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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1. Pedet Peranakan Friesian Holstein Jantan  

 Pedet jantan yang dahulu tidak pernah dilirik untuk dipelihara sekarang 

justru banyak dicari sebagai bakalan untuk digemukkan (Santosa, 2001). Menurut 

Rustamadji (2004), ciri-ciri sapi PFH adalah : (1) Warna bulunya belang hitam 

dan putih; (2) Mempunyai ukuran tubuh yang besar dan beratnya hampir sama 

dengan sapi FH; (3) Mempunyai kadar lemak susu yang juga rendah; (4) Produksi 

susu dapat mencapai 15-20 liter perhari per masa laktasi; (5) Mempunyai sifat 

tenang dan jinak sesuai dengan induknya; (6) Lebih tahan panas jika 

dibandingkan dengan sapi FH, sehingga lebih cocok di daerah tropis; (7) Mudah 

beradaptasi di lingkungan barunya. 

 Pedet jantan adalah anak sapi yang baru lahir hingga berusia delapan bulan 

dan menjadi sapi dara (Kemal & Harianto, 2011). Bobot lahir sapi FH berkisar 30 

sampai dengan 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 (Hadziq, 2011).     

 Pedet merupakan hewan monogastrik atau hewan berlambung sederhana. 

Lambung pedet memiliki empat bagian yang mirip dengan sapi dewasa, namun 

rumen, retikulum dan omasum abomasum belum aktif dan belum berkembang. 

Kesehatan, pertumbuhan dan produktivitas pedet sangat tergantung pada nutrisi 

dan manajemen pemeliharaan. 
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 Kesehatan, pertumbuhan dan produktivitas pedet jantan sangat tergantung 

pada nutrisi dan manajemen pemeliharaan. Perbedaan sistem digesti antara pedet 

dan sapi dewasa menghasilkan kebutuhan nutrisi yang unik untuk pedet pada 

masa prasapih. Pedet yang baru lahir sampai masa prasapih membutuhkan pakan 

cair dan pakan kering. Pakan cair dapat berupa kolostrum susu atau susu 

pengganti (Heinrichs & Jones 2003). 

 Kematian pedet jantan tertinggi adalah sejak lahir sampai umur satu tahun. 

Agar kematian pedet dapat dikurangi, dan pedet tumbuh menjadi sapi yang baik, 

maka diusahakan pedet pada waktu lahir harus sehat dan kuat, maka perawatan 

pedet dapat dimulai sejak pedet masih di dalam kandungan dalam bentuk janin 

(Heinrichs & Jones, 2003). 

Pada penelitian terdahulu oleh Sari (2006), sapi peranakan ongole yang 

diberikan pakan complete feed (pakan komplit) mampu menyusun komposisi 

(tongkol jagung 39.45%, dedak 10.75, gaplek 21.00%, onggok 15.00%, bungkil 

biji kapuk 2.50, bungkil kedelai 7.65%, tetes 4.00%,  bungkil kelapa 3.00%, 

garam 0.40%, mineral 0.40%, dan perekat (tapioka) 0.30) sesuai dengan 

kebutuhannya dengan kandungan protein kasar yang tinggi. 

          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 abomasums (perut sejati), dengan 

kapasitas abomasums sekitar 60%. Ketika pedet menjadi dewasa akan terjadi 
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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 “oeshospageal    
       groove “ (Sumber :  Merrick Animal Nutrition, Inc dalam Efendy (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).  

 

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

di kunyah kembali (proses remastikasi), kemudian pakan ditelah 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). 

 Rumen merupakan bagian saluran pencernaan vital pada ternak ruminansia. 

Pada rumen terjadi percernaan secara fermentatif dan secara hidrolitik. 

Pencernaan fermentatif membutuhkan bantuan mikroba dalam mencerna pakan 

terutama pakan dengan kandungan selulase dan hemiselulase yang tinggi. 

sedangkan pencernaan hidrolisis membutuhkan bantuan enzim dalam mencerna 

pakan. Sapi perah dapat memanfaatkan pakan dengan kandungan nutrisi yang 

sangat rendah, akan tetapi boros dalam penggunaan energi (Towarani, 2014).  

