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ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF Leucaena leucocephala SUBSTITUTION ON 
COMPLETE FEED TO NH3 CONCENTRATION AND VOLATILE FATTY 
ACIDS (VFA) ON RUMEN FLUID OF EARLY WEANED BALI CATTLE 

 
 

 A research was carried out from January, 29th
 until April, 19th

 2007 at 
Beef Cattle Research Station in Grati, Pasuruan for in-vivo experiment and 
proximate analysis, VFA analysis was done in Food and Nutrition 
Laboratory of Central Inter University (PAU) Gadjah Mada University, 
Yogyakarta while NH3 concentration analysis was done in Feed and 
Nutrition Laboratory of Animal Husbandry Faculty Brawijaya University, 
Malang, East Java. 
 The objectives of the research were to investigate the effect of Leucaena 
leucocephala substitution on complete feed on NH3 and volatile fatty acids (VFA) 
concentrations of early weaned Bali cattle, a different feeding strategy was 
applied to observe the optimum value of Leucaena leucocephala subsitution on 
complete feed in response to NH3 and volatile fatty acids (VFA) concentrations.  

Materials used were 20 male early weaned Bali cattle aging 4-6 month and 
weighing of 42-99 kg that classified into five groups. The treatments given were  
A: 100% Leucaena leucocephala, B: 65% Leucaena leucocephala + 35% 
complete feed, C: 65% complete feed + 35% Leucaena leucocephala and D: 
100% complete feed. Experimental design used were Randomized Block Nested 
Design. Parameters measured were NH3 concentration and VFA production 
(acetic acid, propionic acid, and butyric acid) of rumen fluid. The rumen 
fluid sample were taken at 0 hours before feeding and 4 hours after feeding.  
 The results showed that treatment and time of rumen fluid aspirated did 
not give significant effect (P>0.05) on NH3 concentration. The average of NH3 
concentration were A= 21.21 mg N/100 ml, B= 23.45 mg N/100 ml, C= 20.32 mg 
N/100 ml, D= 18.75 mg N/100 ml. Treatments gave significant effect 
(P<0.05) on C2 production, but did not give significant effect (P>0.05) on C3, 
C4, C2/C3 and VFA total. The average acetic, propionic and butyric acids 
production as follow: 14.45 mM/l (56.64 %), 7.00 mM/l (27.28 %), and 
4.26 mM/l (16.68 %). Ratio of C2/C3 in each treatment attained 2.20 (A); 
2.24 (B); 2.14 (C); and 1.96 (D). Production of CH4 of each treatment 
were 28.86 M (A); 30.33 M (B); 29.73 M (C); and 29.25 M (D). CO2 
production of each treatment were 59.04 M (A); 59.16 M (B); 59.48 M 
(C); and 61.77 M (D). Time of rumen fluid taken did not give significant effect 
(P>0.05) on C2 and C4 production.  

It can be concluded that feeding Leucaena leucocephala either as a sole 
diet or mixed with complete feed tended to produce higher concentrations of NH3 
and VFA relative to those fed on complete feed. It is suggested that time of 
rumen fluid taken need to be added more, in case of unoptimize fermentation yet.       

 
Key word: early weaned Bali cattle, NH3 concentration , VFA production 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH SUBSTITUSI DAUN LAMTORO DALAM 
PAKAN LENGKAP TERHADAP KONSENTRASI NH3 DAN 

KANDUNGAN VOLATILE FATTY ACID (VFA) DALAM  
CAIRAN RUMEN PEDET SAPI BALI LEPAS SAPIH 

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 29 Januari - 19 April 2007 di Loka 
Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan untuk percobaan in-vivo dan analisis 
proksimat bahan pakan, Laboratorium Pangan dan Gizi Pusat Antar Universitas 
(PAU) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk analisis kandungan VFA dan 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya untuk analisis konsentrasi NH3. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh substitusi daun 
lamtoro dalam pakan lengkap terhadap konsentrasi NH3 dan kandungan VFA 
dalam cairan rumen pedet sapi Bali lepas sapih dengan strategi pemberian pakan 
yang berbeda dan mengetahui substitusi lamtoro dalam pakan lengkap yang 
optimal yang memberikan respon terbaik terhadap konsentrasi NH3 dan produksi 
VFA.  

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 ekor sapi Bali jantan 
umur 4-6 bulan dengan kisaran BB 42-99 kg yang dibagi dalam 5 kelompok. 
Pakan yang digunakan dalam perlakuan adalah A= 100% lamtoro, B= 65% 
lamtoro + 35% pakan lengkap, C=65% pakan lengkap + 35% lamtoro dan 
D=100% pakan lengkap. Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok pola Tersarang dengan 4 perlakuan pakan, 5 kelompok ternak 
berdasarkan BB dan 2 waktu pengambilan cairan rumen (0 jam dan 4 jam). 
Variabel yang diukur adalah konsentrasi NH3 dan produksi VFA (asam asetat, 
asam propionat dan asam butirat) cairan rumen. Pengambilan sampel cairan 
rumen dilakukan pada 0 jam sebelum pemberian pakan dan 4 jam setelah 
pemberian pakan.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pakan perlakuan dan waktu 
pengambilan cairan rumen memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 
konsentrasi NH3. Rataan konsentrasi NH3 adalah A= 21,21 mg N/100 ml, B= 
23,45 mg N/100 ml, C= 20,32 mg N/100 ml, dan D= 18,75 mg N/100 ml. Pakan 
perlakuan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap produksi C2  
tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap produksi C3, C4, C2/C3 dan total 
VFA. Rata-rata produksi asam asetat 14,45 mM/l (56,64%), asam propionat 
7,00 mM/l (27,28%) dan asam butirat 4,26 mM/l (16,68%). Rasio C2/C3 
berturut-turut adalah 2,20; 2,24; 2,14; dan 1,96. Produksi CH4 dari tiap 
perlakuan adalah 28,86 M (A); 30,33 M (B); 29,73 M (C); dan 29,25 M 
(D). Produksi CO2 dari tiap perlakuan adalah 59,04 M (A); 59,16 M (B); 
59,48 M (C); dan 61,77 M (D). Waktu pengambilan cairan rumen tidak 
memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap produksi C2 and C4. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemberian 
pakan berupa daun lamtoro baik disajikan sebagai pakan tunggal maupun bersama 
pakan lengkap menghasilkan konsentrasi NH3 dan VFA cairan rumen yang lebih 
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tinggi dibandingkan pemberian pakan berupa pakan lengkap. Disarankan pada 
penelitian selanjutnya perlu dilakukan penambahan waktu inkubasi cairan rumen 
yang lebih tinggi dari 4 jam setelah pemberian pakan, terkait dengan belum 
optimalnya fermentasi di dalam rumen 
 
Kata kunci: pedet sapi bali lepas sapih, konsentrasi NH3,  produksi VFA 

     



 viii 

DAFTAR ISI 
                                                                                                         
  
                                                               
 Halaman  

RIWAYAT HIDUP ...................................................................................... i 
 
KATA PENGANTAR ................................................................................. iii 
 
ABSTRACT ................................................................................................. v 
 
RINGKASAN .............................................................................................vi 
 
DAFTAR ISI ............................................................................................. viii 
 
DAFTAR TABEL ........................................................................................ x 
 
DAFTAR LAMPIRAN .............................................................................. xi   

                                                                                                                                                                   
I    PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang ................................................................................ 1 
1.2. Perumusan Masalah......................................................................... 6 
1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................ 6 
1.4. Manfaat Penelitian .......................................................................... 6 
1.5. Kerangka Pikir ............................................................................... 6 
1.6. Hipotesis ........................................................................................ 8 

 
II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sapi Bali ......................................................................................... 9 
2.2. Tanaman Lamtoro .......................................................................... 11 
2.3. Pakan Lengkap .............................................................................. 14 
2.4. Konsentrasi NH3 dalam Rumen ..................................................... 16 
2.6. Produksi dan Peran VFA dalam Rumen ......................................... 18 

 
III MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Lokasi dan waktu Penelitian .......................................................... 21 
3.2. Materi Penelitian ........................................................................... 21 
3.3. Metode Penelitian .......................................................................... 23 
3.4. Variabel Penelitian ......................................................................... 26 
3.5. Analisis Statistik ............................................................................ 26 
 

IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1. Kandungan Nutrien Pakan ............................................................. 28 
4.2. Konsentrasi NH3 Cairan Rumen .................................................... 31 
4.3. Proporsi Molar Volatile Fatty Acids (VFA) .................................... 33 
 
 
 



 ix 

V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan ................................................................................... 41 
5.2. Saran ............................................................................................. 42 

