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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pedet Peranakan Friesian Holstein Jantan  

 Ternak ruminansia berbeda dengan ternak mamalia lainnya karena 

mempunyai lambung sejati, yaitu abomasum, dan lambung muka yang membesar, 

yang mempunyai tiga ruangan yaitu rumen, retikulum, dan omasum. Sejak lahir 

pedet telah mempunyai empat bagian perut, yaitu : rumen (perut handuk), retikulum 

(perut jala), omasum (perut buku) dan abomasum (perut sejati), dengan kapasitas 

abomasum sekitar 60%. Ketika pedet menjadi dewasa akan terjadi perubahan 

kapasitas omasum, yaitu menjadi 8%. Sebaliknya untuk bagian rumen pada awal 

kapasitas 25% berubah menjadi 80% saat dewasa (Efendy et al, 2013). 

 
Gambar.2.1.Sistem pencernaan pedet pra sapih dengan saluran ( Efendy et al,2013). 

 

 Sistem pencernaan pakan pada pedet lepas sapih terdiri atas pencernaan 

mekanis, dilakukan di dalam mulut, pencernaan fermentasi atau enzimatik 

dilakukan oleh mikroba dalam rumen dan pencernaan hidrolisis, dilakukan di usus 

(Towarani, 2014).  
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Gambar 2.2. Sistem pencernaan pedet lepas sapih (Efendy et al, 2013) 

 

 Pencernaan pada ruminansia sangat bergantung atas konsentrasi mikro 

organisme, sedangkan konsentrasi dan aktivitas mikro organisme pengaruhi oleh 

jumlah dan variasi makanan yang dikonsumsi. Pakan berserat (hijauan) yang 

dimakan ditahan untuk sementara didalam rumen. Pada saat hewan beristirahat, 

pada yang telah berada dalam rumen kembali kemulut (proses regurgitasi), untuk 

di kunyah kembali (proses remastikasi), kemudian pakan ditelan kembali (prose 

redeglutasi). Selanjutnya pakan tersebut bermanfaat pula untuk pengadukan digesti 

inokulasi dan penyerapan nutrient. Selain itu kontraksi retikulum rumen juga 

bermanfaat untuk pengerakan digesta meninggalkan retikulorumen (Towarani, 

2014). 

 Bobot  lahir  pedet  sapi  PFH  berkisar  30-50  kg.Bobot  lahir  dipengaruhi  

oleh  jenis  kelamin, bangsa, bobot induk, umur induk, dan lama kebuntingan.  Anak 

sapi yang baru lahir memiliki  empat  bagian  perut,  tetapi  hanya  abomasum  yang  

dapat  berfungsi  ( Parakkasi,  1999). 

 Perkembangan Saluran Pencernaan dan Penyapihan Pedet Saluran 

pencernaan pedet saat lahir belum berkembang dan berfungsi dengan baik,  
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sehingga  belum  mampu  untuk  mencerna  pakan  padat,  rumput,  atau  sumber 

serat  lainnya.  Oleh  karena  itu,  pemberian  pakan  padat  dan  hijauan  (pakan  

sumber serat)  pada  pedet  dilakukan  secara  bertahap.  Saat  pedet  baru  dilahirkan,  

pakan pertama  yang  harus  diberikan  adalah  kolostrum  karena  pedet  hanya  

mampu  memanfaatkan nutrien susu, kemudian meningkat dengan pemberian susu 

induk atau susu pengganti, pakan padat, dan rumput. Perkembangan dan 

pertumbuhan pedet  setelah lahir sangat bergantung pada jumlah  dan  kualitas  

pakan  yang  diberikan  (Agustina, 2011) .    

Pada saat lahir perut depan pedet belum berkembang seperti pada ruminan 

dewasa. Bobot abomasum pedet sekitar setengah berat perut total. Setelah lahir, 

rumen, retikulum, dan  omasum  akan  terus  berkembang  hingga  berfungsi  baik.  

Pedet  memulai  tahap  transisi  pada  umur  5  minggu  dan  berakhir  umur  12  

minggu.  Pada  tahap  ini,  pola  metabolisme karbohidrat berubah. Penggunaan 

glukosa secara langsung yang diserap dari  usus  halus  sebagai  hasil  hidrolisis  

laktosa  mulai  hilang  dan  proses glukoneogenesis asal propionat mulai 

muncul.Rumen berfungsi dengan baik setelah anak sapi berumur dua bulan atau  

jika anak sapi telah mengkonsumsi pakan padat rumput  atau  konsentrat 

perkembangan  rumen  dipengaruhi  oleh:  (1)  pakan  kasar  yang  merupakan  

stimulus  fisik  bagi  perkembangan  kapasitas rumen,  (2)  produk  fermentasi  yang  

merupakan  stimulus  kimia  bagi  perkembangan  papil-papil  rumen. Setelah ternak 

mengkonsumsi pakan berserat tinggi, maka bobot  rumen menjadi lebih berat 

daripada ternak yang tidak mengkonsumsi hijauan (Anggorodi, 2001). 
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2.2. Total Mixed Ration 

Total Mixed Ration(TMR) adalah campuran dua sumber hijauan pakan atau 

lebih yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak. Pemberian 

TMR kepada ternak idealnya disesuaikan terhadap kemampuan bakteri rumen 

dalam mencerna setiap bahan baku penyusun TMR setiap harinya. (Amaral-Philips, 

2008). 

