ranting besar, permukaan licin, tinggi mencapai 10 – 20 m, 

daun lanset, bagian atas berwarna hijau tua dan bagian bawah hijau muda, daun 

majemuk menyirip ganjil dengan anak daun 5-13, bunga malai, buah memanjang 

dan miring. Dalam sistem klasifkasi tumbuhan, Lannea coromandelica termasuk 

dalam :  
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Kingdom      : Plantae (Tumbuhan) 

Divisio          : Magnoliophyta (Tumbuhan Berbiji Tertutup) 

Kelas      : Magnoliopsida ( Tumbuhan Berkeping Dua ) 

Ordo/Bangsa   : Sapindales (Tumbuhan Berbunga) 

Family : Anacardiacea (Tumbuhan Berbentuk Pohon) 

Genus          : Lannea 

Spesies : Lannea coromandelica 

 
Nitis (2001) menyatakan kayu santen sangat tahan terhadap kekeringan 

karena mempunyai kulit batang yang sangat tebal. Daun kayu Lannea 

coromandelica cukup baik sebagai sumber hijauan terutama pada waktu musim 

kering, namun pada musim kering daunnya rontok dengan produksi daun relatif 

rendah. Sio (2012 unpublished data) menyatakan komposisi kimia kulit Lannea 

coromandelica : bahan kering : 20,12 %, Abu  : 1,61 %, protein kasar   : 0,46 %, 

serat kasar :  4,79 %, lemak kasar :  1,02 % dan GE (kcal/kg) : 3937.4.  

Nitis et al. (1985) menyatakan komposisi daun kayu Lannea coromandelica 

pada musim kemarau berdasarkan  bahan kering (BK)  28,28 %, protein kasar 

(PK) 15,62 %,  serat kasar (SK) 10,79%, lemak kasar 6,27%, karbohidrat mudah 

dicerna (NFE)  57,33 %, abu  9,99 %, TDN  66,33 %  dan GE (kcal/kg)  4400. 

Komposisi daun kayu Lannea coromandelica pada musim hujan : BK  21,26 %, 

PK  20,26 % , SK 7,34 %, EE  2,85 %, NFE  60,09 %, abu   0,46 %, TDN  74,42 

%  dan GE (kcal/kg)  4598. All Atas (1983) menyatakan komposisi kimia daun 

Lannea coromandelica adalah : PK 17.5 %, BK  26.9 %, SK  12,5 %, Abu         

9.4 %.       
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                                 Gambar : 2.2 Lannea coromandelica. 

 

Amin dan Yuliana (2013) menyatakan kayu Lannea coromandelica 

mengandung tannin, alkaloid, steroid. Sio (2014 unpublish data) menyatakan  

rebusan kulit  kayu santen mengandung senyawa tanin, fenolik, saponin dan 

flavonoid. Stalin et al. (2013) menyatakan Lannea coromandelica memiliki 

phytochemia terdiri atas : karbohidrat, tanin, flavonoid, alkaloid, protein dan 

asam-asam amino, saponin dan steroid. Oka et al. (2012) menyatakan tanin 

merupakan zat anti nutrisi yang dapat membahayakan kesehatan ternak dan 

terdapat pada hijauan pakan ternak seperti : daun gamal, kaliandra, sorghum, ubi 

dan kacang-kacangan. Selanjutnya dikatakan  tanin dapat menimbulkan 

penurunan palatabilitas dan penurunan pencernaan protein. 

Leinmuller et al. (1991) menyatakan tanin adalah senyawa polifenol alami 

dan merupakan group yang penting dalam unsur-unsur sekunder tanaman, bersifat 

larut dalam air dengan berat molekul 500-3000 serta mampu mengikat alkaloid, 

gelatin dan protein. Kemampuan tanin untuk membentuk kompleks dengan 
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protein lebih besar dibandingkan dengan karbohydrat maupun polimer lainnya 

(Hagerman, 1989). Kompleks tanin dan protein yang terbentuk oleh ikatan 

kovalen merupakan ikatan yang paling stabil dibandingkan dengan ikatan 

hidrogen, ikatan ionik atau ikatan hidrofobik. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi tanin – protein antara lain : 

karakteristik tanin (bobot molekul, struktur dan heterogenitasnya), karakteristik 

protein (komposisi asam-asam amino, titik isoelektrik) dan kondisi pereaksi ( pH, 

temperatur, komposisi pelarut, waktu). 

Kurniawan (2012) menyatakan fenolik merupakan senyawa yang banyak 

ditemukan pada tumbuhan, memiliki cincin aromatik satu atau lebih gugus 

hidroksil (OH-) dan gugus lain penyertanya. Senyawa fenol disebut polifenol 

karena memiliki gugus hidroksil lebih dari satu. Senyawa fenol mempunyai 

struktur yang khas yaitu memiliki satu atau lebih gugus hidroksil yang terikat 

pada satu atau lebih cincin aromatik benzena. Contoh senyawa fenolik antara lain 

: fenolik sederhana, fenil propanoid, lignan, asam ferulat dan etil ferulat. 

Senyawa fenolik merupakan senyawa bahan alam yang cukup luas 

penggunaannya. Kemampuannya sebagai senyawa biologik aktif memberikan 

suatu peran yang besar bagi kepentingan manusia. Pada industri makanan dan 

minuman, senyawa fenolik berperan sebagai zat pewarna dan anti oksidan. Pada 

industri farmasi dan kesehatan, senyawa fenolik digunakan sebagai anti oksidan, 

anti mikroba, anti kanker. Contoh obat anti kanker : podofilotoksan, anti malaria  

(kuanina), obat demam (aspirin). 
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Polifenol merupakan senyawa metabolit sekunder tanaman dengan berbagai 

struktur dan konsentrasi yang bervariasi. Polifenol secara garis besar dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : tanin yang dapat mengikat dan mengendapkan 

protein dan fenol non tanin yang tidak dapat mengendapkan protein. Keberadaan 

polifenol pada tanaman umumnya berperan sebagai agen proteksi atau mekanisme 

pertahanan dari serangan herbivora, serangga maupun mikroba (Scalbert, 1991). 

Makkar (2003) menyatakan polifenol mempunyai efek biologis baik yang 

bersifat positif maupun negatif tergantung pada konsentrasi serta sumber tanaman. 

Jayanegara et al. (2010) menyatakan efek positif polifenol antara lain : 

meningkatkan efisiensi penggunaan protein ransum, pertumbuhan ternak yang 

lebih cepat, meningkatkan produksi susu, fertilitas, mencegah terjadinya bloat 

serta menghambat infeksi nematoda. Efek positif ini umumnya terjadi pada 

konsentrasi rendah hingga medium. Pada konsentrasi tinggi, polifenol dapat 

mengurangi konsumsi ransum karena rasa yang astringent serta menurunkan 

kecernaan. 

Scalbert (1991) menyatakan polifenol dalam konsentrasi tinggi menyebabkan 

efek toksik pada mikroba rumen melalui mekanisme inhibisi ensim, rusaknya 

dinding sel dan atau membran mikroba, serta pengikatan berbagai jenis mineral. 

Efek toksik polifenol pada ternak ruminansia diantaranya adalah : menyebabkan 

perdarahan pada saluran pencernaan, nekrosis hati dan kerusakan ginjal (Reed, 

1995). Makkar (2003) menjelaskan bahwa efek toksik yang terjadi disebabkan 

absorbsi derivat produk hasil degradasi  tanin dapat dihidrolisis (degradasi parsial 
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oleh mikroba rumen) kemudian konsentrasi fenol didarah meningkat, sementara 

kapasitas hati dalam mendektosifikasi fenol tersebut terbatas. 

Menurut Freudenberg (dalam Mc Leod, 1974) tannin dibagi dalam 2 bentuk 

yakni hydrolysable tannins (HT) dan condens tannins (CT). Hydrolysable tannins 

dibagi menjadi 2 yakni :  gallotannins dan elagitannins sedangkan condens tannins 

dibagi menjadi 2 bentuk yaitu saturated ring system (katekin, flavanones dan 

flavononols) dan unsaturated ring system (anthocyanidins, flavonones dan 

flavonols). 

Abrianto (2011) menyatakan tannin merupakan zat anti nutrisi pakan ternak 

sapi, namun dalam jumlah yang tidak melebihi tingkat optimum, memiliki efek 

positif yakni membantu usus mencerna dan menyerap protein secara langsung 

yaitu membentuk ikatan-ikatan tannin-protein yang dapat mencegah degradasi 

protein dalam rumen. 

Keberadaan tannin berdampak positif jika ditambahkan pada pakan yang 

tinggi akan protein baik secara  kualitas maupun kuantitas. Hal ini disebabkan 

protein yang berkualitas tinggi dapat terlindung oleh tannin dari degradasi 

mikroorganisme rumen, sehingga lebih tersedia pada saluran pencernaan pasca 

rumen. Lowry (1990) dalam Oka et al. (2012) bahwa condens tannin (CT) yang 

kandungannya melebihi dari 5 % dapat mencegah bloat dan berperan sebagai 

protektor protein pakan. 

Harborne (1987) menyatakan saponin adalah golongan senyawa glikosida 

yang mempunyai struktur steroid dan mempunyai sifat-sifat khas dapat 

membentuk larutan koloidal dalam air dan membentuk buih atau busa bila 
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dikocok. Saponin adalah glikosida yang berinteraksi dengan kolesterol yang ada 

di membran dari sel protozoa dan menyebabkan lysis sel (Hess et al., 2003). 

Saponin merupakan senyawa hasil metabolit sekunder yang banyak 

dihasilkan oleh tanaman yang dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok yaitu 

saponin steroid dan triterpenoid. Cheeke (2001) dan Miah et al. (2004) 

menyatakan penggunaan tanaman yang mengandung saponin atau ekstrak saponin 

pada ternak ruminansia dan non ruminansia dapat meningkatkan kualitas dan 

produksi ternak. 

Wallace et al (1994), Makkar et al. (1998) menyatakan pemberian saponin 

atau ekstrak saponin pada ternak ruminansia sebagai pakan tambahan dapat 

mengurangi kadar amonia dan bau pada kotoran ternak dan memiliki aktivitas anti 

protozoa sehingga dapat menekan jumlah protozoa dalam rumen. Magdalena et al 

(2013)  menyatakan flavanoid adalah bagian dari komponen senyawa fenol suatu 

tanaman selain tanin yang berguna sebagai penambah nafsu makan, mengurangi 

asupan pakan dan meningkatkan pigmen. 

 

2.3 Pengukuran Kecernaan Pakan 

Pengukuran kecernaan merupakan salah satu metode evaluasi pakan yang 

dapat secara langsung mengetahui ketersediaan nutrisi untuk ternak. Teknik 

evaluasi pakan dapat  dilakukan dengan cara in-vitro (tabung), in situ / in-sacco 

(rumen dan usus) dan in-vivo (Adiwimarta, 2012). Metode pengukuran kecernaan 

secara in-vitro adalah suatu pendugaan kecernaan secara tidak langsung yang 

dikerjakan di laboratorium dengan meniru proses yang terjadi di dalam saluran 



25 

pencernaan ternak ruminansia (Pell et al., 1993). Metode in-vitro ada beberapa 

macam antara lain : metode Tilley dan Terry (1963), metode in-vitro bath 

fermentation dan metode kelarutan Vente dan Demarquilly (1978). Keuntungan 

metode in-vitro adalah : waktu lebih singkat, biaya rendah, berkurangnya 

pengaruh ternak, dapat dikerjakan menggunakan banyak sampel pakan sekaligus, 

dapat digunakan sebagai screening. 

Metode in-situ / in-sacco adalah suatu metode kantong nilon  berdasarkan 

incubasi dalam kantong nilon didalam rumen melalui hewan yang difistula, 

kemudian bahan sampel yang hilang dari kantong nilon diukur. Metode ini dapat 

digunakan untuk mengetahui data kecernaan atau degradasi nutrisi pakan. Orskov 

dan Mc Donald (1979) mendeskripsikan metode ini untuk estimasi degradabilitas 

protein di dalam rumen 

Metode in-vivo merupakan salah satu  metode untuk mengukur nutrisi pakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh ternak. Namun, sangat sulit untuk mengetahui 

kecernaan riil nutrisi pakan secara in-vivo. Hal ini disebabkan oleh adanya 

intervensi mikroba dan fraksi endogen dalam proses kecernaan  sehingga hasil 

yang didapatkan merupakan suatu kecernaan semu. Artinya apabila kecernaan 

diukur dari nutrisi yang dikonsumsi dikurangkan dengan nutrisi diekskresikan 

maka kecernaan yang didapatkan merupakan kecernaan semu, terutama pada 

pengukuran kecernaan protein dan bahan organik (Adiwimarta, 2012). 
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2.4 Pencernaan dan Metabolisme Nutrien  pada Ruminansia 

Pencernaan  merupakan  suatu proses penghalusan bahan makanan menjadi 

partikel-partikel yang lebih kecil atau penguraian bahan makanan dari molekul 

besar menjadi molekul yang lebih kecil yang terjadi  dalam alat pencernaan baik 

yang bersifat fisik dan kemis (Putra, 2004). 

Tillman et al. (1984) menyatakan pencernaan adalah proses pemecahan zat 

zat gizi organik menjadi senyawa-senyawa yang kecil sebelum masuk melalui 

dinding saluran pencernaan kedalam darah dan saluran limpa. Pencernaan pakan 

merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi pada pakan selama berada di 

dalam saluran pencernaan sampai memungkinkan terjadinya suatu penyerapan.  

Penyerapan  adalah pemasukan bahan makanan yang dapat dicerna melalui 

selaput lendir usus dalam darah dan limpe (Tillman et al., 1984). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kecernaan : penyiapan pakan, jumlah pakan, komposisi 

ransum, jenis hewan, komposisi zat-zat makanan, bentuk fisik bahan makanan, 

lemak, defisiensi zat makanan dan anti nutrisi. 

Proses pencernaan pada ternak ruminansia dapat terjadi secara mekanis 

dimulut,  fermentatif oleh mikroba rumen dan secara hidrolisis oleh enzim-enzim 

pencernaan (Sutardi, 1980). Proses pencernaan makanan pada ternak ruminansia 

relatif lebih kompleks dibanding dengan proses pencernaan pada jenis ternak 

lainnya karena mempunyai rumen (perut beludru), reticulum (perut jala),  omasum 

(perut buku), dan  abomasum (perut sejati). Rumen dan retikulum sering 

dipandang sebagai organ tunggal yang disebut retikulorum. Ukuran rumen dan 

retikulum sangat besar mencapai 15 – 22 % dari berat tubuh ternak (Sutardi, 
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1981). Jumlah tersebut meliputi sekitar 75 % dari seluruh organ pencernaan ternak 

ruminansia (Van Soest, 1982). 

Sistim pencernaan ternak ruminansia terdapat suatu proses yang disebut 

memamah biak (ruminasi). Pakan hijauan yang dimakan, ditahan untuk sementara 

didalam rumen, saat hewan beristirahat, pakan yang telah berada dalam rumen 

dikembalikan ke mulut (proses regurgitasi) untuk dikunyah kembali (proses 

remastikasi), kemudian pakan ditelan kembali (proses redeglutasi). Selanjutnya 

pakan tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen. Kontraksi retikulo 

rumen yang terkoordinasi dalam rangkaian proses tersebut bermanfaat untuk 

pengadukan digesta (pencernaan) inokulasi dan penyerapan nutrien. Selain itu 

kontraksi retikulo rumen juga bermanfaat untuk pergerakan digesta meninggalkan 

retikulo rumen. 

Populasi mikroba rumen  cukup banyak jumlahnya. Mikroba rumen terdiri 

dari bakteri, protozoa dan fungi (Preston dan Leng, 1987). Cairan retikulo rumen 

mengandung bakteri dan konsentrasi bakteri kira kira 109 tiap ml isi rumen, 

sedangkan jumlah protozoa bervariasi kira kira 105 sampai 106 tiap ml isi rumen. 

Protozoa terdapat dalam jumlah yang sedikit namun ukurannya lebih besar 

dibanding dengan bakteri (Tillman et al., 1984). 

Bakteri rumen dapat diklasifikasikan berdasarkan substrat utama yang 

digunakan, karena sulit mengklasifikasikan berdasarkan morfologinya. Sedangkan 

protozoa diklasifikasikan berdasarkan morfologinya sebab mudah dilihat 

berdasarkan penyebaran cilianya. Berdasarkan substratnya bakteri dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut : bakteri pencerna selulosa (Bakteroides 
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succinogenes, Ruminococcus albus, Butyrivibrio fibrisolvens, Ruminococcus 

flavefaciens), bakteri pencerna hemiselulosa (Eubakterium ruminantium, 

Bakteroidesruminicola), bakteri pencerna pati (Streptococcus bovis, Bakteroides 

amylophylus, Bakteroides ruminicola), bakteri pencerna gula (Borrelia, 

Laktobacilli), bakteri pencerna protein (Clostridium sporogenes, Bacilus 

licheniformis ). 

Berdasarkan morfologinya protozoa rumen diklasifikasikan atas :  Holotricha 

yang mempunyai cilia hampir diseluruh tubuhnya dan mencerna karbohidrat yang 

fermentabel, dan Oligotricha yang mempunyai cilia sekitar mulut, dan umumnya 

merombak karbohidrat yang lebih sulit dicerna (Arora, 1995). 

