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ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF DIFFERENT LEVEL PROTEIN RATION ON 
MICROBES POPULATION IN RUMEN LIQUID OF WEANED 

MALE BALI CATTLE  
 
 

 A research was carried out from August to October 2006 at Beef 
Cattle Research Station in Grati, Pasuruan. Proximat analysis of ration and 
observation of bacteria and protozoa population were conducted in 
Nutrition laboratory of Beef Cattle Research Station Grati-Pasuruan. 
 The purpose of this research was to find out the effect of different 
level Crude Protein (CP) ration to rumen microbes population and to find 
out the optimum level CP ration to get optimal growth on weaned male 
Bali cattle.  
 Materials used in this research included  20 weaned male Bali 
Cattle aging of 7-9 months and weighing of 53-114 kgs. The ration 
consisted of elephant grass and concentrate in the ratio of 20%:80% as dry 
matter. The composition of concentrate was soybean meal, cracked corn, 
premix and limestone. The ration was arranged into 4 treatment ration 
with different level CP, R1: 9.50%; R2: 13%; R3: 16.50% and R4: 20%. 
The experimental design of this research was Blocked Randomised 
Design. The variable measured was rumen microbes (bacteria and 
protozoa) population. 
 The result of statistical analysis indicated that treatment gave 
significant effect (P<0.05) to bacteria population and did not give 
significant effect (P>0.05) to protozoa population. Bacteria population of 
each treatment were 5.6503x1011/ml (R1); 6.1786x1011/ml (R2); 
16.7866x1011/ml (R3) and 6.1796x1011/ml (R4). Protozoa population of each 
treatment were 4.9366x106/ml (R1); 6.9400x106 (R2); 15.2300x106 and 
11.0850x106 (R4). Time of rumen fluid removal gave significant effect (P<0.01) 
on bacteria population.    
 It can be concluded that R3 ration was the best among the others 
shown by highest bacteria population and lowest in decrease of protozoa 
population. It is suggested to use ration with CP 14-19% to get optimal 
microbes population for weaned male Bali cattle. 
 
 
 
Keyword: Crude Protein, Weaned Male Bali Cattle, Rumen Microbes 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH PENGGUNAAN RANSUM DENGAN KADAR PROTEIN 
BERBEDA TERHADAP POPULASI MIKROBA CAIRAN RUMEN SAPI 

BALI JANTAN LEPAS SAPIH 
 
 

Penelitian ini dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan 
mulai bulan Agustus-Oktober 2006 untuk percobaan in-vivo. Analisis proksimat 
kandungan nutrisi ransum, pengamatan populasi bakteri dan protozoa dilakukan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong Grati 
Pasuruan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian 
ransum dengan kadar protein yang semakin tinggi terhadap populasi mikroba 
dalam cairan rumen sapi Bali jantan lepas sapih serta untuk mengetahui kadar 
protein yang tepat guna mendapatkan pertumbuhan yang optimal pada sapi Bali 
jantan lepas sapih. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 ekor Sapi Bali 
jantan lepas sapih berumur 7-9 bulan dengan bobot badan awal 53-114 kg yang 
ditempatkan dalam kandang individu. Ransum perlakuan yang diberikan terdiri 
dari rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan konsentrat dengan perbanding 
20:80 dalam bentuk BK. Konsentrat yang diberikan terdiri dari bungkil kedelai 
(Glycine max), jagung giling (Zea mays), limestone dan premix. Ransum tersebut 
disusun menjadi 4 perlakuan dengan kadar protein yang berbeda yaitu R1 = 9,5%; 
R2 = 13,0%; R3 = 16,5% dan R4 = 20,0%. Air minum diberikan secara ad libitum. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok pola Tersarang 
dengan 4 perlakuan pakan, 3 kelompok ternak berdasarkan BB dan 2 waktu 
pengambilan cairan rumen. Variabel yang diukur adalah populasi mikroba 
(bakteri dan protozoa) dalam cairan rumen.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ransum perlakuan memberikan 
pengaruh nyata (P<0,05) terhadap populasi bakteri dan memberikan pengaruh 
yang tidak nyata (P>0,05) terhadap populasi protozoa cairan rumen. Sedangkan 
waktu pengambilan cairan rumen memberikan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap populasi bakteri. Perlakuan R3 merupakan perlakuan yang 
memberikan nilai populasi bakteri tertinggi (0 jam: 0,9067x1011/ml cairan rumen 
dan 4 jam: 32,6667x1011/ml cairan rumen) dengan penurunan populasi protozoa 
paling banyak (0 jam: 17,9400x106/ml cairan rumen dan 4 jam: 12,5200x106/ml 
cairan rumen). Rataan populasi bakteri pada ransum perlakuan R1, R2 dan R4 
(1011/ml cairan rumen) secara berturut-turut adalah 5,6503; 6,1786 dan 6,1796. 
Sedangkan rataan populasi protozoa ransum perlakuan R1, R2 dan R4 (106/ml 
cairan rumen) secara berturut-turut adalah 4,9366;  6,9400 dan 11,0850. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa populasi bakteri dan 
protozoa yang optimum didapat dari ransum perlakuan R3. Disarankan untuk 
meneliti lebih lanjut penggunaan ransum dengan PK 14-19% terhadap 
pertumbuhan ternak serta kaitannya dengan aspek ekonomis ransum. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 Dewasa ini kebutuhan akan protein hewani semakin meningkat dengan 

adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi. Untuk memenuhi kebutuhan 

protein tersebut, produk peternakan khususnya sapi potong diperlukan untuk 

menyediakan komoditas daging guna memenuhi kebutuhan daging nasional. 

 Kebutuhan daging nasional saat ini sebanyak 2 juta ton per tahun 

(Anonimus, 2006). Dari total kebutuhan daging nasional tersebut baru tersedia 

sebanyak 1,2 juta ton, sehingga pemerintah masih harus mengimpor sapi potong 

dari Australia dan Selandia Baru sebanyak 400.000 ekor sapi per tahun atau 

sekitar 30-40% dari kebutuhan daging nasional karena belum mampu dipenuhi 

dari pasokan dalam negeri (Anonimus, 2006). 

 Untuk dapat memenuhi kebutuhan daging nasional tersebut, maka perlu 

dilakukan suatu upaya untuk meningkatkan produksi ternak sapi lokal guna 

menekan jumlah impor daging maupun sapi potong dari negara lain. Sapi Bali 

merupakan salah satu alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan daging nasional 

di masa mendatang. Populasi sapi Bali saat ini diperkirakan 4 juta ekor, jumlah ini 

merupakan 25% dari populasi sapi di Indonesia (Suharsono, 2004). Sapi Bali 

memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah produksi karkas sapi Bali 

mencapai 56% dari berat hidup dengan rata-rata pertambahan bobot badan (PBB) 

sebesar 0,66 kg/ekor/hari (Anonimus, 2001), daya fertilitasnya tinggi mencapai 

83% (Guntoro, 2002), tahan terhadap cekaman panas dan serangan caplak, serta 

mampu beradaptasi pada kondisi gizi ransum dan lingkungan yang kurang baik. 
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Dalam kondisi alam yang kering sekalipun sapi Bali mampu bertahan hidup 

dengan makanan yang ada, sapi Bali mampu mencerna unsur nitrogen (N) lebih 

banyak dari hijauan bergizi rendah dibanding sapi jenis lain (Suharsono, 2004). 

Ini berarti sapi bali dapat hidup layak meskipun nilai gizi rumput rendah, tentu 

saja kondisinya akan lebih baik apabila didukung dengan ransum yang berkualitas 

baik.  

Peningkatan produktivitas sapi Bali dapat dilakukan melalui perbaikan 

nutrien ransum yang dikonsumsi, diantaranya melalui peningkatan kadar protein 

kasar (PK) ransum. Protein merupakan nutrien terpenting yang diperlukan untuk 

fungsi dan pertumbuhan struktur tubuh semua makhluk hidup. Untuk itu 

kebutuhan protein perlu dipenuhi baik untuk hidup pokok maupun produksi. 

Kebutuhan protein bagi ruminansia diperoleh dari dua sumber yaitu protein 

mikroba dan protein ransum yang lolos dari degradasi mikroba rumen. Protein 

yang masuk lambung depan akan didegradasi secara ekstensif oleh bakteri dan 

protozoa, yang mula-mula dipecah oleh proses hidrolisis adalah ikatan peptida 

menjadi peptida-peptida, asam amino dan amonia. Selanjutnya amonia ini akan 

digunakan bakteri dan protozoa untuk sintesis protein tubuhnya (Anonimus, 

2006).  

Populasi mikroba (protozoa, bakteri dan jamur) dalam rumen sangat 

menentukan dalam proses fermentasi ransum yang nantinya akan menghasilkan 

protein dan energi yang cukup penting bagi kelangsungan hidup ternak. Ada tiga 

faktor penting yang mempengaruhi jumlah dan tipe fermentasi yang terjadi dalam 

rumen, yaitu: tipe ransum yang masuk dalam rumen, populasi mikroba rumen dan 

waktu retensi ransum dalam rumen. Ransum yang terfermentasi dalam rumen 
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akan mempengaruhi perubahan ekosistem dalam rumen, perubahan populasi 

protozoa dan mikroba lain. Perubahan ekosistem tersebut diantaranya adalah 

perubahan keasaman, suhu, komposisi gas, tekanan osmotik dan ionik serta 

tekanan permukaan (Van Soest, 1994). Ekosistem dalam rumen akan terus 

berubah selama terjadi proses pencernaan dalam rumen sehingga mikroba yang 

ada juga akan berubah dari jam ke jam. Pemberian ransum dengan jenis dan 

proporsi yang berbeda akan menyebabkan perbedaan jenis dan jumlah protozoa 

rumen, hal ini akan mempengaruhi pula kondisi yang terjadi lebih lanjut 

diantaranya pH dan konsentrasi amonia (NH3). pH akan menurun bila ternak 

mengkonsumsi ransum konsentrat dan meningkat saat mengkonsumsi ransum 

hijauan. Keseimbangan lingkungan rumen merupakan prioritas utama untuk dapat 

memanfaatkan pakan basal seefektif mungkin. Kondisi ini dibutuhkan dalam 

pencernaan fermentatif. Titik berat kebutuhan untuk fermentasi oleh pencerneen 

mikroba adalah jumlah maksimum nutrisi dalam ransum basal sehingga 

menguntungkan ternak akibat imbangan protein dan energi yang tinggi dalam 

nutrisi terserap. 