Pakan komplit adalah suatu jenis pakan ternak yang terdiri dari bahan 

hijauan dan konsentrat dalam imbangan yang memadai. Salah satu cara pemberian 

pakan pada ternak potong adalah dengan memberikan bahan pakan sumber serat 

dan konsentrat dalam bentuk campuran atau pakan komplit, pakan komplit 

merupakan jenis pakan yang cukup mengandung nutrien untuk hewan dalam 

tingkat fisiologis tertentu yang dibentuk dan diberikan sebagai satu-satunya pakan 

yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa tambahan 

substrat lain kecuali air (Purbowati, 2009). 

Pakan komplit merupakan pakan yang cukup mengandung nutrien untuk 

ternak dalam tingkat fisiologis tertentu yang dibentuk dan diberikan sebagai satu-

satunya pakan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa 

tambahan substansi lain kecual air (Hartadi et al, 2005).  

Semua bahan pakan tersebut, baik hijauan (pakan kasar) maupun konsentrat 

dicampur menjadi satu. Pembuatan pakan komplit sebaiknya menggunakan bahan 

pakan lokal. Hal ini sangat diperlukan mengingat ketangguhan agribisnis 

peternakan adalah mengutamakan penggunaan bahan baku lokal yang tersedia di 

dalam negeri dan sesedikit mungkin menggunakan komponen impor. Selain itu, 



8 
 

paradigma pembangunan peternakan di era reformasi adalah terwujudnya 

masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif melalui peternakan tangguh 

berbasis sumber daya lokal (Sudardjat, 2000).  

2.3.Silase Total Mixed Ration (TMR) 

 Silase ransum komplit (Total Mixed Ration) adalah pakan yang diawetkan 

melalui proses ensilasi, yaitu proses pengawetan pakan dengan menggunakan kerja 

spontan fermentasi asam laktat dalam kondisi anaerob. Pada suasana anaerob 

tersebut akan mempercepat pertumbuhan bakteri anaerob untuk membentuk asam 

laktat. Bakteri asam laktat (BAL) memfermentasi karbohidrat terlarut dalam air 

dalam tanaman menjadi asam asetat. Karena produksi asam-asam tersebut, pH 

materi yang diensilasi menurun dan mikroba perusak dihambat pertumbuhannya 

(Chen & Weinberg, 2008). Menurut Sofyan & Febrisiantosa (2007) menyatakan 

apabila bahan pakan berkadar air tinggi diensilase dengan bahan pakan berkadar air 

rendah menjadi ransum komplit, risiko terbentuknya effluent (cairan yang 

dihasilkan selama proses ensilase) akan dapat diminimalkan dan waktu untuk 

mencampur pakan sebelum diberikan kepada ternak akan dapat dihilangkan. Selain 

itu, aroma dan palatabilitas pakan akan menjadi lebih baik apabila dijadikan sebagai 

silase ransum komplit. 

 Pembuatan silase dengan memanfaatkan bakteri asam laktat sebagai 

inokulum tambahan bakteri asam laktat dapat mengikat selulose dalam pakan yang 

mengandung serat kasar sehingga menurunkan lignin dan dapat meningkatkan daya 

cerna (McDonald, 2002). Prinsip dasar pembuatan silase ransum komplit adalah 

memacu terjadinya kondisi anaerob dan asam dalam waktu singkat. Ada 3 hal 
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paling penting agar diperoleh kondisi tersebut yaitu menghilangkan udara dengan 

cepat, menghasilkan asam laktat yangmembantu menurunkan pH, mencegah 

masuknya oksigen kedalam silo dan menghambat pertumbuhan jamur selama 

penyimpanan (Chen & Weinberg, 2008). 

 Penambahan starter terutama bakteri asam laktat sangat baik dalam ensilase. 

Pada proses ensilase, bakteri asam laktat homofermentatif akan menghasilkan asam 

laktat, sementara bakteri asam laktat heterofermentatif menghasilkan asam laktat, 

hidrogen peroksida dan bakteriosin yang akan bekerja secara antagonistik terhadap 

mikrobia patogen dan mikrobia pembusuk, selain itu penurunan pH yang cepat 

dapat menghambat kerja mikrobia pembusuk, sehingga kerusakan nutrien dapat 

diminimalkan (Chen dan Weinberg, 2008). 

 Campuran ransum komplit selanjutnya dimasukkan ke dalam silo drum, 

dipadatkan, dan ditutup rapat (anaerob) selama tiga minggu, dan produknya 

kemudian dinamakan “Silase Ransum Komplit” (Ratnakomala et al., 2006). Tujuan 

utama pembuatan silase adalah untuk mengawetkan dan mengurangi kehilangan zat 

makanan suatu hijauan atau bahan pakan untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. 

Memacu terciptanya kondisi anaerob dan asam dalam waktu singkat merupakan 

prinsip dasarpembuatan silase.     Silase 

dikatakan memiliki kualitas yang baik jika pH maksimum 3,8-4,2, kemudian 

memiliki bau seperti buah-buahan dan sedikit asam, sangat wangi, sehingga 

terdorong untuk mencicipinya, kemudian apabila digigit terasa manis dan terasa 

asam. Kegagalan dalam pembuatan silase dapat disebabkan oleh beberapa faktor 
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antara lain proses pembuatan yang salah, terjadi kebocoran silo sehingga tidak 

tercapai suasana anaerob (Ratnakomala et al., 2006).   