Metabolisme adalah sejumlah proses yang meliputi sintesa  (anabolisme) dari 

protoplasma dan perombakannya (katabolisme) dalam organisme hidup, sehingga 

menyangkut perubahan-perubahan kimia dalam sel hidup dimana energi 

disediakan untuk fungsi-fungsi penting, dan bahan-bahan baru diasimilasikan 

untuk perbaikan dan sintesa jaringan-jaringan baru atau produksi (Tillman et 

al.,1984). 

Protein pakan didalam rumen didegradasi menjadi peptida atau oligopeptida 

oleh enzim proteolitik yang diproduksi mikroba. Peptida atau oligopeptida yang 

terbentuk sebagian digunakan mikroba  untuk membentuk protein  tubuhnya dan 

sebagian diproses menjadi asam-asam amino. Sebagian asam-asam amino 

dideaminasi (dikatabolisir)  lebih lanjut menjadi asam-asam organik, NH3 dan 

CO2. 
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Serat kasar didalam rumen dicerna menjadi monosakarida, selanjutnya 

monosakarida difermentasi oleh mikroba rumen (bakteriolitik selulolitik) menjadi 

volatile fatty acid (VFA) berupa asam asetat, propionat, butirat, isobutirat dan 

isovalerat. VFA  merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia ( Owen 

dan Bergen, 1983, Preston dan Leng, 1987) dan jumlahnya bervariasi (80 – 160 

mMol) tergantung jenis ransum dan waktu setelah pemberian pakan  (Sutardi, 

1979). 

Lemak dalam rumen difermentasi menjadi karbondioksida (CO2) dan methan 

(CH4). Urea yang diberikan pada ruminansia dalam jumlah berlebih dengan 

mudah dihidrolisis oleh urease mikroba menjadi amonia dan CO2.  Kerja urease 

sangat cepat dan apabila kecepatan pembentukan amonia lebih besar dari pada 

penggunaannya maka amonia akan diserap kedalam darah dan menyebabkan 

keracunan (Arora, 1995). 

Protein dicerna menjadi asam-asam amino yang diabsorpsi ke dalam vena 

porta dan kemudian diangkut ke hati untuk disimpan menjadi cadangan asam-

asam amino, yang dapat dipergunakan untuk sintesa protein jaringan dan senyawa 

nitrogen penting lainnya (Tillman et al., 1984). 

Protein dan asam-asam nukleat dalam tubuh digunakan untuk membangun 

dan menjaga atau memelihara protein jaringan dan organ tubuh, menyediakan 

asam-asam amino makanan, menyediakan energi dalam tubuh, menyediakan 

sumber lemak badan, menyediakan sumber gula darah, sumber glikogen darah, 

sumber ensim tubuh, menyediakan komponen tertentu dari DNA. 
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2.5 Defaunasi 

Defaunasi berasal dari kata  de = menekan atau meniadakan, dan fauna = 

binatang. Sutardi (1999) menyatakan defaunasi adalah suatu teknik manipulasi 

fermentasi dalam rumen ternak, melalui peniadaan mikro fauna (protozoa) yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan zat nutrisi ransum yang 

tinggi angka degradabilitasnya. Defaunasi adalah penghilangan sebagian atau 

keseluruhan populasi protozoa rumen dalam rangka meningkatkan kemampuan 

ternak untuk memanfaatkan pakan kualitas rendah (Ismail, 2010). 

Putra (2004) menyatakan defaunasi merupakan suatu upaya manipulasi fungsi 

mikroba rumen, karena selain masih dapat mempertahankan pH rumen, juga dapat 

mempertahankan populasi bakteri rumen sehingga aktivitas fermentasi pun 

meningkat dan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan zat-zat makanan untuk 

induk semang. Defaunasi adalah penghilangan atau pengurangan suatu fauna  

dengan tujuan untuk memperbaiki performans ternak yaitu peningkatan produksi.                 

 

2.6 Pertumbuhan Sapi Bali 

Sapi bali sebagai makluk hidup, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. 

Williams (1982) menyatakan  pertumbuhan merupakan perubahan bentuk atau 

ukuran seekor ternak yang dapat dinyatakan dengan panjang, volume ataupun 

massa. Pertumbuhan merupakan suatu proses peningkatan dalam struktur jaringan 

seperti tulang, otot, dan organ serta deposit lemak jaringan adipose serta bagian 

tubuh lainnya yang terjadi sebelum lahir dan sesudah lahir sampai mencapai tubuh 

dewasa (Parakkasi, 1999). 



31 

Tillman et al. (1984) menyatakan pertumbuhan pada hewan merupakan suatu 

fenomena universal yang bermula dari suatu telur yang telah dibuahi dan berlanjut 

sampai hewan mencapai dewasanya. Selanjutnya dikatakan pertumbuhan 

umumnya dinyatakan dengan pengukuran kenaikan berat badan yang mudah 

dilakukan dengan penimbangan berat badan berulang-ulang  tiap hari, tiap minggu 

atau waktu lainnya. 

Hill (1988) menyatakan pertumbuhan adalah hasil koordinasi proses biologi 

dan proses kimia sejak fertilisasi sel telur dan diakhiri pada saat ukuran tubuh dan 

fungsi fisiologi ternak dewasa tercapai. Pertumbuhan terjadi karena adanya 

perbanyakan sel (hyperplasia) dan pembesaran sel (hypertrofi), juga karena 

adanya penimbunan nutrisi akibat adanya kebutuhan untuk hidup pokok. 

Nitis (2001) menyatakan untuk mengetahui pertumbuhan, akan tetapi tidak 

ada timbangan ternak, dapat digunakan ukuran dimensi tubuh. Korelasi tertinggi 

terdapat pada lingkar dada dengan berat badan yaitu r = 0,97 dengan persamaan 

regresi Y = -315,86 +3,67 X ( Y= berat badan, X = lingkar dada) 

 Pertumbuhan adalah pertambahan berat badan atau ukuran tubuh sesuai 

dengan umur. Perkembangan merupakan perubahan ukuran serta fungsi dari 

berbagai bagian tubuh semenjak embrio sampai dewasa, misalnya perubahan 

ukuran ambing pada saat mengalami kebuntingan, perubahan fungsi perut sejati 

(abomasum) menjadi rumen pada saat sapi meningkat dewasa dan perubahan 

ukuran ponok pada saat  sapi mengalami kedewasaan tubuh dan sebagainya 

(Sudarmono dan Sugeng. 2008). 

Swatland (1984) dan Aberlee et al. (2001) menyatakan pertumbuhan dapat 

dinilai sebagai peningkatan tinggi panjang, ukuran lingkar dan bobot yang terjadi 
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pada seekor ternak muda yang sehat serta diberi pakan, minuman dan mendapat 

tempat berlindung yang layak. 

Pola pertumbuhan secara keseluruhan pada sapi bali, yaitu sejak fase 

embrional sampai dengan pertumbuhan yang maksimum yakni pada saat 

dicapainya dewasa tubuh. Proses pertumbuhan dapat digambarkan sebagai kurva 

berbentuk huruf S (sigmoidal) yang menunjukan bahwa pertumbuhan saat 

pembuahan berlangsung lambat, kemudian menjadi agak cepat pada saat 

menjelang kelahiran. Setelah lahir pertumbuhan menjadi semakin  cepat hingga 

usia penyapihan. Pada usia penyapihan hingga usia pubertas laju pertumbuhan 

masih bertahan pesat, tetapi dari usia pubertas pertumbuhannya mulai menurun 

hingga usia dewasa (Sugeng, 2006). Grafik pertumbuhan ternak sapi dapat dilihat 

pada gambar 2.3 
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                                  Gambar : 2.3  Grafik Pertumbuhan Sapi 
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Berpikir 

Produktivitas ternak ruminansia sangat dipengaruhi oleh pakan. Pakan yang 

berkualitas, berkuantitas dan berkontinuitas dapat meningkatkan produktivitas 

ternak. Hal ini  karena nutrien pakan mampu meningkatkan aktivitas mikroba 

rumen mendegradasi pakan sehingga menghasilkan metabolit rumen  sebagai 

sumber energi. 

Rumput panah  potensial sebagai bahan pakan ruminansia, namun kandungan 

protein kasar rendah,  sehingga apabila pemanfaatannya tanpa pakan lain akan 

berdampak pada menurunnya produktivitas ternak. Sehubungan dengan itu salah 

satu cara untuk meningkatkan protein rumput panah adalah pemanfaatan rumput 

panah disuplementasi daun gamal, urea dan dedak padi dengan teknologi 

memformulasi ransum. Rumput panah sebagai sumber energi,  daun gamal 

sebagai sumber protein fungsional, urea sebagai sumber NPN dan dedak padi 

sebagai sumber energi siap pakai. Ransum yang terformulasi memiliki protein dan 

energi yang memadai untuk pertumbuhan mikroba rumen maupun sapi bali. 

Mikroba rumen merupakan mesin hidup ternak ruminansia untuk mencerna 

dan memfermentasi pakan. Mikroba rumen dalam menjalankan aktivitasnya 

membutuhkan pakan. Makanan protozoa adalah  protein, selain itu juga 

bersumber dari bakteri yang dimangsanya. Namun disisi lain, bakteri berperan 

mencerna pakan menghasilkan metabolit rumen.   
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Sehubungan dengan pentingnya bakteri rumen, maka perlu dilakukan upaya 

untuk  meningkatkan populasi dan aktivitasnya.  Salah satu strategi yang perlu 

dilakukan adalah   pemanfaatan air rebusan kulit kayu santen (Lannea 

coromandelica). Air rebusan kulit kayu santen  mengandung  senyawa saponin 

dapat menekan populasi protozoa, karena adanya pembentukan kompleks saponin 

dengan senyawa sterol pada membran sel protozoa,  menyebabkan  membran sel 

protozoa hancur dan terjadi lisis sel. Senyawa flavanoid berperan meningkatkan 

pallatabiitas ternak, sedangkan fenol  berperan meningkatkan konsumsi makan 

dan kecernaan ransum.  Senyawa-senyawa pada air rebusan kulit kayu santen 

mampu meningkatkan konsumsi, kecernaan pakan dan metabolit rumen  sehingga 

dapat meningkatkan  pertumbuhan ternak.   

 

3.2 Kerangka Konsep  

Fermentasi rumen  sapi bali sangat dipengaruhi oleh pakan baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Pemberian rumput panah sebagai pakan tunggal 

pada sapi bali, dapat menghambat pertumbuhan mikroba rumen terutama dalam 

sintesis protein tubuh yang mengakibatkan aktivitas dalam fermentasi rumen 

terhambat. 

Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan mikroba rumen, 

pemanfaatan rumput panah disuplementasi daun gamal, dedak padi  dan urea 

dengan tehnologi memformulasi bahan pakan. Ransum yang terformulasi 

memiliki protein dan energi yang memadai. Namun belum meningkatkan aktivitas 

mikroba rumen, karena protein dan energi yang tersedia  dimakan protozoa, 
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sehingga  protein dan energi bakteri tidak terpenuhi. Oleh karenanya langkah yang 

perlu ditempuh adalah pemberian air rebusan kulit kayu santen.   Air rebusan kulit 

kayu santen mengandung senyawa saponin, tanin, fenol dan flavanoid bersinergi 

menurunkan populasi protozoa dan meningkatkan populasi bakteri. Meningkatnya 

populasi bakteri dapat berdampak pada  meningkatnya aktivitas mencerna pakan 

menghasilkan metabolit rumen sebagai sumber energi  untuk  pertumbuhan 

ternak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar : 3.1 Diagram Alur Kerangka Konsep 
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3.3 Hipotesis Penelitian 

1. Air rebusan kulit kayu santen  mengandung senyawa saponin, tanin, fenol dan 

flavanoid. 

2. Air rebusan kulit kayu santen  mampu meningkatkan  metabolit rumen. 

3. Pemberian air rebusan kulit kayu santen dapat meningkatkan pertumbuhan 

sapi bali jantan. 
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BAB  IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1.Rancangan Penelitian 

Penelitian in-vitro untuk mengetahui pengaruh pemberian 3 level air rebusan 

kayu santen pada 4 jenis ransum. Percobaan in-vitro menggunakan rancangan 

acak lengkap (RAL) pola  Split- plot  sebagai petak utama adalah ransum yang 

terdiri dari 4 jenis  ransum yaitu  :  

A   :  Rumput panah 30 % + daun gamal 40 % + urea  0 %  + dedak padi 30 %  

B   :  Rumput panah 40 % + daun gamal 30 % + urea 0,5 % + dedak padi 29,5% 

C   :  Rumput panah 50 % + daun gamal 20 % + urea 1 % + dedak padi 29 % 

D   :  Rumput panah 60 % + daun gamal  0 % + urea 1,5 % + dedak padi 38,5 %.  

 
 Sebagai anak petak adalah banyaknya air rebusan  kulit kayu santen yaitu 0 

ml,  5 ml dan 10 ml. Percobaan in-vitro menggunakan metode Tilley dan Terry 

(1963) yang dimodifikasi waktu yaitu 24 jam dan 48 jam. Percobaan in-vitro 

bertujuan untuk mengetahui kecernaan fermentatif  bahan kering dan bahan 

organik dari keempat ransum yang dicobakan dengan penambahan air rebusan 

kulit kayu santen. Hasil kecernaan fermentatif bahan kering dan bahan organik 

terbaik  pada percobaan in-vitro  akan dilanjutkan pada  penelitian in-vivo. 

Percobaan in-vivo menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

terdiri dari 4 perlakuan  ransum (A, B, C dan D)  dengan 3 kelompok berat badan 

ternak sebagai ulangan, sehingga sapi yang digunakan berjumlah 12 ekor. Sapi 

yang digunakan adalah sapi bali penggemukan dengan berat badan rata-rata  

37 



38 

kelompok I = 151,4 kg, kelompok II = 165,63 kg dan kelompok III = 217 kg.  

Keempat perlakuan ransum yang digunakan adalah : 

A :  Rumput panah 50 % + daun gamal 20 % + dedak padi 29 % + urea 1 %       

(Ransum kontrol) 

B :  Ransum A + 1000 ml air rebusan kulit kayu santen (Lannea coromandelica) 

C :  Ransum A + 1500 ml air rebusan kulit kayu santen (Lannea coromandelica) 

D :  Ransum A + 2000 ml air rebusan kulit kayu santen (Lannea coromandelica) 

 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian in-vitro dilakukan pada Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Udayana, pada bulan Oktober 2014. Penelitian 

in-vivo dilaksanakan pada kelompok ternak Ulnaet Tuan, Desa Letmafo, 

Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Masa adaptasi selama 1 minggu terhitung dari tanggal 25 - 31 

Maret 2015. Pengambilan data penelitian dilakukan selama 3 bulan terhitung dari 

tanggal 1 April  sampai 30 Juni 2015. Masa koleksi total dimulai dari tanggl 24 -

30 Juni 2015. 

 

4.3 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur pada penelitian In-vitro adalah kecernaan fermentatif 

bahan kering dan bahan organik. Sedangkan variabel  penelitian In-vivo  meliputi : 

konsumsi nutrien, kecernaan nutrien, metabolit rumen, populasi mikroba rumen, 

neraca nutrien, neraca energi, sintesis protein mikroba rumen, pertambahan berat 
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badan dan feed convertion ratio, yang dapat   dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

4.3.1 Kecernaan Fermentatif Bahan Kering  24 Jam  

KCFBK (%) =     
sampelBK

)g(residuBK)g(sampelBK 
x 100 % 

 

4.3.2 Kecernaan Fermentatif Bahan Organik 24 Jam  

KCFBO (%) =   
sampelBO

)g(residuBO)g(sampelBO 
 x 100% 

                            

4.3.3 Kecernaan Fermentatif Bahan Kering 48 Jam  

KCFBK (%) =   
sampelBK

)g(residuBK)g(sampelBK 
x 100 % 

                

4.3.4 Kecernaan Fermentatif Bahan Organik 48 Jam    

KCFBO (%) =   
sampelBO

)g(residuBO)g(sampelBO 
x 100% 

           

4.3.5 Konsumsi Bahan Kering Ransum (kg)   

Bahan Kering Ransum diberi -  Bahan Kering Ransum sisa. 

 

4.3.6 Konsumsi Nutrien Ransum, meliputi : konsumsi protein kasar, konsumsi 

bahan organik, konsumsi serat kasar, konsumsi energi bruto yang dihitung 

dengan menggunakan rumus : 

Konsumsi Nutrien =  Jumlah Konsumsi Pakan x % BKR x % Nutrien. 

 
4.3.7 Kecernaan Nutrien Ransum, meliputi : Kecernaan bahan Kering, 

kecernaan protein kasar, kecernaan bahan organik, kecernaan serat kasar  

yang dihitung dengan rumus = 

Kecernaan Nutrien = 
NutrienKonsumsi.Jml

FesesNutrienNutrienKonsumsi.Jumlah 
x 100% 
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4.3.8 Metabolit Rumen, meliputi : Konsentrasi N-NH3, VFA Total dan VFA 

Parsial. 