   

Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh pemberian ransum dengan kadar protein berbeda terhadap 

populasi mikroba (protozoa dan bakteri) dalam cairan rumen sapi Bali jantan lepas 

sapih.  
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Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ransum dengan kadar protein yang 

semakin tinggi terhadap populasi mikroba dalam cairan rumen sapi Bali 

jantan lepas sapih. 

2. Untuk mengetahui kadar protein ransum yang tepat guna mendapatkan 

pertumbuhan yang optimal pada sapi Bali jantan lepas sapih.    

 

Kegunaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh 

strategi pemberian ransum dengan kadar protein optimal terhadap populasi 

mikroba dalam cairan rumen sapi Bali lepas disapih. 

 

Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah: 

1. Terdapat perbedaan pengaruh pemberian ransum dengan kadar protein 

berbeda terhadap populasi mikroba dalam cairan rumen sapi Bali jantan lepas 

sapih.  

2. Makin meningkat kandungan protein kasar (PK) dalam ransum akan 

meningkatkan populasi mikroba dalam rumen. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

Gambaran Umum Sapi Bali 

Sapi Bali merupakan domestikasi dari banteng (Bibos banteng Syn. Bos 

sondaicus). Selama proses penjinakan dari banteng menjadi sapi Bali terjadi 

beberapa perubahan bentuk tubuh sehingga menyebabkan bentuk tubuh sapi Bali 

lebih kecil daripada banteng yang asli. Perubahan bentuk tersebut terutama pada 

berat dan tinggi badan (Gunawan, 1998).  

Populasi sapi Bali saat ini diperkirakan 4 juta ekor, jumlah ini merupakan 

25% dari populasi sapi di Indonesia (Suharsono, 2004). Hampir 82% dari total 

populasi sapi Bali itu kini tersebar di Sulawesi Selatan 1,2 juta ekor, Nusa 

Tenggara Timur 600.000 ekor, Nusa Tenggara Barat 350.000 ekor dan di Bali 

sendiri hanya 450.000 ekor dan sisanya tersebar diseluruh Indonesia     

(Anonimus, 2004). 

  Ciri khas sapi Bali adalah warna bulunya merah bata. Pada sapi Bali jantan 

warna bulu tersebut berubah menjadi hitam dengan makin bertambahnya umur, 

perubahan warna tersebut terjadi pada kisaran umur 12-18 bulan. Adapun 

karakteristik sapi Bali adalah keempat kaki bagian bawah, kedua paha belakang, 

pantat serta bibir atas dan bawah berwarna putih. Pada punggungnya terdapat 

garis berwarna hitam, pada ekor bagian ujungnya berwarna hitam, tanduknya 

meruncing, melengkung ke arah tengah (Gunawan, 1998). 

 Sapi Bali memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah tingkat 

kesuburannya yang tinggi mencapai 83%, artinya setiap perkawinan memberikan 

peluang kebuntingan 83%. Menghasilkan kualitas daging dan karkas yang baik, 
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persentase produksi karkas sapi Bali lebih tinggi dibanding jenis sapi tropis 

lainnya, produksi karkas sapi Bali mencapai 56% dari berat hidup (Guntoro, 

2002). Menurut Anonimus (2001), sapi Bali memiliki PBB sebesar 0,66 

kg/ekor/hari. Berdasarkan hasil penelitian Bamualim (1989) yang dilakukan di 

daerah Nusa Tenggara Timur, sapi Bali yang dipelihara secara intensif dan diberi 

ransum hijauan legume (terutama lamtoro) dan sisa hasil pertanian mengalami 

pertambahan bobot badan sebesar 0,5 kg/ekor/hari. Namun dengan pemberian 

ransum dengan kualitas yang baik, maka sapi Bali jantan berumur 6-8 bulan dapat 

mencapai pertambahan bobot badan sebesar 0,7 kg/hari (Bambang, 2003). Sapi 

Bali mudah menyesuaikan diri dengan iklim maupun kondisi alam, dalam kondisi 

alam yang kering sekalipun sapi Bali dapat bertahan hidup dengan ransum yang 

ada. Selain itu, sapi Bali mampu mencerna unsur nitrogen (N) lebih banyak dari 

hijauan bergizi rendah dibandingkan jenis sapi lain seperti Brahman dan 

Shorthorn (Anonimus, 2006). 

 Kelemahan utama sapi Bali adalah peka terhadap beberapa penyakit 

tertentu yaitu penyakit Jembrana (Ramadewa) yang disebabkan oleh virus lenti, 

penyakit ingusan (snot ziekte) atau Malignant Catarrhal Fever (MCF) yang 

virusnya ditularkan oleh domba sebagai pembawa virus tanpa menderita sakit, 

penyakit bali ziekte yang disebabkan oleh tanaman yang mampu merusak sel-sel 

hati (hepatotoksik) dan menimbulkan dermatitis fotosensitisasi. Lantana camara 

merupakan salah satu penyebab bali ziekte (Anonimus, 2006). Selain itu, sapi bali 

juga mudah terserang diare ganas serta mudah terkena stres pakan bila 

pengurangan ransum dilakukan secara mendadak sehingga mengganggu 

performans sapi Bali dan menurun secara cepat (Gunawan, 1998).  
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Ransum Sapi Potong 

 Ransum pada dasarnya merupakan sumber pembangun tubuh. Untuk 

memproduksi protein tubuh, sumbernya adalah protein ransum, sedangkan energi 

yang diperlukan juga bersumber dari ransum yang dikonsumsi sehingga ransum 

merupakan kebutuhan utama dalam pertumbuhan ternak. Pertumbuhan ternak 

sangat tergantung dari imbangan protein dan energi ransum yang dikonsumsi.   

 Ternak potong dapat memanfaatkan berbagai jenis bahan ransum. Ransum 

dikelompokkan berdasarkan kandungan nutrisi dan bentuk fisiknya sebagai 

berikut: 

 

1. Hijauan   

Hijauan memiliki karakteristik serat kasarnya (selulosa dan hemiselulosa) 

tinggi dan biasanya kandungan energinya rendah. Kandungan proteinnya sangat 

bervariasi, tergantung pada jenis tanaman dan tingkat kematangan. Hijauan pakan 

ternak merupakan golongan bahan ransum kasar untuk ternak ruminansia yang 

diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, leguminosa dan limbah pertanian 

(Chuzaemi dan Hartutik, 1989).  

 Kuantitas produksi hijauan adalah nilai yang diperoleh dari pengukuran 

secara mekanis  terhadap hijauan, yaitu dengan pemotongan dan penimbangan, 

sedangkan kualitas hijauan mencakup nilai nutrisi dan tingkat konsumsi hijauan 

itu oleh ternak (Soebarinoto, 1991). Menurut Subagiyo dan Kusmartono (1988), 

suatu jenis hijauan mengandung dua komponen yaitu air dan bahan kering (BK). 

Didalam BK terdapat protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. Dengan 
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adanya kandungan nutrien yang paling penting sebagai sumber protein dan energi 

itu maka BK sering kali dijadikan parameter produktivitas suatu jenis hijauan.  

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) menurut Soetanto (1981) 

diklasifikasikan sebagai berikut : 

Sub Kingdom : Embryphyta 

Divisio : Spermatophyta 

Sub devisio : Angiospermae 

Klas : Dicothyledoneae 

Sub klas : Achimyadeae 

Ordo : Rosales 

Famili : Graminae 

Sub famili : Panicoideae 

Genus : Pennisetum 

Species : Pennisetum purpureum, Schumach dan Thonn. 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) jenis rumput unggul yang banyak 

digunakan di Indonesia. Varietasnya yaitu cv. Afrika, cv. Uganda 

(Reksohadiprojo, 1985). Varietas rumput gajah yang tersebar di Indonesia yaitu 

rumput gajah varietas afrika, hawai, dan rumput raja. Rumput gajah varietas afrika 

mempunyai ciri-ciri berbunga, helai daun relatif kecil, agak tegak dan kasar, 

kualitasnya cepat menurun dengan bertambahnya umur. Rumput gajah varietas 

Hawai mempunyai ciri-ciri tidak berbunga, helai daun agak terkulai, bagian daun 

yang dekat buku batang berbulu panjang dan permukaan daunnya lebih halus dari 

pada rumput raja. Rumput raja mempunyai ciri-ciri tidak berbunga, helai daunnya 
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agak terkulai, bagian daun yang dekat buku batang tidak berbulu dan permukaan 

helai daun relatif kasar di bandingkan varietas Hawai (Soebarinoto, 1988). 

Rumput gajah merupakan tanaman tahunan yang berdiri tegak, berakar 

dalam, dan tinggi dengan rimpang yang pendek. Tinggi batang dapat mencapai    

2–4 meter (bahkan mencapai 6–7 m), dengan diameter batang dapat mencapai 

lebih dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku. Tumbuh berbentuk rumpun 

dengan lebar rumpun hingga 1 m. Pelepah daun gundul hingga berbulu pendek, 

helai daun bergaris dengan dasar yang lebar, ujungnya runcing (Anonimus, 2006). 

Banyak menghasilkan daun yang kaku dan panjangnya mencapai 90 cm dengan 

nilai nutrisi yang tinggi (Tafal, 1981).  

Pada musim penghujan biasanya rumput gajah sudah dapat dipanen pada 

usia 40–45 hari, sedangkan pada musim kemarau berkisar 50–55 hari. Jika 

dipanen pada umur yang sudah tua, maka kandungan nutrisi semakin turun dan 

batang semakin keras hal ini dapat mengurangi palatabilitas ternak. Panen pertama 

setelah tanam dapat dilakukan setelah rumput berumur minimal 60 hari. Apabila 

terlalu awal, tunas yang tumbuh kemudian tidak sebaik yang dipanen lebih dari 2 

bulan (Anonimus, 2006). 

Kandungan nutrien rumput gajah segar dengan umur pemotongan 43-56 

hari menurut Hartadi (1990) adalah bahan kering (BK) 18 %, protein kasar (PK) 

9,10 %, serat kasar (SK) 33,10 %, lemak kasar (LK) 2,30 %, abu 15,40 % dan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 40 %. Menurut Chuzaemi, dkk (1997) 

rumput gajah mempunyai nilai degradasi PK sebesar 34,36 %, sedangkan Sirait 

(1994) melaporkan degradasi PK rumput gajah dengan waktu inkubasi 24 jam 

sebesar 42,75 % dan kecernaan bahan organik (KcBO) sebesar 61,52 %. 
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Degradasi yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jenis 

hijauan, umur pemotongan, kandungan nutrien, kecernaan dan iklim. 