2.3.1. Fermentasi TMR 

           Proses fermentasi silase ransum komplit bertujuan untuk memaksimumkan 

pengawetan kandungan nutrisi yang terdapat pada total mixed ration (TMR) atau 

bahan pakan lainnya sehingga silase terbentuk dapat disimpan untuk jangka waktu 

yang lama tampa dapat mengurangi kandungan nutrisi dari bahan bakunya. Silase 

tersebut dapat diberikan sebagai bahan pakan bagi ternak khususnya untuk 

mengatasi kesulitan dalam mendapatkan pakan hijauan pada musim kemarau 

(Stefani et al, 2010). 

         Menurut Sofyan & Febrisiantosa (2007) menyebutkan Secara garis besar 

proses pembuatan silase terdiri dari empat fase yaitu : (1) Fase aerob, fase ini 

dimulai sejak bahan dimasukkan ke dalam silo. Cara untuk menghindari dampak 

negatif dari fase aerob ini, maka pengisian dan penutupan silo harus dilakukan 

dalam waktu singkat dan cepat, (2) Fase fermentatif, fase ini merupakan masa aktif 

pertumbuhan bakteri penghasil asam laktat. Bakteri tersebut akan memfermentasi 

gula menjadi asam laktat disertai produksi asam asetat, etanol, karbondioksida, dan 

lain-lain. Masa fermentatif aktif berlangsung selama 1 minggu sampai dengan 1 

bulan. Fermentasi gula yang cepat oleh bakteri penghasil asam laktat disebabkan 

oleh rendahnya pH akan menghentikan pertumbuhan mikroorganisme yang tidak 

diinginkan, (3) Fase stabil, fase ini terjadi setelah masa aktif pertumbuhan bakteri 

asam laktat berakhir. Faktor utama yang berpengaruh pada kualitas silase selama 

fase ini adalah permeabilitas silo terhadap oksigen. Tingkat kehilangan bahan 
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kering dapat diminimalkan, jika silo ditutup dan disegel dengan baik sehingga 

hanya sedikit sekali aktivitas mikroba yang dapat terjadi pada fase ini, (4) Fase 

Pengeluaran Silase, fase ini dimulai pada saat silo dibuka, kemudian silase 

diberikan kepada ternak. Pada fase ini, kontak oksigen dengan silase menjadi sangat 

tinggi (Jalc et all, 2009).  

         Teknologi fermentasi merupakan salah satu cara mengawetkan bahan organik 

dengan kadar air yang tinggi (Sofyan & Febrisiantosa, 2007). Kadar bahan kering 

yang paling baik untuk hijauan yang dibuat silase adalah sekitar 30-45% (Weiss, 

1992). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi ini melalui proses 

ensilase yang akan menghasilkan produk silase adalah untuk mengawetkan dan 

mengurangi kehilangan zat makanan suatu bahan pakan untuk dimanfaatkan pada 

masa mendatang. Pembuatan silase tidak tergantung musim. Dan mengurangi kadar 

air untuk tahan terhadap penyimpangan maupun meningkatkan nilai dan kualitas 

bahan pakan ternak. 

2.3.2. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

 Bakteri asam laktat merupakan produk utama yang diharapkan muncul dari 

proses silase karena mampu menurunkan pH secara, pH rendah menghambat 

pertumbuhan clostridia pada proses fermentasi silase pakan. Kelebihan lain dari 

sistem silase adalah degradasi nutrient saat fermentasi silase tidak terlalu banyak. 

Karena mikroba dalam silase tidak sekompleks mikroba pada fermentasi. Nutrient 

yang belum terdegradasi saat proses silase masih dapat dimanfaatkan oleh mikroba 

rumen untuk pertumbuhan ternak  (Filya dan Sucu, 2007). 
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         Bakteri asam laktat diperlukan dalam proses pembuatan silase hijauan karena 

fungsinya untuk mempercepat terbentuknya asam laktat pada pembuatan silase 

sehingga kualitas silase yang dihasilkan meningkat. Semakin banyak penambahan 

bakteri asam laktat dalam pembuatan silase maka semakin cepat proses ensilase 

(Mugiawati, 2013).  

 Lactobacillus plantarum di kenal memiliki sejumlah kemampuan untuk 

berfungsi mengendalikan mikroorganisme patogen, diantaranya adalah 

kemampuan adhesi pada sel, mengurangi patogenitas bakteri, koaggregasi, 

produksi asam arganik, hidrogen peroksida, bakteriosin dan lainnya (Sofyan & 

Febrisiantosa, 2007).   

2.4. Konsentrat 

Pakan penguat adalah sejenis pakan komplit yang dibuat khusus untuk 

meningkatkan produksi dan berperan sebagai penguat. Pakan penguat dikenal juga 

dengan nama “konsentrat” yang berbentuk seperti tepung. Pakan ini mudah dicerna 

ternak ruminansia karena dibuat dari campuran beberapa bahan pakan sumber 

energi (biji-bijian), sumber protein (jenis bungkil dan kacang-kacangan), vitamin, 

dan mineral (Amoo et al, 2006). 