Konsentrasi N-NH3 ditentukan dengan metode phenolhypochlorite melalui 

pembacaan dengan spectrofotometer menurut Solorzano (1969). Sebanyak 15 ml 

supernatan dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi 5 tetes asam sulfat 

pekat, lalu diencerkan 100 kali. Supernatan yang sudah diencerkan ini diambil 

sebanyak 5 ml, dimasukkan  ke dalam tabung spektro yang sudah diisi dengan 

larutan standar. Kemudian ditambahkan berturut-turut 0,2 ml larutan phenol, 0,2 

ml larutan  natrium nitroprusside, dan 0,5 ml larutan pengoksidasi. Pembacaan 

reaksi warna dilakukan 5 menit setelah penambahan larutan pengoksidasi dengan 

spektrofotometer. 

Pengukuran kadar asam lemak atsiri (VFA) Total ditentukan dengan cara 

penyulingan uap menurut General Laboratory Procedure (1966). Sebanyak 5 ml 

supernatan  dimasukkan ke dalam  tabung khusus kemudian ditambahkan 1 ml 

H2SO4 15 % lalu ditutup. Tabung dihubungkan dengan labu pendingin dan labu 

yang berisi air  kemudian dipanaskan. Hasil destilasi ditampung didalam 

erlenmeyer yang berisi 5 ml NaOH  0,5N. Proses destilasi berakhir sampai destilat 

yang ditampung mencapai volume  +    300 ml. Tambahkan 1-2 tetes indikator 

phenolptalin dan dititer dengan HCI 0,5 N sampai terjadi perubahan warna dari 

merah jambu menjadi tidak berwarna. 

 

VFA Total = (a-b) x NHCI x 1000/5 mM. 
 

a  = ml HCI yang dibutuhkan untuk titrasi blangko (5 ml NaOH) 

b  = ml HCI yang dibutuhkan untuk titrasi hasil destilasi 



41 

  Analisis VFA parsial (asam asetat, propionat, dan butirat) dilakukan dengan 

tehnik gas kromatografi. Sampel cairan rumen disentrifuse dengan kecepatan  

10.000 rpm selama 15 menit pada suhu 40 C untuk diambil supernatannya. Dua ml 

supernatan dimasukkan ke dalam  tabung plastik kecil tertutup. Ke dalam tabung 

ditambahkan 50 mg sulphosalicylic acid (C6H3(OH)SO3 2H2O), dikocok hingga 

homogen. Campuran tersebut lalu disentrifuse selama 10 menit dengan kecepatan 

3000 rpm pada suhu 40 C. Setelah itu disaring dengan melipori sehingga diperoleh 

cairan jernih. Sebanyak 1 ml cairan tersebut diinjeksikan  ke gas kromatografi 

yang sebelumnya  sudah diinjeksi dengan larutan standar VFA (asetat, propionat 

dan butirat). VFA parsial dihitung dengan rumus : 

VFA Parsial (mM) =  
standarAreal

sampelAreal
x konsentrasi standar 

                                
            

4.3.9  Populasi Protozoa Rumen 

Populasi protozoa cairan rumen dihitung dengan Counting Chamber dengan 

pewarna larutan Methylgreen Formalin Saline (MFS) yang dibuat dengan cara 

melarutkan 0,6 g Methylen dan 80 g Na CL, tambahkan 100 ml Formaldehide 35 

% dan 900 ml air aquades. Cairan rumen yang baru diambil dicampur dengan 

larutan MFS dengan perbandingan 1 : 6 sampai 1 : 8 (disesuaikan dengan tujuan 

agar populasi protozoa dapat dihitung dengan mudah). Pasang deck gelas diatas 

counting chamber (kamar hitung) yang memiliki ketebalan 0,2 mm, luas kotak 

terkecil 0,0625 mm2 atau yang ketebalan 0,1 mm dengan luas kotak terkecil 

0,0025 mm2, jumlah kotak 16 x 16 kamar. Kemudian teteskan cairan rumen 

tersebut dengan pipet pasture melalui pinggir deck gelas. Perhitungan protozoa 
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dilakukan dengan mikroskop pada  pembesaran 100 kali. Populasi protozoa / ml 

cairan rumen dihitung dengan rumus : 

Protozoa / ml cairan rumen =  
16x16x0025,0x1,0

1
x 1000 x C x FP 

                                                 
C     =   Jumlah Protozoa pada counting chamber 

FP   =   Faktor Pengenceran 

 

4.3.10   Populasi Bakteri Rumen 

Bakteri dihitung berdasarkan metode hitungan koloni menurut Ogimoto dan 

Imai (1981) melalui pengenceran secara serial yang dikultur pada media agar. 

Cairan rumen diambil menggunakan stomach tube, disaring dan dimasukkan 

kedalam tabung yang sudah berisi gliserol 80%  steril dengan perbandingan 1 ml 

gliserol : 3 ml cairan rumen. 

Media untuk mengkultur bakteri terdiri dari media pengencer dan media agar. 

Medya pengencer atau Dilution Solution (Bryant dan Burkey, 1953)  terdiri dari :  

mineral solution I sebanyak 7,5 ml, mineral solution II sebanyak 7,5 ml, cysteine 

– HCL- H2O 0,05 g, Na2CO3 0,3 g, resazurin 0,1 % solution 0,1 ml, dilarutkan 

dalam aquades sampai menjadi 100 ml. 

Mineral solution I terdiri dari  K2HPO4 0,6 g + aquades sampai menjadi 100 

ml. Mineral solution II terdiri dari :  NaCL : 1,2 g, (NH4)2 SO4 : 1,2 g, KH2PO4 : 

0,6 g, MgSO4.7H2O : 0,25 g, dilarutkan dalam aquades sampai menjadi 100 ml. 

Resazurin sebagai indikator membuat media pengencer berwarna biru.  

Akan terjadi perubahan warna dari biru menjadi merah lalu bening. Proses ini 

terjadi dalam waktu 3 - 4 jam. Kalau tercemar dengan O2 maka warna akan 
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berubah menjadi pink. Masukkan 4,95 ml media pengencer kedalam tabung, 

sambil terus dialiri CO2. Setelah tabung ditutup dan diisolasi lalu disterilisasi 

dalam autoclave pada temperatur 1210 C selama 15 menit. Media pengencer siap 

dimasukkan 0,05 ml cairan rumen. 

Media agar untuk membiakkan bakteri, dalam 100 ml terdiri dari : Brain 

Heart Influsion (BHI) 3,7 g, Cystein 0,05 g, Hemin solution 0,5 ml dan resazurin 

0,1 % solution 0,05 ml. Untuk mengkultur bakteri amilolitik ditambahkan pati 

sebanyak 1,0 g, untuk bakteri proteolitik ditambahkan casein  sebanyak 1,0 g dan 

untuk mengkultur bakteri selulolitik ditambahkan cellobiose sebanyak 1,0 g.  

Semua  komponen kecuali cystein dicampur dalam aquades sampai mencapai 100 

ml. Jika pH sudah mencapai 7, kemudian media dipanaskan sambil dialiri gas CO2 

sampai terjadi perubahan warna dari coklat keruh menjadi merah kemudian 

kuning bening. Setelah dingin kemudian cystein ditambahkan kedalam media. 

Sebanyak 5 ml, media dimasukkan ke dalam tabung Hungate yang telah berisi 

0,29 g bacto agar sambil terus dialiri CO2. Tabung ditutup dan diisolasi, lalu 

diautoclave selama 15 menit pada temperatur 1210 C. 

Jumlah bakteri dihitung berdasarkan rumus : 

1.                   n1 x 1,3 
                        0,05 x 10-2 x10-1 

  

2.                   n1 x 1,3 

                        0,05 x 10 -4 x 10 -1  
  

      3.                    n1 x 1,3 
                        0,05 x 10 -6 x 10 -1 
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4.3.11   Digestible Organic Matter in the Rumen (DOMR), menurut Chen dan                  

Gomes (1995). 

DOMR (kg/h) = Konsumsi BO x KCBO  x 0,65 

0,65 = Perkiraan angka kecernaan fermentatif didalam rumen. 
 

4.3.12   Produksi Mikrobial Nitrogen (MN) 

MN = 32g/kg DOMR 
 
4.3.13  Sintesis Protein Mikroba (SPM) 

SPM (g/hari) =  MN x 6,25 

 
4.3.14   Absorsi Purin (mmol/h) =  MN x 0,727 

 
4.3.15   Ekskresi Purin Derivat (mmol/h) = 0,85 Abs purin + 0,385 x W 0,75 

 
4.3.16   Ekskresi Allantoin (mmol/h) = 0,85 x ekskresi purin derivat  

 
4.3.17   Neraca Nutrien,  meliputi :   

Konsumsi Protein =  Jumlah konsumsi pakan x % BK x % Protein (kg) 

Protein Feses = Produksi Feses BK x % Protein Feses (kg) 

Protein Tercerna = Konsumsi Protein (kg) - Protein Feses (kg),  

Konsumsi BO = Jumlah konsumsi pakan x % BK x % BO (kg) 

Bahan Organik Feses = Produksi Feses BK x  % BO Feses (kg) 

Bahan Organik Tercerna =  Konsumsi BO (kg) -  BO Feses (kg). 

Konsumsi SK = Jumlah konsumsi Pakan x % BK x % SK (kg) 

Serat Kasar Feses = Produksi Feses BK x  % SK Feses (kg) 

Serat Kasar Tercerna =  Konsumsi SK (kg) – Serat  Kasar Feses (kg)   
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4.3.18   Neraca Energi,  meliputi : 

Konsumsi Energi  =  Konsumsi Bahan Kering x  Energi pakan (kcal/kg) 

Energi Feses = Produksi Feses BK x  Energi Feses  (kcal/kg) 

Energi Tercerna = Konsumsi Energi (kcal/kg) -  Energi Feses (kcal/kg) 

 

4.3.19    Pertambahan Berat Badan Ternak  

Penimbangan berat badan sapi dilakukan setiap 2 minggu. Penimbangan 

menggunakan timbangan elektronik berkapasitas 1000 kg dengan kepekaan 100 g. 

Penimbangan sapi dilakukan sebelum diberikan ransum dan air minum.  

Pertambahan berat hidup  ternak sapi  diperoleh  dengan mengurangi berat pada 

penimbangan terakhir dengan berat awal. Pertambahan berat hidup harian  

diperoleh dengan membagi pertambahan berat badan secara keseluruhan dengan 

lamanya penelitian. Adapun rumusnya  sebagai berikut : 

PBB (kg/ekor/hari) = 
Berat Akhir (kg) – Berat Awal (kg) 

Lama Penelitian  (hari) 
 

4.3.20  Feed Convertion Ratio  

        Feed convertion ratio diketahui dengan menghitung jumlah bahan kering 

total ransum yang dikonsumsi  ternak dibagi dengan pertambahan berat badan 

harian ternak. 

FCR = 
Jumlah Konsumsi Bahan Kering Ransum (kg) 

Pertambahan Berat Badan Harian Ternak (kg) 
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4.4 Bahan Penelitian 

4.4.1 Sapi 

Ternak yang digunakan pada penelitian ini adalah sapi bali jantan 

penggemukkan sebanyak 12 ekor, umur 2 – 3 tahun, dengan berat badan rata-rata 

178 kg. 

 

4.4.2. Ransum, Air Rebusan Kulit Kayu Santen dan Air Minum  

Ransum yang diberikan terdiri atas rumput panah, daun gamal, dedak padi 

dan urea. Air rebusan kulit kayu santen, Air minum ternak berasal dari sumur. 

Komposisi ransum disajikan pada Tabel 4.1, kandungan nutrien ransum pada 

Tabel 4.2 dan   kandungan air rebusan  kulit kayu santen pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.1  

Komposisi  Ransum 

Bahan Penyusun 
Ransum Perlakuan 

A B C D 

Rumput Panah (%) 50 50 50 50 
Daun Gamal (%) 20 20 20 20 
Urea (%) 1 1 1 1 

Dedak Padi (%)                29 
         

29 
 

29 
                         

29 
 

 Total 100 100   100   100 

 Air rebusan 

 Kulit Kayu  
 Santen  (ml)                   

 

- 

 

  1000 

 

 1500 

 

  2000 
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                                                         Tabel 4.2  

Kandungan Nutrien Ransum 

Nutrien Ransum 

(%DM) 

Perlakuan Standard 

Kearl 1982      A      B       C      D 

Bahan Kering (%) 92.37    92.37 92.37 92.37  
Protein Kasar (%) 12,4 12,4 12,4 12,4     12,32 

Bahan Organik (%) 
Energi(kcal/kg)                         

88.45 
4087 

88.45 
4087 

88.45 
4087 

88.45 
4087 

 

Serat Kasar (%) 18,63 18,63 18,63 18,63  
Lemak Kasar (% 
Fenol (g) 

Flavanoid (g)                         
Saponin (g) 

5,96 
- 

- 
- 

5,96 
2,7 

4,30 
60 

5,96 
4,05 

    6,45 
90 

5,96 
5,4 

8,60 
120 

 
 

Tanin (g) - 0,8 1,2 1,6  
 

Keterangan :  
- Bahan kering, protein kasar, bahan organik, energi, serat kasar dan lemak kasar, hasil analisa 

Laboratorium Kimia Pakan Fakultas Peternakan Undana Kupang (2015),  

- Fenol, Tanin hasil analisis Laboratorium Analitik Universitas Udayana (2014), 

- Saponin hasil analisis Laboratorium  Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor (2014), 

- flavanoid hasil analisis Laboratorium Farmakologi, Fakultas Farmasi Universitas Hasanudin 

Makasar (2015). 

 

4.5 Prosedur Penelitian 

4.5.1  Prosedur In-vitro 

Percobaan in-vitro diawali dengan pembuatan larutan Mc.Dougall (saliva 

buatan). Setiap 1 liter larutan saliva buatan membutuhkan : NaHCO3 : 9,8 g;  

Na2HPO4 : 7 g ; KCL : 0,57 g; Na CL : 0,47 g; MgSO4-2H2O : 0,12 g dan 

 CaCL2+ : 0,04 g, ditambahkan aguades hingga volumenya menjadi 1 liter. Tahap 

selanjutnya pembuatan larutan pepsin 0,2% dengan prosedur :  timbang 2,0 g 

pepsin, larutkan pepsin  dalam 850 ml air bebas ion, tambahkan 17,8 ml HCl 

pekat, campuran dimasukan dalam labu ukur, tambahkan air hingga  volumenya 

mencapai 1 liter. 

Pencernaan Fermentatif 24 jam. Pencernaan fermentatif 24 jam mengikuti 

prosedur kerja sebagai berikut : menimbang ransum A, B, C dan D masing-
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masing sebanyak 1 g,  dimasukkan dalam tabung in-vitro. Masukkan air rebusan 

kulit Lannea coromandelica sebanyak 5 ml dan 10 ml.  Tambahkan larutan saliva 

buatan 12 ml (suhu 390C , pada pH  6,5-6,8) dan cairan rumen 8 ml (suhu 390C), 

kemudian dikocok dengan CO2 selama 30 menit. Tutup rapat tabung in-vitro 

dengan drop karet yang berventilasi. Masukkan ke dalam shaker bath, dan 

fermentasi selama 24 jam. Setiap 4 jam dikocok dengan gas CO2, kurang lebih 30 

detik (jika gerakkan otomatis tidak berfungsi). 

Setelah 24 jam, 24 tabung tutup dibuka dan disentrifuse dengan 1000 rpm 

selama 10 menit. Supernatan kemudian dipisahkan dalam 3 botol. Botol pertama 

supernatant ditambahkan Tryphan Blue Formalin Salin (1 ml Supernatan : 4 ml 

Forsalin Salin) untuk penentuan populasi protozoa. Botol kedua, supernatant 

diflushing dengan CO2 untuk menentukkan aktivitas mikroba proteolitik (ensim 

protease) dan mikroba selulolitik (ensim selulase). Botol ketiga, supernatant 

ditambahkan 1-3 tetes H2SO4 untuk menghitung pH, VFA total, protein 

(propionate), ammonia (NH3). Residu kemudian dipindahkan ke cawan porselin 

pengabuan yang bobotnya telah diketahui. Residu pada cawan porselin di 

masukan ke dalam oven 700C  selama 6 jam, selanjutnya dimasukan pada oven 

1050C selama 9 jam. Penimbangan residu dapat dilakukan setelah mencapai berat 

konstan. Residu selanjutnya dibagi 2. Satu digunakan untuk penentuan protein 

tercerna, dan satu di masukan ke tanur pada suhu 5000C- 6000C selama 3-5 jam 

untuk menentukan bahan organik. 

Pencernaan Fermentatif  48 Jam. Setelah 24 jam, 24 tabung tutup dibuka dan 

masing-masing diteteskan 1 tetes  H2SO4 untuk membunuh mikroba. Dua puluh 
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empat tabung tersebut disentrifuse pada kecepatan 10.000 rpm selama 10 menit. 

Supernatan dipisahkan dengan residunya melalui pipet automatis, residu dibiarkan 

dalam tabung dan selanjutnya ditambahkan 20 ml larutan HCL- Pepsin (0,2%) 

diincubasikan lagi selama 24 jam. Setelah 24 jam kemudian disentrifuse selama 

10 menit, supernatant di kumpulkan pada satu wadah, dan  residu  dipindahkan ke 

cawan porselin pengabuan. 

Bahan kering didapat dengan menguapkan air residu tersebut pada oven 70 0C 

selama 6 jam, selanjutnya residu dimasukan dalam oven 1050C, selama 9 jam. 