 Pada umumnya ransum hijauan diberikan dalam jumlah 10% dari bobot 

badan (Bambang, 2003). Menurut Kompiyang (1984), ransum hijauan sebaiknya 

diberikan sebanyak 70-80% dari seluruh ransum yang diberikan. Berdasarkan 

hasil penelitian Mulyono (2001), imbangan hijauan:konsentrat dalam ransum 

yang memberikan hasil terbaik terhadap populasi mikroba rumen adalah 

50%:50%. 

   

2. Konsentrat 

Konsentrat atau ransum penguat merupakan ransum tambahan yang nilai 

gizinya lebih tinggi serta mudah dicerna dibandingkan dengan ransum hijauan. 

Pemberian konsentrat dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan sapi 

(Guntoro, 2002). Sedangkan menurut Chuzaemi dan Hartutik (1989), konsentrat 

merupakan bahan rannsum yang banyak mengandung zat ransum utama dan 

mempunyai kadar serat kasar rendah (kurang dari 18%). Miller (1979) 

menyatakan bahwa konsentrat adalah suatu bahan ransum yang tinggi akan 

kandungan BETN dan total digestible nutrient (TDN) serta rendah kandungan SK 

yaitu kurang dari 18%.  

Pemberian ransum konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran bermacam-

macam bahan ransum, karena adanya variasi kandungan nutrien dan diharapkan 

efisiensi ransum menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut akan saling 

melengkapi. Sesuai dengan pendapat Morisson (1961) bahwa pemberian 

konsentrat sebaiknya terdiri lebih dari satu macam bahan ransum agar terjadi 



 11

supplementary effect diantara kandungan nutriennya. Menurut Blakely dan Blade 

(1998) konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan ransum yang 

mengandung nutrien tinggi sehingga dapat meningkatkan palatabilitas dan dapat 

berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan sehingga ternak dapat mencapai produksi 

yang maksimal. Davies (1983) menyatakan bahwa konsentrat biasanya 

mengandung PK 12-18% dari BK. 

Bahan ransum penyusun konsentrat dapat berupa sumber protein atau 

sumber energi dan umumnya ransum ini terdiri dari biji-bijian dan hasil ikutan 

industri pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto dkk, 1991).  

 

a. Jagung (Zea mays, L.) 

Jagung (Zea mays, L.) merupakan tanaman annual yang berasal dari 

Amerika bagian Selatan. Spesies ini termasuk famili gramineae. Sistematika 

klasifikasi tanaman jagung menurut Sudarnadi (1996) adalah sebagai berikut: 

Filum          : Spermatophyta 

Sub filum    : Angiospermae 

Kelas            : Monocotyledonae 

Sub kelas     : Commelinates 

Ordo            : Glumiflorae 

Famili          : Gramineae 

Sub famili    : Maydeae 

Genus          : Zea 

Spesies        : Zea mays, L. 
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Jenis jagung dapat dikelompokkan menurut umur dan bentuk biji. Menurut 

umur, dibagi menjadi 3 golongan yaitu: 

1. Berumur pendek (genjah): 75-90 hari, contoh: Genjah Warangan, Genjah 

Kertas, Abimanyu dan Arjuna. 

2. Berumur sedang (tengahan): 90-120 hari, contoh: Hibrida C 1, Hibrida CP 1 

dan CPI 2, Hibrida IPB 4, Hibrida Pioneer 2, Malin,Metro dan Pandu.  

3. Berumur panjang: lebih dari 120 hari, contoh: Kania Putih, Bastar, Kuning, 

Bima dan Harapan. 

Sedangkan menurut bentuk biji, dibagi menjadi 7 golongan yaitu Dent Corn, Flint 

Corn, Sweet Corn, Pop Corn, Flour Corn, Pod Corn, Waxy Corn         

(Anonimus, 2002). 

Varietas unggul mempunyai sifat: berproduksi tinggi, umur pendek, tahan 

serangan penyakit utama dan sifat-sifat lain yang menguntungkan. Varietas 

unggul ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: jagung hibrida dan varietas jagung 

bersari bebas. Nama beberapa varietas jagung yang dikenal antara lain: 

Abimanyu, Arjuna, Bromo, Bastar Kuning, Bima, Genjah Kertas, Harapan, 

Harapan Baru, Hibrida C 1 (Hibrida Cargil 1), Hibrida IPB 4, Kalingga, Kania 

Putih, Malin, Metro, Nakula, Pandu, Parikesit, Permadi, Sadewa, Wiyasa, Bogor 

Composite-2 (Anonimus, 2002). 

Jagung biasa ditanam hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik di lahan 

kering atau di lahan sawah, pada wilayah beriklim basah atau beriklim kering, dan 

dapat juga ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Menurut data BPS 

(2003), luas lahan jagung secara keseluruhan di Indonesia mencapai 3.475.029 ha 
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(Anonimus, 2003). Dari total luas area tersebut diperoleh produksi jagung 

nasional sebesar 10,89 juta ton (Anonimus, 2005). 

Jagung merupakan bahan ransum sumber energi bagi ternak. Hal ini 

ditunjukkan oleh Agostini (1987) yang menyatakan bahwa jagung meliputi 60% 

dari total biji-bijian yang digunakan sebagai bahan ransum penyusun ransum 

ternak. Jagung sangat palatabel dan mempunyai kandungan energi yang tinggi. 

Namun jagung memiliki kelemahan yaitu rendah akan protein dan asam amino 

terutama lisin, triptophan, metionin, mineral dan vitamin selain vitamin A. 

Disamping kandungan energi yang tinggi, jagung merupakan sumber pigmen 

santofil yang menimbulkan warna kuning pada produksi ternak. Jagung miskin 

akan asam amino lisin dan triptopan, oleh karena itu dalam penggunaannya harus 

bersama-sama dengan bahan makanan yang kaya akan kedua asam amino tersebut 

atau dengan ditambahkan asam amino sintesis. Menurut Parakkasi (1990), 

kelemahan jagung bila digunakan secara berlebihan pada fase akhir pertumbuhan 

akan menimbulkan penimbunan asam lemak tidak jenuh yang mengakibatkan 

lemak tubuh menjadi lembek bila digunakan sebanyak 86,70% dari total ransum. 

Jagung giling adalah jagung yang digiling dengan tujuan untuk 

memperkecil ukuran partikel agar mudah dikonsumsi oleh ternak dan mudah 

dicerna di dalam rumen. Menurut Hartadi (1993), kandungan BK, PK, LK, SK, 

BETN dan abu dari jagung giling secara berturut-turut adalah 86%, 11,30%, 8%, 

5%, 71,90%, 3,80%. 

Berdasarkan hasil penelitian Subagyo (1989), penggunaan jagung giling 

dalam ransum sapi Madura jantan yang sedang tumbuh tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap populasi mikroba (bakteri dan protozoa) dalam 
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cairan rumen sapi tersebut. Menurut hasil penelitian Galyean et al (1981) dalam 

Shirley (1986), ukuran partikel jagung sebesar 3000-6000 µm yang diinkubasi 

dalam cairan rumen menunjukkan sedikit pengaruh terhadap pencernaan pati dan 

bahan kering, sedangkan dengan ukuran patikel sebesar 750-1500 µm terjadi 

peningkatan pencernaan pati dan bahan kering yang lebih tinggi. 

  

b. Bungkil Kedelai 

 Kedelai yang ada saat ini berasal dari kedelai liar yang tumbuh di daratan 

China, Manchuria dan Korea (Aisyiah, 1979). Beberapa varietas kedelai yang 

terdapat di Indonesia yaitu Bromo, Argo Mulyo, Mahameru, Burangrang, GC-98-

50, KDL H1 (kedelai hitam), Hwai Lien, dan Moket (varietas lokal). 

 Produksi kedelai nasional pada tahun 2003 berdasarkan data BPS 

mencapai 671.322 ton (Anonimus, 2005), sedangkan luas lahan kedelai secara 

keseluruhan di Indonesia sekitar 1.266.531 ha (Anonimus, 2003).   

Bungkil kedelai merupakan produk hasil ikutan penggilingan biji kedelai 

setelah diekstraksi minyaknya secara mekanis (expeller) atau secara kimia 

(solvent) (Anonimus, 2006). Bungkil kedelai adalah bahan pakan sumber protein 

yang kualitasnya paling baik dibandingkan dengan bungkil-bungkil yang lain, 

karena pada bungkil kedelai terdapat kandungan protein yang berupa semua asam 

amino esensial cukup tinggi, kecuali metionin (McDonald dan Edward, 1988). 

Tingginya kandungan asam amino didalam bungkil kedelai ini akan lebih sesuai 

bila bahan ini digunakan sebagai sumber by pass protein.  
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Kandungan BK, PK, LK, SK, BETN, TDN dan abu bungkil kedelai secara 

berturut-turut adalah 86%, 48%, 5,70%, 6,20%, 30,80%, 81% dan 9,30%  

(Hartadi, Reksohadiprojo dan Tillman, 1993). 

Pemanfaatan bungkil kedelai sebagai bahan ransum ternak dibatasi dengan 

adanya kandungan anti nutrisi seperti anti tripsin, hemaglutinin, glukosida dan 

isoflavon. Anti nutrisi tersebut bersifat tidak stabil dan akan berkurang 

aktifitasnya dengan adanya pemanasan pada biji kedelai mentah (Gohl,1975). 

Penggunaan bungkil kedelai dalam jumlah banyak akan menghambat laju 

pertumbuhan, berkurangnya daya cerna protein dan hipertropi pankreas 

(Ensminger, 1971). 

Berdasarkan hasil penelitian Subagyo (1989), penggunaan bungkil kedelai 

sebagai sumber protein dalam ransum sapi Madura tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap populasi mikroba (bakteri dan protozoa) dalam cairan rumen 

sapi tersebut. Namun populasi mikroba dalam cairan rumen cenderung meningkat 

dengan meningkatnya level protein ransum. 