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang di pergunakan bersama bahan 

pakan lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan 

dimaksudkan untuk disatukan dan dicampur sebagai pakan pelengkap. Konsentrat 

atau pakan penguat dapat disusun dari biji-bijian dan limbah hasil proses industri 

bahan pangan seperti jagung giling, tepung kedelai, menir, dedak, bekatul, bungkil 

kelapa, tetes dan umbi. Peranan konsentrat adalah untuk meningkatkan nilai nutrien 
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yang rendah agar memenuhi kebutuhan normal hewan untuk tumbuh dan 

berkembang secara sehat (Hartadi et al, 1991).  

Penambahan konsentrat dalam ransum ternak merupakan suatu usaha untuk 

mencukupi kebutuhan zat-zat makanan, sehingga  akan diperoleh produksi yang 

tinggi. Selain  itu dengan penggunaan konsentrat dapat meningkatkan daya cerna 

bahan kering ransum, pertambahan bobot badan serta efisien dalam penggunaan 

ransum (Koddang, 2008).      

2.5 Hijauan 

Hijauan yang merupakan sumber makanan ternak terutama ternak 

ruminansia selain merupakan kebutuhan pokok untuk pertumbuhan dan sumber 

tenaga, juga merupakan komponen yang sangat menunjang bagi produksi dan 

reproduksi ternak.Jenis hijauan seperti rumput maupun kacang-kacangan 

(leguminosa) dalam bentuk segar atau kering haruslah tersedia dalam jumlah yang 

cukup sepanjang tahun karena jenis hijauan ini umum dikonsumsi oleh ternak. Pada 

prinsipnya hijauan yang disajikan pada ternak perlu memiliki sifat-sifatyaitu 

disukai (palatable), mudah dicerna, nilai gizinya tinggi dan dalam waktu 

yang pendek maupun tumbuh kembali. Hijauan pakan ternak dibagi kedalam dua 

bagian yaitu bangsa rumput-rumputan dan leguminosa (semak dan pohon) 

(Triyanto, 2009). 

Kebutuhan hijauan akan semakin banyak sesuai dengan bertambahnya 

jumlah populasi ternak yang dimiliki. Kendala utama di dalam penyediaan hijauan 

pakan untuk ternak terutama produksinya tidak dapat tetap sepanjang tahun. Pada 

saat musim penghujan, produksi hijauan makanan ternak akan melimpah, 
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sebaliknya pada saat musim kemarau tingkat produksinya akan rendah, atau bahkan 

dapat berkurang sama sekali. Ketersediaan hijauan makanan ternak yang tidak tetap 

sepanjang tahun, maka diperlukan budidaya hijauan pakan, baik dengan usaha 

perbaikan manajemen tanaman keras atau penggalakan cara pengelolaan 

penanaman rumput unggul sehingga mutu setiap jenis hijauan yang diwariskan oleh 

sifat genetik dipertahankan atau ditingkatkan. Peranan hijauan sebagai pakan 

adalah: 1) Mengandung hampir semua zat yang diperlukan hewan; 2) Khususnya 

di Indonesia, bahan pakan  hijauan memegang peranan sangat penting, karena 

bahan tersebut diberikan dalam jumlah yang besar. Masing-masing ternak 

ruminansia, setiap harinya membutuhan konsumsi pokok berupa hijauan pakan 

ternak ± 10% dari beratnya (Kanisius, 1983). 

2.6. Darah 

Darah adalah suatu suspensi partikel dalam suatu larutan koloid cair yang 

mengandung elektrolit. Darah mempunyai fungsi penting dalam sirkulasi. Secara 

umum fungsi darah adalah sebagai alat transportasi oksigen, karbondioksida, zat 

gizi, dan sisa metabolisme, mempertahankan keseimbangan asam basa, mengatur 

cairan jaringan dan cairan ekstra sel, mengatur suhu tubuh, dan sebagai pertahanan 

tubuh dengan mengedarkan antibodi dan sel darah putih. Sel-sel darah tersebut 

mempunyai umur tertentu, sehingga dibutuhkan pembentukan sel-sel darah baru 

yang disebut hematopoesis (Frandson, 1992). 
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Gambar 2.3. Skema Hematopoiesis (Frandson, 1992). 

 Proses ini berlangsung apabila terjadi pendarahan atau penghancuran sel, 

yang terjadi pada sumsum tulang, kemudian setelah dewasa bermigrasi ke darah 

perifer. Terdapat 2 sistem sel yang berperan dalam pembentukan sel darah yaitu 

sistem sel mieloid dan sistem sel limfoid. Sistem sel limfoid terkait dengan thymus 

dimana sel limfosit dihasilkan. Sistem sel mieloid jauh lebih kompleks dari sistem 

sel limfoid. Sistem sel mieloid sedikitnya memiliki enam garis keturunan yang 

berbeda yaitu garis keturunan eritrosit, trombosit, neutrofil, eosonofil, basofil, dan 

monosit/makrofag. Sel-sel ini terbentuk sebelum menjadi matang (dewasa) terjadi 

di sumsum tulang. Tahap akhir garis keturunan mieloid ini terdapat dalam sel darah 

perifer normal (Frandson, 1992).  

 Sistem sel mieloid jauh lebih kompleks dari sistem sel limfoid. Sistem sel 

mieloid sedikitnya memiliki enam garis keturunan yang berbeda, yaitu garis 
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keturunan (sel darah merah) eritrosit, trombosit, monosit, eosinofil, basofil, dan 

neutrofil/makrofag. Proses terbentuknya eritrosit, trombosit, monosit, neutrofil, 

eosinofil, dan basofil sebelum menjadi matur (dewasa) terjadi di dalam sumsum 

tulang. Tahap akhir dari garis keturunan mieloid ini terdapat dalam sel darah perifer 

normal. Sumsum tulang dan timus merupakan tempat pembentukan sel-sel darah. 