Setelah penimbangan residu,  residu dibagi menjadi 2. Satu  bagian untuk analisis 

protein tercerna dan 1 bagian diabukan pada tanur listrik pada suhu 5000C-6000C 

selama 3-5 jam untuk mendapatkan bahan organik. Juga dilakukan pada blangko, 

tanpa bahan/sampel dan reagen seperti biasa. 

 
4.5.2 Prosedur Pembuatan Air Rebusan 

          Kulit kayu santen diambil dari pohon, kemudian ditimbang berat dan  

direbus dengan perbandingan 1 kg kulit kayu santen dan 2 liter air selama 10 

menit.  Setelah didinginkan air rebusan  dipisahkan dari kulit, kemudian diukur 

dan dicampurkan dengan dedak padi dalam bentuk mash sesuai perlakuan. 

 

4.5.3 Uji Fitokimia 

 

4.5.3.1 Senyawa Fenol  (Sakanaka et al., 2003) 

Sebanyak 0,1 g sampel, diekstrak dengan 5 ml aqueus methanol 85 %, 

dihomogenkan dan disentrifus 3000 rpm selama 15 menit, hingga diperoleh 

supernatan. Supernatan disaring hingga diperoleh filtrat. Filtrat ditera sampai 
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volume 5 ml dalam labu takar. Filtrat dipipet 0,4 ml ditempatkan pada tabung 

reaksi, ditambahkan 0,4 ml reagen Folin-Ciocalteu, divortek hingga homogen dan 

didiamkan 6 menit sebelum ditambahkan 4,2 ml 5 % larutan sodium karbonat. 

Sampel didiamkan 90 menit pada suhu ruang sebelum dibaca serapan warnanya 

pada panjang gelombang 760 nm. Kurva standar dibuat dengan melarutkan  asam 

galat dalam aquades dengan berbagai konsentrasi 10 – 100 mgL-1.  

Perhitungan  total fenol menggunakan rumus persamaan  regresi y = ax + b, 

dimana y = absorbansi, x = konsentrasi. Total fenol  dihitung berdasarkan rumus 

sebagai berikut : 

Total Kadar Fenol =  
)mg(SampelBerat

FPxTVxX
 x 100 % 

            

X  =  Konsentrasi 

TV  = Total Volume 

FP  = Faktor Pengenceran 

 

4.5.3.2  Senyawa Flavanoid (Chang dan Wen, 2002). 

Penentuan kadar flavanoid dilakukan dengan spektrofotometri menggunakan 

reagen aluminium klorida. Sebanyak 2 ml larutan rebusan dengan konsentrasi 50 

µg/ml, ditambahkan  dengan 2 ml aluminium klorida 2 % yang telah dilarutkan 

dengan etanol, kemudian divorteks selama  20 menit. Incubasi campuran larutan 

selama 24 menit. Ukur absorbannya pada 415 nm. Buat perhitungan rata-rata 3 

kali pengukuran dan kandungan flavanoid dinyatakan dengan kesetaraan 

pembanding baku. Flavanoid total  pada sampel rebusan diperoleh dengan cara 
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memasukkan  nilai konsentrasi pada kurva standar kuersetin dengan persamaan 

kurva yaitu : y = 0,0958x + 0,0211 

 
4.5.3.3 Senyawa  Tanin ( Suhardi, 1997). 

Air rebusan kulit kayu santen diekstrak dengan aguades panas selanjutnya 

diekstraksi dan disaring hingga diperoleh filtrat. Filtrat direaksikan dengan reagen 

follin denis dan Na2CO3 jenuh (5%), incubasi campuran 60 menit, dibaca serapan 

warnanya dengan spektrofotometer pada absorban 725 nm, dengan menggunakan  

kurva standar asam tanat. 

Kadar Tanin dapat dihitung dengan rumus :  

X (mg/L) x FP x TV (L)  
Total Kadar Tanin =                     x 100 % 

              BS (mg) 
 
Keterangan : 

X  = Konsentrasi 

FP  = Faktor Pengencer 

TV  = Total Volume 

BS  = Berat sampel 

 
4.5.3.4  Senyawa Saponin (Marliana et al., 2005) 

Air rebusan kulit kayu santen ditambahkan dengan HCL2 M, direfluks selama 

6 jam diatas water bath, kemudian didinginkan. Setelah itu dinetralkan dengan 

amonia, lalu diuapkan diatas  water bath, ditambah n-heksana, kemudian disaring. 

Filtratnya kemudian diuapkan diatas water bath, ditambah 5 tetes kloroform dan 

ditotalkan pada plat silika gel G.60. Elusi dilakukan dengan kloroform   Aseton = 

4 : 1. 
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Plat selanjutnya dikeringkan dan diamati pada cahaya tampak, UV 254 nm 

dan 366 nm. Plat kemudian disemprot dengan SbCL3 dan dioven pada suhu 110 0 

C selama 10 menit, dan diamati pada cahaya tampak UV 254 nm dan 366 nm.  

 
4.5.4 Pengelompokkan Ternak 

Sapi-sapi yang digunakan terlebih dahulu ditimbang untuk mengetahui berat 

masing-masing ternak yang nantinya digunakan sebagai berat awal. Penimbangan 

menggunakan timbangan  elektronik merk  Allflex. Dua belas ekor sapi dibagi 

menjadi 3 kelompok berdasarkan berat badan. Sapi dengan berat badan hampir 

sama ditempatkan kedalam satu  kelompok dan satu kelompok terdiri dari 4 ekor. 

Dengan demikian diperoleh 3 kelompok ternak dengan berat badan awal atau 

kelompok yang berbeda-beda. Setiap kelompok  akan mendapatkan perlakuan, 

dan ternak dalam  kelompok diacak untuk mendapatkan perlakuan tersebut. 

 

4.5.5 Pemberian Ransum, Air Rebusan Kulit Kayu Santen dan Air Minum   

Pemberian ransum dilakukan sesuai masing-masing perlakuan, dengan 

mengikuti  tahapan  sebagai berikut : Perlakuan A, diberikan campuran dedak padi 

sebanyak 3 kg dan urea sebanyak 0,054 kg, selanjutnya rumput panah dan daun 

gamal. Perlakuan B, diberikan  dedak padi sebanyak 3 kg, urea sebanyak 0,054 kg 

dan 1000 ml air rebusan kulit kayu santen dalam bentuk mash, selanjutnya rumput 

panah dan daun gamal. Perlakuan C, diberikan dedak padi sebanyak 3 kg, urea  

sebanyak 0,054 kg dan 1500 ml air rebusan kulit kayu santen dalam bentuk mash, 

kemudian  rumput panah dan daun gamal. Perlakuan D, diberikan dedak padi 

sebanyak 3 kg, urea sebanyak 0,054 kg dan 2000 ml air rebusan kulit kayu santen 

dalam bentuk mash, kemudian rumput panah dan daun gamal. Pemberian rumput 
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panah dan daun gamal dilakukan secara adlibitum. Pemberian air minum 

dilakukan  setelah pemberian dedak padi, urea, air rebusan kulit kayu santen, 

rumput panah dan  daun gamal. 

4.5.6 Pengambilan Sampel  Ransum dan Prosedur Analisis  

Pengambilan sampel dilakukan selama 7 hari, pada minggu terakhir 

penelitian. Sampel yang diambil adalah : feses, ransum dan sisa ransum. Ransum 

dan sisa ransum  diambil masing-masing 200 g setiap hari dan  pada akhir 

pengambilan total dicampur dan dikomposit sesuai dengan ternaknya.  Setelah  

dicampur  diambil 200 g untuk dianalisis di laboratorium. Demikian juga halnya 

dengan feses. Feses yang dikeluarkan sapi segera ditampung pada bagian 

belakang kandang sapi dan ditimbang sehingga produksinya selama 24 jam 

diketahui. Selanjutnya feses diambil 200 g dan dikeringkan dengan matahari. Pada 

akhir pengambilan total feses dicampur dan dikomposit sesuai ternak, lalu 

masing-masing feses ternak diambil 200 g untuk analisa laboratorium. 

 Sampel ransum dan feses dianalisis proksimat yaitu bahan kering (BK), 

bahan organik (BO), protein kasar (PK), serat kasar (SK), kandungan energi bruto 

(GE), sedangkan sampel sisa ransum hanya dilakukan analisis bahan kering.  

Berdasarkan data ini akan diperoleh  koefisien cerna bahan kering, bahan organik 

dan nutrien ransum. 

 
4.5.7  Pengukuran BK, BO dan Nutrien Ransum  

4.5.7.1 Penentuan Bahan Kering (BK)  

Bahan kering sampel ditentukan menggunakan metode  Association of 

Official Analytic Chemist (AOAC) (1980), dengan prosedur sebagai berikut : 

cawan porselin yang sudah dicuci dan dikeringkan dioven pada temperatur 1050-
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1100C selama 3 jam hingga beratnya konstan. Cawan diambil dari oven lalu 

didinginkan dalam desikator selama 30 menit, lalu ditimbang beratnya (W).  

Cawan diisi 1 g sampel (S) dioven pada temperatur 1050-1100C, selama 9-12 jam, 

setelah itu didinginkan dalam desikator selama 30 menit lalu ditimbang beratnya 

(WS). Bahan kering dihitung dengan rumus : 

            BK (%)  =    
S

WWS 
x 100 % 

 
WS  = berat cawan berisi sampel setelah dioven (g) 

W      = berat konstan cawan kosong (g) 

S       = berat sampel (g) 

 
4.5.7.2 Penentuan Bahan Organik (BO) 

 
Bahan organik ditentukan dengan menggunakan metode AOAC (1980) 

dengan mengikuti prosedur sebagai berikut : cawan porselin  yang sudah 

dibersihkan dipanaskan dalam tanur listrik untuk mendapatkan berat konstan pada 

temperatur 5000 C selama 3 jam, kemudiann didinginkan selama 30 menit dalam 

desikator lalu ditimbang, sehingga diperoleh berat cawan kosong (C). Cawan 

tersebut  kemudian diisi sampel 1 g lalu diabukan pada tanur listrik pada 

temperatur 5000 C selama 3-6 jam sampai menjadi warna putih keabu-abuan 

secara merata. Dinginkan dalam desikator selama 30 menit kemudian ditimbang 

beratnya (CA). 

Kadar Abu (%)   =    
S

CCA 
x 100 % 

                                          

Kadar BO  = 100 – Abu (BK) 

CA     = berat cawan + abu (g) 
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C        = berat konstan cawan kosong 

S        = berat sampel yang dimasukkan ke dalam cawan kosong 

 
4.5.7.3 Penentuan Kandungan Protein Kasar (PK) 

Kandungan protein kasar ditentukan dengan metode semi mikro “Kjeldahl” 

yang terdiri atas 3 fase. 

1. Fase Destruksi 

Sebanyak 0,3 g sampel yang akan dianalisis dimasukkan ke dalam labu 

“Kjeldahl”. Ke dalam labu ditambahkan satu tablet katalis (1 g Sodium Sulfat 

Anhydrous + 10 mg Se), satu butiran gelas dan 5 ml H2SO4 pekat. Destruksi 

dilakukan di dalam ruang asam. Pada awalnya digunakan temperatur rendah, 

dan setelah asapnya hilang temperatur dinaikkan dan didestruksi sampai 

jernih. Pemanasan labu dilanjutkan selama 15 menit lagi, akan tetapi dijaga 

agar labu yang berisi sampel tidak sampai kering untuk dilanjutkan  ke fase 

berikutnya. 

2. Fase Destilasi 

Destilasi dilakukan menggunakan alat destilator ICW (Ivan, Clack and 

White). Sampel dalam labu  yang telah didestruksi  ditambahkan 25 ml NaOH 

50n%. Uap yang keluar dari kondensator ditampung dengan asam borak 2 % 

yang dicampur dengan indikator campuran (20 ml BCG 0,1 % + 4 ml MR 0,1 

% dalam alkohol). Destilasi dihentikan sampai larutan penampung mencapai 

50 ml. 

3. Fase Titrasi 
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Larutan hasil destilasi kemudian dititrasi dengan HCI 0,1 N. Apabila 

terjadi perubahan warna menjadi merah muda, maka itu merupakan titik akhir 

Fase titrasi. 

Kadar Protein Kasar (%) =   
)mg(SampelBerat

25,6x14x1,0x)ba( 
x 100 % 

Keterangan : 

A     = Volume HCI untuk titrasi sampel (ml) 

B     = Volume HCI untuk titrasi blangko (ml) 

0,1   = Normalitas titrator (HCI) 

14    = Equivalen Nitrogen (mg) 

6,25 = Faktor protein        

       
4.5.7.4 Penentuan Kadar Serat Kasar (SK) 

Kadar serat kasar ditentukan dengan menggunakan metode AOAC (1980). 

Gelas piala ukuran 600 ml diisi 1 g sampel ditambahkan 50 ml H2SO4 0,3 N 

dipanaskan pada penangas pasir hingga mendidih. Setelah 30 menit, ditambahkan  

25 ml NaOH 1,5N, dipanaskan kembali selama 30 menit. Setelah itu disaring  

menggunakan  kertas saring bebas abu yang telah diketahui berat konstannya 

melalui pengopenan 1050 – 1100 C. Penyaringan dilakukan dengan  bantuan 

pompa vakum. Hasil saringan kemudian  dicuci berturut-turut dengan 50 ml 

aquades panas, 50 ml H2SO4 0,3 N, 50 ml aquades panas, 25 ml alkohol dan 25 ml 

aceton. Selesai pencucian, kertas saring yang berisi residu sampel ditempatkan 

dalam cawan porselin yang sudah diketahui berat konstannya dengan 

mengeringkan pada temperatur 1050-1100C. Residu sampel dioven pada 
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temperatur 700C selama 6 jam, kemudian dioven lagi pada temperatur 1050-1100 

C selama 3 jam. Dinginkan dalam desikator selama 30 menit untuk selanjutnya 

ditimbang untuk mendapatkan berat konstan. Proses selanjutnya adalah 

pengabuan pada tanur listrik dengan temperatur 5000 – 6000C selama 3 jam 

sampai pengabuan merata. Dinginkan dalam desikator selama 30 menit untuk 

selanjutnya ditimbang beratnya. 

SK (%)  =   
A

)bdc( 
x 100 % 

Keterangan: 

a   = berat sampel (g)  

b   = berat kertas saring yang telah dioven 1050 – 1100 C (g) 

c   = berat cawan + kertas saring + residu kering dioven 1050 – 1100 C (g) 

d   = berat cawan + residu setelah ditanur pada temperatur 5000 – 6000 C (g) 

 
4.5.7.5 Penentuan energi bruto (Gross Energi/ GE) 

Alat yang digunakan untuk mengukur GE adalah Bom calorimeter, 

dipersiapkan terlebih dahulu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). 

Sebanyak 1 g sampel dibuat menjadi pelet. Pelet dimasukkan ke dalam cawan baja 

yang sudah diketahui beratnya. Tabung pembakaran  dipersiapkan dengan cara 

menghubungkan  elektrode pada tutup tabung dengan kawat platina dan cawan 

berisi pelet ditempatkan pada posisinya. Sampel yang berbentuk pelet 

dihubungkan dengan kawat platina menggunakan benang dimana kedua ujung 

benang ditindih oleh pelet. Tabung bomb diisi aquades 1 ml, ditutup rapat, lalu 

ditempatkan pada posisinya pada alat bomb calorimeter. Alirkan oksigen dengan 

tekanan 25-30 atm. 
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Setelah tabung pembakaran dimasukan ke dalam tabung penyerap panas dan 

terendam secara sempurna, barulah dilakukan pemasangan penutup luar tabung 

bomb calorimeter. Bomb calorimeter siap bekerja bila suhu yang ditunjukkan  

pada termometer yang terpasang pada bomb calorimeter telah konstan, dan suhu 

tersebut dicatat. Proses pengeboman  mulai dilakukan  dengan mengaktifkan  

tombol pengebom dan suhu pada termometer terus dipantau. Pembacaan suhu 

dilakukan  setelah 3 menit pengeboman dan dilanjutkan  setiap menit sampai suhu 

mencapai maksimal/stabil. Proses pengeboman selesai apabila suhu maksimal 

sudah tercapai dan sampel pada tabung bomb calorimeter menjadi abu berwarna 

putih keabu-abuan. 

GE   =    
S

TT 01  x bomb faktor (kkal/g) 

 

Keterangan : 

T1                   = suhu akhir (0C) 

T0                 = suhu awal (0C) 

S                    =  sampel (g) 

Bomb faktor  = diperoleh dari nilai rata-rata pengeboman 20 pelet asam      

benzoat (1g) yang mempunyai kandungan GE 6,31458 kkal 

 

4.6 Analisis Data   

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, dianalisis dengan sidik ragam. 

Apabila terdapat hasil yang nyata (P<0,05) antar perlakuan, maka analisis 

dilanjutkan dengan menggunakan uji jarak berganda Duncan pada taraf  5 % 

(Steel dan Torrie, 1986).  
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BAB  V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Uji Fitokimia 

Hasil  uji fitokimia menunjukkan pada air rebusan kulit kayu santen 

mengandung  senyawa saponin,  fenol, flavanoid dan tanin. Kandungan air 

rebusan kulit kayu santen  disajikan pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1 

Kandungan Air Rebusan Kulit Kayu Santen setiap 100 ml 

Senyawa Saponin      :  6 % 

Senyawa Fenol          :  0,27 % 
Senyawa Flavanoid   :  0,43 % 
Senyawa Tanin          :  0,08 % 

 

Keterangan : 
- Air rebusan diperoleh dengan cara merebus 1 kg segar kulit kayu santen dengan 2000 ml air 

selama 20 menit. 
- Senyawa fenol, tanin hasil analisis Laboratorium Analitik Universitas Udayana (2014), 

- Senyawa saponin hasil analisis Laboratorium  Balai Penelitian Ternak Ciawi Bogor (2014), 

- Senyawa flavanoid hasil analisis Laboratorium Farmakologi, Fakultas Farmasi Universitas 

Hasanudin Makasar (2015). 
 