 
 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 43 
 
LAMPIRAN .............................................................................................. 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                                                        Halaman 

1.  Kandungan nutrien tanaman atau daun lamtoro segar ............................ 13 

2.  Bakteri utama rumen, sumber energi dan produk-produk fermentasinya. 20 

3.  Denah kandang ...................................................................................... 23 

4.  Kandungan nutrien pakan yang digunakan selama penelitian  
  pada masing-masing perlakuan .............................................................. 28 

5.  Data rataan konsentrasi NH3  rumen (mg N/100ml) ............................... 31 

6.  Rataan produksi molar C2, C3 dan C4 (mM/l) ........................................ 34 

7.  Rataan proporsi molar VFA cairan rumen pada  pengambilan  
  0 jam dan 4 jam setelah pemberian pakan .............................................. 36 

8. Rataan molar CH2 dan CH4 .................................................................... 39   

 

 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 xi 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                                                                Halaman      

1.  Data konsentrasi NH3 (mg N/100ml) ..................................................... 50 

2.  Analisis ragam konsentrasi NH3 (mg N/100ml) ...................................... 51 

3.  Analisis ragam asam asetat cairan rumen (mM/l).................................... 54 

4.  Analisis ragam asam propionat cairan rumen (mM/l).............................. 57 

5.  Analisis ragam asam butirat cairan rumen (mM/l) .................................. 60 

6.  Analisis ragam C2/C3 cairan rumen......................................................... 62 

7.  Prosedur pengukuran NH3 cairan rumen................................................. 65 

8.  Prosedur pengukuran VFA cairan rumen ................................................ 67 

9.  Penetapan kadar BKU............................................................................ 69 

10.  Penetapan kadar BK............................................................................. 70 

11.  Penetapan kadar BO............................................................................. 70 

12.  Penetapan kadar PK ............................................................................. 72 

13.  Penetapan kadar SK ............................................................................. 74 

14.  Penetapan kadar LK ............................................................................. 76 

     

 
 



 1

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Sapi Bali merupakan ternak asli Indonesia yang beberapa tahun terakhir 

ini mendapat perhatian serius untuk dikembangkan menjadi suatu komoditi ternak 

andalan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi sapi Bali yang relatif besar terhadap 

populasi sapi potong yang ada di Indonesia. Populasi sapi Bali 19% (2,92 juta 

ekor) dari total populasi sapi di Indonesia. Hampir 82% dari total populasi sapi 

Bali 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 di seluruh Indonesia (Anonimus, 2004). 

Kelebihan sapi Bali adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan baik 

terhadap suhu udara, kelembaban dan angin maupun terhadap kondisi lahan, 

pakan dan penyakit (Guntoro, 2006). Selain itu menurut Toelihere (2003) dan 

Martojo (1988) sapi Bali mempunyai keunggulan komparatif diantara sapi asli 

Indonesia, yaitu mempunyai kualitas karkas yang baik, daya fertilitasnya tinggi, 

tahan terhadap cekaman panas dan serangan caplak. 

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Darmadja (1980) yang 

menyatakan bahwa kelebihan sapi Bali yaitu mempunyai persentase produksi 

karkas lebih tinggi dibandingkan dengan jenis sapi tropis lainnya yaitu sekitar 

56% dari berat hidup, selain itu memiliki fertilitas yang tinggi dengan jumlah 

calving rate mencapai 70-90% baik di Indonesia maupun di luar negeri. 
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 Sapi Bali juga mempunyai kelemahan diantaranya adalah rentan terhadap 

penyakit Jembrana atau Rama Dewa dan Mallignant Catarrhal Fever atau MCF 

(Martojo, 1988). Jarak birahi kembali setelah melahirkan (estrus post partum) 

relatif lama sehingga mempengaruhi lamanya interval beranak. Jarak interval 

beranak pada sapi Bali bervariasi 55-85% dengan mortalitas pedet 20-45% 

(Wirdahayati dkk, 1998). Berdasarkan hasil penelitian Darmadja (1980) di daerah 

Bali, interval beranak pada sapi Bali rata-rata 555 hari. 

 Selain itu kelemahan sapi Bali mempunyai jumlah kematian dini pada 

pedet sapi Bali yang mencapai 30% (Bamualim dan Wirdahayati, 2002). 

Tingginya angka kematian pedet sebelum disapih maka dilakukan penyapihan 

dini. Pada umumnya pedet disapih umur 7 bulan, namun pada penyapihan dini 

pedet disapih umur 3-6 bulan (Bamualim, 2002).  

 Untuk memperbaiki interval beranak melalui percepatan birahi kembali 

setelah melahirkan, dilakukan penyapihan dini agar pedet tidak menyusu lagi 

sehingga induk dapat dikawinkan lagi. Selain dilakukan penyapihan dini dan 

untuk mengurangi angka mortalitas pedet maka perlu adanya strategi pemberian 

pakan yang tepat serta manajemen baik. Penyapihan dini merupakan strategi 

untuk meningkatkan kemampuan hidup dan mengurangi tingkat kematian pedet,  

selain itu juga untuk memperbaiki interval beranak melalui percepatan birahi 

kembali setelah beranak sehingga dengan penyapihan dini pedet tidak menyusu 

pada induknya dan induk dapat dikawinkan lebih cepat. 

 Sapi Bali banyak dikembangkan di lahan kering, namun kualitas dan 

kuantitas rumput di daerah tropis terutama di daerah lahan kering merupakan 

salah satu masalah di bidang peternakan. Hal ini terutama disebabkan rendahnya 
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kadar protein rumput dan menipisnya persediaan di musim kering. Oleh sebab itu 

perlu dicari tanaman pakan ternak yang dapat tumbuh pada lahan kering dengan 

kandungan nutrien yang dapat mencukupi kebutuhan sapi Bali. Penggunaan 

hijauan lain seperti leguminosa dapat memenuhi kebutuhan ternak meskipun di 

musim kering seperti lamtoro (Leucaena leucocephala). 

 Sebagai pakan ternak, lamtoro mempunyai kualitas yang tinggi dan relatif 

sama dengan jenis leguminosa pohon lainnya seperti turi (Sesbania grandiflora), 

gamal (Gliricidia sepium), dan kaliandra (Calliandra calothyrsus). Produksi 

hijauannya cukup tinggi, berkisar antara 3-30 ton BK per ha per tahun bervariasi 

sesuai dengan tingkat kesuburan tanah, jarak tanam dan curah hujan (Purwantari, 

dkk, 2005). Daun dan batang muda sangat disukai ternak (Panjaitan, 2006).  Daun 

dan biji lamtoro dapat diberikan pada ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, 

domba dan kambing baik secara segar maupun dikeringkan. Lamtoro dapat 

diberikan sebagai pakan tunggal atau dicampur dengan rumput-rumputan 

(Anonimus, 2006).  

Lamtoro merupakan tanaman leguminosa dengan kandungan protein kasar 

23,40% (Hartadi dkk, 1997) tetapi juga terdapat zat antinutrisi yaitu mimosin 

antara 3-5% dari BK (Soebarinoto dkk, 1991) sehingga dalam pemberiannya harus 

diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan ternak. Tetapi menurut Jones 

(1994) yang dikutip oleh Purwantari dkk (2005) mimosin tersebut dapat diatasi 

sehingga tidak dipertimbangkan lagi sebagai faktor antinutrisi karena terdapat 

bakteri rumen Synergistes jonesii yang dapat mendetoksi mimosin. 

 Pakan lengkap adalah suatu campuran hijauan dengan konsentrat dengan 

rasio tertentu dalam bentuk yang uniform dan kering. Menurut Reddy (1988) 
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pakan lengkap merupakan kumpulan bahan-bahan pakan termasuk hijauan yang 

telah dihitung bagiannya, diproses dan dicampur menjadi satu kesatuan (seragam), 

diberikan secara bebas pada ternak untuk memasok zat-zat makanan yang 

dibutuhkan ternak dengan kelebihannya yaitu dapat menjamin pasokan zat-zat 

makanan yang seimbang, mengkontrol rasio hijauan dan konsentrat, membantu 

dalam penggunaan limbah pertanian, mengurangi sisa pakan dan biaya pakan. 

Pakan lengkap mengandung energi, protein maupun vitamin dan mineral yang 

memadai untuk produktivitas ternak (Owen, 1987). 

 Substitusi adalah penggantian bahan pakan dengan menambahkan 

sebagian atau bahkan sepenuhnya bahan pakan pengganti ke dalam bahan pakan 

yang diganti sehingga diharapkan dapat terpenuhi kebutuhan nutrien bagi mikroba 

rumen dan induk semang. 