Apabila kebutuhan sel darah dalam tubuh berkurang, timus dan sumsum tulang 

akan memproduksi sel-sel darah tersebut (Frandson, 1992). 

          Darah terdiri atas bagian cair(plasma) dan bahan-bahan intra seluler. Plasma 

darah dan sel-sel darah dapat terpisah dan bebas bergerak dalam cairan intra seluler. 

Beberapa sel darah seperti leukosit dapat berpindah melalui pembuluh darah untuk 

melawan infeksi. Total sirkulasi volume darah diperkirakan sekitar 5-8% dari total 

bobot badan dan angka ini bervariasi menurut umur, spesies, besar tubuh, aktivtas, 

status kesehatan, status gizi, dan kondisi fisiologis (Sonjaya, 2012). 

Darah adalah substansi tubuh yang mengedarkan berbagai macam zat yang 

di butuhkan oleh tubuh. Pada umumnya komposisi darah terdiri dari sel darah 

merah dan sel darah putih, platelet (keping darah), dan cairan plasma. Cairan 

plasma ini akan menjadi serum jika dihilangkan fibrinogen.  Zat pembentuk darah 

itu sendiri adalah eritrosit (sel darah merah), leukosit (sel darah putih), dan platelet 

(trombosit). Darah berfungsi dalam transportasi gas, nutrisi, sisa metabolik, 

hormon, anti bodi, zat kimia, ion, dan zat lainnya yang berasal dari sel-sel tubuh 

(Eroschenko, 2008).  

Komponen darah terdiri dari sel darah merah yang berfungsi dalam 

transport O2  dan  berperan penting dalam keseimbangan pH. Sel darah putih yang 
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dibagi menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit yang berperan 

dalam sistem kekebalan. Platelet (trombosit) yang dibutuhkan dalam proses 

hemostasis. Plasma (cairan darah) yang di dalamnya terkandung elektrolit, nutrisi, 

metabolit, vitamin, hormon, gas, dan protein (Despopoulos & Sirbernagl, 2003).  

2.7. Eritrosit (sel darah merah) 

Eritrosit mengandung hemaglobin dan berfungsi sebagai transpor oksigen. 

Eritrosit berbentuk bikonkaf dengan lingkaran tepi tipis dan tebal ditengah, eritrosit 

kehilangan intinya sebelum masuk sirkulasi. Pembentukan sel darah merah 

(erithropoiesis) terjadi di sum-sum tulang. Pada fetus eritrosit dibentuk juga di 

dalam hati dan limpa. Eritrhopoiesis merupakan suatu proses yang kontinu dan 

sebanding dengan tingkat pengrusakan sel darah merah. Erithtopoiesis diatur oleh 

mekanisme umpan balik dimana prosesnya dihambat oleh peningkatan level sel 

darah merah yang bersirkulasi dan dirangsang oleh anemia (Isnaini, 2006). 

 
Gambar 2.4. proses pembentukan Eritrosit  (Isnaini, 2006). 

 

 

Pada awal pembentukannya, eritrosit mamalia memiliki nuklei, tapi nuklei 

tersebut akan perlahan-lahan menghilang karena tekanan saat eritrosit menjadi 

dewasa untuk memberikan ruangan kepada hemoglobin. Eritrosit mamalia juga 
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kehilangan organel sel lainnya seperti mitokondria. Maka, eritrosit tidak pernah 

memakai oksigen yang mereka antarkan, tetapi cenderung menghasilkan pembawa 

energi ATP lewat proses fermentasi yang diadakan dengan proses glikolisis pada 

glukosa yang diikuti pembuatan asam laktat. Lebih lanjut lagi bahwa eritrosit tidak 

memiliki reseptor insulin dan pengambilan glukosa pada eritrosit tidak dikontrol 

oleh insulin. Karena tidak adanya nuklei dan organel lainnya, eritrosit dewasa tidak 

mengandung DNA dan tidak dapat mensintesa RNA, dan hal ini membuat eritrosit 

tidak bisa membelah atau memperbaiki diri mereka sendiri sel darah mengalami 

hemolisis yang lebih cepat dibanding dengan pembentukan atau produksi sel darah 

yang baru. Proses penggantian sel darah merah dari atau oleh sel darah yang baru 

terjadi setelah sirkulasi 3 hingga 4 bulan. Sel darah merah mengalami pemecahan 

sehingga melepas haemoglobin kedalam sel darah merah dan pecah. Sel darah 

merah yang mengalami degradasi ini kemudian disendirikan dari sirkulasi yang 

dilakukan oleh sistem makrofag atau sistem reticuloendotelia. Sel-sel makrofag 

mencengkeram fragmen, fragmennya dicerna dan dilepaskan dalam darah. Globin 

dari haemoglobin mengalami degradasi kedalam tulang, disimpan sebagai sel-sel 

jaringan sebagai homosiderin (Talebi et al, 2005). 