 

Saponin adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan  pada tumbuhan, 

dengan karakteristik : berupa buih, mudah larut dalam air, tidak larut dalam ether,  

memiliki rasa pahit dan menyebabkan bersin serta iritasi pada selaput lendir, 

beracun yang dapat menghancurkan butir darah atau hemolisis, sehingga saponin 

disebut sebagai sapotoksin.  Saponin termasuk dalam golongan terpenoid yaitu 

senyawa glikosida triterpenoid dan glikosida sterol, yang mempunyai rantai 

samping spiroketal (Hartono, 2009). 

Harbone (1987) menyatakan saponin berdasarkan golongan sapogeninnya 

dapat dikelompokkan atas  sapogenin steroid, triterpenoid,  dan steroid alkaloid. 
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Saponin memiliki manfaat menurunkan emisi gas methan, meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan dan meningkatkan produktivitas ternak  (Cheeke. 2001, Miah 

et al., 2004). 

Makkar et al. (1998) menyatakan pemberian saponin pada ternak ruminansia 

dapat mengurangi kadar amonia, bau pada kotoran ternak dan memiliki aktivitas 

anti protozoa sehingga dapat menekan jumlah protozoa dalam rumen. Suharti et 

al. (2009) menyatakan pemanfaatan saponin pada level yang tinggi dapat 

menurunkan pallatabilitas karena rasa pahit dan kecernaan bahan kering. 

Flavanoid adalah senyawa fenol terbesar yang terdapat di alam dan 

merupakan salah satu golongan senyawa metabolit sekunder yang tersebar luas 

pada kebanyakan tumbuhan tingkat tinggi (Harborne dan Mabry, 1992). 

Berdasarkan struktur kerangka dasar, senyawa flavanoid terdiri atas beberapa 

golongan yaitu flavon, flavonol, isoflavon, katekin, flavanon, antosianidin, leuko 

antosianidin, auron, kalkon (Markham. 1988). Flavanoid merupakan bagian dari 

komponen senyawa fenol suatu tanaman selain tanin dan berguna sebagai 

penambah (peransang) nafsu makan, mengurangi asupan pakan dan meningkatkan 

pigment (Magdalena et al., 2013).  

Leinmuller et al. (1991) menyatakan tanin adalah senyawa polifenol alami 

dan merupakan group yang penting dalam unsur-unsur sekunder tanaman, bersifat 

larut dalam air, berat molekul 500 – 3000 serta mampu mengikat alkaloid, gelatin 

dan protein. Tanin dalam jumlah yang tidak melebihi tingkat optimum memiliki 

efek positif yaitu membantu usus mencerna dan menyerap protein secara langsung 

(tanpa terlebih dahulu dimanfaatkan oleh mikroba rumen) dengan membentuk 
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ikatan tanin-protein dalam rumen. Tanin  diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 

hidrolysable tanin (HT) yang terdiri dari gugus inti karbohydrat dengan fenolik 

karbosilat yang diikat dengan ikatan ester dan condensed tanin (CT) yang terdiri 

dari flavon-3 ols oligomer. 

Abrianto (2011) menyatakan pemanfaatan tanin dalam jumlah yang tidak 

melebihi tingkat optimum, berperan menghindari terjadinya bloat pada ternak, 

karena adanya reaksi antara condens tanin dengan protein, sehingga tidak ada 

protein yang larut pada cairan rumen untuk kemudian membentuk busa yang 

menyebabkan bloat.  

Makkar et al. (1995) menyatakan tanin bermanfaat mengurangi jumlah 

protozoa dalam rumen, mampu memperbaiki fermentasi rumen dan 

memaksimalkan sintesa protein mikroba rumen, memperlambat laju degradasi 

pakan dan mengurangi ketersediaan nutrien, tetapi nutrien tersedia dalam porsi 

banyak untuk sintesa protein mikroba dibanding dengan pembentukkan VFA. 

Polifenol merupakan senyawa metabolit sekunder tanaman dengan berbagai 

struktur dan konsentrasi yang bervariasi yang dapat diklasikasikan menjadi 2 yaitu 

tanin yang dapat mengikat dan mengendapkan protein dan fenol yang tidak 

mengendapkan protein (Makkar, 2003). Polifenol memiliki efek positif yaitu : 

meningkatkan efisiensi penggunaan ransum, pertumbuhan ternak yang lebih 

cepat, meningkatkan produksi susu, fertilitas, mencegah terjadinya bloat dan 

menghambat infeksi nematoda (Mueller-Harvey, 2006). 

Senyawa fenolik merupakan senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus 

hidroksil yang menempel pada cincin aromatik. Harbone, et al. (1992) 
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menyatakan senyawa fenolik mengandung antioksidan dan efektif untuk 

mencegah penyakit degeneratif  seperti sakit jantung dan kanker.  Fenol propanoid 

merupakan senyawa fenol turunan asam amino protein aromantis yaitu fenilalanin  

yang mempengaruhi sistem neuro - endokrin sehingga dapat  memperbaiki 

konsumsi makan (Ferguson et al., 1967). 

 

5.2 Percobaan In-vitro 

5.2.1 Kecernaan Bahan  Kering  pada  24  dan 48 Jam 

Kecernaan  bahan  kering  In-vitro 24 jam ransum kontrol (A) :  rumput panah 

30 % + daun gamal 40 % + dedak padi 30 % adalah : 26,39%, ransum kontrol (B) 

: rumput panah 40 % +daun gamal 30 % + urea 0,5 % + dedak padi 29,5 % adalah 

: 28,81 %, ransum kontrol (C) : rumput panah 50% + daun gamal 20 % + urea 1 % 

+ dedak padi 29 % adalah : 26,98 % dan ransum kontrol (D) : rumput panah 60 % 

+ urea 1,5 % + dedak padi 38,5 % adalah : 27,08%.  

Kecernaan bahan kering  ransum  AL5 ( ransum A + 5 ml rebusan kulit kayu 

santen adalah : 24,95 %, ransum BL5 (ransum B + 5 ml  rebusan kulit kulit kayu 

santen adalah : 25,96%, ransum CL5 (ransum C + 5 ml rebusan kulit kayu santen) 

adalah  : 24,29% dan ransum DL5 (ransum D + 5 ml rebusan kulit kayu santen) 

adalah : 19,63 %.  

Kecernaan bahan kering ransum AL10 (ransum A + 10 ml rebusan kulit kayu 

santen) adalah : 25,16 %, ransum BL10 (ransum B + 10 ml rebusan kulit kayu 

santen) adalah  : 25,65 %, ransum CL10 (ransum C + 10 ml rebusan kulit kayu 

santen) adalah : 25,35 % dan ransum DL10 (ransum D + 10 ml rebusan kulit kayu 
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santen) adalah : 21,37 %. Hasil In-vitro 24 jam menunjukkan  ransum kontrol (A, 

B, C dan D), kecernaan bahan kering lebih tinggi dibanding dengan ransum yang 

disuplementasi rebusan kulit kayu santen 5 ml dan 10 ml (Gambar 5.1).  

Kecernaan bahan kering  pada ransum kontrol (A, B, C dan D)  24 jam lebih 

tinggi dibanding dengan ransum yang disuplementasi air rebusan kulit kayu 

santen 5 ml dan 10 ml. Hal ini karena pada ransum kontrol  tidak mengandung 

tanin, sedangkan pada ransum yang diberi air rebusan kulit kayu santen 

mengandung tanin   memprotek ransum sehingga tidak dapat dicerna oleh 

mikroba, dengan demikian  kecernaan bahan kering menjadi rendah. Lowry 

(1990) dalam Oka et al. (2012) menyatakan efek negatif tanin adalah menghambat 

aktivitas mikroba rumen dalam proses pencernaan fermentatif, sehingga produk 

NH3 dan VFA tidak maksimal. Hagerman dan Robins (1993) menyatakan 

mamalia yang mengkonsumsi pakan dengan kandungan tanin yang tinggi dapat 

menyebabkan menurunnya tingkat kecernaan bahan kering dan protein.   

 

A B C D 
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Gambar 5.1 Kecernaan Bahan Kering 24 Jam 

Kecernaan bahan kering  48 jam ransum kontol  (A) adalah : 34,98%, B : 

36,59 %, C : 35,51  % dan D : 33,15 %. Ransum kontrol dengan suplementasi 5 

ml rebusan kulit kayu santen (AL5) adalah  : 43,22%, BL5  : 39,15 %, CL5 : 

41,81 % dan DL5 : 36,91%. Ransum kontrol disuplementasi 10 ml rebusan kulit 

kayu santen (AL10) adalah : 42,16 %, BL10 :  40,37%, CL10 :  44,73% dan DL10 

: 38,81% (Gambar 5.2).  Hasil In-vitro 48 jam mengindikasikan bahwa kecernaan 

bahan kering pada ransum yang disuplementasi rebusan kulit kayu santen lebih 

tinggi dibanding dengan ransum kontrol. Hal ini berhubungan dengan senyawa 

saponin dan tanin yang terdapat pada rebusan kulit kayu santen mampu 

meningkatkan aktivitas mikroba rumen sehingga kecernaan pakan meningkat 

yang diikuti dengan meningkatnya kecernaan bahan kering. Wahyuni et al. (2004) 

menyatakan penambahan tanin dan saponin pada ransum dalam jumlah tertentu 

mampu meningkatkan kecernaan bahan kering. 

 

A B C D 
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Gambar 5.2 Kecernaan Bahan Kering 48 Jam 

5.2.2 Kecernaan Bahan Organik pada  24  dan 48 Jam 

Kecernaan bahan organik  in-vitro  24 jam  ransum kontrol (A) adalah  : 

34,64 %, B : 33,03 %, C : 32,68 % dan D : 32 %. Ransum kontrol ditambah 

rebusan kulit kayu santen  AL5 adalah :  30,29%, BL5 :  28,52 %, CL5 :  26,73% 

dan DL5 : 18,03 %. Ransum kontrol ditambah dengan  air rebusan kulit kayu 

santen AL10 adalah : 28,01 %, BL10 : 28,19%, CL10 :  24,18% dan DL10 : 22,81 

% (Gambar 5.3). Hasil penelitian menunjukkan  pada  incubasi 24 jam, kecernaan 

bahan organik  ransum kontrol lebih tinggi dibanding dengan kecernaan bahan 

organik pada ransum dengan rebusan 5 ml dan 10 ml (Gambar 5.3). Kecernaan 

bahan organik pada 24 jam, ransum yang disuplementasi air rebusan kulit kayu 

santen, rendah dibanding dengan ransum tanpa  rebusan.  Hal ini karena tanin 

dapat menghambat aktivitas mikroba rumen dalam fermentasi pakan, yaitu tanin 

mengikat ensim selulose dan protease dalam bentuk hydrogen bonding. 

 

A B C D 
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Gambar 5.3 Kecernaan Bahan Organik 24 Jam 

Kecernaan bahan organik  48 jam, ransum kontrol (A, B, C dan D) masing-

masing  adalah : 38,55 %, 37,13 %, 36, 37 % dan 36,94 %.  Ransum kontrol 

dengan 5 ml  air rebusan kulit kayu santen (AL5, BL5, CL5 dan DL5) berturut-

turut adalah : 40,94 %, 46,10 %, 46,39 % dan  40,33 %. Ransum kontrol dengan 

10 ml air rebusan kulit kayu santen (AL10, BL10, CL10 dan DL10) masing-

masing adalah : 45,47 %,  40,74 %,  45,39 % dan 42,46 % (Gambar 5.4).  

Hasil pengamatan incubasi 48 jam, menunjukkan kecernaan bahan organik  

ransum dengan rebusan 5 ml dan 10 ml lebih tinggi dibandingkan dengan 

kecernaan bahan organik pada ransum kontrol (Gambar 5.4).  Hal ini karena pada 

ransum dengan rebusan kulit kayu santen mengandung senyawa saponin dan  

tanin mampu menekan populasi protozoa dan bakteri meningkat. Dengan 

meningkatnya bakteri dapat berdampak pada meningkatnya kecernaan  pakan 

yang diikuti dengan meningkatnya kecernaan bahan organik. Makkar et al. (1995) 

menyatakan pakan yang disuplementasi tanin dan saponin mampu menampilkan 

profil kecernaan yang lebih baik pada perubahan senyawa dalam dosis rendah, 

karena tanin dan saponin merupakan  senyawa yang mampu memberikan efek 

defaunasi. 
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Gambar 5.4 Kecernaan Bahan Organik 48 Jam 

 

5.3 Percobaan In-vivo                                         

5.3.1 Konsumsi Bahan Kering dan Nutrien  Ransum 

Konsumsi bahan kering  pada  sapi bali yang mendapat ransum  tidak 

mengandung air rebusan kulit kayu santen (perlakuan A) adalah : 5.32 kg/e/h dan 

sapi yang mendapat ransum mengandung air rebusan kulit kayu santen  (perlakuan 

B, C dan D)  masing-masing adalah : 6.21 kg/e/h,  6.54 kg/e/h dan 6.62 kg/e/h. 

Hasil sidik ragam menunjukkan pemanfaatan  air rebusan kulit kayu santen pada 

perlakuan B, C dan D secara  nyata (P<0.05) meningkatkan konsumsi bahan 

kering ransum dibanding dengan perlakuan tanpa air rebusan kulit kayu santen 

(A). Hasil uji lanjut berganda Duncan mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan 

antara perlakuan A dengan  perlakuan B, C dan D. Perlakuan B dengan C tidak 

berbeda nyata, tetapi B dengan D berbeda nyata, sedangkan perlakuan C dengan 

D tidak nyata (Tabel 5.2). 

A B C D 
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Konsumsi bahan kering ransum tertinggi pada sapi yang mendapat ransum D 

yaitu 6,62 kg/e/h, diikuti Perlakuan C : 6,54 kg/e/h  dan perlakuan B : 6,21 kg/e/h 

(Tabel 5.2). Tingginya konsumsi bahan kering pada perlakuan D, berhubungan 

dengan keberadaan senyawa fenol pada air rebusan kulit kayu santen. Senyawa 

fenol berperan meningkatkan konsumsi ransum. Semakin tinggi konsumsi ransum 

menyebabkan konsumsi bahan kering menjadi meningkat. 

Meningkatnya konsumsi bahan kering pada perlakuan D, juga berhubungan 

dengan senyawa saponin pada air rebusan kulit kayu santen. Saponin sebagai 

agensia defaunasi dapat menghambat pertumbuhan protozoa, sehingga 

pertumbuhan bakteri menjadi meningkat. Dengan meningkatnya pertumbuhan 

bakteri akan berdampak pada  meningkatnya  kecernaan pakan, yang diikuti 

dengan serapan nutrien tinggi. Semakin tinggi serapan nutrien dapat memacu  

konsumsi   ransum dan konsumsi bahan kering menjadi tinggi, yang 

mengakibatkan pertambahan berat badan, dimana pada perlakuan D secara 

statistik nyata (p<0,05) lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan A. 

Parakkasi (1999) menyatakan konsumsi bahan kering pada ternak ruminansia 

pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan energi, sehingga ternak akan 

berhenti makan apabila kebutuhan  energi telah terpenuhi.  Konsumsi bahan 

kering pada penelitian ini lebih tinggi dibanding dengan hasil penelitian Mariani 

(2012) dimana konsumsi bahan kering tertinggi 5.40 kg/e/h pada ransum dengan 

protein dan energi berbeda.   
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Konsumsi protein kasar pada sapi bali yang mendapat ransum tanpa  air 

rebusan kulit kayu santen (Perlakuan A) adalah 0,48 kg/e/h, dan sapi yang 

mendapat ransum dengan air rebusan kulit kayu santen  (B, C dan D) berturut-

turut adalah :  0,58 kg/e/h, 0,63 kg/e/h dan 0,63 kg/e/h. Hasil penelitian 

menunjukkan  pada perlakuan B, C dan D secara statistik nyata (P<0.05) 

meningkatkan konsumsi protein kasar dibanding dengan perlakuan tanpa air 

rebusan kulit kayu santen. Hasil uji lanjut Duncan mengindikasikan bahwa 

terdapat perbedaan yang nyata  konsumsi protein kasar pada ransum tanpa air 

rebusan kulit kayu santen (perlakuan A) dengan  konsumsi protein kasar pada 

ransum dengan air rebusan kulit kayu santen (perlakuan B, C dan D). Perlakuan B 

tidak berbeda nyata dengan  C dan D, begitu pula antara C dengan D. Konsumsi 

protein kasar tertinggi pada perlakuan C dan D yaitu 0,63 g/e/hari.    