 Lamtoro digunakan sebagai substitusi dalam pakan lengkap dan salah satu 

opsi strategi dalam penyediaan pakan. Di Nusa Tenggara Timur, lamtoro telah 

digunakan sebagai pakan dasar yang pemanfatannya bahkan mencapai 100% 

mengingat potensi pertumbuhannya di lahan kering sangat tinggi. Potensi lamtoro 

tersebut dikaji oleh ACIAR (Australian Centre for International Agricultural 

Research). Pada penelitian tahap pertama strategi pemberian pakan berupa 

lamtoro sebagai pakan tunggal (100%) memberikan respon yang terbaik terhadap 

PBB dibanding rumput gajah dan rumput lapangan ataupun kombinasinya. Dalam 

penelitian tahap tiga, strategi pemanfaatan pakan lengkap dengan substitusi 

lamtoro dikaji untuk mengetahui efisiensi (ditinjau dari kinetika rumen) dan 

respon biologisnya (konsumsi, kecernaan dan PBB) terhadap pedet sapi Bali lepas 

sapih. 
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 Ransum ternak ruminansia sebagian besar terdiri atas karbohidrat 

struktural berupa SK (selulosa dan hemiselulosa) dan karbohidrat sederhana yang 

mudah terfermentasi (gula, pati) akan terfermentasi menjadi VFA, CH4 dan CO2. 

Sebagian besar VFA diserap melalui dinding rumen, masuk darah dan menjadi 

energi utama bagi sel-sel tubuh (Maryono dkk, 2004). 

 Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis menjadi peptide oleh 

aktivitas enzim mikroba. Sebagian peptide digunakan untuk membentuk protein 

sel mikroba dan asam amino. Selanjutnya asam amino oleh aktivitas mikroba 

terdeaminasi menjadi NH3 sehingga kadar NH3 dalam rumen tergantung pada 

kandungan protein pakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Hungate (1966), yang 

menyebutkan bahwa NH3 dalam rumen terbentuk pada setiap proses fermentasi 

asam amino dan NH3 terbentuk selama fermentasi asam amino tersebut 

berlangsung. 

 Konsentrasi NH3 dalam cairan rumen dipengaruhi oleh kandungan protein 

dan asam amino. Amonia terbentuk dari proses deaminasi asam amino oleh 

aktivitas mikroba, sehingga besarnya konsentrasi tersebut dipengaruhi kandungan 

protein tercerna dalam pakan (Hungate, 1966). 

 Proporsi VFA dipengaruhi oleh pakan, rasio konsentrat dan hijauan, 

perbedaan konsumsi pakan dan populasi mikrobial (Anonimus, 2002). 

 Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui konsentrasi NH3 dan kandungan VFA dalam cairan rumen pedet 

sapi Bali lepas sapih dengan strategi pemberian pakan yang berbeda. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh substitusi daun lamtoro pada pakan lengkap terhadap 

konsentrasi NH3 dan kandungan VFA dalam cairan rumen pedet sapi Bali lepas 

sapih. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Mengetahui pengaruh substitusi daun lamtoro pada pakan lengkap 

terhadap konsentrasi NH3 dan kandungan VFA dalam cairan rumen pedet 

sapi Bali lepas sapih dengan strategi pemberian pakan yang berbeda. 

2. Mengetahui substitusi lamtoro pada pakan lengkap yang optimal yang 

memberikan respon terbaik terhadap konsentrasi NH3 dan kandungan 

VFA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi dan pengetahuan 

tentang substitusi lamtoro pada pakan lengkap dengan strategi pemberian pakan 

yang berbeda pada pedet sapi Bali lepas sapih. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Kebutuhan komoditas hasil ternak khususnya daging sapi dari tahun 

ketahun terus meningkat seiring dengan meningkatnya populasi penduduk, tingkat 

pendapatan dan kesadaran akan gizi masyarakat. Di lain pihak ketersediaan ternak 
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potong dalam hal ini sapi potong lokal (dalam negeri) tidak dapat lagi menutupi 

kebutuhan tersebut sehingga kebutuhan itu harus dipenuhi dari luar negeri (impor) 

berupa daging beku maupun sapi hidup bakalan. 

 Sehubungan dengan masih terjadinya kekurangan dalam pemenuhan 

kebutuhan daging tersebut,maka Indonesia memiliki prospek yang baik untuk 

pengembangan usaha ternak sapi potong. Namun demikian daya dukung 

pengembangan usaha peternakan khususnya di Jawa Timur sebagai gudang ternak 

sapi potong (dengan tingkat populasi hampir 30% dari total sapi potong di 

Indonesia) pada umumnya sangat rendah terutama jika dikaitkan dengan 

produktifitasnya. Salah satu penyebabnya adalah masalah kontinuitas pakan baik 

kualitatif maupun kuantitatif. 

 Sapi Bali merupakan sapi potong primadona Indonesia karena kemampuan 

reproduksinya yang tinggi, mampu menghasilkan kualitas dan karkas yang baik 

dan lebih adaptif terhadap lingkungan akan tetapi memiliki angka kematian pedet 

yang tinggi dan calving interval yang lama. Oleh sebab itu diperlukan adanya 

suatu strategi berupa penyapihan dini agar pedet tidak menyusu lagi sehingga 

induk dapat dikawinkan kembali dan untuk mengurangi angka mortalitas pedet. 

  Laju fermentasi pakan dalam rumen dapat tergambarkan dengan 

pengukuran kadar atau laju produksi VFA dan NH3 dalam rumen. Aktifitas 

pencernaan fermentatif mikroba dalam rumen menghasilkan VFA dan NH3. 

Semakin tinggi kadar dan laju produksi kedua molekul tersebut menggambarkan 

bahwa pakan mudah difermentasi. Pemberian pakan jenis ini dapat menyediakan 

energi dalam bentuk VFA untuk ternak. Jumlah NH3 yang terbentuk dalam rumen 
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dapat menggambarkan bahwa komponen protein ransum mudah didegradasi 

dalam rumen menghasilkan NH3 (Anonimus, 2007). 

Ransum ternak ruminansia sebagian besar terdiri atas karbohidrat 

struktural berupa SK (selulosa dan hemiselulosa) dan karbohidrat sederhana yang 

mudah terfermentasi (gula, pati) akan terfermentasi menjadi VFA, CH4 dan CO2. 

Sebagian besar VFA diserap melalui dinding rumen, masuk darah dan menjadi 

energi utama bagi sel-sel tubuh (Maryono dkk, 2004). 

 Konsentrasi NH3 dalam cairan rumen dipengaruhi oleh kandungan protein 

dan asam amino. Amonia terbentuk dari proses deaminasi asam amino oleh 

aktivitas mikroba, sehingga besarnya konsentrasi tersebut dipengaruhi kandungan 

protein tercerna dalam pakan (Hungate, 1966). 

 Konsentrasi NH3 dalam rumen mengacu pada produk akhir degradasi 

protein dan nitrogen yang digunakan oleh mikroba rumen (Church, 1976). 

Substrat serat hanya dapat dicerna oleh mikroba rumen dan membutuhkan NH3 

yang cukup untuk fermentasi. Oleh sebab itu konsentrasi NH3 cairan rumen 

adalah penting dan dapat digunakan sebagai indikator dari jumlah nitrogen yang 

dapat difermentasi dalam rumen maupun dalam pakan (Chanthai, 1988). 

 

1.6 Hipotesis 

 Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tinggi substitusi daun lamtoro 

pada pakan lengkap akan meningkatkan konsentrasi NH3 dan kandungan VFA 

cairan rumen pedet sapi Bali lepas sapih. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Bali 

 Sapi Bali (Bos sondaicus) merupakan sapi keturunan langsung dari 

banteng liar (Bibos banteng) berdasarkan kesamaan tipe dan ciri-ciri khususnya 

berdasarkan pengujian darah (Namikawa dkk, 1982). Sapi Bali adalah plasma 

nutfah di Indonesia yang sangat potensial sebagai penyedia daging. Sapi ini 

mudah beradaptasi dengan lingkungan dimana ternak ternak tersebut berada dan 

memiliki potensi genetik serta nilai ekonomis tinggi untuk dikembangkan sebagai 

ternak potong (Tambing dkk, 2000).  

 Populasi sapi Bali 19% (2,92 juta ekor) dari total populasi sapi di 

Indonesia. Hampir 82% dari total populasi sapi Bali 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 di 

seluruh Indonesia (Anonimus, 2004). 