Pembentukan sel darah merah (erithropesies) terjadi di sum-sum tulang 

merah. Pada fetus, eritrosit di bentuk juga dalam hati dan limfa. Erithropesies 

merupakan suatu proses yang kontinu dan sebanding dengan tingkat kerusakan sel 

darah merah. Erithropesies di atur oleh mekanisme umpan balik dimana prosesnya 

dihambat  oleh peningktan level sel darah merah yang bersirkulasi dan di rangsang 

oleh anemia. Bila ternak dipindahkan dari dataran rendah ke dataran tinggi yang 
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kekurangan oksigen, maka akan terjadi peningkatan kompensatori jumlah sel darah 

merah. Erithropoiesis di kontrol juga oleh hormon yang di sebut “Erithropoitin”  

yang di ekresikan oleh ginjal (Isnaini, 2006). 

2.8. Leukosit (sel darah putih) 

Perbedaan sel darah putih dengan eritrosit adalah leukosit selalu mempunyai 

inti sel dan sitoplasma serta mampu bergerak bebas. Jumlah leukosit lebih sedikit 

dari eritrosit yaitu  5000-9000 sel/uL. Leukosit diklasifikasikan berdasarkan ada 

tidaknya granula di dalam sitoplasma dibagi menjadi granulosit dan agranulosit. 

Granulosit terdiri dari netrofil , basofil dan eosinofil, sedangkan agranulosit atas 

limposit dan monosit. Jumlah total sel darah putih dinyatakan dengan 109/l, 

sedangkan jumlah total darah merah  dinyatakan dengan 1012/l (Musawir, 2010). 

Sel darah putih berdasarkan ada atau tidaknya granula dalam sitoplasmanya 

diklasifikasikan dalam granulosit dan agranulosit. Granolosit terdiri dari neutrofil, 

eosinofil, basofil, sedangkan agranulosit adalah limfosit dan monosit. Sel darah 

putih ini dapat bergerak secara bebas.Antara neutrofil dan eosinofil sulit di bedakan 

karena keduanya mempunyai inti granula dengan ukuran yanga hampir sama. 

Neutrofil mempunyai inti yang bresegmen-segmen dan bisa sampai 5 lobus dan 

dicat dengan warna netral, sehingga warnanya tidak biru maupun merah. Fungsi 

neutrofil adalah untuk memfagosit bakteri homosiderin (Lusi, 2010). 
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Gambar 2.5. Pembentukan leukosit (Lusi, 2010). 

 

Pembentukan leukosit pada masa prenatal terjadi dalam hati, ginjal dan 

sumsum tulang merah, pada awalnya pembentukan darah di awali dari differensiasi 

sistem sel menjadimyeloblast dan prolimfosit, kemudian myeloblast akan memecah 

menjadi 2 bagian, yaitu promyelosit dan monosit myeolosit.Promyeolosit akan 

berdiferensiasi lagi menjadi 3 bagian pembentuk sel-sel garnulosit 

(basofil,eosinofil,dan neutrofil). Sedangkan monosit myeolosit akan membentuk 

monosit, serta prolimfosit berdiferensiasi menjadi limfosit (Kersey, 2012).  

2.9. Glukosa 

 Karbohidrat dalam saluran pencernaan dipecah oleh mikroba rumen 

menjadi gula sederhana. Mikroba menggunakan gula sederhana ini sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhan dan menghasilkan produk akhir yang akan dimanfaatkan 

oleh ternak induk semang. Produk akhir fermentasi karbohidrat meliputi asam 

lemak terbang (volatile fatty acids) dan gas. Asam lemak terbang yang dihasilkan 

terutama asetat, propionat dan butirat sedangkan gas berupa methan dan 

karbondioksida. Mikroba rumen memfermentasi semua karbohidrat, namun 
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karbodirat cadangan (storage) dan terlarut (soluble) difermentasi lebih cepat 

dibanding karbohidrat struktural. Gula dan pati dipecah lebih mudah dan cepat. 

Komponen dinding sel tanaman dicerna secara lambat terutama pada tanaman tua 

yang telah mengalami lignifikasi tingkat lanjut. Keberadaan lignin dapat 

menurunkan ketersediaan dan penggunaan karbohidrat struktural. Karbohidrat 

terlarut dicerna oleh mikroba dalam rumen 100 kali lebih cepat dibanding 

karbohidrat cadangan, sedangkan karbohidrat cadangan dicerna 5 kali lebih cepat 

dari karbohidrat struktural (Anonim, 2009). 

Perombakan karbohidrat struktural (selulosa dan hemiselulosa) oleh bakteri 

sebagian besar menghasilkan asam asetat. Bakteri pendegradasi karbohidrat 

struktural ini sensitif terhadap kandungan lemak dan tingkat keasaman dalam 

rumen. Bahan pakan dengan kandungan lemak yang tinggi atau kondisi rumen yang 

terlalu asam dapat menekan pertumbuhan atau membunuh bakteri pendegradasi 

selulosa. Kondisi ini dapat menurunkan kecernaan dan konsumsi pakan oleh ternak. 

Karbohidrat struktural yang keluar dari rumen kecil kemungkinan dapat dipecah 

dalam saluran pencernaan selanjutnya. Bakteri yang mencerna bahan pakan berpati 

(biji-bijian) berbeda dengan bakteri pendegradasi selulosa. Bakteri ini tidak sensitif 

terhadap tingkat keasaman dan produk akhir fermentasi terutama berupa asam 

propionat. Pati difermentasi dengan cepat, asam asetat dan propionat yang 

dihasilkan menyebabkan keasaman dalam rumen meningkat. Kondisi rumen yang 

asam dapat menekan pertumbuhan bakteri pendegradasi selulosa yang dapat 

menurunkan kandungan lemak susu pada sapi perah. Bakteri yang memfermentasi 
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bahan pakan dengan kandungan gula terlarut tinggi (contoh: molase, rumput 

berkualitas baik) hampir sama dengan bakteri pendegradasi pati (Preston, 1995). 