Konsumsi protein kasar tertinggi pada perlakuan C dan D. Hal ini 

dipengaruhi oleh senyawa fenol pada air rebusan kulit kayu santen.  Senyawa 

fenol terdiri dari beberapa senyawa, satu diantaranya adalah fenil propanoid yang 

merupakan turunan asam amino protein aromatis yaitu fenilalanin (asam 

hidrosinamat). Senyawa ini berperan  mempengaruhi sistem neuro-endokrin yang 

dapat memperbaiki atau meningkatkan konsumsi makan, sehingga menyebabkan 

konsumsi protein menjadi tinggi. Ferguson et al. (1967) menyatakan perbaikan 

suplay asam amino esensial dalam makanan dapat mempengaruhi sistem neuro-

endokrin sehingga memperbaiki konsumsi makan.  Tingginya konsumsi protein 

kasar pada perlakuan C dan D juga disebabkan oleh  senyawa saponin mampu 
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menekan protozoa dan  meningkatkan bakteri. Meningkatnya bakteri akan 

meningkatkan  kecernaan nutrien (Tabel 5.3). Semakin tinggi kecernaan nutrien  

menyebabkan serapan nutrien menjadi tinggi yang berkontribusi pada 

meningkatnya pertumbuhan. Haryanto (1992)  dalam Cakra (2013) menyatakan 

pertambahan berat badan yang tinggi akan tercapai apabila kebutuhan protein 

dalam pakan terpenuhi. Hasil penelitian ini lebih rendah dibandingkan dengan 

hasil penelitian Mariani (2012) yaitu konsumsi protein kasar tertinggi adalah 0,80 

kg/e/h pada pemberian ransum dengan protein dan energi berbeda. 

Konsumsi bahan organik pada sapi bali yang diberi ransum  A adalah 4,65 

kg/e/h. Sapi yang diberi ransum   B, C dan D masing-masing adalah : 5,44 kg/e/h, 

5,74 kg/e/h dan 5,81 kg/e/h. Hasil sidik ragam menunjukkan pemberian air 

rebusan kulit kayu santen pada perlakuan B, C dan D nyata (P<0.05) 

meningkatkan konsumsi bahan organik dibanding dengan perlakuan A (kontrol). 

Hasil uji lanjut berganda Duncan, mengindikasikan terdapat perbedaan nyata 

antara perlakuan A dengan perlakuan B, C dan D. Perlakuan B dengan C tidak 

berbeda nyata, tetapi  dengan D berbeda nyata, sedangkan  perlakuan C dengan D 

tidak berbeda nyata. Konsumsi bahan organik tertinggi pada perlakuan D yaitu 

5.81 kg/e/h. Tingginya konsumsi bahan organik pada penelitian ini terkait dengan 

keberadaan senyawa fenol dan flavanoid dimana kedua senyawa ini bersinergi 

meningkatkan konsumsi ransum, sehingga konsumsi bahan organik turut  

meningkat. Meningkatnya konsumsi bahan organik juga dipengaruhi senyawa 

saponin sebagai agensia defaunasi, menyebabkan kecernaan pakan meningkat 
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yang diikuti dengan  meningkatnya  kecernaan bahan organik. Semakin tinggi 

kecernaan bahan organik, dapat menghasilkan asam asetat, asam butirat, asam 

propionat tinggi, yang dapat digunakan sebagai sumber energi untuk 

meningkatkan pertumbuhan (Tabel 5.9). Rataan konsumsi bahan organik yang 

diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi dari rataan konsumsi bahan organik yang 

diperoleh Mariani (2012) yaitu berkisar antara 4,21 - 4,62 kg/e/h pada ransum 

dengan protein dan energi yang berbeda. 

Konsumsi serat kasar pada sapi yang diberi ransum A adalah 0,90 kg/e/h, dan 

sapi yang diberi ransum B, C dan D berturut-turut adalah  :  1,03 kg/e/h, 1,07 

kg/e/h dan 1,09 kg/e/h. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan konsumsi serat 

kasar pada sapi yang diberi ransum dengan air rebusan kulit kayu santen secara 

nyata (P<0,05) meningkat dibanding dengan sapi yang mendapat ransum tanpa air 

rebusan kulit kayu santen (A). Hasil uji lanjut berganda Duncan, menunjukkan 

terdapat perbedaan nyata antara perlakuan A dengan perlakuan B, C dan D. 

Perlakuan  B dengan C dan D, serta C dan D tidak berbeda nyata. Konsumsi serat 

kasar tertinggi pada perlakuan D yaitu 1.09 kg/e/h), diikuti  perlakuan C : 1.07 

kg/e/h) dan B : 1.03 kg/e/h).    

Konsumsi serat kasar  pada perlakuan yang mendapatkan air rebusan kulit 

kayu santen lebih tinggi dibanding dengan perlakuan tanpa air rebusan kulit kayu 

santen.  Tingginya konsumsi serat kasar pada penelitian ini berhubungan dengan  

senyawa-senyawa yang terkandung pada air rebusan kulit kayu santen.  Senyawa  

fenol berperan meningkatkan konsumsi ransum, dengan demikian konsumsi serat 
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kasar juga meningkat. Disamping itu juga dengan keberadaan senyawa saponin 

sebagai agensia defaunasi menyebabkan populasi protozoa menurun atau 

berkurang dan populasi bakteri meningkat. Meningkatnya bakteri dapat pula 

meningkatkan aktivitasnya  mencerna  pakan, sehingga  produk fermentasi rumen 

yang dihasilkan meningkat. Meningkatnya produk fermentasi rumen dapat 

dimanfaatkan  sebagai sumber energi untuk pertumbuhan. Semakin tinggi 

penyerapan energi untuk pertumbuhan,  menyebabkan lambung menjadi kosong 

sehingga membutuhkan penambahan makanan. Hal ini  menyebabkan  konsumsi 

ransum meningkat yang diikuti dengan meningkatnya konsumsi serat kasar. 

Konsumsi energi pada sapi bali yang mendapat ransum A adalah : 21756,5 

kcal/e/h. Konsumsi energi pada sapi yang mendapat ransum B, C dan D berturut-

turut adalah : 25380,3 kcal/e/h,  26742,6 kcal/e/h dan 27069,6 kcal/e/h. Hasil 

analisis statistik menunjukkan pada  perlakuan yang mendapat air rebusan kulit 

kayu santen, nyata (P<0,05) meningkatkan konsumsi energi dibanding dengan 

perlakuan tanpa air rebusan kulit kayu santen. Hasil uji lanjut berganda Duncan 

menunjukkan pada perlakuan dengan air rebusan kulit kayu santen (B, C dan D) 

berbeda nyata (P<0,05) dibandingkan dengan perlakuan tanpa air rebusan kulit 

kayu santen (A). Konsumsi energi tertinggi pada perlakuan D yaitu 

27069,6kg/e/h. 

Tingginya konsumsi energi juga dipengaruhi oleh air rebusan kulit kayu 

santen, dimana senyawa saponin, fenol dan flavanoid bersama-sama berperan 

meningkatkan konsumsi pakan sehingga menyebabkan konsumsi energi menjadi 
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tinggi. Meningkatnya konsumsi energi pakan dapat berkontribusi pada tingginya 

energi tercerna (Tabel 5.8), sehingga mengakibatkan pertumbuhan meningkat 

yang diikuti dengan pertambahan berat badan  (Tabel 5.9). 

Tabel 5.2 

Konsumsi Nutrien  pada Sapi Bali 

 

Variabel 
Perlakuan 

SEM 
A B C D 

Konsumsi Bahan 
Kering (kg/e/h) 

5,32b 6,21ab 6,54a 6,62a 0,11 

Konsumsi Protein 
Kasar (kg/e/h) 

0,48b 0,58a 0,63a 0,63a 0,02 

Konsumsi Bahan 
Organik  (kg/e/h) 

4,65b 5,44ab 5,74a 5,81a 0,10 

Konsumsi Energi 
(kcal/e/h) 

21756,5b 25380,3a 26742,6a 27069,6a 459,07 

Konsumsi Serat Kasar 
(kg/e/h) 

0,90b 1,03a 1,07a 1,09a 0,02 

 
Keterangan : 
- Nilai dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama adalah berbeda nyata (P<0.05), 

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen 

- B = Ransum dengan air rebusan  kulit kayu santen 1000 ml 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml. 

 
 

5.3.2 Kecernaan  Bahan Kering dan Nutrien Ransum 

Kecernaan bahan kering pada sapi bali yang mendapat ransum A adalah : 

53,34 %. Kecernaan bahan kering pada sapi yang mendapat ransum B, C dan D 

berturut-turut adalah : 62,73 %, 71,54 % dan 69,55 %. Hasil penelitian 

menunjukkan kecernaan bahan kering pada perlakuan yang mendapatkan air 

rebusan kulit kayu santen  (B, C dan D) berbeda nyata (P<0.05) dibanding dengan 

perlakuan yang tidak mendapat air rebusan kulit kayu santen (A). Hasil uji 

berganda Duncan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan  nyata antara perlakuan 

A dengan perlakuan B, C dan D. Perlakuan B dengan C dan D berbeda nyata, 
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namun perlakuan C dan D tidak nyata (Tabel 5.3).  Kecernaan bahan kering 

tertinggi pada perlakuan  C yaitu  71,54%.  Kecernaan bahan kering tertinggi pada 

perlakuan C, hal ini dipengaruhi oleh senyawa saponin dan tanin pada air rebusan 

kulit kayu santen berperan sebagai agensia defaunasi yakni menurunkan populasi 

protozoa dan meningkatkan bakteri. Dengan meningkatnya bakteri dapat pula 

meningkatkan aktivitasnya  mendegradasi pakan sehingga produk metabolit 

rumen (VFA dan N-NH3) meningkat. Meningkatnya metabolit rumen akan  

berdampak pada meningkatnya pertumbuhan yang diikuti dengan tingginya  

pertambahan berat badan  (Tabel 5.9).  

Makkar et al. (1995) menyatakan pakan yang disuplementasi dengan saponin 

dan tanin mampu menampilkan profil kecernaan yang lebih baik pada 

penambahan senyawa dalam dosis rendah karena saponin dan tanin merupakan 

senyawa yang mampu memberikan efek defaunasi. 

Rata-rata kecernaan protein kasar sapi bali yang mendapat ransum A adalah : 

56,14 %, dan sapi yang mendapat ransum  B, C dan D masing-masing adalah : 

65,93 %, 71 % dan 71,93 %. Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan kecernaan 

protein pada  perlakuan B lebih tinggi (14,85%) dari perlakuan A, namun secara 

statistik tidak berbeda nyata (P>0,05). Perlakuan  C dan D secara statitsik berbeda 

nyata (P<0.05) meningkatkan kecernaan protein kasar dibanding dengan 

perlakuan A. Perlakuan B dengan C dan D serta C dengan D, secara statistik tidak 

nyata (P>0,05). Kecernaan protein kasar tertinggi pada perlakuan D yaitu 71,93%.  
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Tabel 5.3 

Kecernaan   Nutrien  pada  Sapi Bali  

 

Variabel 
Perlakuan 

SEM 
A B C D 

Bahan Kering (%)        53,34b 62,73b 71,54a 69,55a 1.62 

Protein Kasar (%)        56,14b 65,93a 71a 71,93a 2.99 

Serat Kasar (%)      57,05b  66,83ab 73,1a 71,43a 1.39 

Bahan Organik(%)         56.64b  65,43b  73,49a 71.58a 1,53 

 
Keterangan : 
- Nilai  dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama adalah berbeda nyata (P<0.05),  

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen. 

- B = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1000 ml. 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml. 

   
Penambahan air rebusan pada pakan dapat merubah pola hidup mikroba 

dalam rumen. Senyawa saponin pada air rebusan kulit kayu santen berperan 

sebagai agensia defaunasi sehingga menghambat pertumbuhan protozoa, dan 

memberikan pertumbuhan bakteri lebih baik dalam rumen. Pertumbuhan bakteri 

yang optimal mampu meningkatkan pemanfaatan pakan. Bakteri akan bekerja 

lebih giat dalam mencerna pakan didalam rumen, dengan demikian kecernaan 

pakan menjadi meningkat. Meningkatnya kecernaan pakan akan diikuti dengan 

tingginya kecernaan protein, yang berakibat pada meningkatnya  pertumbuhan 

dan pertambahan berat badan pada sapi. 

Rata-rata kecernaan serat kasar pada  sapi bali yang mendapat ransum A 

adalah : 57,05%. Kecernaan serat kasar pada sapi yang mendapat ransum B, C dan 

D masing-masing adalah  :  66,83%,  73,1%  dan 71,43%. Hasil penelitian 
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menunjukkan kecernaan serat kasar pada sapi yang mendapat perlakuan dengan 

air rebusan kulit kayu santen berbeda nyata (P<0.05) meningkat dibanding dengan 

perlakuan A. Hasil uji lanjut berganda Duncan mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antara perlakuan A dengan perlakuan B, C dan D. 

Perlakuan B dengan C nyata tetapi dengan D tidak nyata, sedangkan  C dengan D 

tidak nyata. Kecernaan serat kasar tertinggi pada perlakuan C yaitu 73,1 %. 

Tingginya kecernaan serat kasar pada perlakuan C, terkait dengan senyawa yang 

terkandung didalam air rebusan kulit kayu santen. Senyawa saponin dan tanin 

berperan sebagai agensia defaunasi, menyebabkan populasi bakteri meningkat. 

Meningkatnya populasi bakteri dapat pula meningkatkan aktivitasnya dalam 

mencerna pakan menghasilkan metabolit rumen (asam asetat, butirat, propionat), 

sebagai sumber energi ternak. Semakin tinggi energi yang terserap dapat 

berpengaruh  pada meningkatnya kecernaan serat kasar. 

Rataan kecernaan bahan organik pada sapi bali yang mendapat ransum A 

adalah 56,64 %. Kecernaan bahan organik pada sapi yang mendapat  ransum B, C 

dan D masing-masing adalah : 65,43 %, 73,49 % dan 71,58 %. Hasil analisis sidik 

ragam menunjukkan kecernaan bahan organik pada perlakuan dengan air rebusan 

kulit kayu santen berbeda nyata (P<0.05) meningkat dibanding dengan perlakuan 

A.  Hasil uji lanjut Duncan menunjukkan kecernaan bahan organik  pada 

perlakuan B, C dan D secara statistik berbeda nyata (P<0,05) dibanding dengan 

perlakuan A. Sapi yang mendapat ransum B, kecernaan bahan organik meningkat 

(13,43 %),  sapi yang mendapat ransum C meningkat (22,93 % dan D (20,87 %) 

dibanding dengan sapi yang mendapat ransum A. Perlakuan B dengan C dan D 
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berbeda nyata, namun perlakuan C dengan D tidak nyata. Kecernaan bahan 

organik tertinggi pada sapi yang mendapat ransum C yaitu 73,49 %. 

Meningkatnya kecernaan bahan organik pada penelitian ini berhubungan dengan 

senyawa saponin dan tanin berperan sebagai agensia defaunasi, menyebabkan 

aktivitas bakteri meningkat yang berdampak pada meningkatnya kecernaan bahan 

organik dan serapan nutrien untuk pertumbuhan, sehingga mendorong pula 

meningkatnya konsumsi dan kecernaan bahan organik.  

Wahyuni at al. (2014) menyatakan penambahan saponin dan tanin dalam 

jumlah tertentu pada pakan mampu meningkatkan kecernaan bahan organik yang 

paling baik.  

 

5.3.3 Metabolit Rumen Sapi Bali 

Metabolit rumen merupakan hasil pencernaan pakan secara fermentatif  

mikroba rumen. Metabolit rumen terdiri atas : asam lemak volatil (VFA) total, 

VFA parsial (asetat, propionat, butirat) dan N-NH3. Produk metabolit rumen 

secara in-vitro dapat disajikan pada tabel 5.4. Nilai pH rumen sangat penting bagi 

kehidupan mikroba rumen. Kaufman et al, (1980) dalam Putra (2004) menyatakan 

pH rumen merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

populasi mikroba rumen. Kamra (2005), menyatakan pH optimum untuk 

pertumbuhan mikroba rumen adalah 6-6,9 dan kisaran normal pH cairan rumen 

adalah 5,5-7,2 (Owens dan Goetsch, 1988). 

Pakan sangat berpengaruh terhadap pH rumen. pH rumen akan tinggi yakni 

7,0 apabila diberikan hijauan makanan ternak dan sebaliknya pH rendah/turun 

menjadi 4,6 jika diberikan pakan konsentrat. Viera (1986)  dalam Putra (2004) 



79 

menyatakan bahwa terjadinya penurunan pH rumen salah satu penyebabnya 

adalah fermentasi karbohidrat non struktural (pati dan atau gula) yang lebih cepat, 

sehingga mengakibatkan sekresi saliva dalam rumen berkurang. 

Rataan pH supernatan  pada ransum  tanpa air rebusan (A) adalah : 7.06 dan 

supernatan  pada ransum B, C dan D, pH berturut-turut  adalah  : 6.79,  6.91 dan 

6.82. Hasil in-vitro menunjukkan   rata- rata pH supernatan pada ransum B, C dan 

D  tidak nyata (P>0.05) dengan  supernatan pada ransum A.  Kisaran pH berkisar 

antara 6,79 - 7,06. Nilai pH  ini berada dalam kisaran normal seperti yang 

dikemukakan  Owens dan Goetsch (1988) yaitu  5,5-7,2. 

