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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Analisis Forensik 

 

 Forensik memiliki arti membawa ke pengadilan, istilah ini sering 

digunakan dalam ilmu kedokteran yang merupakan suatu proses ilmiah (didasari 

oleh ilmu pengetahuan) dalam menganalisis, mengumpulkan dan menghadirkan 

berbagai bukti dalam sidang yang bersangkutan dengan suatu kasus hukum 

(Sulianta, 2008). Pengertian ilmu forensik yang lebih mudah yaitu ilmu dalam 

melakukan proses pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang terdapat 

di tempat kejadian perkara, kemudian dihadirkan saat sidang pengadilan 

(Wiratama et al., 2015).  

Ilmu forensik meliputi berbagai kelompok ilmu pengetahuan yang 

membantu dalam proses pengumpulan berbagai bukti melalui penerapan ilmu atau 

sains diantaranya ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi 

forensik, ilmu kedokteran forensik, ilmu toksikologi forensik, ilmu psikiatri 

forensik, komputer forensik dan sebagainya (Thong, 2011). Analisis forensik 

feses pada dunia peternakan dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti 

hasil sisa metabolisme saluran pencernaan yang dikeluarkan oleh ternak untuk 

mengetahui kemampuan saluran pencernaan dalam mendegradasi dan 

mengabsorbsi pakan. Analisis forensik juga merupakan metode alternatif dalam 

menduga kecernaan bahan pakan selain dengan total koleksi dan menguji kadar 

bahan kering (BK) feses (Zahari, 2017). 
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2.2. Penyapihan 

Penyapihan adalah waktu penghentian pemberian susu pada pedet baik 

dari induknya sendiri maupun induk yang lain. Pada umumnya waktu penyapihan 

didasarkan pada umur, bobot badan, pertambahan bobot badan, dan konsumsi 

bahan kering (BK) dari pakan (Parakkasi, 1999; Efendy et al., 2013). 

Perkembangan rumen adalah penentu utama kesuksesan penyapihan dan 

pertumbuhan pasca-sapih. Terdapat lima hal yang menentukan perkembangan 

rumen yaitu keberadaan bakteri dalam rumen, cairan dalam rumen, aktivitas 

muskuler, kemampuan absorbsi oleh jaringan dan adanya substrat             

(Quigley, 2001).  

Pada umumnya di Indonesia penyapihan dilakukan pada umur 12 – 28 

minggu yang mengacu kepada proses penyapihan alami (Efendy et al., 2013). 

Berdasarkan fisiologi perkembangan saluran pencernaan, pedet sudah bisa disapih 

pada umur 3 minggu dengan manajemen pemberian pakan bertahap mulai dari 

milk replacer dengan kandungan protein 22% dan lemak 15% dalam 10% bobot 

badan, sedangkan jika diberi pakan jerami dengan kualitas yang baik serta 

konsumsi pakan mencapai 0,55 – 0,92 kg pedet bisa disapih pada umur 6 atau 7 

minggu (Jones dan Heinrichs, 2007). Semakin cepat waktu penyapihan akan 

memberi banyak keuntungan antara lain biaya produksi lebih kecil, pendapatan 

lebih optimal, serta siklus reproduksi dapat cepat kembali normal                   

(Farid dan Sukeshi, 2011; Zakaria et al., 2014; Eckert et al., 2015). 
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2.3. Perkembangan Saluran Pencernaan Pedet 

 

Pedet masa pra sapih merupakan periode kritis dan sangat rentan terhadap 

perubahan pakan maupun kondisi lingkungan. Pedet yang baru lahir sangat 

bergantung pada nutrisi asal susu karena mikroba dalam rumen belum 

berkembang dengan baik sehingga belum mampu mencerna komponen pakan 

padat (Hadziq, 2011). Sapi yang baru lahir memiliki perut seperti sapi dewasa 

yaitu empat lambung, akan tetapi hanya abomasum yang berfungsi. Susu ataupun 

pakan yang dikonsumsi akan langsung masuk ke dalam abomasum melalui 

saluran bernama oesophageal groove yang terbentuk secara refleks saat protein 

susu diberikan (Roy, 1980). 

Pedet memiliki empat bagian perut yaitu retikulum, rumen, omasum dan 

abomasum dengan kapasitas abomasum lebih besar dibandingkan bagian yang 

lain yaitu 60% (Heinrichs dan Jones, 2003). Menurut Hadziq (2011) bagian 

saluran pencernaan pedet yang baru lahir belum berkembang dan berfungsi 

dengan baik, sehingga belum mampu mengkonsumsi pakan dalam bentuk padat 

seperti rumput dan sumber serat lainnya. Rumen, retikulum, omasum dan 

abomasum akan berkembang dengan baik dengan manajemen peternak dalam 

pemberian pakan, salah satunya dengan memberikan hijauan secara bertahap. 

Perkembangan dan pertumbuhan pedet setelah lahir sangat bergantung pada 

jumlah dan kualitas pakan yang diberikan (Salisbury dan Van Demark, 1985). 

Pedet pada umumnya mulai mengalami masa transisi perkembangan saluran 

pencernaan saat berumur 5 minggu dan berakhir 12 minggu (Arora, 1989). 
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2.4. Kecernaan Pakan 

  

 Kecernaan merupakan selisih antara zat makanan yang dikonsumsi dengan 

yang dikeluarkan dalam bentuk feses dan hasilnya dianggap terserap dalam 

saluran cerna atau dengan kata lain merupakan cerminan dari jumlah nutrisi yang 

dimanfaatkan oleh ternak (Basri, 2014). Kecernaan pakan biasanya dinyatakan 

dalam bentuk persen. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan antara lain 

komposisi bahan pakan, perlakuan pakan, suplementasi enzim dalam pakan, 

kondisi ternak dan taraf pemberian pakan (McDonald et al., 2002). 

 

2.5. Feses 

 

 Feses merupakan hasil sisa pencernaan yang dikeluarkan dari tractus 

digestivus lewat rektum. Feses mengandung air, produk sisa pencernaan, sisa 

makanan yang tidak diabsorbsi, sekresi-sekresi pencernaan, sel-sel epitel dari 

dinding tractus digestivus, bakteri, pigmen empedu, mukosa, selulosa, dan 

beberapa materi anorganik dan hasil-hasil dekomposisi (Tillman et al., 1989). 

Konsistensi dari feses bermacam-macam, dapat lunak, keras, hancur dan 

sebagainya. Konsistensi tersebut dapat mencerminkan kinerja dari saluran 

pencernaan ternak (Johnson dan Taylor, 2001). Semakin tinggi kecernaan pakan 

artinya saluran pencernaan dapat mendegradasi pakan menjadi partikel yang lebih 

kecil karena bentuk dan ukuran partikel tersebut akan memudahkan proses 

absorbsi dan mikroba serta enzim akan lebih optimal dalam melakukan penetrasi 

partikel sehingga kecernaan pakan berbanding terbalik dengan ukuran partikel 

yang terdapat pada feses (Raymond et al., 2004; Santosa et al., 2015) 


