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I. TINJAUAN PUSTAKA

1.1.Darah

Darah adalah cairan dalam pembuluh darah yang beredar ke seluruh tubuh

mulai dari jantung dan segera kembali ke jantung. Darah tersusun atas cairan

plasma dan sel darah (eritrosit, leukosit, dan trombosit), yang masing-masing

memiliki fungsi yang berbeda (Isnaeni, 2006). Darah memiliki peranan dalam

tubuh ternak, antara lain membawa nutrien, mengangkut oksigen, dan karbon

dioksida, serta berperan dalam pengaturan suhu tubuh (Frandson, 1992). Darah

sebagai media pengangkut, dapat digunakan untuk melihat status nutrisi ternak.

Beberapa komponen darah dapat digunakan sebagai indikator yang baik untuk

status kecukupan nutrien. Hallberg (1988) menyatakan bahwa Fe berperan untuk

pembentukan Hb di sumsum tulang. Kadar Hb di bawah normal menunjukkan

ternak mengalami anemia karena kekurangan Fe. Menurut Underwood & Suttle

(1999), Co dan Fe bersifat kompetitif (antagonisme) dalam tingkat absorpsi di

usus halus. Anemia tersebut mungkin timbul karena turunnya konsumsi Fe akibat

sangat tingginya konsumsi Co.

Menurut Smith dan Mangkoewidjojo (1988), sapi mempunyai s jumlah

eritrosit 5,8-10,4 juta/mm3, Hb 8,6-14,4 g/100 ml dan hematokrit 33-47 %.

Namun, menurut Frandson (1992), sapi mempunyai jumlah eritrosit 7 juta/mm3,

kadar hemoglobin 12 g/100 ml dan nilai hematokrit 40 %. Darah sebagai media

pengangkut, dapat digunakan untuk melihat status nutrisi ternak. Beberapa

komponen darah dapat digunakan sebagai indikator yang baik untuk status

kecukupan nutrien.
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Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni dan Matram (1983) didapatkan

hasil total eritrosit 5,6 juta/mm3, kadar hemoglobin 8,9 gr%, dan nilai hematokrit

29%. Utama et al., (2001) melaporkan penelitiannya bahwa sapi Bali mempunyai

jumlah eritrosit 3,8-5,7 juta/mm3, kadar hemoglobin 8,5-12 gr% dan nilai

hematokrit 29-32,5%.

1.1.1. Eritrosit

Sel darah merah adalah sel berbentuk bikonkaf dan berukuran 7 µm,

tebalnya 1 sampai 3 µm dan sebanyak 45% dari volume total darah (Williams,

1987). Fungsi utama sel darah merah adalah untuk mengangkut hemoglobin (Hb).

Hemoglobin berfungsi sebagai pembawa O2 dari paru-paru ke jaringan (Guyton,

1997). Proses pembentukan sel darah merah di dalam tubuh disebut eritropoiesis.

Pembentukan ini dirangsang oleh anemia (Ganong, 1979). Jumlah eritrosit normal

pada sapi berkisar antara 5,8-10,4 juta/mm3 (Smith dan Mangkoewidjojo, 1988).

2.5.2. Hemoglobin

Hemoglobin adalah konjugasi protein yang membentuk heme dan globin

(Sehalm et al., 1975). Ganong (1997) menyatakan setiap molekul hemoglobin

tersusun atas empat senyawa heme yang identik dimana masing-masing

mengandung cincin protoporfirin dan besi serta terikat pada dua pasang rantai

globin. Heme adalah suatu derivate porfirin yang mengandung besi. Sintesis heme

berlangsung di dalam mitokondria dan terjadi secara bertahap. Dimulai dari

pembentukan kerangka porfirin disusul oleh inkorporasi besi ke dalam keempat

heme sedangkan sintesis rantai globin terjadi di dalam ribosom sitoplasma.
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2.5.3. Hematokrit

Hematokrit merupakan indikasi dari proporsi sel dan cairan dalam darah.