Konsentrasi amonia (N-NH3) merupakan cerminan dari kualitas protein  

pakan pada ternak ruminansia. Air rebusan kulit kayu santen berpengaruh nyata 

(P<0.05) terhadap konsentrasi N-NH3. Konsentrasi N-NH3 pada supernatan yang 

mendapat perlakuan  A adalah : 6.66 mM, sedangkan pada perlakuan B, C dan D 

berturut-turut adalah  : 9.33 mM,  10.50 mM dan 11.31mM. Hasil penelitian 

menunjukkan  perlakuan B dengan konsentrasi 9.33 mM lebih tinggi dibanding 

dengan perlakuan A, namun secara statistik tidak  nyata (P>0.05), sedangkan pada 

perlakuan C dan D masing-masing 10.50 mM dan 11.31 mM nyata lebih tinggi 

(P<0.05) dibanding dengan perlakuan A.  Konsentrasi N-NH3 tertinggi pada 

perlakuan D yaitu 11,31 mM. Amonia (N-NH3) merupakan hasil akhir dari 

penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 untuk 

pertumbuhan mikroba. Tingginya konsentrasi N-NH3  pada perlakuan D, 

berhubungan dengan air rebusan kulit kayu santen, dimana senyawa saponin dan 

fenol mampu meningkatkan kecernaan protein (Tabel 5.2), sehingga produk 
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fermentasi rumen (N-NH3) meningkat. Konsentrasi N-NH3 yang didapat pada 

hasil penelitian ini berada pada kisaran normal untuk pertumbuhan mikroba 

rumen yaitu 4 – 12 mM (Sutardi, 1979).  McDonald et al. (2002) menyatakan   

kisaran konsentrasi NH3 yang optimal untuk sintesis protein mikroba rumen 

adalah 6 – 21 mMol. 

Rataan kadar VFA total  pada supernatan yang mendapat perlakuan A adalah 

182,56 mM dan  supernatan  pada  perlakuan B, C dan D berturut-turut adalah :  

186.65 mM, 198.82 mM, dan 196.70 mM (Tabel 5.4). Hasil penelitian 

menunjukkan produksi VFA total pada perlakuan B lebih tinggi dibanding dengan 

perlakuan A namun tidak  nyata (P>0.05) sedangkan pada perlakuan C dan D  

nyata (P<0.05). Perlakuan B dengan C nyata, namun C dengan D tidak nyata. 

VFA total tertinggi  pada perlakuan  C yaitu 198,82 mM. Sedangkan terendah 

pada perlakuan A yaitu 182,56 mM.  VFA merupakan sumber energi utama untuk 

ternak ruminansia (Owen dan Bergen, 1983; Preston dan Leng. 1987). Ensminger 

et al (1990) menyatakan 60-80 % dari kebutuhan energi pada ternak ruminansia 

berasal dari VFA. 

Tingginya VFA total pada perlakuan C mengindikasikan  adanya  peranan 

senyawa saponin dapat meningkatkan bakteri, sehingga kecernaan   pakan 

terutama  kecernaan bahan organik meningkat (Tabel 5.3). Askar dan 

Abdurachman (2002) menyatakan meningkatnya jumlah mikroba rumen 

mengakibatkan sintesis protein mikroba  (SPM) yang semakin tinggi yang diikuti 

dengan pembentukan senyawa VFA, yang merupakan hasil fermentasi mikroba 

rumen. France dan Dijkstra (2005) menyatakan tinggi rendahnya VFA 
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dipengaruhi oleh pakan basal, tipe karbohydrat pakan, bentuk fisik pakan, tingkat 

konsumsi, jumlah pakan dan penggunaan additif. Sutardi (1979) menyatakan  

kadar VFA yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan  mikroba rumen yang 

maximal adalah berkisar 80 – 160 mM. Hasil VFA yang didapat pada penelitian 

ini berbeda dengan hasil penelitian Suryani (2012) yaitu  konsentrasi VFA total 

berkisar antara 192,72 – 220,71 mM dengan ransum komplit berbagai hijauan 

dengan jenis dan komposisi yang berbeda.  Mariani (2012) mendapatkan 

konsentrasi VFA total berkisar  antara 143,42 – 229,92 mM pada ransum dengan 

protein dan energi berbeda. 

Rataan VFA parsial dapat disajikan pada Tabel 5.4. Pemberian air rebusan 

kulit kayu santen berpengaruh nyata (P<0.05) terhadap konsentrasi asam asetat, 

asam butirat dan asam propionat.  Konsentrasi asam asetat supernatan  ransum  A  

adalah  : 35.20 mM, dan supernatan ransum B, C dan D  masing-masing  adalah : 

39.25 mM,  55.47 mM dan D  : 60.35 mM. Konsentrasi asam asetat tertinggi pada 

perlakuan D yaitu 60,35 mM. Hal ini disebabkan oleh senyawa saponin dapat 

meningkatkan bakteri terutama selulolitik dalam mencerna serat kasar. 

Tabel 5. 4 

 Pengaruh Air Rebusan Kulit Kayu Santen Terhadap Produk Fermentasi 

 

Variabel 
Perlakuan 

SEM 
A B C D 

pH  7.06a 6.79a 6.91a 6.82a 0.069 
N-NH3 (mMol) 6.66b 9.33a 10.50a 11.31a 0.78 

VFA Total (mMol) 182.56b 186.65b 198.82a 196.70a 1.44 

Asam Asetat (mMol) 35.20b 39.25b 55.47b 60.35a 1.12 

Asam Prop. (mMol)  21.15b 24.71b 30.15a 29.36a 0.41 

Asam Butirat (mMol) 8.10ab 9.21b 14.32a 12.36b 0.45 
 

Keterangan : 
- Nilai dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama adalah berbeda nyata (P<0.05),  

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen 
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- B = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1000 ml. 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml. 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml. 

 

Konsentrasi asam butirat pada supernatan  ransum  A adalah 8,10 mM, dan  

konsentrasi asam butirat pada supernatan ransum  B, C dan D masing-masing 

adalah :  9,21 mM, 14,32 mM dan 12,36 mM.  Konsentrasi asam propionat pada 

ransum A adalah :  21.15 mM,  dan konsentrasi asam propionat pada ransum B, C 

dan D masing-masing adalah : 24.71 mM, 30.15 mM dan 29.36 mM.  Konsentrasi 

asam butirat tertinggi pada perlakuan C yaitu 14,32 mM sedangkan konsentrasi 

asam propionat tertinggi pada perlakuan C yaitu 30,15 mM.  Tingginya 

konsentrasi asam butirat dan propionat dalam penelitian ini dikarenakan senyawa 

yang terdapat pada air rebusan kulit kayu santen mampu meningkatkan kecernaan 

pakan, sehingga menyebabkan konsentrasi asam butirat dan propinat menjadi 

tinggi.  

Asam asetat dan asam butirat terutama digunakan sebagai sumber energi oleh 

hewan inang melalui oksidasi pada siklus asam sitrat. Sedangkan asam asetat  

merupakan substrat penting untuk lipogenesis. Sementara asam propionat sebagai 

substrat untuk gluconeogenesis (France dan Dijkstra (2005). 

 
5.3.4 Sintesis Protein Mikroba 

Rata-rata sintesis protein mikroba rumen pada sapi yang mendapat ransum A 

: 342,67 g/e/h. Sapi yang mendapat ransum B  : 462,67 g/h, C : 554 g/h dan  D  : 

540,67 g/h. Pemanfaatan air rebusan kulit kayu santen menyebabkan peningkatan 

secara nyata (P<0,05) terhadap sintesis protein mikroba rumen. Hasil uji lanjut 

berganda Duncan menunjukkan adanya perbedaan yang nyata antara perlakuan 
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yang mendapat air rebusan kulit kayu santen dengan perlakuan tanpa air rebusan 

kulit kayu santen.  Perlakuan B dengan  C dan D  nyata, tetapi perlakuan C 

dengan D  tidak nyata (Tabel 5.5) 

Sintesis protein mikroba tertinggi pada perlakuan C yaitu 554g/e/h dan 

terendah pada perlakuan A yaitu 342,67 g/h.  Tingginya sintesis protein mikroba 

pada perlakuan C, berhubungan dengan air rebusan kulit kayu santen dimana 

senyawa fenol mampu meningkatkan konsumsi nutrien ransum terutama bahan 

kering dan protein (Tabel 5.2), senyawa saponin mampu meningkatkan aktivitas 

mikroba rumen mendegradasi pakan (Tabel 5.3), menghasilkan sintesis protein 

mikroba rumen yang tinggi (Tabel 5.5). Semakin tinggi sintesis protein mikroba 

rumen menyebabkan tingginya pertambahan berat badan  (Tabel 5.9).  

Tabel 5.5 

                        Sintesis Protein Mikroba Rumen Sapi Bali 

Variabel 
Perlakuan  

SEM 
A B C D 

DOMR(g/e/h)       1,71b 2,31b 2,77a 2,70a 0,09 

Mikrobial N (g/e/h)   54,83b 74,03b 88,64a 86,51a 2,77 
SPM   (g/e/h)     342,67b 462,67b 554a 540,67a 17,34 
Absorsi Purin  

(mMol/h)  
75,42b 101,83b 121,93a 118,99a 3,82 

Ekskresi Purin Derivat  

(mMol/h)   
85,36b 108,85b 126,82a 124,88a 3,03 

Ekskresi Allantoin  
(mMol/h)  

72,56b 92,53b 107,79a 106,15a 2,6 

 

Keterangan : 
- Nilai dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama adalah berbeda nyata (P<0.05),  

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen 

- B = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1000 ml. 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml.  
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5.3.5 Populasi Protozoa dan Bakteri 

Rata-rata populasi protozoa pada supernatan  ransum A adalah : 14 x 104 

sel/ml dan supernatan ransum B, C dan D berturut-turut adalah : 7 x 104 sel/ml, 5 

x 104 sel/ml dan 4x104 sel/ml (Tabel 5.6). Hasil penelitian menunjukkan 

supernatan pada perlakuan yang mendapat air rebusan kulit kayu santen secara 

nyata (P<0,05) menurunkan protozoa dibanding dengan perlakuan A.  Perlakuan  

B dengan C dan C dengan  D  tidak  nyata (P>0.05), tetapi B dengan D  nyata 

(P<0,05). Populasi protozoa  terendah pada perlakuan D yaitu 4 x 104 sel/ml, dan 

populasi protozoa tertinggi pada perlakuan A yaitu 14 x104 sel/ml. 

Hasil penelitian  menunjukkan pemanfaatan air rebusan kulit kayu santen 

berpengaruh nyata terhadap populasi protozoa. Rendahnya populasi protozoa pada 

perlakuan D berhubungan dengan  senyawa saponin  pada air rebusan kulit kayu 

santen yang bersifat sebagai agent defaunasi. Wallace at al. (1994) dan  Makkar at 

al. (1998) menyatakan bahwa saponin sebagai bahan tambahan pakan dapat 

mengurangi kadar amonia dan bau pada kotoran ternak dan memiliki aktivitas anti 

protozoa, sehingga dapat menekan jumlah protozoa dalam rumen. Cheeke (2001) 

menyatakan mekanisme anti protozoa oleh saponin dengan senyawa sterol mampu 

menghancurkan  membran sel protozoa sehingga sel protozoa mengalami lisis. 

Tabel 5.6 

Pengaruh Air Rebusan Kulit Kayu Santen Terhadap 

 Populasi Protozoa dan Bakteri  

Variabel 
Perlakuan 

SEM 
A B C D 

Protozoa (104sel/ml) 14b 7ab 5a 4a 0.6 
Bakteri 
Selulolitik(107kol/ml)  

 
     2.15b 

 
2.45b 

 
2.80a 

 
2.72a 

 
0.04 

Bakteri 
Proteolitik(107kol/ml)   

 
1.09b 

 
2.60b 

 
3.60a 

 
3.45a 

 
0.06 

Bakteri 
Amilolitik(107kol/ml) 

1.25b 1.35b 1.60a 1.50a 0.02 
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Keterangan : 
- Nilai dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama adalah berbeda nyata (P<0.05),  

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen. 

- B = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1000 ml. 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml. 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml. 

Rata-rata populasi bakteri selulolitik supernatan  ransum A adalah : 2,15 x 107 

kol/ml. Populasi bakteri selulolitik supernatan ransum B, C dan D masing-masing 

adalah : 2,45 x 107 kol/ml, 2,80 x 107 kol/ml dan 2,72 x 107 kol/ml.  Hasil 

penelitian menunjukkan, supernatan  perlakuan B, C dan D secara statistik 

berbeda nyata (P<0,05) meningkatkan populasi bakteri selulolitik dibanding 

dengan supernatan pada perlakuan A. Hasil uji lanjut berganda Duncan 

mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan A 

dengan perlakuan B, C dan D.  Perlakuan B dengan C dan D berbeda nyata, tetapi 

antara perlakuan C dengan D tidak nyata. (Tabel 5.6). Populasi bakteri selulolitik 

tertinggi pada perlakuan  C yaitu 2.80 x 107 kol/ml dan terendah pada perlakuan A 

yaitu 2.15 x 107 kol/ml. Populasi bakteri selulolitik tertinggi pada perlakuan C, hal 

ini berhubungan dengan senyawa saponin sebagai agent defaunasi, mampu 

menurunkan populasi protozoa, sehingga populasi bakteri selulolitik meningkat 

(Tabel 5.6). Newbold et al, (1998) menyatakan peningkatan populasi bakteri 

selulolitik disebabkan karena meningkatnya kecernaan bahan kering ransum. 

Weimer (1997) melaporkan bahwa populasi bakteri selulolitik meningkat 

disebabkan karena meningkatnya substrat yang dibutuhkan terutama selulosa 

dalam cairan rumen. 
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Rata-rata  populasi bakteri amilolitik pada supernatan ransum A adalah : 

1,25x107 kol/ml. Sedangkan supernatan ransum B, C dan D berturut-turut adalah : 

1,35x 107 kol/ml, 1,60x107 kol/ml dan 1,50x107 kol/ml.  Hasil penelitian 

menunjukkan  supernatan  ransum  B, C dan D nyata (P<0,05) meningkatkan 

populasi bakteri amilolitik dibanding dengan supernatan pada ransum A. Hasil uji 

lanjut berganda Duncan menunjukkan bahwa antara perlakuan A dengan 

perlakuan yang mendapat air rebusan kulit kayu santen berbeda nyata.  Perlakuan 

B dengan C dan D berbeda nyata, namun antara C dan D tidak nyata.  Populasi 

bakteri amilolitik tertinggi pada perlakuan C yaitu 1,60x107 kol/ml.  Tingginya 

populasi bakteri amilolitik pada perlakuan C,  berkaitan dengan tingginya 

konsumsi bahan organik (Tabel 5.2). Konsumsi bahan organik pada perlakuan C 

dan D nyata meningkatkan bakteri amilolitik dibanding dengan perlakuan A. Hal 

ini terbukti dari VFA total yang dihasilkan tertinggi pada perlakuan C (Tabel 5.4) 

Rata-rata populasi bakteri proteolitik pada supernatan ransum tanpa air 

rebusan kulit kayu santen adalah : 1,09x107 kol/ml, dan supernatan pada ransum 

dengan air rebusan kulit kayu santen (B, C dan D) masing-masing adalah : 

2,60x107 kol/ml, 3,60x107 kol/ml dan 3,45x107 kol/ml.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa antara perlakuan yang tidak mendapat air rebusan kulit kayu 

santen dengan perlakuan yang mendapat air rebusan kulit kayu santen berbeda 

nyata. Hasil uji lanjut berganda Duncan mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan yang nyata antara perlakuan tanpa air rebusan (A) dengan perlakuan 
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menggunakan air rebusan kulit kayu santen (B, C dan D). Perlakuan B dengan C 

dan D berbeda nyata, namuan pada perlakuan C dengan D tidak nyata. Populasi 

bakteri proteolitik tertinggi pada perlakuan C yaitu 3.60x107 kol/ml. Tingginya 

bakteri proteolitik  pada perlakuan C berhubungan dengan  senyawa saponin  

mampu meningkatkan  kecernaan ransum, sehingga berdampak  pada 

meningkatnya N-NH3.  Meningkatnya N-NH3 maka pemanfaatan N-NH3 sebagai 

sumber N untuk pertumbuhan bakteri juga semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat 

dari meningkatnya kecernaan protein (Tabel 5.3) dan konsumsi protein kasar  

(Tabel 5.2). 

 

5.3.6  Neraca Nutrien  

Rata-rata protein tercerna pada sapi yang mendapat ransum  A adalah : 0,22 

kg/e/h, sedangkan sapi yang mendapat ransum  B, C dan D masing-masing adalah 

: 0,34 kg/e/h, 0,44 kg/e/h dan 0,40 kg/e/h. Hasil analisis sidik ragam 

mengindikasikan  ransum dengan air rebusan kulit kayu santen nyata (P<0,05) 

meningkatkan protein tercerna dibanding dengan perlakuan A. Hasil uji lanjut 

Berganda Duncan menunjukkan bahwa pada perlakuan B,  C dan D nyata 

(P<0,05) meningkatkan protein tercerna dibanding dengan perlakuan A. Perlakuan 

B dengan C  nyata, tetapi  B dengan D tidak nyata. Sedangkan perlakuan C 

dengan D tidak nyata. Rerata protein tercerna tertinggi terdapat pada sapi yang 

mendapat perlakuan ransum C yaitu 0,44 kg/e/h (Tabel 5.7).  
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Protein tercerna tertinggi pada sapi yang mendapat ransum C. Hal ini 

berhubungan dengan  senyawa fenol dan flavanoid yang terdapat pada air  rebusan 

kulit kayu santen, dapat meningkatkan pallatabilitas ransum sehingga konsumsi 

ransum menjadi tinggi. Meningkatnya konsumsi ransum akan berdampak pada 

meningkatnya konsumsi protein, dengan demikian dapat meningkatkan  protein 

tercerna. Selain itu juga dengan kehadiran senyawa saponin mampu meningkatkan 

kecernaan protein kasar dan  protein tercerna  Meningkatnya protein tercerna 

dapat berdampak pada meningkatnya pertumbuhan yang diikuti dengan tingginya 

pertambahan berat badan.  