  

Saluran Pencernaan Ruminansia 

 Menurut fungsinya, saluran pencernaan ruminansia secara umum dapat 

dibagi menjadi 3 bagian yaitu retikulo-rumen, omasum dan abomasum, usus kecil 

serta sekum dan kolon. Pada ternak ruminansia muda, rumen dan retikulumnya 

masih kecil dan belum berkembang. Pada pedet, fase perkembangan organ 

tersebut dimulai pada umur 5 minggu dan berakhir pada umur 12 minggu (Arora, 

1995). Bila pedet tersebut mulai mengkonsumsi makanan padat, terutama hijauan 

maka bagian lambung retikolu-rumen mulai membesar dengan cepat sehingga 
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memiliki daya tampung sekitar 60-65% dari seluruh saluran pencernaan (Hartadi, 

1993). 

 Retikulo-rumen merupakan bagian yang penting dalam proses pencernaan 

ternak ruminansia karena: 

1. Kapasitas total lambung mencapai 15 liter pada domba dewasa dan 150-200 

liter pada sapi dewasa. Dari jumlah tersebut 85% terdapat dalam retikulo-

rumen , 5% dalam omasum dan 10% dalam abomasum. 

2. 60-70% ransum hilang dari rumen selama 24 jam 

3. 70-80% bahan kering dicerna dalam lambung, 11% dalam intestinum dan 19% 

dalam sekum dan kolon 

4. 72-73% bahan organik dicerna dalam perut depan 

5. Adanya aktifitas mikroba, yang memungkinkan ternak ruminansia mampu 

mencerna ransum berserat kasar tinggi, mampu memanfaatkan non-protein 

nitrogen (NPN) sebagai sumber protein bagi tubuhnya dan sintesa zat-zat 

esensial misalnya vitamin B dan asam-asam amino (Hartutik, 1991). 

 Menurut Anonimus (2006), retikulo-rumen tersusun atas empat kantong 

yaitu kantong kranial, kantong dorsal, kantong ventral dan kantong blind. Fungsi 

kantong-kantong tersebut adalah untuk gerakan-gerakan yang diperlukan selama 

terjadinya proses fermentasi. 

 Pencernaan dalam retikulo-rumen merupakan proses yang sangat 

kompleks dan efisien. Hampir seluruh pencernaan terjadi melalui fermentasi oleh 

mikroba dalam retikulo-rumen. Substrat yang dicerna dalam retikulo-rumen 

adalah karbohidrat non-struktural (seperti pati, gula dan pektin), karbohidrat 

struktural (selulosa dan hemiselulosa) dan bahan-bahan yang mengandung 
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nitrogen (seperti protein, peptida dan amonia). Karbohidrat non-struktural dan 

struktural dihidrolisa menjadi monosakarida atau disakarida oleh enzim mikroba. 

Kemudian monosakarida dan disakarida tersebut ditransportasikan pada mikroba 

yang memfermentasinya menjadi volatile fatty acid atau VFA (asetat, propionat, 

butirat dan rantai VFA yang lain) melalui proses glikolisis dan proses biokimia 

lain untuk menghasilkan energi. Ternak mendapatkan pasokan energi sebesar 50-

70% dari VFA yang dihasilkan dalam rumen (Anonimous, 2006). Sedangkan 

protein yang dikonsumsi difermentasikan dalam bentuk amonia, asam organik, 

asam amino dan produk lain. Sekitar 40-75% protein pakan didegradasi. Banyak 

mikroorganisme rumen yang membutuhkan amonia (produk degradasi protein) 

untuk pertumbuhan dan sintesis protein mikroba. Amonia dapat berasal dari NPN 

(seperti urea, garam amonium, nitrat dan bahan mangandung nitrogen), NPN 

100% larut dalam rumen. Sebagian besar protein yang tidak terlarut dalam rumen 

(by pass protein atau escape protein) diteruskan menuju usus halus dan diserap di 

sana. (Hamilton, 2003). 

 

Kondisi Rumen 

 Rumen merupakan tabung besar dengan berbagai kantong yang 

menyimpan dan mencampur ingesta bagi fermentasi mikroba. Kerja ekstansif 

bakteri dan mikroba terhadap kandungan nutrien ransum menghasilkan pelepasan 

produk akhir yang dapat diasimilasi. Papila berkembang dengan baik sehingga 

luas permukaaan rumen bertambah 7 kalinya. Dari keseluruhan VFA yang 

diproduksi, 85% diabsorbsi melalui epithelium retikulo-rumen (Arora, 1995). 
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 Rumen merupakan lingkungan yang sangat menguntungkan dan cocok 

untuk pertumbuhan mikroba, sebab pHnya antara 5,5-7,0, suhu antara 39-41oC 

yang merupakan suhu optimum beberapa sistem kerja enzim mikroba serta 

kondisi rumen yang mendekati anaerob. pH rumen merupakan salah satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi populasi mikroba dan level VFA yang 

diproduksi. Ada dua kelompok bakteri yang aktif pada pH yang berbeda, bakteri 

pencerna serat yang aktif pada pH 6,2-6,8 dan bakteri pencerna karbohidrat (pati) 

yang aktif pada pH 5,2-6,0. Bakteri Cellulolytic dan methanogenik akan 

berkurang jumlahnya pada pH di bawah 6,0 sedangkan protozoa tidak dapat 

bertahan hidup pada pH di bawah 5,5. pH dipertahankan oleh adanya absorbsi 

asam lemak dan amonia, saliva yang masuk ke dalam rumen berfungsi sebagai 

buffer dan membantu mempertahankan pH tetap pada kisaran 5,0-7,5 (Ogimoto, 

1981). 

 Ditinjau dari segi mikrobiologis, rumen dibagi menjadi tiga lingkungan 

yang saling berkaitan satu sama lain. Fase yang pertama adalah fase cair, dimana 

kelompok mikroba hidup secara bebas dalam cairan ransum rumen pada 

karbohidrat terlarut dan protein. Pada fase ini terdapat massa mikroba sebanyak 

25%. Fase yang kedua adalah fase pada, dimana kelompok mikroba mencerna 

partikel ransum dan dipecah menjadi polisakarida seperti pati dan serat, demikian 

juga halnya dengan protein. Pada fase ini terdapat massa mikroba sebesar 70%. 

Fase terakhir adalah epitel rumen yang memuat massa mikroba sebesar 5% 

(Anonimus, 2006).  
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Mikroba Rumen 

 Mikroba rumen menurut fungsinya dikelompokkan dalam 5 kelompok 

besar yaitu bakteri, protozoa, fungi, archea dan virus. Akan tetapi peranannya 

dalam proses fermentasi pakan baru diketahui pasti 3 kelompok yaitu bakteri, 

protozoa dan fungi. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan hingga 

saat ini terdapat 200 spesies bakteri (flora) dan lebih dari 20 spesies protozoa 

(fauna) dapat diidentifikasi (Czerkawski, 1986). Bakteri dan protozoa merupakan 

mikroba predominan dengan jumlah sebanyak 40-60% dari total populasi mikroba 

rumen. Berdasarkan fungsinya, mikroba rumen dibagi menjadi beberapa 

kelompok seperti fibrolytic yang mencerna karbohidrat struktural, amilolytic yang 

mencerna pati dan proteolytic yang mencerna protein. 

Protozoa yang terdapat di dalam rumen adalah Ciliata, seperti halnya 

bakteri cilliata yaitu mampu memfermentasikan hampir seluruh komponen 

tanaman yang terdapat dalam rumen seperti selulosa, hemiselulosa, fruktosa, 

pektin, pati, gula terlarut dan lemak. Ciliata juga menelan partikel-partikel pati 

sehingga memperlambat terjadinya fermentasi. Produk akhir dari pencernaan 

selulosa adalah VFA (Gruby and Delafond, 1983). Pada kondisi rumen yang 

normal dapat di jumpai jumlah ciliate sebanyak 105-106 per ml isi rumen. Ciliata 

diduga sebagai sumber protein dengan keseimbangan kandungan asam amino 

yang lebih baik dibandingkan dengan bakteri sebagai ransum ternak ruminansia 

(Soetanto, 198). Cilliata di dalam rumen dibedakan dalam dua kelompok besar 

yaitu Holotrich dan Entodiniomorph (Oligotrich). Holotrich memiliki ciri utama 

yaitu adanya cillia pada seluruh permukaan tubuhnya. Spesies-spesies 

Entodiniomorph lebih banyak variasinya dan terdiri dari beberapa genus yaitu 
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Entodinium, Diplodinium, Epidinium dan Ophryoscolex (Ogimoto, 1981). 

Pertumbuhan protozoa dalam rumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Kondisi anaerob rumen 

2. Suhu berkisar antara 38-42oC 

3. Banyak sedikitnya mikroba rumen yang lain, secara tidak langsung juga 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya konsentrasi NH3. Bila konsentrasi NH3 

tinggi maka protozoa tidak mampu hidup karena tidak dapat memanfaatkan 

NH3, namun dengan adanya mikroba rumen yang lain (bakteri dan jamur) 

yang mampu memanfaatkan NH3 maka protozoa dapat bertahan hidup dengan 

cara memangsa bakteri dan jamur tersebut (Arora, 1995). 

4. pH berkisar antara 5,5-7 

5. Tersedianya mineral dan trace mineral akan membuat fungsi dan metabolisme 

dari mikroba berjalan normal (Ørskov, 1992). 

 Bakteri rumen merupakan kelompok mikroba yang memegang beberapa 

fungsi vital bagi kelangsungan hidup ternak, diantaranya yaitu: 

1. Serat dan material polymeric tanaman yang tidak dapat dicerna oleh enzim 

dalam tubuh ternak difermentasikan oleh bakteri menjadi VFA, 

karbondioksida dan methane. Asam-asam lemak melewati dinding rumen 

kemudian masuk ke dalam sistem sirkulasi dan dioksidasi dalam liver, 

memasok sebagian besar kebutuhan energi bagi ternak. Asam-asam lemak 

juga dapat digunakan langsung oleh ternak sebagai bahan pembangun untuk 

sintesa sel. 

2. Fermentasi berhubungan dengan pertumbuhan mikrobial, sintesis mikrobial 

merupakan sumber protein utama bagi ternak. 
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3. Sintesis mikroba rumen menghasilkan vitamin yang dapat digunakan oleh 

ternak. 

4. Beberapa bakteri rumen dapat mendegradasi racun (toxic) dalam ransum 

(Stewart, 1991). 