Hematokrit yang rendah dapat mengindikasikan beberapa faktor kelainan antara

lain anemia, hemorogi, kerusakan sumsum tulang, kerusakan sel darah merah,

malnutrisi, myeloma, rheumatoid, arthirtis, sebaliknya jika nilai hematokrit yang

tinggi mengindikasikan dehidrasi eritrositosis, polisitemia vena. Persentase

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

berkisar antara 35-45 % (Scahalm, et al., 1975).

Hematokrit atau packed cell volume (PCV), disebut juga volume sel padat,

menunjukkan volume darah lengkap yang terdiri dari sel darah merah dalam darah

setelah spesimen darah di sentrifuge dan dinyatakan dalam milimeter kubik sel

padat/100 ml darah atau dalam volume/100 ml (Price dan Wilson, 1995).

Frandson (1993) menyatakan bahwa hematokrit (PCV) adalah

perbandingan antara eritrosit dan plasma darah yang dinyatakan dalam persen

volume. Penurunan persentase hematokrit dapat disebabkan kekurangan asam

amino dalam pakan, sedangkan peningkatan hematokrit disebabkan  karena

dehidrasi sehingga perbandingan eritrosit terhadap plasma darah berada diatas

normal. Keadaan dehidrasi tubuh dapat menyebabkan peningkatan nilai

hematokrit, sedangkan  pakan yang nutrisinya kurang menyebabkan pembentukan

darah berkurang dan nilai hematokrit menurun (Frandson, 1992). Nilai normal

hematokrit pada sapi berkisar antara 33-47 %.
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1.2.Sapi Bali

Menurut Aziz (1994) sapi Bali merupakan ternak asli Indonesia memiliki

karakteristik yang khas dan nilai ekonomis yang tinggi, sapi Bali mulanya

berkembang dan menyebar hanya di pulau Bali, tetapi kini telah menyebar ke

seluruh pelosok Nusantara, sapi Bali banyak digunakan dalam program

penyebaran sapi ke daerah-daerah iransmigrasi karena kemampuannya dalam

mengolah tanah pertanian dan daya tahannya terhadap panas.

Menurut sugeng (2006) sapi Bali memiliki bentuk tubuh menyerupai

banteng, tetapi ukuran tubuh lebih kecil akibat proses domestikasi, dada dalam,

badan padat, warna bulu pada waktu sapi Bali masih pedet sawo matang atau

merah bata, sedangkan jantan kehitam-hitaman, pada tempat-tempat tertentu, baik

jantan maupun betina, dibagian keempat kakinya dari sendi kaki sampai kuku dan

bagian pantatnya berwarna putih, kepala agak pendek, dahi datar, tanduk pada

jantan tumbuh agak kebagian luar kepala, sedangkan betina agak bagian dalam.

Sapi Bali memiliki tingkat kesuburan tinggi, tipe pekerja yang baik, efisien dalam

memanfaatkan sumber pakan, persentasi karkas tinggi, daging rendah lemak dan

daya adaptasi terhadap lingkungan tinggi (Soeprapto dan Abidin, 2006).

Ciri fisik sapi Bali adalah berukuran sedang, berdada dalam dengan kaki

yang bagus, warna bulu merah bata dan coklat tua, pada punggung terdapat garis

hitam di sepanjang punggung yang disebut “garis belut” (Wiliamson dan Payne,

1983). Darmadja (1990) berpendapat bahwa sapi Bali mempunyai kelebihan

diantaranya fertilitas tinggi (83-86%) mampu beradaptasi dengan cepat terhadap

lingkungan, memiliki resistensi tinggi terhadap kutu dan penyakit, kemampuan

kerja yang baik serta cepat pulih setelah perlakuan yang tidak benar. Kekurangan
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yang dimiliki sapi Bali adalah pertumbuhan yang lambat, tingkat kematian pedet

tinggi dan rentan terhadap beberapa penyakit tertentu seperti penyakit jembrana

(Kusumaningsih, 2002).