Klasifikasi sapi Bali menurut Williamson dan Payne (1993) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Animal 

Sub Famili : Bovina 

Genus  : Bos 

Sub genus : Bibos 

WildSpesies : Bos (Bibos) banteng 

Domestikasi : Bos (Bibos) banteng, bangsa sapi Bali 
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 Performan sapi Bali yaitu berkaki pendek tetapi badannya panjang dan 

lingkar dadanya cukup besar. Sapi betina dan jantan yang masih muda warna 

kulitnya coklat terang kemerahan. Sapi jantan dewasa warnanya coklat gelap. 

Kulit pada bagian pantat dan keempat kaki bagian bawah berwarna putih, daging 

yang dihasilkan oleh sapi Bali tergolong berkualitas baik. Persentase karkas dapat 

mencapai 56% dari bobot keseluruhan (Suharno dan Nazarudin, 1994). Panjaitan 

dkk (2003) melaporkan bahwa bobot badan pedet sapi Bali umur 6 bulan sebesar 

90±20 kg, sedangkan Mudrika (2002) melaporkan hasil penelitian terhadap sapi 

Bali di kandang kelompok peternak di Kabupaten Lombok Barat umur 6 bulan 

sebesar 62-67 kg dan umur 12 bulan 89-95 kg.  

Karakteristik sapi Bali pada betina dan pedet berwarna merah, lutut ke 

bawah putih, pantat putih berbentuk setengah bulan, garis belut pada punggung 

(alle, stripe), tanduk pendek kecil, kepala panjang halus sempit, bentuk badan 

pendek kecil dengan leher yang ramping. Sedangkan pada jantan berwarna coklat 

tua sampai hitam, lutut ke bawah putih, pantat putih membentuk setengah bulan, 

ujung ekor hitam, bentuk badan leher kompak, kuat, dada dalam dan lebar dengan 

kaki yang kuat. Sapi Bali memiliki sikap adaptif terhadap lingkungan, tidak dapat 

dipelihara dengan domba karena sifat liar keturunan banteng dan persilangan 

dengan Bos taurus menghasilkan keturunan mandul (Susilawati dkk, 2006). 

Sapi Bali merupakan ternak potong yang ideal ditinjau dari aspek produksi 

daging yang disenangi konsumen karena kadar lemaknya rendah (lean meat) serta 

menghasilkan karkas yang sangat bagus (Saka, 2000).  

 Kemampuan produksi sapi Bali dapat dilihat dari beberapa indikator sifat 

produksi seperti bobot lahir, bobot sapih, bobot dewasa, laju pertumbuhan, bobot 
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badan, sifat-sifat karkas (persentase karkas dan kualitas karkas). Persentase karkas 

sapi Bali cukup tinggi yaitu 52-57,70% lebih baik dibandingkan dengan sapi 

Ongole dan sapi Madura berturut-turut sebesar 51,90% dan 52,5% 

(Handiwirawan, 2004). 

 Sapi Bali dewasa tinggi badannya mencapai sekitar 1,2 m dengan berat 

badan antara 300-400 kg. Sapi Bali kakinya pendek tetapi badannya panjang dan 

lingkar dadanya cukup besar. Sapi betina dan jantan yang masih muda warna 

kulitnya coklat terang kemerahan. Sapi jantan dewasa warnanya coklat gelap. 

Kaki pada bagian pantat dan keempat kaki bagian bawah berwarna putih 

(Suharno, 1994). Berdasarkan hasil penelitian Liwa (1987) dilaporkan bahwa 

rataan pertambahan bobot badan perhari anak sapi Bali jantan umur 4-8 bulan 

sebesar 0,23 ± 0,04 kg sedangkan betina sebesar 0,21 ± 0,03 kg. 

 

2.2 Tanaman Lamtoro 

 Menuruy Hayne (1950) dan Staoe (1980), yang dikutip oleh Soedjono 

(1990) lamtoro (Leucaena leucocephala) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Sub Kingdom : Embryophyta 

Divisio  : Tracheophyta 

Sub Divisio : Spermatophyta 

Kelas  : Angiospermae 

Subkelas : Dichotyledoneae 

Ordo  : Rosales 

Famili  :Leguminosa 
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Sub famili : Mimosaicaea 

Genus  : Leucaena 

Species : Leucaena leucocephala 

 Lamtoro merupakan tanaman leguminosa pohon serba guna, berasal dari 

Amerika Tengah dan Meksiko. Lamtoro umumnya ditanam sebagai tanaman 

pagar dan tanaman pelindung untuk tanaman komersial (Panjaitan, 2006). 

Menurut Reksohadiprodjo (1981) lamtoro berakar dalam mempunyai ketinggian 

antara 6,5-3,5 ft (1,98 m – 10,06 m), daun-daunnya berkarang, berbunga dengan 

bentuk bola berwarna putih kekuning-kuningan atau merah muda. Di Indonesia, 

lamtoro digunakan sebagai pakan ternak dan bila sering dipotong akan menjadi 

tanaman yang rimbun bersemak yang berfungsi sebagai penutup tanah, pencegah 

erosi. 

 Lamtoro tidak tahan terhadap hama kutu loncat (Heterosilla cubana). 

Serangan kutu loncat ini dapat menurunkan produksi sampai 50% (Purwantari 

dkk, 2005). Produksi hijauan berkisar antara 3-30 ton BK per ha per tahun, 

tergantung kesuburan tanah, jarak tanam, curah hujan, temperatur dan ketahanan 

terhadap serangan hama kutu loncat. Produksi hijauan pada pengelolaan yang baik 

sekitar 20 ton BK per ha dengan interval potong 3 bulan dan populasi tanaman 

50000 batang per ha (Purwantari dkk, 2005). 

Hijauan leguminosa mempunyai kandungan protein kasar (PK) yang 

tinggi. Protein merupakan nutrien terpenting diantara nutrien yang lainkarena 

diperlukan untuk menyusun struktur semua makhluk hidup (Davies dan 

Liftlewood, 1979). Adapun kandungan nutrien daun lamtoro disajikan dalam  

tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan nutrien tanaman atau daun lamtoro segar 
Bahan pakan BK PK SK Abu Lemak  TDN BETN 

Lamtoro segar 29,00 22,30 31,50 2,60 6,90 42,63 36,70 

Sumber : analisis laboratorium Ilmu Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, UGM 

Lamtoro sebagai pakan ternak mempunyai kualitas yang tinggi dan relatif 

sama dengan jenis legum pohon lainnya seperti turi (Sesbania grandiflora), gamal 

(Gliricidia sepium), dan kaliandra (Calliandra calothyrsus). Produksi hijauannya 

cukup tinggi bervariasi sesuai dengan tingkat kesuburan tanah, jarak tanam dan 

curah hujan. Daun dan batang muda sangat disukai ternak. Kandungan protein, 

mineral  dan asam amino yang seimbang, mempunyai serat kasar yang relatif 

sedikit dan kandungan tanin yang rendah. Kandungan tanin yang rendah (CT 

1,099%) memberikan nilai tambah dibanding leguminosa yang lain karena dapat 

berfungsi melindungi perombakan protein yang berlebihan di dalam rumen (by-

pass protein) sehingga jumlah protein yang dapat diserap (retensi N) di usus halus 

lebih tinggi. Pemberian pakan lamtoro sebagai suplemen terhadap pakan yang 

berkualitas rendah seperti rumput kering, sisa hasil pertanian dapat meningkatkan 

konsumsi dan kecernaan dari pakan yang mnemiliki kualitas rendah nutrisinya. 

Hal ini disebabkan karena lamtoro dapat mencukupi kebutuhan mikroba rumen 

untuk hidup dan melakukan aktifitasnya di dalam rumen (Panjaitan, 2006). 

 Mimosin termasuk asam amino non-protein tetapi keberadaanya banyak 

dikaitkan sebagai pertahanan tanaman terhadap serangan dari luar seperti serangga 

dan jamur. Menurut Soebarinoto dkk (1991), lamtoro mengandung 3-5% asam 

amino mimosin dari BK. Di dalam rumen mimosin dapat dirubah oleh enzim 

dalam lamtoronya sendiri setelah mengalami pemecahan (maceration) dan 

difermentasi menjadi DHP (dihydroxypyridine). Efek negatif mimosin pada ternak 
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ruminansia tidak universal. Di Indonesia ruminansia (kambing) yang diberi 

lamtoro tidak mengalami kejadian gondok, nafsu makan menurun, alopecia. Hal 

ini karena ruminansia di Indonesia (dan beberapa negara tropis yang lain) mikroba 

rumennya mampu mendegradasi baik mimosin maupun DHP lebih lanjut. Hal ini 

dibuktikan oleh Jones dan Lowry (1984) bahwa cairan rumen dari Indonesia yang 

diinokulasikan ke ternak di Australia daya detoksikasi terhadap DHP meningkat 

(Soebarinoto dkk, 1991). Menurut Jones (1994) yang dikutip oleh Purwantari dkk 

(2005) mimosin tersebut dapat diatasi sehingga tidak dipertimbangkan lagi 

sebagai faktor antinutrisi karena terdapat bakteri rumen Synergistes jonesii yang 

dapat mendetoksi mimosin. 