Bakteri merupakan biomasa mikroba terbesar di rumen, oleh karenanya jumlah 

bakteri yang terdapat dalam fase cairan sangat menentukan laju kolonisasi dan 

laju fermentasi partikel-partikel ransum. Bakteri yang sangat penting bagi 

pencernaan serat adalah Ruminococcus flavefaciens, Ruminococcus albus, 

Bacteriodes succinogenesis, dan Butyvibrio fibrisolvens (Preston dan Leng, 1987). 

Di dalam rumen yang normal biasanya jumlah bakteri mencapai 15-80 x 109 isi 

rumen, meskipun demikian jumlah ini mungkin dapat menurun sampai hanya 4 x 

109 per milliliter pada ternak yang diberi ransum wheat straw dan pada kondisi 

padang rumput yang bagus jumlah ini dapat meningkat 88 x 109 per milimeter 

pada domba (Van Soest, 1994). Ukuran dan bentuk bakteri rumen sangat 

bervariasi. Beberapa bakteri berukuran kecil (berdiameter 1-2 µ) dengan bentuk 

batang, oval dan bulat (cocci). Ada juga bakteri yang berukuran lebih besar 

(berdiameter 3-6 µ), bakteri berukuran besar ini dijumpai dalam jumlah sedikit 

dan pada umumnya berbentuk rantai, rosettes dan bentuk koloni yang lain 

(Czerkawski, 1986). Berdasarkan jenis substrat yang difermentasi serta produk 

yang dihasilkan, bakteri dikelompokkan seperti pada Tabel 1. 

Sebagian besar interaksi yang terjadi antara protozoa dan bakteri dalam 

rumen adalah predasi. Akibat dari adanya predasi adalah konsentrasi bakteri 

dalam rumen berkurang dan akan meningkat apabila dilakukan defaunasi. Laju 

dan efisiensi pertumbuhan bakteri diharapkan dapat meningkat dengan adanya 
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peningkatan ketersediaan nutrien dan makanan bakteri. Predasi protozoa atas 

bakteri tidak terjadi pada spesies yang spesifik, namun terjadi secara acak dan 

lebih pada fungsi bakteri. Bakteri yang merombak serat (spesies selulolitik dan 

hemiselulolitik) kurang disukai protozoa. 

Tabel 1. Klasifikasi bakteri berdasarkan substrat yang digunakan serta produk 
yang  dihasilkan 

Jenis bakteri Contoh spesies Substrat yang 
digunakan 

Selulolitik 
 
 
 
Hemiselulolitik 
 
 
 
Amilolitik 
 
 
 
Proteolitik 
 
 
 
 
Lipolitik 
 
 
Pencerna gula 
 
 
Sintesis vitamin 
Ureolitik 
Pemakai asam laktat 
 
 
 
Methanogenik  

Ruminicoccus flavefaciens 
Bacteroides succinogenes 
Cellobacterium cellulosulvent 
 
Bacteroides ruminicola 
Butirifibrio fibrisolvent  
Eubacterium ruminantium 
 
Streptococcus bovis 
Bacteroides amylophylus 
Selenomonas ruminantium 
 
Clostridium sporogenes 
Selemonas sp 
Butyrifibrio sp 
Bacteroides sp 
 
Anaerovibrio lipolitica 
 
 
Lactobacilli  
Borrelia 
 
 
 
Propionibacterium Sp 
Peptostreptococcus elsdeini 
Veilonella alkalicens 
 
Methanobacterium ruminantium 
Methanomicrobium mobilis 

Selulosa dan 
hemiselulosa 
 
 
Hemiselulosa 
 
 
 
Pati 
 
 
 
Protein 
 
 
 
 
Gliserol, gula, asam 
lemak 
 
 
 
 
 
 
Asam laktat 
 
 
 
 

Sumber: Hungate (1966) 
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Menurut Hungate (1966), mikroba rumen mempunyai fungsi membentuk 

vitamin B kompleks serta sumber protein dan energi dan bahan lain yang 

diperlukan untuk pertumbuhan dan hidup pokok ternak. Besarnya protein yang 

diharapkan dari mikroba rumen cukup besar. Besarnya imbangan energi dan 

protein dalam nutrisi yang terserap oleh ternak yang diberi ransum basal berupa 

hijauan tergantung pada besarnya efisiensi pertumbuhan mikroba dalam rumen 

dan jumlah protein by pass. Penelitian Bird (1991) menunjukkan bahwa protozoa 

di dalam rumen mengurangi jumlah imbangan protein dan energi pada nutrisi 

terserap. Hal ini disebabkan karena: 

1. Protozoa memangsa bakteri dalam rumen sehingga menurunkan jumlah 

aliran sel bakteri menuju usus halus. 

2. Protozoa lebih suka tinggal di dalam rumen sehingga hanya sebagian kecil 

protozoa yang menuju usus halus. 

3. Kemampuan protozoa mencerna protein dalam rumen dan selanjutnya 

mengkonversi protein dan asam amino menjadi VFA dengan kehilangan 

sejumlah protein pakan. 

Dengan memperhatikan nilai ekonomis protein dalam rumen dan kecenderungan 

protozoa untuk tinggal dalam rumen, maka defaunasi akan memberi keuntungan 

bagi ternak. 

 Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pengamatan mikroba 

dalam cairan rumen, diantaranya yaitu dengan menggunakan marker seperti asam 

nukleat, asam diaminopimelik dan asam aminoethylenephosphorik atau dapat juga 

menggunakan isotop seperti 35S, 32P dan 15N (Clarke 1977 dalam Shirley 1986). 
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Pencernaan Ransum dalam Rumen 

 Ransum ternak ruminansia umumnya terdiri dari rumput-rumputan yang 

mengandung serat kasar tinggi dan karbohidrat mudah tercernanya sangat rendah. 

Pemecahan serat kasar merupakan suatu peristiwa penting dalam sistem 

pencernaan ternak ruminansia karena adanya mikroba dalam rumen.  

Sekitar 70-75% bahan organik dicerna oleh mikroba dalam rumen. Hasil 

pencernaan tersebut berupa VFA, karbondioksida dan methana. Karbohidrat yang 

mudah larut dapat dicerna secara cepat dalam rumen, sedangkan karbohidrat 

struktural seperti selulosa dan hemiselulosa mengalami proses pencernaan yang 

lambat karena strukturnya yang keras. Karbohidrat yang dicerna tersebut akan 

dirombak menjadi VFA (asam asetat, propionat dan butirat) dan asam valerat serta 

isovalerat dalam jumlah kecil. Asam asetat merupakan asam yang paling banyak 

diproduksi yaitu sebesar 60-70%, asam propionat 15-20% dan asam butirat 10-

15%.  Asam-asam tersebut diserap secara langsung dalam rumen, retikulum dan 

omasum. Sebagian dari VFA tersebut juga digunakan oleh bakteri dan protozoa 

untuk sintesis polisakarida atau digunakan sebagai kerangka karbon untuk sintesis 

protein tubuhnya. Dalam proses fermentasi karbohidrat oleh bakteri juga 

dihasilkan gas-gas yaitu karbondioksida dan methan yang merupakan gas yang 

paling dominan. Karbondioksida dihasilkan dari fermentasi karbohidrat serta 

reaksi asam organik dengan bikarbonat yang berasal dari saliva. Methan 

dihasilkan melalui reduksi karbondioksida oleh bakteri methanogenik. Jumlah 

methan sekitar 30-40% dari total gas dalam rumen.  

 Sekitar 50-60% protein ransum akan dihidrolisa oleh mikroba dalam 

rumen. Jumlah protein yang dihidrolisa dalam rumen dipengaruhi oleh beberapa 
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faktor diantaranya kelarutan protein dan jumlah protein. Protein ransum 

dihidrolisa oleh mikroba proteolitik menjadi peptida dan asam amino yang 

selanjutnya akan difermentasi yang diikuti oleh proses deaminasi untuk 

membebaskan amonia, karbondioksida dan asam lemak rantai pendek. 

Konsentrasi amonia dalam rumen ditentukan oleh kelarutan protein dan jumlah 

protein yang dikonsumsi oleh ternak. Sebagian amonia yang diproduksi akan 

digunakan oleh mikroba rumen sebagai sumber nitrogen dan sebagian lagi akan 

dikeluarkan melalui dinding rumen selanjutnya melalui pembuluh darah dibawa 

ke hati mengalami siklus urea menjadi urea. Sebagian urea menuju ginjal untuk 

dikeluarkan sebagai urine dan yang lain akan didaur ulang menuju saliva atau 

dikembalikan ke rumen.        
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MATERI DAN METODE 
 
 
 
Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan 

pada bulan Agustus sampai Oktober 2006, sedangkan untuk analisis kandungan 

nutrien pakan,  penghitungan populasi protozoa dan bakteri dalam cairan rumen 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Loka Penelitian Sapi 

Potong Grati Pasuruan. 

 

Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sapi Bali jantan lepas sapih sebanyak 20 ekor yang berumur 7-9 bulan dengan 

bobot badan antara 53-114 kg yang dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan 

bobot badan yaitu: 1) BB 73 – 80 kg; 2) BB 87,50 – 114 kg; 3) BB 53 – 83 kg. 

2. Ransum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hijauan dan 

konsentrat. Hijauan yang digunakan adalah rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) sebagai ransum basal yang berasal dari kebun rumput milik Loka 

Penelitian Sapi potong Grati Pasuruan dan konsentrat yang terdiri dari 

limestone, premix, jagung giling dan bungkil kedelai. Ransum tersebut dibuat 

dalam kadar protein yang berbeda yaitu 9,50%; 13%; 16,50% dan 20%. 

Ransum diberikan sebanyak 3% dari bobot badan ternak. Ransum diberikan 

tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan sore (08.00, 13.00 dan 16.00) dan 

diberikan dalam bentuk kering. 