Produk akhir pemecahan karbohidrat di dalam rumen yang paling penting 

adalah asam lemak terbang karena merupakan sumber energi utama (70%) bagi 

ternak ruminansia dan proporsi asam lemak terbang yang dihasilkan akan 

menentukan kandungan lemak dan protein susu. Asetat, propionat dan butirat 

merupakan tiga asam lemak terbang utama yang dihasilkan dalam perombakan 

karbohidrat. Rasio VFA yang dihasilkan tergantung pada tipe bahan pakan yang 

dicerna. VFA diabsrosi melalui dinding rumen dan diangkut dalam darah ke hati 

yang akan diubah menjadi sumber energi lain. Energi yang dihasilkan digunakan 

untuk berbagai fungsi seperti produksi susu, hidup pokok, kebuntingan dan 

pertumbuhan (Preston, 1995). 

Asetat merupakan produk akhir fermentasi serat. Bahan pakan dengan 

kandungan serat tinggi namun rendah energi menghasilkan rasio asetat. Asetat 

diperlukan untuk memproduksi lemak susu. Produksi asam asetat yang rendah 

dapat menekan produksi lemak susu. Propionat merupakan produk akhir fermentasi 

gula dan pati. Sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan 

produksi laktosa diperoleh dari propionat. Bahan pakan dengan kandungan 

karbohidrat mudah terfermentasi yang tinggi akan menghasilkan propionat dan 

butirat relatif lebih tinggi daripada asetat. Propionat dianggap lebih efisien sebagai 

sumber energi karena fermentasi dalam produksi propionat menghasilkan lebih 

sedikit gas metan dan karbondioksida. Produksi propionat yang rendah 

menyebabkan sintesis laktosa dan produksi susu secara keseluruhan menurun. 



23 
 

Defisiensi energi akibat ketidakcukupan produksi propionat, ternak akan merombak 

lemak tubuh yang menyebabkan ternak kehilangan berat badan (Anonim,  2011). 

 Butirat di metabolisme dalam hati menjadi badan keton. Badan keton 

digunakan sebagai sumber energi untuk pembentukan asam lemak, otot kerangka 

dan jaringan tubuh lain. Badan keton juga dihasilkan dari perombakan lemak tubuh 

yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Gas Karbondioksida (CO2) 

dan methan dihasilkan selama fermentasi karbohidrat. Keduanya dibuang melalui 

dinding rumen atau hilang melalui eruktasi atau sendawa. Sebagian CO2 ada yang 

digunakan oleh mikroba intestin dan ternak untuk mempertahankan kandungan 

bikarbonat saliva. Metan tidak dapat dipergunakan oleh ternak sebagai sumber 

energi ( Anonim,  2011). 

Gambar 2.6. Proses Pencernaan glukosa. (Anonim, 2011) 

  

Ruminansia mempunyai mikroorganisme di dalam retikulo rumen yang 

mensekresikan enzim-enzim sehingga dapat mencerna makanan yang masuk. 
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Bagian terbesar karbohidrat terdiri dari:  yang mudah larut (gula dan pati) dan yang 

sukar larut (selulosa dan hemiselulosa, misal hijauan dan limbah serat). Keduanya 

ini di fermentasikan oleh mikroba rumen membentuk VFA (asam lemak 

terbang/atsiri) di dalam rumen dan retikulum. Pemecahan  karbohidrat menjadi 

VFA terjadi di rumen terdiri dari 2 tahap: 1). Hidrolisis ekstraseluler dari 

karbohidrat kompleks (selulosa, hemiselulosa, pektin) menjadi oligosakarida rantai 

pendek terutama disakarida (selobiosa, maltosa, pentosa) dan gula-gula sederhana. 

2). Pemecahan oligosakarida dan gula-gula sederhana menjadi VFA oleh aktifitas 

enzim intraseluler  (Rahardja, 2008). 

 Komposisi VFA terbanyak di dalam cairan rumen adalah: asam asetat, 

propionat dan butirat sedangkan yang dalam jumlah kecil: asam format, isobutirat, 

valerat, isovalerat dan kaproat. Pemecahan protein oleh bakteri juga menghasilkan 

asam lemak berantai cabang yang terdapat dalam jumlah kecil tersebut. Dalam 

pencernaan  ini dihasilkan pula produk ikutan berupa beberapa gas: metan (CH4), 

CO2 dan H2 yang dikeluarkan dari tubuh melalui proses eruktasi (belching/ 

bersendawa). Sejumlah kecil karbohidrat yang dicerna dan sebagian dari polimer-

polimer karbohidrat yang lolos dari fermentasi mikroba di perut depan akan masuk 

ke usus halus, dicerna selanjutnya diserap. Asam lemak terbang (VFA) yang 

dominan (Asetat, Propionat, dan Butirat) akan diserap melalui dinding rumen, 

masuk ke dalam sirkulasi darah dan di transportasikan ke jaringan tubuh ternak 

(Tillman dkk, 1991). 