2.2. Pakan Komplit(Total Mixed Ration) 

 Pakan komplit (total mixed ration) merupakan suatu strategi pemberian 

pakan yang telah lama diterapkan, khususnya pada industri sapi perah. Teknologi 

pakan lengkap merupakan teknik pembuatan pakan dari limbah pertanian dan 

limbah agroindustri melalui proses perlakuan fisik dan suplementasi. Proses 

pengolahannya meliputi pemotongan untuk merubah ukuran partikel bahan, 

pengeringan, penggilingan/penghancuran, pencampuran antara bahan serat dan 

konsentrat yang berupa padatan maupun cairan, serta pengemasan produk akhir 

(Purbowati, 2009). 
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 Manfaat penggunaan pakan komplit pada ternak dapat pula dilihat dari 

aspek potensi sumber daya lokal berupa biomasa bahan pakan inkonvensional 

berupa hasil samping/sisa pertanian maupun industri-agro. Potensi biomasa bahan 

alternatif ini sangat besar baik jumlah maupun keragaman jenis. Pakan komplit 

juga dapat digunakan untuk meningkatkan taraf penggunaan hasil/sisa sampingan 

industri agro yang tergolong limbah basah (wet by-products) yang relatif cepat 

rusak (Teguh, 2012).  

 Penyusunan ransum komplit dilakukan dalam hal pemenuhan kebutuhan 

nutrisi seperti protein energi dan elemen lain sehingga kebutuhan nutrisi tersebut 

bisa dimaksimalkan untuk pertambahan bobot badan dan produktivitas ternak 

ruminansia. Ransum seimbang adalah ransum yang diberikan selama 24 jam yang 

menggantungkan semua zat nutrisi (jumlah dan macam nutriennya) dan 

perbandingan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan tujuan 

pemeliharaan ternak (Chuzaemi, 2002).  

         Secara umum pakan komplit adalah suatu teknologi formulasi pakan yang 

mencampur semua bahan pakan yang terdiri dari hijauan (limbah pertanian) dan 

konsentrat yang dicampur menjadi satu tanpa atau hanya sedikit tambahan rumput 

segar. Pakan komplit adalah ramsum berimbang yang telah lengkap untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, baik untuk pertumbuhan, perawatan jaringan 

maupun produksi (Teguh, 2012). 

         Keuntungan dari penggunaan pakan komplit antara lain: memberikan 

nutrien yang sesuai dengan kebutuhan ternak, dapat mengontrol keseimbangan 

hinjauan dan kosentrat, dapat meningkatkan nilai guna limbah pertanian sebagai 
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sumber serat, meningkatkan konsumsi bahan pakan yang kurang palatabel. 

Kecukupakan fisiologis ternak dapat dilihat dari fungsi fisiologis. Bila fungsi 

fisiologis tercukupi, fungsi fisiologis berjalan normal. Namun bila tidak tercukupi, 

maka kemungkinan fungsi fisiologis ternak akan terganggu. Fungsi fisiologis 

ternak dapat diamati melalui kadar hemoglobin, hematokrit dan ureum. 

2.3. Konsentrat 

  Konsentrat adalah campuran bahan pakan yang mengandung nilai gizi 

tinggi. Fungsi konsentrat adalah untuk melengkapi kekurangan gizi dari pakan 

hijauan. Campuran bahan pakan konsentrat yang diberikan pada ternak sangat 

tergantung kepada harga dan ketersediaan bahan pakan. 

 Tujuan pemberian konsentrat pada sapi bertujuan untuk meningkatkan nilai 

pakan dan menambahan energi. Tingginya pemberian pakan berenergi 

menyebabkan peningkatan konsumsi dan daya cerna dari hijauan kualitas rendah. 

Selain itu penambahan konsentrat tertentu menghasilkan asam amino esensial 

yang dibutuhkan oleh tubuh. Penambahan konsentrat pada pemeliharaan sapi 

ditujukan untuk memudahkan pencernaan serat kasar di dalam hijauan yang 

dikonsumsi, konsentrat juga diberikan dengan tujuan untuk melengkapi nilai gizi 

yang belum dapat terpenuhi dari pakan hijauan. 

 Pakan konsentrat terdiri dari berbagai bahan makanan yang dicampur 

berdasarkan komposisi nutrisinya, misalnya total nutrisi tercerna (Total Digestible 

Nutrient= TDN) atau energi, dan protein kasar (PK). Selain itu, sapi perah juga 

memerlukan mineral untuk kebutuhan hidupnya, misalnya natrium (Na), kalsium 

(Ca), dan vitamin-vitamin. Untuk mengantisipasi ternak sapi perah kekurangan 
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mineral, para peternak biasanya menggantungkan garam batu di kandang sapi 

perah. Jika sapi perah kekurangan mineral dari pakan yang diberikan, maka sapi 

akan menjilati garam sampai terpenuhi kebutuhan mineralnya (Firman, 2010).  