 27

3. Alat dan bahan yang digunakan untuk analisis proksimat, pengambilan cairan 

rumen dan  penghitungan populasi mikroba cairan rumen. 

a. Peralatan kandang yang meliputi: terpal, gerobak dorong, sekop, sapu lidi, 

thermometer dan higrometer, timbangan ransum dan ternak, karung, timba 

plastik 

b. Bahan kimia yang digunakan antara lain: 

1. Bahan kimia untuk penentuan populasi protozoa dalam cairan rumen 

menurut Ogimoto dan Imai (1981) adalah larutan methylgreen formaline 

saline (MFS) yang terdiri dari 100 ml formaldehid 35%; 0,60 g 

methylgreen; 8,00 g NaCl; 900 ml aquades 

2. Bahan kimia untuk penentuan populasi bakteri rumen (100 ml media) 

yaitu: 16,50 ml larutan A (yang terdiri dari 3 g KH2PO4; 6 g NaCl, 0,3 g 

MgSO4); 16,50 ml larutan B (3 g K2HPO4); 16,50 ml cairan rumen 

steril; 0,10 g pepton; 0,10 g ekstrak ragi; 0,02 g L-sistein; 0,50 g 

NaHCO3; 0,10 ml resazurin 0,1%; 50 ml H2O. 

c. Peralatan laboratorium untuk: 

1. Analisis proksimat untuk menentukan kandungan BK, BO dan PK 

bahan pakan (Lampiran 1-6). 

2. Pengamatan populasi mikroba (protozoa dan bakteri) cairan rumen 

(Lampiran 7-8)  

3. Grinder untuk menghaluskan sampel bahan pakan 

4. Timbangan analitik merek Precisa XT buatan Switzerland yang 

digunakan untuk menimbang sampel bahan pakan 

5. Botol untuk menyimpan cairan rumen. 



Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan yang 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Adapun perlakuan yang 

digunakan adalah : 

R1 : Ransum dengan kadar protein 9,50%, terdiri dari R. Gajah 20% + konsentrat 
80% (jagung 77%; bungkil kedelai 0%; limestone 1% dan premix 2%) 

R2 : Ransum dengan kadar protein 13,00%, terdiri dari R. Gajah 20% + konsentrat 
80% (jagung 66,5%; bungkil kedelai 10,5%; limestone 1% dan premix 2%) 

R3 : Ransum dengan kadar protein 16,50%, terdiri dari R. Gajah 20% + konsentrat 
80% (jagung 56%; bungkil kedelai 21%; limestone 1% dan premix 2%) 

R4 : Ransum dengan kadar protein 20,00%, terdiri dari R. Gajah 20% + konsentrat 
80% (jagung 45%; bungkil kedelai 32%; limestone 1% dan premix 2%) 

   

  Komposisi dan kandungan nutrien bahan-bahan yang digunakan dalam 

konsentrat dalam perlakuan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Komposisi dan kandungan nutrien konsentrat 
Proporsi (% BK) Kandungan nutrien 

(%BK) 
Jenis pakan 

R1 R2 R3 R4 

BK 
(%) 

PK Abu 
Jagung giling 77 66,5 56 45 88,39 9,98 2,01 
B. Kedelai 0 10,5 21 32 90,41 50,17 6,55 
Premix 2 2 2 2 99,03 0,00 77,57 
Limestone  1 1 1 1 99,22 0,00 78,56 

 

1. Prosedur Kerja 

Pengukuran kecernaan secara in vivo dilakukan dengan menggunakan 

metode koleksi total yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap adaptasi, tahap 

pendahuluan, dan tahap koleksi data. 
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1. Tahap adaptasi 

Pada tahap ini ternak diberikan pakan rumput gajah dan konsentrat dengan 

kadar protein yang berbeda, pemberian konsentrat diberikan sedikit demi 

sedikit sampai ternak mau mengkonsumsinya. Tujuan dari tahap ini adalah 

untuk membiasakan ternak dengan ransum yang akan dicobakan. Tahap ini 

dilakukan selama dua minggu untuk mengamati konsumsi ransum dan BB 

ternak pada akhir tahap adaptasi untuk pengelompokan ternak pada tahap 

pendahuluan. 

2. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini ternak dikelompokkan menjadi lima berdasarkan BB ternak dan 

diberikan ransum dengan ransum perlakuan (R1, R2, R3, dan R4) sesuai dengan 

hasil pengacakan. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk menghilangkan 

pengaruh ransum sebelumnya dan membiasakan ternak dengan ransum 

perlakuan. Tahap pendahuluan dilakukan selama dua minggu dengan 

mengamati konsumsi ransum dan pada akhir tahap pendahuluan dilakukan 

penimbangan BB ternak untuk mengetahui PBB ternak dan BB pada awal 

tahap koleksi data. 

3. Tahap koleksi data  

Pada tahap ini ternak diberi ransum sesuai perlakuan masing-masing (R1, R2, 

R3, dan R4). Selama tahap ini dilakukan penimbangan dan pengambilan 

sampel pakan pemberian, ransum sisa pada masing-masing sapi secara 

sampling. Tahap koleksi ini dilakukan selama 8 minggu dan pengambilan 

cairan rumen pada hari terakhir koleksi data. Pengambilan cairan rumen 

dilakukan dua kali yaitu 0 jam sebelum diberi ransum dan 4 jam setelah 
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pemberian ransum. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsumsi 

nutrien ransum serta pengambilan cairan rumen untuk analisis penentuan 

populasi mikroba cairan rumen.  

4. Tahap koleksi cairan rumen  

Cairan rumen dikoleksi ketika semua tahap telah berakhir. Pengambilan cairan 

rumen dilakukan dalam jangka waktu sehari. Cara pengambilan cairan rumen 

menggunakan selang yang dimasukkan dalam mulut dan dihisap dengan alat 

penghisap. Cairan rumen yang telah diambil disaring dan dimasukkan dalam 

botol berwarna gelap, kemudian dilakukan analisis di laboratorium untuk 

mengetahui populasi bakteri dan protozoa dalam cairan rumen  

 Selanjutnya untuk analisis di laboratoriun melalui dua tahap yaitu: 

1. Analisis bahan ransum 

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis masing-masing bahan ransum dan 

ransum perlakuan untuk mengetahui kadar BK, BO dan PK. 

2. Pengukuran populasi mikroba dalam cairan rumen 

a. Pengukuran populasi protozoa cairan rumen dilakukan sesuai petunjuk 

Ogimoto dan Imai (1981). Alat, bahan dan cara kerja yang digunakan 

dapat dilihat pada Lampiran 7. 

b. Pengukuran populasi bakteri cairan rumen dilakukan dengan menghitung 

populasi bakteri dengan metode hitung koloni (menghitung koloni yang 

hidup). Prinsip penghitungannya adalah mula-mula cairan rumen 

diencerkan dengan serial. Alat, bahan dan cara kerja dapat dilihat pada 

Lampiran 8.  
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2. Variabel Yang Diukur 

 Populasi protozoa dan bakteri dalam cairan rumen sapi Bali jantan lepas 

sapih dengan menggunakan metode Ogimoto dan Imai (1988), didukung dengan 

data pH, VFA dan NH3. 

 

3. Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam RAK 

(Rancangan Acak Kelompok) tersarang 4 x 3 x 2 (4 perlakuan, 3 ulangan dan 2 

waktu pengambilan cairan rumen). Apabila dalam analisis peragam menunjukkan 

perbedaan nyata atau sangat nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji 

Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai petunjuk Yitnosumarto (1993). Model linier 

analisis Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang digunakan adalah: 

Yij = µ + βj + δI + εij 

 
Keterangan: 

Yij : Pengamatan pada periode ke-j yang mendapat perlakuan ke-i 
µ : Nilai tengah 
βj : Pengaruh dari perlakuan pada periode waktu ke-i 
δI : Pengaruh pada perlakuan ke-i 
εij : Galat percobaan pada periode ke-j yang mendapat perlakuan ke-i 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kandungan Nutrien Ransum 

 Hasil analisis kandungan nutrien bahan ransum yang digunakan disajikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan nutrien bahan ransum yang digunakan dalam ransum   
perlakuan 

Kandungan nutrien (%BK) Bahan BK 
(%) PK Abu 

Rumput gajah 
Bungkil kedelai 
Jagung giling 
Premix  
Limestone 

22,19 
90,41 
88,39 
99,03 
99,22 

6,92 
50,17 
9,98 
0,00 
0,00 

11,71 
6,55 
2,01 
77,57 
78,56 

Sumber: Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Loka Penelitian 
Sapi Potong Grati-Pasuruan 

 
 Dari hasil analisis proksimat bahan perlakuan pada tabel 4 dapat diketahui 

bahwa rumput gajah dengan umur pemotongan 60 hari memiliki kandungan BK 

22,19%, PK 6,92% dan abu 11,71%. Menurut Hartadi (1993), kandungan nutrien 

rumput gajah segar dengan umur pemotongan 43-56 hari adalah BK 18%, PK 

9,10% dan abu 15,40%. Bila dibandingkan dengan literatur tersebut maka rumput 

gajah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kualitas sedang dengan 

kandungan BK lebih tinggi, tetapi kandungan PK dan abunya lebih rendah. 

Perbedaan kandungan nutrien ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya 

iklim, suhu lingkungan, pupuk yang digunakan, cara penanganan serta kondisi 

tanah yang sangat mempengaruhi kandungan nutrisi tanaman.  

 Bungkil kedelai yang digunakan dalam ransum perlakuan penelitian ini 

memiliki kandungan BK 90,41%, PK 50,17% dan abu 6,55%. Menurut Hartadi 

(1993), bungkil kedelai memiliki kandungan BK 86%, PK 48% dan abu 9,30%. 
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Berdasarkan data tersebut maka bungkil kedelai dalam konsentrat ransum 

perlakuan memilki kualitas yang cukup baik karena kandungan nutrien yang lenih 

tinggi. 

 Jagung giling dalam ransum perlakuan memiliki kandungan nutrien yang 

cukup baik yaitu BK 88,39%, PK 9,98% dan abu 2,01%. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Hartadi (1993), yang menyatakan bahwa jagung pada umumnya 

memiliki kandungan BK, PK dan abu secara berturut-turut sekitar 86%, 11% dan 

3,80%. 