Pencernaan karbohidrat pada ternak ruminansia di dalam retikulo rumen 

adalah asam lemak mudah terbang  VFA (volatile fatty acid), terutama asam asetat, 
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propionat, dan butirat yang akan diserap sebelum mencapai usus. Volatile fatty 

acid  kemudian akan di absorbsi masuk peredaran darah menuju hati, dan di dalam 

hati VFA akan diubah menjadi glukosa, maupun hasil-hasil lain yang dibutuhkan 

oleh tubuh   Glukosa pada ruminansia selain sebagai sumber energi setelah VFA 

juga penting dalam pemeliharaan sel-sel tubuh terutama darah dan otot  (Frandson, 

1992). 

Proses metabolisme karbohidrat  pada hewan ruminansia berlangsung 

didalam rumen. Karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida yakni serat kasar 

(selulosa). Di dalam rumen, karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat.  

Kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi VFA, CO2, dan CH4. 

VFA (Volatil Fatty acid) atau asam lemak terbang atau asam lemak rantai 

pendek  inilah yang akan diserap melalui dinding di rumen sehingga menjadi 

sumber energi bagi ternak ruminansia.  Komponen dari VFA yang dihasilkan antara 

lain adalah Acetat, Propionat, dan Butirat. Sedangkan hasil fermentasi berupa 

CO2 dan CH4 akan diserap juga melalui dinding rumen ke darah dan dikeluarkan 

melalui pernafasan, sendawa, dan urin (Frandson, 1992). 
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Gambar 2.7. Proses karbohidrat menjadi asam piruvat (Macdonald, dkk 2002).

Gambar 2.8. Perubahan Asam Piruvat Menjadi VFA ((Macdonald, dkk 2002). 

 VFA yang diserap dari retikulorumen melalui jaringan dimana VFA 

tersebut mengalami oksidasi dan perombakan menjadi energi ternak untuk 

biosintesa lemak atau glukosa. Jumlah setiap asam yang digunakan tersebut 

berbeda-beda menurut jenis VFA tersebut : 50% asam asetat dioksidasi di jaringan 

tubuh sapi perah sedangkan 2/3 asam butirat dan ¼ asam propionat mengalami 
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oksidasi tersebut. Metabolisme asam propionat dan butirat terjadi di hati; ± 60% 

adalah asetat dimetabolisasikan di jaringan perifer (otot dan adiposa) dan hanya 

20% di metabolisasikan di hati. Pada ternak laktasi asam asetat digunakan untuk 

sintesis lemak air susu di ambing (Lesson, dkk2001). 

Gambar 2.8. Metabolisme Karbohidrat. (Macdonald, dkk 2002). 

Sebagian dari glukosa yang di serap di simpan sebagai glikogen dalam hati. 

Glikogen dalam hati mewakili cadangan energi utama yang siap dapat dimobilisasi 

jika dibutuhkan. Konsentrasi gula dalam darah adalah lebih tinggi pada ternak 

lambung sederhana disbanding dengan ternak ruminansia. Glukosa yang 

dibutuhkan dibawa masuk ke dalam sel dimana dia akan difosporilasi membentuk 

glukosa -6-fosfat. Senyawa dapat disimpan sebagai glikogen di hati atau mengalami 

serangkaian reaksi kimia untuk membentuk asam piruvat (Sonjaya, 2012). 

Pada kondisi aerobik, semua sel kecuali eritrosit akan mengoksidasi asam 

piruvat menjadi karbon dioksida dan air. Oksidasi ini terjadi melalui serangkaian 
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kimia  yang dikenal sebagai siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat. 

Langkah pertama melibatkan dekarboksilasi aksidatif dari asam piruvat menjadi 

asetil-koA dan satu molekul oksaloasetat untuk membentuk satu molekul asam 

sitrat. Sepanjang rangkaian reaksi dekarboksilasi dan oksidasi, asam sitrat di 

uraikan menjadi oksaloasetat karbon dioksida dan air. Selama metabolisme 

karbohidrat, baik aerobic maupun anaerobik, energi yang dihasilkan adalah dalam 

ikatan fospat kaya energi (ATP)  (Sonjaya, 2012). 

Pada ternak ruminansia karbohidrat di fermentasi menjadi asam asetat, 

propionat, butirat dalam rumen. Asam-asam ini diabsorpsi dari rumen dan 

berpastisipasi dalam metabolisme energi. Tidak ada glukosa diabsorpsi pada ternak 

ruminansia. Asam aseta masuk ke pathways metabolisme sebagai Asetil-koA Dan 

dapat digunakan dalam sintesis lemak (presentasi lemak tinggi dalam susu). Asam 

butirat diubah ke asetoasetat dan asetil-koA dan dapat juga digunakan dalam 

sintesis lemak. Kedua asam ini bersifat ketogenik. Asam propionate masuk ke 

dalam titik lain dari siklus trikrboksilat dan dapat digunakan dalam sintesis glukosa 

dan glikogen dari asam piruvat (glukoneogenesis). Oleh karena itu, asam 

propionate berifat glukogenik (Sonjaya, 2012). 

2.8 Hipotesis 

 Diduga bahwa penggunaan Total mixed ratio (TMR), Silase TMR dan 

pakan Konvensional akan berpengaruh terhadap kadar eritrosit, leukosit dan 

glukosa darah.  

 