2.4. Hijauan  

          Hijauan merupakan kebutuhan pakan utama bagi ternak ruminansia baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas hijauan. Kandungan nutrisi yang cukup 

didalam hijauan sangat disukai oleh ternak ruminansia, selain itu, juga sangat 

dibutuhkan bagi produktivitas ternak ruminansia. Jika pakan tidak tersedia secara 

berskala akan berakibat pada kesehatan ternak, ternak menjadi kurus dan bila hal 

tersebut berkelanjutan dapat mengakibatkan kematian pada ternak. Menurut 

Siregar (2008) menyatakan pakan hijauan mengandung serat kasar yang lebih 

tinggi sehingga sukar (sulit) untuk dicerna. Sapi sebagai ternak ruminansia dapat 

diberi hijauan saja, tetapi kadar serat kasar yang tinggi tersebut membuat pakan 

kasar sulit dicerna.  

Pakan hijauan daerah tropis memiliki kandungan serat kasar yang tinggi. 

Serat kasar diketahui merupakan faktor utama penyebab rendahnya kemampuan 

ternak untuk mengkonsumsi ransum dan mempengaruhi daya cerna ternak serta 

laju aliran partikel pakan, konsekuensinya tingkat palatabilitas hijauan tropis 

menjadi rendah (Siregar, 2008).  

 Ternak ruminansia membutuhkan sejumlah serat kasar dalam ransumnya 

agar  proses pencernaan berlangsung secara optimal. Sumber utama serat kasar 

adalah hijauan, oleh karena itu ada batasan minimal pemberian hijauan dalam 

komponen ransum ternak ruminansia. Untuk penggemukan ternak ruminansia 
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misalnya, kebutuhan minimal hijauan berkisar antara 0.5-0,8% bahan kering dari 

bobot badan ternak yang digemukkan. Apabila usaha penggemukan dilakukan 

dalam waktu singkat maka diperlukan konsentrat yang banyak dalam ransumnya 

(Siregar, 2008). 

 Pemberian pakan pada ternak sebaiknya diberikan dalam keadaan segar. 

Pemberian pakan yang baik diberikan dengan perbandingan 60:40 (dalam bahan 

kering ransum), apabila hijauan yang diberkan berkualitas rendah perbandingan 

itu dapat menjadi 55:45 dan hijauan yang diberikan berkualitas sedang sampai 

tinggi perbandingan itu dapat menjadi 64:36 (Siregar, 2008).  

2.5. 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 
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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, 1981). Prinsip dasar pembuatan silase 

ransum komplit adalah memacu terjadinya kondisi anaerob dan asam dalam waktu 

singkat. Ada 3 hal 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 
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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 antara lain proses pembuatan yang salah, terjadi kebocoran silo 

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

2.5.1.  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.  

         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 
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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 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.   

         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. 

2.5.2. 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 
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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. 

         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).   

2.6. Profil Darah 

         Gambaran darah merupakan salah satu parameter kesehatan hewan karena 

darah mempunyai fungsi penting dalam pengaturan fisiologis tubuh. Fungsi darah 

secara umum berkaitan dengan transportasi komponen dalam tubuh seperti nutrisi, 

oksigen, karbon dioksida, metabolit, hormon, panas, dan imun tubuh, sedangkan 

fungsi tambahan dari darah berkaitan dengan keseimbangan cairan dan pH tubuh 

(Recce, 2006).  

         Jumlah darah dalam tubuh dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor endogen 

yang meliputi pertambahan umur, status kesehatan, gizi, stres, suhu tubuh, dan 
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siklus estrus serta faktor eksogen yang meliputi hadirnya agen penyebab infeksi 

dan perubahan lingkungan. Pembentukan sel darah merah sangat dipengaruhi oleh 

eritropoietin yang diproduksi dalam ginjal. Eritropoietin akan merangsang 

produksi eritrosit sebagai respon hipoksia pada jaringan tubuh. Eritrosit berasal 

dari proeritroblas kemudian terbentuk basofil eritroblas, dilanjutkan 

polikromatofil eritroblas, ortokromatik eritroblas, dan kemudian berkembang 

menjadi retikulosit sampai terbentuk eritrosit (Recce, 2006). 