 Konsentrat perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini terdiri dari 

bungkil kedelai, jagung giling, limestone dan premix. Kandungan nutrien masing-

masing konsentrat pada ransum perlakuan dapat dilihat pada tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrien masing-masing konsentrat pada ransum perlakuan 
Kandungan nutrien (%BK) Konsentrat perlakuan BK 

(%) BO PK LK Abu 
Konsentrat 1 
Konsentrat 2 
Konsentrat 3 
Konsentrat 4 

88,63 
88, 43 
87,80 
87,69 

94,91 
94,53 
93,87 
93,24 

8,92 
16,27 
23,98 
25,74 

 4,18 
3,46 
3,59 
4,01 

5,09 
5,47 
6,13 
6,76 

Sumber: Hasil analisis proksimat di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Loka Penelitian Sapi Potong Grati 

 
 Berdasarkan hasil analisis kandungan nutrien rumput gajah dan konsentrat 

yang digunakan selama penelitian dapat diketahui bahwa kandungan protein kasar 

keempat ransum perlakuan R1, R2, R3, R4 secara berturut-turut yaitu sebagai 

berikut 8,52%; 14,4%; 20,57% dan 21,98%. Hal ini berbeda jika dibandingkan 

dengan kandungan protein kasar keempat ransum perlakuan yang dibandingkan 

sebelumnya.   
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Konsumsi Nutrien   

 Konsumsi nutrien yang diamati dalam penelitian ini meliputi konsumsi BK 

(KBK), konsumsi BO (KBO) dan konsumsi PK (KPK). Pengamatan terhadap 

konsumsi nutrien ransum didapat data rataan konsumsi BK, BO dan PK yang 

disajikan pada tabel 5.   

Tabel 5. Rataan konsumsi BK, BO dan PK 
Konsumsi (g/kg BB0,75/hari) Perlakuan 

BK BO PK 
R1
R2
R3
R4

82,33±5,65a

83,69±8,57a

91,89±5,27b

86,70±7,77ab

77,42±5,20a

78,54±7,82a

85,57±4,92a

81,05±7,13a

7,06±0,58a

12,62±1,40b

19,87±1,07c

20,35±1,66c

Keterangan: a-a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). 

Sumber: Afni (2007) 
  

Hasil analisis peragam menunjukkan bahwa KBK, KBO dan KPK pada 

setiap ransum perlakuan yang diberikan tidak memberikan pengaruh nyata 

(P>0,05), sedangkan analisis ragam menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap nilai KPK dan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada nilai KBK 

tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) pada nilai KBO. Nilai KBK tertinggi 

didapat pada ransum perlakuan R3 yaitu sebesar 91,89 g/kg BB0,75/hari dan nilai 

KBK terendah pada R1 yaitu sebesar 82,33%. Nilai KBK pada R3 dan R4 lebih 

tinggi dari R1 dan R2, hal ini disebabkan karena kandungan PK ransum R3 dan R4 

yang lebih tinggi dibanding pakan lainnya. Menurut Preston and Leng (1987), 

konsentrasi protein kasar ransum yang tinggi mendukung pertumbuhan dan 

aktifitas mikroba di dalam rumen. Kondisi rumen yang dapat mendukung 

mikroorganisme untuk dapat tumbuh secara optimum yaitu temperatur dalam 

rumen sekitar 38-42oC, pH antara 6,5-7,0 serta potensial oksidasi dan reduksi -300 
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sampai -400 mV. Dalam kondisi pertumbuhan mikroba yang optimal maka akan 

diikuti dengan proses kecernaan yang tinggi, sehingga Rate of Passage 

meningkat. Laju pengosongan rumen dipengaruhi oleh faktor partikel ransum, 

semakin kecil ukuran partikel ransum maka mikroba rumen akan semakin cepat 

dalam mencerna ransum tersebut. Semakin cepat laju keluarnya ransum dari 

rumen (Rate of Passage), maka nilai konsumsi ransum juga akan meningkat 

(Weston, 1982). Pada nilai KBK keempat ransum perlakuan, imbangan antara 

KBK hijauan dan konsentrat adalah sebagai berikut R1=13,72%:86,28% ; 

R2=12,73%:87,27%; R3=13,35%:86,65%; R4=10,72%:89,28%. Imbangan ini 

berbeda bila dibandingkan dengan imbangan hijauan dan konsentrat yang 

direncanakan sebelum penelitian yaitu 20%:80%. Rendahnya nilai persentase 

hijauan dikarenakan hijauan yang diberikan tidak semuanya dikonsumsi ternak 

dan pemberian hijauan tidak dilakukan secara ad libitum sehingga ternak 

mengkonsumsi hijauan tidak memenuhi proporsi yang direncanakan. 

Konsumsi BO ransum perlakuan dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

analisa peragam menunjukkan pengaruh tidak nyata (P>0,05). Hal ini sesuai 

dengan nilai KcBO ransum perlakuan yang juga memberikan pengaruh tidak 

nyata (P>0,05). Korelasi antara konsumsi dan kecernaan ransum adalah 

berbanding lurus, semakin tinggi tingkat kecernaan ransum maka semakin cepat 

pula gerak laju ransum dalam saluran pencernaan yang berakibat pada 

meningkatnya konsumsi ransum. 

Analisis ragam KPK menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

antar ransum perlakuan. Nilai KPK dalam penelitian ini dari yang tertinggi sampai 

terkecil adalah  R4 (20,35 g/kg BB0,75/hari), R3 (19,87 g/kg BB0,75/hari),               
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R2 (12,62 g/kg BB0,75/hari) dan R1 (7,06 g/kg BB0,75/hari). Pada umumnya nilai 

KPK meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi PK ransum. Nilai KPK 

R4 dan R3 tidak berbeda nyata, hal ini disebabkan karena ransum perlakuan R4 dan 

R3 memiliki kadar protein yang hampir sama. Kandungan protein konsentrat pada 

R4 dan R3 secara berturut-turut adalah 25,74% dan 23,98%. Menurut Barnejee 

(1982), kadar dan kualitas protein ransum dapat mempengaruhi laju degradasi dan 

laju keluarnya ransum dan pada akhirnya akan mempengaruhi konsumsi ransum. 

     

 Populasi Mikroba Rumen 

Mikroba dalam rumen terdiri atas protozoa, bakteri, jamur, yeast dan virus, 

namun yang berperan penting dalam proses fermentasi ransum adalah bakteri, 

protozoa dan jamur. Berdasarkan fungsinya mikroba rumen dibagi menjadi 

beberapa kelompok, diantaranya yaitu fibrolitik yang mencerna karbohidrat, 

amilolitik yang mencerna pati dan proteolitik yang mencerna protein. Variasi 

jumlah bakteri dan protozoa rumen dapat disebabkan oleh ransum yang diberikan. 

Proporsi masing-masing spesies mikroba dipengaruhi oleh jenis ransum yang 

diberikan (sifat fisik, dan susunan kimia ransum), jumlah ransum, frekuensi 

pemberian ransum, kondisi rumen (pH dan temperatur rumen) serta interaksi 

antara bakteri dan protozoa (Church, 1976). Jumlah bakteri dan protozoa dalam 

rumen mencapai 40-60% dari total populasi mikroba dalam rumen. Pertumbuhan 

mikroba dalam rumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kondisi 

anaerob, suhu berkisar antara 38-42oC serta pH urmen berkisar antara 6,5-7 

(Arora, 1995).  
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Data rataan populasi bakteri cairan rumen pada pengambilan 0 jam dan 4 

jam setelah pemberian ransum dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa ransum perlakuan yang diberikan 

memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap populasi bakteri rumen, sedangkan 

jam pengambilan cairan rumen memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap populasi cairan rumen. 

Tabel 6. Rataan populasi bakteri cairan rumen (1011/ml) pada masing-masing 
perlakuan saat pengambilan cairan rumen 0 jam dan 4 jam setelah 
pemberian ransum. 

Waktu pengambilan cairan rumen 
(jam) 

Ransum 
perlakuan 

0 4 

Rataan 

R1
R2 
R3 
R4

0,3007±0,2434a 

0,0240±0,0106a 

0,9067±0,8298a 

0,0260±0,0178a

11,0000±6,9282a 

12,3333±4,0415a 

32,6667±15,5349b 

12,3333±2,5166a

5,6503±6,4959k 

6,1786±4,0380kl 

16,7866±5,6451l 

6,1796±2,5107kl

Keterangan: a-b Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada jam pengambilan 
cairan rumen. 

k-l Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) pada masing-masing 
perlakuan. 

 
Perubahan populasi bakteri dalam penelitian ini masih sesuai dengan 

kisaran populasi bakteri normal. Menurut Czerkawski (1986), populasi bakteri 

dalam rumen sekitar 1010-1011 per militer cairan rumen. Dari Tabel 6 diatas dapat 

diketahui bahwa pada ransum perlakuan R3 didapat populasi bakteri yang lebih 

tinggi (0 jam: 0,9067x1011 dan 4 jam: 32,6667x1011/ml) dibanding ransum 

perlakuan R1, R2 dan R4. Ditinjau dari bahan penyusun ransumnya, proporsi 

bungkil kedelai sebagai sumber protein pada ransum perlakuan R1 dan R2 lebih 

sedikit dibanding ransum R3. Protein ransum di dalam rumen akan mengalami 

degradasi oleh enzim protease menjadi peptida. Peptida akan didegradasi menjadi 
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asam amino, selanjutnya asam amino akan mengalami degradasi lebih lanjut 

menghasilkan amonia (NH3), VFA dan CO2. Bakteri memerlukan sumber energi 

dalam bentuk ATP untuk dapat memanfaatkan NH3 dalam proses sintesis protein 

mikroba. Dalam penelitian ini populasi bakteri meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi NH3 dalam rumen. Data rataan konsentrasi NH3 pada 

masing-masing ransum perlakuan R1, R2, R3 dan R4 secara berturut-turut adalah 

19,65±7,27; 23,42±7,87; 35,01±13,43 dan 38,56±13,39 mgN/100 ml 

(Romardiana, 2007). Menurut Satter dan Slytter (1974), mikroba dalam rumen 

memerlukan NH3 sebanyak 5-8 mgN/100 ml untuk dapat tumbuh dan 

berkembangbiak. Berdasarkan data tersebut maka data populasi bakteri pada 

perlakuan  R1, R2 dan R3 sudah sesuai karena terus meningkat seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi NH3. Namun pada perlakuan R4 didapat konsentrasi 

NH3 yang lebih tinggi dari R3 tetapi populasi bakteri pada perlakuan R4 lebih 

rendah dibanding R3. Hal ini mungkin dikarenakan pada ransum perlakuan R3 

dengan kandungan PK 16,50% sudah dapat memasok konsentrasi NH3 bagi 

bakteri dalam rumen untuk tumbuh secara optimal, sehingga apabila konsentrasi 

NH3 ditingkatkan lebih tinggi lagi maka NH3 tersebut tidak akan dimanfaatkan 

oleh bakteri karena kebutuhan bakteri terhadap NH3 untuk digunakan agar dapat 

tumbuh secara optimal telah terpenuhi. Kelebihan NH3 tersebut akan dibawa ke 

hati melalui pembuluh darah. Di dalam hati amonia diubah menjadi urea kembali. 