1.3.Bahan Pakan

Tillman et al., (1998) menyatakan bahwa bahan pakan adalah segala

sesuatu yang dapat dimakan dan dapat dicerna sebagian atau seluruhnya tanpa

mengganggu kesehatan ternak yang memakannya bahan pakan harus dapat

menyediakan nutrien yang diperlukan sebagai komponen pembangun serta

pengganti sel–sel tubuh yang rusak serta menciptakan hasil produksinya.

Kebutuhan nutrien dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: tingkat pertumbuhan

(status faali), ukuran tubuh ternak, lingkungan, keturunan, penyakit, parasit, jenis

ternak, ketidak serasian pakan dan kekurangan nutrien. Kebutuhan zat nutrien ini

dinyatakan dengan kandungan energi, protein, vitamin dan mineral. Terdapat

empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kebutuhan zat

nutrien pada sapi, yaitu: jenis kelamin (jantan atau betina), berat badan, taraf

pertumbuhan/status fisiologis (pedet, sapihan, bunting dan lain–lain) serta tingkat

produksi.

Menurut Cullison et al., (2003) fungsi pakan bagi ternak adalah

menyediakan energi untuk produksi panas dan deposit lemak, memelihara sel-sel

tubuh, mengatur berbagai fungsi, proses dan aktivitas dalam tubuh. Ada beberapa

faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi pakan yaitu faktor hewan, faktor

pakan, dan faktor lingkungan. Parakkasi (1999) menyatakan faktor lingkungan

dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pedet secara langsung maupun tidak

langsung. Faktor lingkungan yang mempengaruhi secara langsung adalah
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temperatur, kelembaban, dan sinar matahari, faktor lingkungan yang

mempengaruhi secara tidak langsung adalah cuaca terhadap kualitas bahan makan

dan nutrien yang dikandungnya.

Menurut Parakkasi (1999) temperatur tinggi akan menurunkan tingkat

konsumsi semua breed, tetapi Bos taurus lebih peka terhadap temperatur

dibanding Bos indicus atau bangsa tropis lainnya. Sapi bangsa Frisian Holstein

baik induk maupun dara, menunjukkan penurunan konsumsinya, jika temperatur

mencapai 21,1 oC temperatur lingkungan juga dapat mempengaruhi efisiensi

penggunaan pakan. Pada temperatur dibawah optimum, efisiensi menurun karena

pakan lebih banyak digunakan untuk mempertahankan temperatur tubuh.

Sebaliknya, pada temperatur diatas optimum, ternak akan menurunkan tingkat

konsumsi untuk mengurangi temperatur tubuh. Konsumsi air akan meningkat

setelah temperatur meningkat hingga 34 oC. Suhu dan kelembaban udara di dalam

kandang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi pakan dan air. Kelembaban dapat

pula mempengaruhi mekanisme pengaturan temperatur tubuh misalnya

pengeluaran panas melalui keringat ataupun melalui respirasi akan lebih cepat.

Pengaruh kelembaban ini penting diperhatikan khususnya di daerah tropis basah.

Menurut Parakkasi (1999) ternak dapat memperoleh panas dari dalam

tubuh ataupun secara langsung dari sinar matahari. Tingkat penyerapan panas

tergantung tipe kulit ternak, warna kulit tidak gelap ataupun licin mengkilap akan

memantulkan cahaya lebih banyak dibandingkan dengan kulit kasar dan gelap.

Bulu yang terdapat pada kulit berfungsi sebagai insulator panas, pergerakan udara

dapat mengubah pengaruh tipe kulit dan peran insulasi bulu dalam pelepasan

udara dari tubuh ternak.
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1.4. Kelapa Sawit

Liwang (2003) menyatakan tanaman perkebunan kelapa sawit (Elaeis

guinensis) menawarkan keragaman produk paling tinggi, pola ketersediaan bahan

seperti solid, pelepah, daun dan serat perasan buah bersifat sepanjang tahun

dengan interval yang pendek (harian), dengan kecenderungan laju perluasan areal

tanam yang tajam 12,6% per tahun.