 Daun, bunga, batang dan buah lamtoro dapat diberikan secara langsung 

karena tidak ada pengaruh sampingan yang buruk. Ternak yang diberi pakan daun 

lamtoro pertumbuhan dan perkembangannya cukup baik karena mempunyai 

kandungan protein dan lemak yang cukup, sedangkan pengaruh dari mimosin 

dapat diabaikan karena persentasenya cukup kecil yaitu 2,08% (Suprayitno, 

1995). 

  

2.3 Pakan Lengkap 

 Pakan lengkap adalah penyajian pakan dengan sistem pencampuran 

komponen-komponen bahan pakan (hijauan dan konsentrat) secara bersama-sama 

untuk meningkatkan palatabilitas dan menurunkan seleksi bagian-bagian pakan 

oleh ternak (Owen, 1979). Menurut Reddy (1988) pakan lengkap merupakan 

kumpulan bahan-bahan pakan termasuk hijauan yang telah dihitung bagiannya, 

diproses dan dicampur menjadi satu kesatuan (seragam), diberikan secara bebas 
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pada ternak untuk memasok nutrien yang dibutuhkan ternak dengan kelebihannya 

yaitu dapat menjamin pasokan zat-zat makanan yang seimbang, mengkontrol rasio 

hijauan dan konsentrat, membantu dalam penggunaan limbah pertanian, 

mengurangi sisa pakan dan biaya pakan. Lebih lanjut Ørskov (1998) menyatakan 

dengan sistem pemberian pakan lengkap dapat diupayakan pencapaian kondisi 

yang stabil dalam rumen dan secara umum dapat memberikan kesehatan yang 

baik bagi ternak. Dengan memberikan pakan lengkap pH rumen tidak fluktuatif 

sehingga dapat mencegah timbulnya asidosis. 

 Keuntungan penggunaan pakan lengkap antara lain dapat menjamin 

pasokan nutrien yang seimbang, mengontrol rasio hijauan dan konsentrat, 

membantu dalam meningkatkan dan memperbaiki penggunaan limbah pertanian, 

mengurangi sisa hasil pakan dan biaya sehingga mengurangi seleksi pakan oleh 

ternak (Reddy, 1982). Lebih lanjut Lubis (1963) menyatakan keuntungan 

pemberian pakan lengkap pada ternak ruminansia adalah (1) pH didalam rumen 

konstan, artinya konstan mengarah ke asam atau netral. Untuk mengarah pada pH 

rumen netral maka partikel serat dapat diperbesar sehingga aktifitas ruminasi tetap 

berjalan. (2) menghemat tenaga kerja, karena dengan pakan lengkap peternak 

tidak direpotkan dengan mencari rumput tiap hari. Pola pemeliharaan ternak dapat 

disederhanakan yaitu peternak cukup memberi pakan sekali atau dua kali sehari 

dan disampingnya harus tersedia air minum. (3) menghemat biaya pakan. 

Pembuatan pakan lengkap mempunyai peluang untuk memanfaatkan bahan pakan 

non-konvensional secara optimal, dengan demikian akan memberikan dampak 

pada penurunan biaya pakan. (4) meningkatkan jumlah ternak dalam suatu 

wilayah. Adanya optimalisasi pemanfaatan bahan pakan non-konvensional dalam 
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pakan lengkap memberikan peluang untuk meningkatkan jumlah ternak yang 

dapat dipelihara dalam suatu wilayah. 

  

2.4 Konsentrasi NH3 dalam Rumen 

 Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis menjadi peptide oleh 

aktifitas enzim mikroba. Sebagian peptide digunakan untuk membentuk protein 

sel mikroba dan asam amino. Selanjutnya asam amino oleh aktifitas mikroba 

terdeaminasi menjadi NH3 sehingga kadar NH3 dalam rumen tergantung pada 

kandungan protein pakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Jamieson (1959), yang 

dikutip oleh Hungate (1966), yang menyebutkan bahwa  NH3 dalam rumen 

terbentuk pada setiap proses fermentasi. Asam amino dan NH3 terbentuk selama 

fermentasi asam amino tersebut berlangsung.  

 Tingkat hidrolisis protein tergantung pada daya larutnya yang berkaitan 

dengan kadar NH3, PK akan lebih mudah terdegradasi pada kondisi pH rumen 

sekitar 6,5 (Arora, 1989), dimana protozoa sangat cepat pertumbuhannya pada pH 

6,5 (Hungate, 1966). 

 Sumber NH3 dalam rumen selain dari komponen N pakan juga berasal dari 

saliva. Menurut Satter dan Roffer (1981), sumber NH3 saliva berasal dari NH3 

rumen yang diserap oleh dinding rumen maupun hasil katabolisme komponen N 

di dalam tubuh yang semua proses tersebut didistribusikan organ hati.  

 Pemberian pakan yang mengandung protein kasar 5-7% belum menunjang 

aktifitas mikroba rumen dalam mencerna nutrien pakan (Church, 1979), hal 

tersebut dikarenakan kandungan protein kasar yang kurang mencukupi 

menyebabkan NH3 yang terbentuk tidak mencukupi kebutuhan mikroba rumen 
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(Crowder dan Chedda, 1982). Hal tersebut berkenaan dengan jumlah mikroba 

yang terbentuk dan fungsinya dalam proses pencernaan dalam rumen.  

 Konsentrasi NH3 dalam rumen dipengaruhi oleh kandungan protein dan 

asam amino. Amonia terbentuk dari proses deaminasi asam amino oleh aktifitas 

mikroba sehingga besarnya konsentrasi tersebut dipengaruhi kandungan digestible 

protein dalam pakan (Hungate, 1966). 

 Amonia yang dibebaskan dalam rumen juga dapat berasal dari urea dan 

garam amonium lain, yang dipergunakan untuk sintesis protein mikroba (Pearson 

dan Smith, 1943 yang dikutip oleh Arora, 1989). Amonia yang dibebaskan dalam 

rumen selama proses fermentasi dalam bentuk ion NH4
+ maupun dalam bentuk 

terion sebagai NH3 (Allison, 1970; Bryant, 1973 yang dikutip oleh Arora, 1989). 

Apabila NH3 dibebaskan dengan cepat maka NH3 diabsorbsi melalui dinding 

rumen dan sangat sedikit yang dipakai oleh bakteri. Apabila pH melebihi 7,3 

maka proses penyerapan NH3 dipercepat,sebab amonia yang berupa NH3 lebih 

mudah melewati dinding rumen (Perez et al., 1967; Chalmer et al., 1971; dikutip 

oleh Arora, 1979).   

 Gula terlarut yang tersedia di dalam rumen digunakan dengan segera oleh 

mikroba bersama ammonia untuk digunakan sintesis protein mikroba tersebut 

(Blackburn dan Hobson, 1965), selanjutnya Grisswold et al (1996) dalam NRC 

(2001) menambahkan bentuk N dari ammonia diperlukan tidak hanya untuk 

pertumbuhan mikroba yang maksimal tapi juga sebagai NPN untuk tercukupinya 

kecernaan serat kasar dalam rumen. Menurut Arora (1989), mikroba rumen tidak 

dapat berkembang baik di dalam rumen jika pasokan N di dalam rumen terbatas. 

Komponen N sangat diperlukan sebagai bahan dasar protein mikrobial sehingga 
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kebutuhan mikroba terhadap N tersebut perlu dipertimbangkan. Komponen N 

tersebut berasal dari pakan serta dari dalam tubuh ternak itu sendiri yaitu dalam 

bentuk NH3. Kebutuhan mikroba rumen untuk tumbuh normal yaitu termasuk 

dalam melakukan sintesis protein tubuhnya dapat berlangsung apabila konsentrasi 

NH3 dalam rumen berkisar 50-80 mg N/lt cairan rumen (Satter dan Slyter, 1974). 

Menurut Mc Donald et al (1988) menyatakan bahwa jika konsentrasi NH3 sudah 

mencapai kondisi optimum (8,5-20 mg/100 ml) maka sebagian amonia tersisa 

akan diserap oleh darah kemudian dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Urea 

tersebut sebagian akan dikembalikan ke dalam rumen melalui saliva, sebagian 

langsung ke dinding rumen dan sebagian besar akan diekskresi. 