Sebagian besar urea difiltrasi keluar oleh ginjal dan dikeluarkan bersama-sama 

urine. Sebagian urea masuk kembali ke dalam rumen melalui saliva atau langsung 

menembus dinding rumen (melalui saluran darah) masuk ke dalam cairan rumen. 
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Waktu pengambilan cairan rumen memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap populasi bakteri rumen. Dari tabel 6 dapat diketahui 

bahwa populasi bakteri pada saat 0 jam (sebelum pemberian ransum) lebih rendah 

dibanding 4 jam setelah pemberian ransum. Hal ini dikarenakan pada saat 0 jam 

sebelum ternak diberi ransum tidak tersedia substrat bagi bakteri yang dapat 

digunakan untuk tumbuh dan berkembangbiak. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Church (1969) yang menyatakan bahwa waktu pemberian ransum akan 

berpengaruh terhadap konsentrasi bakteri rumen yang erat kaitannya dengan 

tersedianya substrat untuk pertumbuhan bakteri rumen.  

Data rataan populasi protozoa cairan rumen pada pengambilan 0 jam dan 4 

jam setelah pemberian ransum dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 7. 

Hasil analisis ragam (Lampiran 10) menunjukkan bahwa keempat ransum 

perlakuan (R1, R2, R3, R4) memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

populasi protozoa cairan rumen.   

Tabel 7. Rataan populasi protozoa cairan rumen (106/ml) pada pengambilan 0 jam 
dan 4 jam setelah pemberian ransum. 

Waktu pengambilan cairan rumen 
(jam) 

Ransum 
perlakuan 

0 4 

Rataan 

R1
R2 
R3 
R4

6,4200±4,7005a 

8,6000±6,5616a 

17,9400±10,6020a

12,2600±12,1318a

3,4533±3,1845a 

5,2800±4,8011a 

12,5200±9,7669a 

9,9100±9,7161a

4,9366±4,1704k 

6,9400±5,7268k 

15,2300±9,5881k 

11,0850±9,9793k

Keterangan: a-a Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) pada jam pengambilan 
cairan rumen. 

k-k Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
adanya perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) pada masing-masing 
perlakuan.  

 
Pada tabel di atas dapat diketahui kisaran populasi protozoa rumen dalam 

penelitian antara 3,4530x106-17,9400x106. Besarnya populasi protozoa dalam 
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cairan rumen tersebut sesuai dengan pendapat Czerkawski (1986) yang 

menyatakan bahwa jumlah protozoa dalam rumen sekitar 106 per mililiter cairan 

rumen. Dari data pada tabel 6 dapat diketahui bahwa populasi protozoa tertinggi 

didapat pada ransum perlakuan R3 yaitu sebesar 15,2300x106/ml cairan rumen 

dibanding ransum perlakuan R1, R2 dan R4. Menurut Hungate (1966), pemberian 

bahan butir-butiran dan pati dalam ransum dapat meningkatkan populasi protozoa 

dalam rumen. Protozoa berpengaruh pada pola fermentasi rumen dengan cara 

mencernakan partikel-partikel pati yang menyebabkan kadar asam lemak terbang 

rendah. Dilihat dari komposisi ransumnya, ransum perlakuan R1 dan R2 sebagian 

besar terdiri dari jagung giling sebagai sumber karbohidrat. Namun populasi 

protozoa pada perlakuan R1 dan R2 lebih rendah dibanding R3. Hal ini mungkin 

dikarenakan ukuran partikel jagung giling pada ransum perlakuan penelitian 

masih terlalu besar sehingga tidak mampu memasok kebutuhan karbohidrat 

terlarut bagi protozoa dan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh protozoa. 

Populasi protozoa meningkat seiring meningkatnya PK ransum, hal ini mungkin 

dikarenakan ada beberapa jenis protozoa yang dapat mencerna protein, namun 

jumlahnya sedikit. Jenis protozoa yang dapat mencerna protein yaitu Entodinia, 

Ophryoscolex dan Oligotrich yang dapat mengkonsumsi dan mencerna partikel-

partikel protein (Blackburn dan Hobson 1960 dalam Arora, 1995). Sehingga 

meskipun tidak tersedia karbohidrat terlarut, protozoa masih dapat bertahan hidup 

dengan mencernakan partikel protein. Selain itu, protozoa juga memangsa bakteri 

pada saat tidak tersedia substrat.  

Dilihat dari populasi protozoa dalam rumen, ransum perlakuan R3 

memberikan populasi protozoa yang tertinggi yaitu 15,2300x106/ml cairan rumen 
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dengan penururnan yang tertinggi pula pada saat 4 jam setelah makan (0 jam: 

17,9500x106 dan 4 jam: 12,5200x106/ml cairan rumen). Protozoa tidak esensial 

untuk hidup pokok, akan tetapi pada ransum yang kualitasnya rendah adanya 

protozoa akan memperbaiki performance ternak yaitu peningkatan gain per unit 

ransum lebih baik dibandingkan ternak yang tidak berprotozoa (defaunasi). Hal 

ini disebabkan karena protein protozoa kualitasnya lebih baik daripada protein 

bakteri. Adanya protozoa di dalam rumen memberikan keuntungan antara lain : 

1. Menstabilkan proses fermentasi karena protozoa lebih cepat di dalam 

mencerna pati sehingga bertindak sebagai buffer. 

2. Dapat mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam stearat. 

3. Merupakan sumber protein bagi induk semang. 

4. Sumber polisakarida (Soebarinoto dkk,1991). 

Pertumbuhan mikroba dalam rumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya kondisi anaerob, suhu berkisar antara 38-42oC serta pH rumen 

berkisar antara 5,5-7. Nilai pH rumen memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan mikroba dalam rumen. Data ratan nilai pH rumen pada masing-

masing ransum perlakuan R1, R2, R3 dan R4 secara berturut-turut adalah sebagai 

berikut 7,23; 7,29; 7,22 dan 7,24 (Romardiana, 2007). Nilai pH tersebut masih 

dalam kisaran normal. Menurut Ogimoto dan Imai (1981), kisaran pH optimum 

untuk pertumbuhan bakteri rumen adalah 5,00-7,50. Dilihat dari nilai pH rumen 

maka pH rumen pada ransum perlakuan R3 (0 jam: 7,46 dan  4 jam: 6,98) 

merupakan nilai pH yang baik bagi pertumbuhan mikroba untuk dapat tumbuh 

secara optimal. 
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 Ditinjau dari populasi bakteri dan protozoa dalam cairan rumen, ransum 

perlakuan R3 merupakan yang paling baik dibanding ransum perlakuan lainnya 

dengan memberikan populasi bakteri yang paling tinggi dengan penurunan 

populasi protozoa yang paling tinggi pula. 

Pada penelitian yang sama yang dilakukan oleh Afni, Romardiana dan 

Gatmabeti (2007), juga menunjukkan bahwa ransum perlakuan R3 memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap konsumsi tercerna, kecernaan nutrien, 

produksi VFA dan NH3, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.     

Tabel 8. Rataan konsumsi tercerna, kecernaan nutrien, produksi VFA dan NH3

Perlakuan Varibel  
R1 R2 R3 R4

Konsumsi Tercerna* 
(g/kgBB0,75/hr) 

KBKT 
KBOT 
KPKT 

60,73 
58,61 
4,28 

67,04 
58,69 
9,04 

70,02 
66,71 
16,77 

68,05 
64,90 
17,36 

Kecernaan* (%) BK 
BO 
PK 

73,71 
75,55 
60,25 

72,67 
75,16 
71,00 

76,26 
77,97 
84,37 

78,30 
74,94 
85,30 

NH3** (mgN/100ml) 0 jam 
4 jam 

14,51 
24,79 

17,86 
28,99 

25,51 
44,51 

   29,10 
48,02 

VFA*** (mmol/lt) 0 jam 
4 jam 

39,85 
60,98 

37,36 
60,35 

38,87 
63,43 

51,86 
63,62 

 Sumber: * Afni (2007) 
 ** Romardiana (2007) 

*** Gatmabeti (2007) 

  

Analisis Ekonomi 

Ransum perlakuan dalam penelitian ini terdiri dari rumput gajah, bungkil 

kedelai, jagung giling, limestone dan premix. Harga masing-masing bahan 

penyusun ransum tersebut per kg adalah sebagai berikut: 

1. Rumput gajah : Rp 150,00/kg 

2. Bungkil kedelai : Rp 2950/kg 
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3. Jagung giling : Rp 1750/kg 

4. Limestone  : Rp 2500/kg 

5. Premix  : Rp 2750/kg 

Harga bahan penyusun konsentrat tersebut relatif ekonomis dilihat dari proporsi 

masing-masing bahan tersebut dalam masing-masing konsentrat perlakuan. Dari 

harga bahan tersebut didapat harga masing-masing ransum perlakuan per kg 

sebagai berikut: 

1.  Konsentrat R1:  Rp 2032,28 

2.  Konsentrat R2:  Rp 2373,62 

3.  Konsentrat R3:  Rp 2474,97 

4.  Konsentrat R4:  Rp 2772,01 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa harga ransum yang paling murah hingga 

yang paling mahal secara berturut-turut adalah R1, R2, R3 dan R4. Namun ransum 

yang memberikan respon PBB yang terbaik dibanding ransum perlakuan lainnya 

yaitu ransum perlakuan R3 sebesar 0,63 kg/hari dengan harga ransum                        

Rp 2474,97/kg.    
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peningkatan populasi bakteri cairan rumen yang nyata terjadi pada ransum 

perlakuan R3 (0 jam: 6,0054x1011 dan 4 jam: 32,6667x1011), dimana 

kandungan protein ransum 16,50% sudah dapat memenuhi kebutuhan protein 

ternak. 

2. Penurunan populasi protozoa terbesar terjadi pada ransum perlakuan R3   (0 

jam: 17,94x106 dan 4 jam: 12,52x106) dibanding ransum perlakuan yang lain, 

sehingga ransum perlakuan R3 baik digunakan pada ternak.   

 

Saran 

Disarankan untuk meneliti lebih lanjut tentang penggunaan ransum dengan 

kadar protein kasar ransum sebesar 14-19% dalam kaitannya terhadap 

pertumbuhan ternak serta aspek ekonomis ransum yang digunakan. 
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