Rata-rata bahan organik tercerna pada sapi yang mendapat ransum A adalah : 

2,64 kg/e/h, sapi yang mendapat ransum B, C dan D berturut-turut adalah : 3,56 

kg/e/h, 4,22 kg/e/h dan 4,16 kg/e/h. Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa pada 

perlakuan yang mendapat air rebusan kulit kayu santen secara statistik berbeda 

nyata (P<0,05) meningkatkan bahan organik tercerna dibanding dengan perlakuan 

tidak dengan air rebusan kulit kayu santen. 

Hasil uji lanjut berganda Duncan menunjukkan perlakuan B, C dan D secara 

statistik berbeda nyata (P<0,05) dibanding dengan perlakuan A.  Bahan organik 

tercerna pada perlakuan B nyata (P<0,05) dengan perlakuan C dan D. Sedangkan 

pada perlakuan C dan D tidak nyata (P>0,05).   

Rata-rata bahan organik tercerna tertinggi pada perlakuan C yaitu : 4,22 

kg/e/h. Tingginya bahan organik tercerna pada perlakuan D, dikarenakan oleh 
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senyawa flavanoid mampu meningkatkan  konsumsi nutrien ransum yaitu bahan 

kering dan serat kasar (Tabel 5.2) serta senyawa saponin meningkatkan  

kecernaan bahan kering dan serat kasar (Tabel 5.3). Meningkatnya konsumsi 

bahan kering dan serat kasar dapat pula meningkatkan bahan organik tercerna.  

Tabel 5.7 

Neraca Nutrien    
 

Variabel 
Perlakuan 

SEM 
A B C D 

Konsumsi Protein  
Kasar (kg/e/h)  

0,48b 0,58a 0,63a 0,63a 0,02 

Protein Feses 

(kg/e/h)              
0,26a 0,24a 0,19b 0,23a 0,01 

Protein Tercerna 

(kg/e/h)         
0,22b 0,34ab 0,44a 0,40a 0,02 

Konsumsi Bahan 
Organik (kg/e/h)   

4,65b 5,44ab 5,74a 5,81a 0,10 

Bahan Organik 
Feses (kg/e/h)                    

2,01a 1,88a 1,52ab 1,65b 0,04 

Bahan Organik 
Tercerna (kg/e/h)                

2,64b 3,56b 4,22a 4,16a 0,10 

Konsumsi Serat 
Kasar (kg/e/h)  

0,90b 1,03a 1,07a 1,09a 0,02 

Serat Kasar Feses 
(kg/e/h)       

0,39b 0,34b 0,25ab 0,28b 0,01 

Serat Kasar  

Tercerna (kg/e/h)     
0,51b 0,69b 0,82a 0,81a 0,03 

 
Keterangan : 
- Nilai dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama berbeda nyata (P<0,05). 

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen 

- B = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1000 ml. 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml. 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml. 

 

 
Rata-rata serat kasar tercerna pada sapi bali yang mendapat ransum A adalah : 

0,51 kg/e/h. Sapi yang mendapat ransum B, C dan D masing –masing adalah : 

0,69 kg/e/h, 0,82 kg/e/h dan 0,81 kg/e/h.  Hasil penelitian menunjukkan  bahwa 



90 

pada perlakuan B, C dan D secara statistik  nyata (P<0,05) meningkatkan serat 

kasar tercerna dibanding dengan perlakuan A. Hasil uji lanjut berganda Duncan 

menunjukkan serat kasar tercerna pada perlakuan A secara statitstik berbeda nyata 

(P<0,05) dengan perlakuan B, C dan D. Perlakuan B   dengan perlakuan C dan D 

nyata, namun perlakuan C dengan D tidak nyata secara statistik. Serat kasar 

tercerna tertinggi pada sapi yang mendapat ransum C yaitu 0,82 kg/e/h. Tingginya 

serat kasar tercerna pada perlakuan C, disebabkan oleh senyawa fenol dan 

flavanoid yang mana kedua senyawa ini berperan  meningkatkan konsumsi serat 

kasar, sedangkan saponin mampu meningkatkan kecernaan serat kasar, dengan 

demikian  serat kasar tercerna juga ikut meningkat. 

 

5.3.7 Neraca Energi 

Rata-rata energi tercerna  pada sapi yang mendapat perlakuan A adalah : 

12743,6 kcal/e/h, perlakuan B : 16905,6 kcal/e/h, perlakuan C : 19937,03 kcal/e/h 

dan perlakuan D : 19727,1 kcal/e/h. Hasil penelitian menunjukkan energi tercerna 

pada perlakuan B, C dan D secara statistik  berbeda nyata (P>0.05) dibanding 

dengan perlakuan A. Hasil uji lanjut berganda Duncan menunjukkan pada 

perlakuan yang mendapat air rebusan kulit kayu santen (B, C  dan D)  nyata 

(P<0,05) meningkatkan energi tercerna dibanding dengan perlakuan A. Perlakuan 

B dengan C dan D  nyata, namun pada C dengan D tidak nyata. Energi tercerna 

tertinggi pada perlakuan  C yaitu 19937,03 kcal/e/h dan terendah pada perlakuan 

A yaitu 12743,6 kcal/e/h. Tingginya energi tercerna pada penelitian ini terkait 

dengan pengaruh air rebusan kulit kayu santen dalam ransum. Senyawa-senyawa 

pada air rebusan kulit kayu santen berperan meningkatkan konsumsi dan 
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kecernaan ransum. Semakin tinggi konsumsi energi ransum menyebabkan energi 

tercerna menjadi tinggi, yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan. 

 

Tabel 5.8 

Neraca Energi  
 

Variabel 
Perlakuan 

SEM 
A B C D 

Konsumsi Energi 
(kcal/e/h)  

21756,5b 25380,3a 26742,6a 27069,6a 459,07 

Energi Feses 
(kcal/e/h)            

9012,9b 8474,6b 6805,6a 7342,5a 227,32 

Energi Tercerna 
(kcal/e/h) 

12743,6b 16905,6a 19937,03a 19727,1a 
 

598,97 

 

 
Keterangan : 
- Nilai dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama berbeda nyata (P<0,05). 

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen 

- B = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1000 ml. 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml. 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml. 

 
 

5.3.8 Penampilan Sapi Bali 

Berat awal sapi bali yang mendapat ransum tanpa air rebusan  (A) adalah : 

177,5 kg. Sapi yang mendapat ransum B, C dan D masing-masing  adalah : 175,5 

kg, 177,3 kg dan 181,7 kg. Hasil analisis ragam menunjukkan  tidak terdapat 

perbedaan nyata (P>0,05)  antara semua perlakuan. 

Berat badan akhir sapi yang mendapat ransum kontrol (A) adalah 213,3 kg. 

Sapi yang mendapat ransum B, C dan D masing-masing  adalah : 225 kg,  236,7 

kg dan 243,7 kg. Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang 

nyata (P>0,05) antara semua perlakuan, walaupun pada perlakuan B, C dan D 

lebih besar  berat akhir  dari pada sapi yang mendapat perlakuan A.   
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Pertambahan berat badan selama penelitian sapi yang mendapat ransum 

kontrol (A) adalah : 35,8 kg. Sapi yang mendapat ransum B, C dan D  berturut-

turut adalah : 49,5 kg, 59,33 kg dan 62 kg. Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan sapi yang mendapat ransum B, C dan D secara statistik nyata  

(P<0,05) meningkatkan pertambahan berat badan dibanding dengan sapi yang 

mendapat ransum kontrol (A). Hasil uji lanjut berganda Duncan mengindikasikan 

bahwa sapi yang mendapat ransum B, C dan D pertambahan berat badan berbeda 

nyata (P<0,05) meningkat dibanding dengan sapi yang mendapat ransum kontrol.  

Perlakuan B dengan  C dan D nyata, sedangkan perlakuan  C dengan D tidak 

nyata secara statistik (Tabel 5.9).  

Pertambahan berat badan harian sapi bali yang mendapat ransum  A adalah  

0.40 kg/e/h, sapi yang mendapat ransum B, C dan D masing-masing  adalah :  

0,55 kg/e/h, 0.66 kg/e/h dan 0.69 kg/e/h (Tabel 5.9). Hasil sidik ragam 

menunjukkan  pertambahan berat badan harian sapi bali yang mendapat ransum 

dengan air rebusan kulit kayu santen secara statistik  berbeda nyata (P<0,05) 

meningkat dibanding dengan perlakuan tanpa air rebusan kulit kayu santen. Hasil 

uji lanjut berganda Duncan menunjukkan bahwa perlakuan dengan air rebusan 

kulit kayu santen secara statisik nyata (P<0,05) meningkatkan pertambahan berat 

badan harian dibanding dengan sapi yang mendapat ransum tanpa air rebusan kulit 

kayu santen. Perlakuan B dengan C  tidak nyata tetapi  dengan D nyata, 

sedangkan  perlakuan C dengan  D tidak berbeda nyata. 

Pertambahan berat badan harian terendah adalah pada sapi bali yang 

mendapat ransum A (kontrol) yaitu 0,40 kg/e/h dan pertambahan berat badan 
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tertinggi terdapat pada sapi yang mendapat ransum D yaitu 0,69 kg/e/h, diikuti 

sapi yang mendapat ransum C : 0,66 kg/e/h dan sapi yang mendapat ransum B 

yaitu 0,55 kg/e/h. Perlakuan ransum B, C dan D menghasilkan rerata pertambahan 

berat badan berturut- turut 27,27 %, 39,39 % dan 42,03 % lebih tinggi dibanding 

dengan sapi yang mendapat ransum A (kontrol).  

Sapi bali yang mendapat ransum D, menghasilkan pertambahan berat  paling 

tinggi yaitu 0,69 kg/e/h. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran senyawa fenol 

dan flavanoid dapat meningkatkan  pallatabilitas ransum, sehingga menyebabkan 

konsumsi ransum menjadi meningkat (Tabel 5.2).  Selain itu  senyawa saponin 

yang terkandung pada air rebusan kulit kayu santen  bersifat sebagai agent 

defaunasi, dimana saponin berinteraksi dengan sterol yang terdapat pada  

membran sel protozoa dan menyebabkan membran sel protozoa hancur dan terjadi 

lisis sel, sehingga menyebabkan populasi protozoa menurun dan populasi bakteri 

meningkat. Meningkatnya populasi bakteri, akan berdampak pada   meningkatnya 

kecernaan pakan (Tabel 5.3), menghasilkan metabolit rumen yang tinggi (Tabel 

5.4). Semakin tinggi serapan nutrien akan berdampak pada  meningkatnya 

pertumbuhan yang diikuti dengan tingginya pertambahan berat badan (Tabel 5.9). 

Bird dan Leng (1978) menyatakan produktivitas ternak yang protozoanya 

dihilangkan dengan cara defaunation adalah lebih tinggi dari ternak yang masih 

mempunyai protozoa. 

Sapi yang mendapat perlakuan D paling efisien dalam mengubah ransum 

yang dikonsumsi menjadi berat badan. Hal ini terlihat pada angka FCR  perlakuan 

D, yang paling rendah yang berarti paling efisien (Tabel 5.9). Disamping itu juga 
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konsumsi bahan kering, protein kasar, bahan organik, serat kasar (Tabel 5.2) 

menunjukkan perbedaan nyata, sehingga menghasilkan pertambahan berat badan 

harian yang tinggi.  

Pertambahan berat badan sapi bali yang diperoleh pada penelitian ini lebih 

tinggi dibandingkan dengan pertambahan bobot badan sapi bali yang diberikan 

ransum inkonvensional yang difermentasi yaitu 0,22 - 0,44 kg/e/h (Putri et al., 

2010). Suryani (2012), mendapatkan pertambahan bobot badan sapi bali jantan 

lebih tinggi dari hasil penelitian ini yaitu berkisar 0,57 – 0,88 kg/e/h dengan pakan 

yang diberikan terdiri dari hijauan dengan jenis dan komposisi yang berbeda. 

 

5.3.9 Feed Convertion Ratio 

Rata-rata  feed convertion ratio sapi bali  yang mendapat ransum tanpa air 

rebusan kulit kayu santen adalah : 13,78. Feed convertion ratio pada sapi yang 

mendapat ransum dengan air rebusan kulit kayu santen  (B, C dan D) masing-

masing adalah : 11,58,  9,92 dan  9,6 (Tabel 5.9). Hasil analisis sidik ragam 

menunjukkan angka FCR pada perlakuan B lebih rendah (19 %) dari pada 

perlakuan A namun tidak nyata secara statistik, sedangkan perlakuan  C dan D  

nyata dibanding dengan perlakuan A.  

Uji lanjut berganda Duncan menunjukkan angka FCR pada sapi yang 

mendapat ransum C dan D, nyata secara statistik dibanding dengan sapi yang 

mendapat ransum A.  Perlakuan B dengan C dan D serta C dengan D juga tidak 

nyata secara statistik. (Tabel 5.9). Angka feed convertion ratio yang paling rendah 

pada hasil penelitian ini adalah sapi bali yang mendapat perlakuan D yaitu 9,6. 

Sapi yang mendapat ransum dasar rumput panah, daun gamal, dedak padi dan 
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urea serta penambahan air rebusan kulit kayu santen sebesar 2000 ml menjadi 

efisien dalam mengubah ransum untuk meningkatkan pertambahan berat badan. 

Hal ini terlihat pada sapi yang mendapat perlakuan D, pertambahan berat 

badannya lebih besar yaitu  0.69 kg/e/h dengan angka FCR lebih rendah yaitu  9.6 

(Tabel 5.9).  

Tabel 5.9 

Penampilan Sapi Bali  
 

Variabel 
Perlakuan 

SEM 
A B C D 

Berat Badan Awal(kg)    177,5a 175,5a 177,3a 181,7a 11,30 
Berat Badan Akhir(kg)   213,3a 225a 236,7a 243,7a 13,21 
PBB (kg)    35,8b 49,5b 59,33a 62a 2,83 

PBB (kg/e/h) 0.40b 0.55ab 0.66a 0.69a 0.03 

FCR    13,78b 11,58ab 9,92a 9,6a 0.87 

 
Keterangan : 
- Nilai dengan superskrip yang berbeda dalam baris yang sama adalah berbeda nyata  (P<0.05),  

- A = Ransum tanpa air rebusan kulit kayu santen. 

- B = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1000 ml 

- C = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 1500 ml 

- D = Ransum dengan air rebusan kulit kayu santen 2000 ml. 

 

5.4 Temuan Baru (Novelty) 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disampaikan hasil 

temuan baru sebagai berikut : 

1. Air rebusan dari 1 kg kulit kayu santen (Lannea coromandelica)  yang direbus 

dengan 2 liter air selama 10 menit mengandung 6 % saponin, 0,27 % fenol, 

0,43 % flavanoid dan 0,08 % tanin. 

2. Sapi bali yang mendapat ransum dasar rumput panah, daun gamal, dedak padi 

dan urea yang ditambah dengan air rebusan kulit kayu santen  

pertumbuhannya lebih baik. 
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3. Level  optimum pemberian air rebusan kulit kayu santen pada sapi bali yang 

mendapat ransum dasar rumput panah, daun gamal, dedak padi dan urea 

adalah 1500 ml/e/h (1,5 liter/e/hari). 

BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Air rebusan dari 1 kg kulit kayu santen  yang direbus dengan 2 liter air selama 

10 menit mengandung senyawa saponin 6 %, fenol 0,27 %, flavanoid 0,43 % 

dan tanin 0,08 %. 

2. Senyawa – senyawa yang terdapat pada air rebusan kulit kayu santen dapat 

meningkatkan konsentrasi metabolit rumen seperti VFA total, N-NH3, asam 

butirat, asam propionat dan asam asetat. 

3. Sapi bali yang mendapat ransum dasar rumput panah, daun gamal, dedak padi 

dan urea yang ditambah dengan air rebusan kulit kayu santen pertumbuhannya 

lebih baik. 

4. Level optimum pemberian air rebusan kulit kayu santen  pada sapi bali jantan 

yang mendapat ransum dasar rumput panah, daun gamal, dedak padi dan urea  

adalah 1500 ml/e/hari (1,5 liter/e/hari). 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disarankan sebagai 

berikut  : 

1. Pemberian air rebusan kulit kayu santen  untuk meningkatkan pertumbuhan 

sapi bali jantan adalah 1500 ml/hari pada pakan dengan kualitas kurang baik. 

2. Untuk meningkatkan respon pertumbuhan sapi bali yang diberikan air rebusan 

kulit kayu santen  dapat dikombinasikan dengan pakan lain. 
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