 

2.5 Produksi dan Peran VFA di dalam Rumen 

Produksi dan perbandingan VFA yang dihasilkan (VFA rasio) dipengaruhi 

oleh berbagai faktor : 1) tipe pakan (komposisi ransum, perbandingan hijauan dan 

konsentrat, tingkat protein), 2) pengolahan (bentuk pellet), 3) frekuensi pemberian 

pakan. Yang sering digunakan sebagai indikator produksi VFA adalah 

perbandingan asam asetat (C2) karena dengan mengetahui perbandingan C2/C3 

akan dapat diketahui efisiensi penggunaan energi dan kualitas produk yang akan 

dihasilkan. Asam asetat dan asam butirat merupakan nutrisi ketogenik yaitu 

prekursor bagi pembentukan lemak susu maupun tubuh, sehingga jika 

perbandingan C2/C3 rendah maka lemak susu menurun, sebaliknya jika 

perbandingan C2/C3 tinggi maka kadar lemak susu akan naik. Perbandingan C2/C3 

yang rendah akan merangsang pembentukan lemak tubuh sesuai dengan tujuan 

penggemukan ternak (Soebarinoto dkk, 1991). 
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 Menurut Beever (1989), komposisi ransum yang dikonsumsi oleh ternak 

akan mempengaruhi kondisi rumen, kecernaan bahan pakan dan produktivitas 

ternak. Apabila hijauan diberikan dalam jumlah lebih banyak daripada pakan 

lainnya maka proporsi VFA didominasi oleh asam asetat. Penambahan hijauan 

pada ransum meningkatkan sumber serat kasar, yang menyebabkan perubahan 

komposisi mikroflora, meningkatkan produksi asetat tetapi produksi gas metan 

dan rasio molar asetat/propionat menurun. 

 Komponen VFA terdiri atas asam-asam organik yang mudah menguap 

yaitu asam asetat, propionat, butirat dan valerat. Produksi VFA dihasilkan oleh 

bakteri tertentu dan jumlahnya tergantung pada jumlah bakteri dalam rumen 

dimana bakteri rumen, sumber energi dan produk-produk fermentasi terdapat pada 

Tabel 2 (Arora, 1989). 

Asam asetat adalah yang paling banyak diproduksi oleh hampir semua 

jenis bakteri, diikuti asam propionat, butirat dan valerat. Komponen utama VFA 

adalah asam asetat, propionat dan butirat (Hungate, 1966; Jouany, 1991). Asam 

asetat yang terbentuk dalam rumen 63% molar, asam propionat 22% molar dan 

asam lainnya 15% molar (Hungate, 1966). 

Pakan yang banyak mengandung hijauan akan menghasilkan VFA dengan 

perbandingan asetat sekitar 65% ; propionat 20% ; butirat 5-10% dan asam valerat 

2-8% (Chuzaemi dan Hartutik, 1988). Ditambahkan pula oleh Hvelplund (1991) 

bahwa pada umumnya proporsi asetat:propionat:butirat adalah 65%:20%:10% 

sedangkan rataan rasio asetat:propionat:butirat adalah 5:3:2 (Sutardi, 1978). 
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Tabel 2. Bakteri utama rumen, sumber energi dan produk-produk     
fermentasinya. 

Spesies  Sumber energi Produk utama 
fermentasi 

Bacteroides 
succinogenes 

Glukosa, selulosa, 
selebiosa 

Asetat, suksinat, formiat 

Ruminococcus albus  Glukosa, selulosa, xylan Asetat, laktat, formiat, 
etanol, CO2, H2 

Ruminococcus 
flavivacilus 

Glukosa, selulosa, xylan Asetat, suksinat,formiat, 
H2 

Butyrivibrion 
fibrisolvens 

Glukosa, selulosa, xylan, 
pati 

Asetat, butirat, laktat, 
formiat, CO2, H2, etanol 

Bacteroides ruminicola Glukosa, xylan, pati Asetat, propionat, 
suksinat, formiat,  

Bacteroides amylophilus Pati, maltosa Asetat, suksinat, formiat 
Selenomonus 
ruminantium 

Glukosa, pati, laktat, 
gliserol, suksinat 

Asetat,propionat, laktat, 
formiat, CO2 

Streptococcus bovis Glukosa, pati Laktat 
Lanchnospira  Glukosa, pati, pektin Asetat, laktat, formiat, 

etanol, CO2, H2 
Peptostreptococcus 
elsdenili 

Glukosa, dekstrin Asetat, suksinat, formiat 

Vibrio species Glukosa, gliserol, laktat Asetat, propionat, 
butirat, CO2, H2, asam 
kapotat 

 

 Proporsi C2 : C3 : C4 dapat digunakan untuk menentukan jumlah produksi 

metan dan CO2 selain proses fermentasi. Produk metan dan CO2 merupakan 

indikator yang sering digunakan untuk menentukan efisiensi kegunaan pakan, 

dimana efisiensi pakan meningkat apabila produksi gas metan dan CO2 semakin 

rendah karena konversi glukosa menjadi asetat, propionat dan butirat berakhir 

dengan pembebasan hidrogen dan bahan reduksi. Sebagian bahan reduksi tersebut 

digunakan oleh bakteri yang menghasilkan metan melalui reduksi CO2 menjadi 

CH4 (Soebarinoto dkk, 1991). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kandang percobaan Loka Penelitian Sapi 

Potong Grati Pasuruan untuk percobaan in-vivo mulai 29 Januari 2007 sampai 19 

April 2007, sedangkan analisis kandungan nutrien pakan dilakukan di tiga tempat 

yaitu : 

1. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong 

Grati Pasuruan untuk analisis kandungan nutrien bahan pakan yang 

meliputi analisis BK, BO, PK 

2. Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang untuk analisis konsentrasi NH3 

3. Laboratorium Pangan dan Gizi Pusat Antar Universitas (PAU) Universitas 

Gajah Mada untuk analisis VFA cairan rumen. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sapi Bali jantan lepas sapih umur 4-6 bulan dengan BB antara 42-99 kg. 

2. Pakan yang diberikan berupa daun lamtoro yang diperoleh dari Kebun 

Percobaan Loka Penelitian Sapi Potong Grati dan pakan lengkap produksi 

PT. Prima Feed. 

3. Bahan kimia yang digunakan dalam penelitian meliputi:  

a. Bahan kimia untuk analisis proksimat (analisis protein kasar) yaitu: 
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• H2SO4 pekat (95-97%) 

• Katalisator (kjeldahl tablet) 

• Aquades 

• NaOH 40% 

• H2SO4 0,10 N 

• Indikator (2 gram methyl red + methyl blue/lt 96%) 

• NaOH 0,10 N 

b. Bahan kimia untuk pengukuran konsentrasi NH3 cairan rumen yaitu: 

• H2SO4 0,005 N 

• Larutan H3BO3 2% berindikator metal merah 

• Na2BO3O7.10H2O 

• TCA (Trichlor Acetic Acid). 

c. Bahan kimia untuk analisis produksi VFA yaitu: 

• Larutan pengawet yang terdiri atas HgCl2 dan H3PO4 

• Gas nitrogen dengan kecepatan 20 ml/menit, gas hydrogen 

dengan kecepatan 0,60 kg/cm2 

• Larutan standar yang terdiri atas asam asetat 30 mM, asam 

propionat 15 mM dan asam butirat 15,15 mM. 

4. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a)  Kandang individu yang dimodifikasi dilengkapi tempat pakan dan 

tempat minum. 

b) Peralatan kandang meliputi terpal, gerobak dorong, sekop, sapu lidi, 

thermometer dan higrometer, timbangan pakan dan ternak, karung, 

timba plastik. 
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c) Peralatan laboratorium untuk : 

• Analisis proksimat untuk menentukan kandungan BK, BO dan PK 

bahan pakan 

• Analisis konsentrasi NH3  

• Analisis produksi VFA (gas chromatoghraphy) 

• Grinder untuk menghaluskan sampel bahan pakan  

• Timbangan untuk menimbang sampel bahan pakan  

• Botol untuk menyimpan supernatan cairan rumen 

• Waterbath untuk menyimpan botol yang menampung cairan rumen 

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan penyajian pakan 

dan 5 kelompok ternak berdasarkan BB sebagai ulangan. Adapun perlakuan pakan 

yang digunakan adalah: 

A = 100% Lamtoro* 
B = 65% Lamtoro + 35% Pakan Lengkap* 
C = 35% Lamtoro + 65% Pakan Lengkap* 
D = 100% Pakan Lengkap*  

Keterangan: *Persentase berdasarkan kebutuhan BK pakan yaitu sebanyak 2,7% 
dari BB. 

 

 Berikut ini adalah denah penelitian yang secara umum menggambarkan 

tentang perlakuan dan kelompok ternak yang dilakukan selama penelitian. 