         Jumlah total darah berkisar antara 6-7% dari total berat badan pada hewan 

ruminansia. Total volume darah hewan muda pada masa pertumbuhan sering lebih 

dari 10% bobot badan (Meyer & Harvey,2004).  

2.7. Hemoglobin  

          Hemoglobin merupakan protein yang terdapat dalam sel darah merah atau 

eritrosit yang memberi warna merah pada darah. Sebagai pigmen respirasi, 

hemoglobin memiliki berat molekul sekitar 67.000. Hemoglobin terdiri dari 

protein globin yang berkombinasi dengan heme. Keberadaan hemoglobin dalam 

darah sangat penting sebagai pembawa dan penghantar oksigen ke jaringan 

(Reece, 2006). Kadar hemoglobin dapat dipakai sebagai salah satu indikator 

penurunan status gizi secara biokimia (Nurrasyidah, 2012). 
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Gambar 2.3. Siklus Pembentukan Hemoglobin (Sumber : Gavan et al, 2010) 
      
         Fungsi utama hemoglobin adalah transport oksigen dan karbondioksida. 

Konsentrasi hemoglobin darah dapat diukur berdasarkan intesitas warnanya 

dengan menggunakan fotometer dan dinyatakan dalam gram hemoglobin/seratus 

mililiter darah (g/100ml) atau gram/desiliter (dl) (Price &Wilson, 2006). 

Hemoglobin sangat bermanfaat dalam mengikat oksigen dalam darah. 

Peningkatan kadar hemoglobin pada ternak dapat menyebabkan peningkatan 

efisiensi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, sedangkan jika terjadi 

penurunan kadar hemoglobin dapat menghambat metabolisme.  

         Menurut Nurrasyidah et al., (2012) menyatakan kadar hemoglobin pada 

ternak akan meningkat pada suhu lingkungan rendah dan akan menurun pada suhu 

lingkungan yang tinggi. Pada ternak yang mengalami stres transportasi akan 

mengalami penurunan kadar eritrosit dan hemoglobin akibat terlalu banyak cairan 

tubuh yang keluar, baik melalui urinasi, keringat, atau panting (terengah-engah), 

sehingga terjadi perubahan bentuk yang tidak normal pada eritrosit dan 
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menyebabkan hemoglobin yang terikat akan terlepas. Menurut Gavan et al. 

(2010), nilai hemoglobin normal pada sapi perah berkisar antara 8.0-15.0 g/dl. 

2.8. Hematokrit  

         Hematokrit merupakan indikasi dari proporsi sel dan cairan di dalam darah. 

Hematokrit yang rendah dapat mengindikasikan beberapa kelainan antara lain 

anemia, hemoragi, kerusakan sumsum tulang, kerusakan sel darah merah, 

malnutrisi, myeloma, rheunatoid dan arthritis. Sebaliknya nilai hematokrit yang 

tinggi mengindikasikan dehidrasi eritrositosis, polisetemia vena. Presentase 

volume darah (PCV) bervariasi pada tiap spesies. Nilai hematokrit pada mamalia 

antara 35 sampai 45% (Weiss et al., 2010). 

         Kadar hematokrit dapat berubah jika dilihat dari nilai atau status gizi yang 

dihasilkan dari pakan yang dikonsumsi. Fungsi perhitungan kadar hematokrit 

yaitu untuk menentukan derajat anemia sebagai gejala kekurangan eritrosit pada 

darah. Pada hewan, nilai hematokrit normal sebanding dengan jumlah sel darah 

merah dan kadar hemoglobin. Jika jumlah sel darah merah dan kadar hemoglobin 

berubah, maka presentase jumlah hematokrit juga ikut berubah.   

         Persentase sel darah merah dalam 100 ml darah dinamakan hematokrit atau 

packed cell volume (PCV). Rastogi (2007) menyatakan bahwa nilai hematokrit 

biasanya tiga kali dari nilai hemoglobin dan dituliskan dalam bentuk persen. Nilai 

hematokrit yang rendah mengindikasikan anemia atau overhidasi sedangkan nilai 

hematokrit yang tinggi menandakan polisitemia. Menurut Jackson &Cockcroft 

(2002), nilai hematokrit rata-rata untuk sapi perah dilaporkan berkisar antara 24-

46%. Nilai hematokrit dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 
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eritrosit dan ukuran eritrosit. Sedangkan nilai hematokrit sapi pada kelompok 

umur 2 minggu sampai 6 bulan berkisar antara 23-42% (Lumsden et al. 1980). 