Tanaman perkebunan ini mempunyai potensi limbah yang dapat

dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia berupa daun, pelepah, tandan

kosong, cangkang, serabut buah, batang, lumpur sawit, dan bungkil kelapa sawit.

Limbah ini mengandung bahan kering, protein  kasar dan serat kasar yang nilai

nutrisinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pakan ternak ruminansia

(Purba dan Ginting, 1997).

Menurut Purba dan Ginting (1997) bila ditinjau dari ketersediaan gulma

dan limbah padat di perkebunan kelapa sawit yang cukup besar dan

pemanfaatannya dinilai  belum optimal, maka integrasi perkebunan kelapa sawit

dengan ternak sebenarnya merupakan agroindustri masa depan yang memberikan

harapan dan nilai tambah bila dikelola dengan baik.

Dalam penelitian Batubara (2002) pemberian daun kelapa sawit tanpa lidi

sebanyak 40% dan konsentrat memberikan  PBBH pada sapi jantan muda sebesar

0,76 kg/ekor/hari. Pelepah kelapa sawit berpotensi sebagai pakan dasar pengganti

sebagian atau seluruh rumput. Pada sapi pelepah kelapa sawit dapat mensubstitusi

rumput sampai 80% (Purba et al., 1997).

Pelepah kelapa sawit menghasilkan hijauan segar yang dapat diberikan

langsung ke ternak baik yang berbentuk segar maupun yang telah diawetkan.
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Hasil analisis laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia menunjukkan bahwa daun dan

pelepah sawit mengandung 4,73% protein kasar, 36,77% serat kasar, 1,99% lemak

kasar, 43,45% berat kering dan 7,26% abu. Kandungan nilai gizi daun dan

pelepah sawit di sajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Kandungan nilai gizi daun dan pelepah sawit.

Kandungan Zat Nilai Gizi (%)

Bahan Kering 43,45
Prorein Kasar 4,73
Lemak Kasar 1,99
Serat Kasar 36,77
Abu
Zat Besi (FE)

7,62
31,96

Sumber : Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (2013).

Berdasarkan perkiraan, setiap batang kelapa sawit dalam setahun dapat

dipanen 22 pelepah/pohon/tahun dan setiap hektarnya lebih kurang 130 batang

pohon kelapa sawit (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau, 2012). Selain

pelepah juga dihasilkan daun sekitar 0,5 kg/pelepah sehingga akan diperoleh

bahan kering dari daun untuk pakan sejumlah 0,66 ton/Ha/tahun (Diwyanto et al.,

2003).

1.5. Rumput Lapang

Rumput lapang merupakan campuran dari beberapa jenis rumput lokal

yang umumnya tumbuh secara alami, oleh karena itu rumput lapang mudah

didapat tetapi memiliki daya produksi dan kualitas nutrien rendah serta

pengelolaannya sangat minim (Wiradarya, 1989). Untuk mengetahui komposisi

dari rumput lapang disajikan dalam Tabel 2.1.
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Tabel 2.1. Kandungan  Nutrisi Rumput Lapang Berdasarkan Bahan Kering.

Kandungan zat Nilai Gizi (%)
Bahan Kering
Protein Kasar
Lemak Kasar
Serat Kasar
Abu
Zat Besi (FE)

22,67
5,82
2,00
30,74
13,98
260,22

Sumber : Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Kimia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau (2013).

Rumput lapang merupakan hijauan yang sudah umum digunakan oleh para

peternak sebagai pakan utama ternak ruminansia untuk memenuhi kebutuhan serat

kasar. Rumput ini mudah diperoleh, murah, dan mudah dikelola karena tumbuh

liar tanpa dibudidayakan, karena itu rumput lapang mempunyai kualitas yang

rendah untuk pakan ternak (Aboenawan, 1991).