Tabel 3. Denah Penelitian 
K.5 K.2 K.3 K.1 K.4 

A B C D A B D C B C A D A B D C B D A C 
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Tahap Penelitian  

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui 2 tahap, yaitu koleksi data di 

lapang dan analisis di laboratorium untuk analisis proksimat, konsentrasi NH3 dan 

produksi VFA. Tahap koleksi data di lapang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap 

preliminary, tahap pendahuluan dan tahap koleksi data. 

1. Tahap Preliminary 

Pada tahap ini ternak diberikan pakan 50% lamtoro dan 50% pakan lengkap 

yang dihitung sesuai dengan kebutuhan bobot badan ternak. Tujuan dari tahap 

ini adalah untuk membiasakan ternak dengan pakan yang akan dicobakan. 

Tahap ini dilakukan selama 1 minggu sebelumnya untuk mengamati 

konsumsi pakan dan BB ternak. Untuk mengelompokkan ternak pada tahap 

pendahuluan, dilakukan penimbangan BB dan pengelompokan ternak. 

2. Tahap Pendahuluan 

 Pada tahap ini ternak dikelompokkan menjadi lima kelompok berdasarkan BB 

ternak dan diberikan pakan perlakuan (A, B, C, D) sesuai dengan hasil 

pengacakan. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh 

pakan sebelumnya dan membiasakan ternak dengan pakan perlakuan. Tahap 

pendahuluan ini dilakukan selama 2 minggu dengan mengamati konsumsi 

pakan 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 pakan sesuai perlakuan masing-masing (A, B, C, 

D). Selama tahap ini dilakukan pencatatan terhadap jumlah pakan yang 

diberikan, sisa pakan, dan jumlah feses untuk mengetahui kecernaan pakan 
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serta pengambilan sampel untuk masing-masing komponen tersebut pada 

setiap ternak. Penimbangan BB sapi dilakukan pada awal dan akhir periode 

ini sebelum sapi diberikan pakan pada pagi hari dengan tujuan untuk 

mengetahui PBB ternak. Tahap koleksi data dilakukan selama 8 minggu. 

 a. Koleksi sampel pakan pemberian 

   Pakan hijauan yang diberikan diambil sampel sebanyak 500 g 

setiap hari, kemudian dipotong-potong lalu ditimbang dan setelah itu 

sampel dimasukkan ke dalam kantong kertas, diberi label dan tanggal 

pengambilan sampel. Setelah itu sampel dimasukkan ke dalam oven 600C 

selama 24 jam kemudian ditimbang untuk mengetahui BKudara, selanjutnya 

digiling dengan grinder untuk dianalisis kandungan BK, BO dan PK. 

b. Koleksi sisa pakan 

   Sisa pakan setiap ternak dari pengamatan 24 jam diambil 

sampelnya sebanyak 10% dikeringkan panas matahari kemudian 

ditimbang. Sampel dimasukkan ke dalam kotak kertas, diberi label dan 

tanggal pengambilan sampel. Pada akhir koleksi dikomposit tiap perlakuan 

tiap ternak secara proporsional lalu diambil sub sampel dan dimasukkan 

dalam oven 600C selama 24 jam lalu ditimbang, selanjutnya digiling untuk 

dianalisis kandungan BK, BO dan PK. 

 Konsumsi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 Konsumsi BK = (% BK pemb x Σ pemb) – (% BK sisa x Σ sisa) 

 Konsumsi BO = (% BO pemb x Σ pemb x % BK pemb) – (% BO sisa x    

Σ sisa x % BK sisa)  
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 Konsumsi PK = (% PK pemb x Σ pemb x % BK pemb) – (% PK sisa x Σ 

sisa x % BK sisa)  

c. Koleksi cairan rumen  

  Cairan rumen dikoleksi ketika semua tahap telah berakhir, yaitu 

pada tanggal 19 April 2007. Pengambilan cairan rumen dilakukan dalam 

jangka waktu sehari, sebanyak 2 waktu pengambilan, yaitu 0 jam (sebelum 

pemberian pakan) dan 4 jam setelah pemberian pakan. Cara pengambilan 

cairan rumen menggunakan selang yang dimasukkan dalam mulut dan 

dihisap dengan mesin penghisap. Cairan rumen yang telah diambil disaring 

dengan kain saring dan dimasukkan ke dalam botol yang berwarna gelap. 

Selanjutnya cairan rumen dianalisis di laboratorium untuk mengetahui 

konsentrasi NH3 dan produksi VFA. 

                                   

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah konsentrasi NH3 dan 

produksi VFA cairan rumen yaitu asam asetat, propionat dan butirat. 

 

3.5 Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dari 

percobaan tersarang dengan menggunakan RAK 4x5x2 (4 perlakuan, 5 kelompok 

ternak dan 2 waktu pengambilan cairan rumen). Apabila dalam analisis ragam 

menunjukkan perbedaan nyata atau sangat nyata diantara perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai petunjuk Yitnosumarto 

(1993). Model analis matematis yang digunakan adalah:   
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Y ijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εij(k) 

Keterangan: 

Y ijk = peubah respon karena pengaruh bersama level ke-i, faktor A dan level                                 
 ke-j faktor B yang terdapat pada pengamatan ke-k 

µ = rataan umum 
αi = pengaruh dari level ke-i faktor A 
βj = pengaruh dari level ke-j faktor B 
εij = galat percobaan level ke-i dari faktor A, level ke-j faktor B dan interaksi 

 AB yang ke-i dan ke-j 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kandungan Nutrien Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu 

lamtoro (Leucaena leucocephala) dan pakan lengkap. Kandungan nutrien pakan 

yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrien pakan yang digunakan selama penelitian  pada 
masing masing perlakuan 

Kandungan nutrien (%) BK  Jenis pakan 
BK BO PK LK SK Abu 

A 
B 
 
C 
 
D 

lamtoro 
65% lamtoro +  
35% pakan lengkap 
65% pakan lengkap + 
35% lamtoro 
pakan lengkap 

27,68 
46,20 

 
62,07 

 
80,59 

91,98 
90,29 

 
88,83 

 
87,14 

23,16 
18,83 

 
15,12 

 
10,79 

4,35 
6,53 

 
8,41 

 
10,59 

21,22 
24,94 

 
28,12 

 
31,84 

8,02 
9,71 

 
11,17 

 
12,86 

Keterangan:  Hasil analisis  di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Loka     
Penelitian sapi Potong Grati (2007) 

 
 
 Hasil analisis proksimat pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan 

nutrien lamtoro yang digunakan memiliki kandungan BK, PK, LK, SK dan abu 

yang relatif sama dengan hasil penelitian Hartadi dkk (1997) yang berturut-turut 

adalah 29,00%; 23,40%; 4,50%; 21,30% dan 8,20% sehingga dapat dikatakan 

bahwa kandungan nutrien lamtoro yang digunakan dalam penelitian ini cukup 

baik. Menurut NRC (1997), kebutuhan PK sapi jantan untuk pertumbuhan dengan 

BB 150 kg dan PBB 0,5 kg/ekor/hari adalah 12,2%, sehingga pemberian lamtoro 

mampu memenuhi kebutuhan. 

Lamtoro memiliki kandungan nutrien yang tinggi, khususnya kandungan 

PK dan dapat dijadikan pakan sumber protein, namun demikian lamtoro memiliki 

zat anti nutrisi (mimosin) yang terkandung ±2,08% dan kadar mimosin ini dapat 
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dikatakan cukup rendah sehingga lamtoro dapat digunakan sebagai pakan tunggal 

dan tidak menyebabkan gangguan pada ternak (Suprayitno, 1995).  

 Pakan lain yang digunakan adalah pakan lengkap. Menurut Reddy (1999), 

salah satu hal yang perlu dijadikan patokan dalam penyusunan pakan lengkap 

adalah komposisi kimia yang nilai nutrisinya yaitu PK hendaknya berkisar antara 

9,20%-16,50% dan TDN nya antara 42,10% sampai 64,4%. Nilai tersebut apabila 

dibandingkan dengan hasil analisis kandungan nutrien dalam penelitian maka 

kandungan nutrien dari pakan lengkap yang digunakan selama penelitian cukup 

baik. Akan tetapi bila dilihat dari kebutuhan PK sapi untuk pertumbuhan, nilai PK 

pakan lengkap belum memenuhi kebutuhan. 

Nilai KPK pakan perlakuan A (17,50 g/kg BB0,75/hari) sangat nyata 

(P<0,01) tertinggi diantara pakan perlakuan yang lain diikuti B,C dan D berturut-

turut adalah 13,49 g/kg BB0,75/hari, 11,20 g/kg BB0,75/hari dan 5,67 g/kg 

BB0,75/hari (Novitasari, 2008). Tingginya nilai KPK pakan perlakuan A karena 

lamtoro memiliki kandungan PK tertinggi sebesar 23,16% yang kemudian diikuti 

oleh perlakuan B, C dan D berturut-turut sebesar 18,83% ; 15,12% dan 10,79%. 