         Foster (2009) melaporkan bahwa nilai hematokrit tinggi pada kondisi hewan 

mengalami dehidrasi, berada pada dataran tinggi, dan lingkungan dengan kadar 

oksigen yang rendah. Sedangkan nilai hematokrit juga dipengaruhi oleh waktu 

dan kecepatan sentrifugasi. 

2.9. Ureum  

          Menurut Price (2005) menyatakan ureum merupakan hasil utama dari 

metabolisme protein di dalam tubuh. Kadar ureum dalam darah bergantung pada 

katabolisme (pemecahan) protein dalam hati yang disekresikan dalam ginjal dan 

diekresikan melalui urin. Ketika air direabsorbsi dari tubulus, konsentrasi ureum 

dalam lumen tubulus meningkat sehingga muncul gradient kosentrasi yang 

menyebabkan reabsorbsi urea. Ureum tidak bisa memasukin tubulus sebanyak air, 

sehingga ureum direabsorbsi secara pasif dari tubulus. Ureum masih tertinggal 

akan masuk ke dalam urin untuk akhirnya diekskresikan. Menurut Meyer & 

Harvey (2004) menyatakan ureum dengan kadar yang tinggi dalam tubuh akan  

bersifat toksik karena sifatnya mendenaturasi protein.  

         Menurut Price (2005) keberadaan ureum dalam darah dapat 

diinterprestasikan dalam dua kelompok pertama, kadar ureum yang rendah dalam 

darah bisa disebabkan karena individu yang diperiksa mengalami kekurangan 

protein baik dalam jumlah asupan pakan protein maupun penyerapan protein 

tersebut atau karena ada insufisiensi hati akut dimana terjadi kerusakan sel hati 

sehingga pembentukan ureum menurun. Kedua, jika kadar ureum tinggi maka 
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kemungkinan disebabkan antara lain karena individu yang diperiksa 

mengkonsumsi pakan berprotein tinggi atau faktor ginjal (nephritis sekunder, 

nephritis akut, nephritis kronis, ikterik maupun uremik). 

         Menurut Raphael (1987) ureum merupakan produk ekskresi primer dari 

katabolisme protein yang dibentuk di hati dari karbon dioksida dan ammonia 

melalui proses biokimia yang di kenal dengan siklus ornithin. Mekanisme tersebut 

dapat dijelaskan dalam skema berikut ini :  

          Ornithin+ CO2 + NH3                Sitrulin + NH3 

   

           Ureum                                        Arginin + H2O   

     Gambar 2.3. Skema mekanisme pembentukan ureum (Sumber : Raphael, 1987) 

         Ornithin bersama karbon dioksida dan ammonia bereaksi menghasilkan 

senyawa sitrulin. Jika hasil dari reaksi ini kembali bereaksi dengan ammonia 

maka akan menghasilkan yang arginin yang jika bereaksi dengan air akan 

mengalami reaksi arginase dan menghasilakan kembali ornithin dan ureum. 

Ornithin, sitrulin dan arginin merupakan kelompok asam amino. Siklus ini akan 

berlangsung terus menerus dalam tubuh untuk memastikan terus berlangsungnya 

metabolisme protein dalam sel (Raphael, 1987).  

            Menurut Meyer & Harvey (2004) menyatakan peningkatan kadar ureum 

dapat dikembalikan ke keadaan yang normal. Cara yang dapat ditempuh adalah 

memperbaiki pola makan dengan memperhatikan keseimbangan kandungan bahan 

gizi dalam pakan. Protein yang dimakan akan mempengaruhi distribusi asam 

amino di dalam darah sehingga mempengaruhi kadar ureum plasma. Kisaran 

kadar ureum darah normal pada sapi antara 6-27 mg/dl. Kadar protein kasar yang 
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diberikan mempunyai korelasi yang tinggi terhadap kadar ureum dalam darah, 

yaitu semakin tinggi tingkat protein yang diberikan maka semakin tinggi pula 

kadar ureum dalam darah. 

2.10. Hipotesisi  

         Diduga pemberian TMR dan silase TMR dengan pembanding pakan 

konvensional berpengaruh nyata terhadap kadar hemoglobin, hematokrit dan 

ureum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