Preston dan Leng (1987) menyatakan bahwa konsentrasi PK pakan yang tinggi 

akan mendukung pertumbuhan dan aktifitas mikroba di dalam rumen. Dalam 

kondisi pertumbuhan mikroba yang optimal maka akan diikuti dengan proses 

kecernaan yang tinggi sehingga laju keluarnya (Rate of Passage) pakan dari 

rumen meningkat dan hal ini akan diikuti dengan peningkatan nilai konsumsi. 

 Rataan KcPK tertinggi adalah pakan perlakuan A, diikuti oleh pakan 

perlakuan C, B dan D dengan nilai berturut-turut 75,45%; 73,52%; 70,35% dan 

52,73% (Novitasari, 2008).  Hal ini diduga karena pakan yang diberikan pada 
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ternak berupa lamtoro memiliki kandungan protein tertinggi (23,16%) sehingga 

KcBK, KcBO dan KcPK meningkat. Menurut Panjaitan (2006), pemberian 

lamtoro sebagai suplemen terhadap pakan yang berkualitas rendah dan sisa hasil 

pertanian dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaan. Lamtoro yang 

mempunyai kandungan PK yang tinggi sebagai sumber nitrogen dapat mencukupi 

kebutuhan mikroba rumen untuk hidup dan melakukan aktifitasnya didalam 

rumen. 

 Pakan perlakuan yang mengandung lamtoro cenderung memiliki  KcBO 

yang lebih tinggi daripada pakan perlakuan yang hanya mengandung pakan 

lengkap dengan KcBO tertinggi adalah pakan perlakuan C (66,04%) (Novitasari, 

2008), hal ini diduga karena ketersediaan PK dan energi yang cukup dapat 

meningkatkan produksi C2, C3 dan C4 sehingga kinerja mikroba rumen optimal 

yang dapat diketahui dari Tabel 6 bahwa total VFA pakan perlakuan C adalah 

yang tertinggi (29,52 mM/l) diikuti pakan perlakuan B (27,42%) dan A (24,76%). 

Menurut Orden et al (2000), penambahan lamtoro dalam ransum dapat 

meningkatkan laju aliran pakan dalam rumen sehingga dapat meningkatkan 

konsumsi pakan dan kecernaan BO. Adapun nilai KcBO pakan perlakuan A, B, C 

dan D berturut-turut 63,71%; 60,94%; 66,04% dan 46,94% (Novitasari, 2008). 

Kecernaan BK dan BO dipengaruhi oleh kandungan fraksi serat dan 

protein pakan. Proporsi serat akan menurunkan KcBK pakan karena energi lebih 

banyak digunakan untuk mendegradasi serat. Kandungan protein pakan akan 

meningkatkan laju pertumbuhan mikroba rumen sehingga meningkatkan aktivitas 

fermentasi selanjutnya meningkatkan kecernaan pakan (Prihartini  dkk, 2007). 
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4.2. Konsentrasi NH3 Cairan Rumen 

 Konsentrasi  NH3 cairan rumen bervariasi tergantung pada jumlah protein 

pakan, laju degradasi protein dan waktu setelah pemberian pakan (Hungate, 

1966). Protein pakan yang masuk rumen difermentasi oleh mikroorganisme 

proteolitik (bakteri dan protozoa). Bakteri dan protozoa menghasilkan enzim 

proteolitik seperti protease, peptidase dan deaminase untuk mendegradasi protein 

menjadi asam amino, peptida dan akhirnya menjadi amonia (Chuzaemi dan 

Bruchem, 1990). Amonia merupakan produk utama dari proses deaminasi asam 

amino dan kecukupannya dalam rumen untuk memasok sebagian besar N untuk 

pertumbuhan dan sintesis protein mikroba (Leng, 1980). Rataan konsentrasi NH3 

cairan rumen dengan perlakuan pakan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data rataan konsentrasi NH3 cairan rumen (mg N/100 ml) 
Waktu pengambilan cairan rumen Perlakuan 

0 jam 4 jam 
Rataan 

A 18,63±7,63a 23,78±6,57a 21,21±6,34p 
B 18,99±5,85a 27,91±11,44a 23,45±8,38p 
C 16,57±10,02a 24,07±16,11a 20,32±1,96p 
D 14,24±8,67a 23,26±9,10a 18,75±8,53p 

Keterangan: a-a  Superskrip yang sama pada baris yang sama menunjukkan respon      yang 
berbeda tidak nyata (P>0,05), untuk waktu pengambilan cairan  rumen 
dan rataan pakan perlakuan  

                     p-p Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan respon 
yangberbeda tidak nyata (P>0,05), untuk rataan pakan perlakuan  

  

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pakan perlakuan dan waktu 

pengambilan cairan rumen memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap konsentrasi NH3 cairan rumen. Hal ini diasumsikan karena total VFA 

yang dihasilkan  memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) sehingga 

pembentukan NH3 juga tidak menunjukkan perbedaan. Sintesis protein mikroba 

sangat dipengaruhi ketersediaan prekursor NH3 dan ketersedian energi hasil 

fermentasi (Widyobroto, 1992).  
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Pertumbuhan mikroba memerlukan unit karbon dan energi dari 

karbohidrat, dan NH3 dari protein atau NPN, tersedia secara serempak. Pada 

hakekatnya, karbohidrat diperlukan untuk mengkonversi/merubah NH3 menjadi 

protein mikroba yang bermanfaat. Jika defisiensi karbohidrat membatasi 

fermentasi, NH3 akan diserap dari rumen dan hilang di urin (Saiin, 2003). 

 Tabel 5 menunjukkan bahwa pada pakan perlakuan yang mengandung 

lamtoro cenderung memiliki kandungan NH3 yang lebih tinggi daripada pakan 

perlakuan yang hanya mengandung pakan lengkap. Hal ini memberikan indikasi 

adanya kemudahan bagi fraksi protein lamtoro mengalami degradasi di dalam 

rumen. Seperti dilaporkan oleh Smith et al. (1991) bahwa daun lamtoro memiliki 

nilai degradasi yang cukup tinggi, yaitu 68%. Menurut Norton (2007), nilai 

degradasi protein lamtoro di dalam rumen berkisar 66% untuk lamtoro yang 

diberikan dalam keadaan segar. 

 Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi degradasi bahan pakan dalam 

rumen meliputi komposisi kimia pakan, produksi NH3, VFA di dalam rumen, pH 

rumen, laju partikel keluar rumen, perlakuan teknologi dan adanya kandungan anti 

nutrien dalam pakan (Church, 1988). Degradasi protein pakan menggambarkan 

sejumlah protein yang terdegradasi di dalam rumen yang merupakan suplai 

protein pakan sebagai sumber N untuk mikroba rumen maupun sebagai indikasi 

sejumlah pakan yang tidak terdegradasi dalam rumen yang masuk usus kecil 

(Miller dan Ørskov, 1986). 

 Dari tabel 5 terdapat kecenderungan bahwa pada 4 jam setelah pemberian 

pakan memberikan kadar NH3 yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan 0 jam 

sebelum pemberian pakan. Menurut Sutardi (1979), produksi NH3 tergantung dari 
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sumber pakan yang didegradasi dan dipengaruhi oleh waktu setelah makan. Pada 

2-4 jam setelah pemberian pakan NH3 mencapai produksi yang maksimal.  

 Konsentrasi NH3 tertinggi terdapat pada pakan perlakuan B (23,45 mg 

N/100 ml), hal ini diasumsikan kemampuan mikroba rumen dalam mendegradasi 

pakan lebih tinggi karena pakan perlakuan B selain didukung oleh kandungan PK 

yang tinggi sebagai sumber N juga tersedia unit karbon dan energi dari pakan 

lengkap. Sejalan dengan hasil penelitian Novitasari (2008) bahwa KcBK pakan 

perlakuan B adalah yang tertinggi (61,83%). Peningkatan KcBK dikaitkan dengan 

meningkatnya aktivitas mikroba rumen dalam mencerna SK sehingga 

meningkatkan laju fermentasi di dalam rumen (Schwartz dan Gilchrist, 1975). 

 

4.3. Proporsi Molar Volatile Fatty Acids (VFA) 

Volatile Fatty Acids merupakan salah satu produk fermentasi karbohidrat 

oleh mikroba rumen disamping produk lainnya yaitu CO2 dan CH4. Komposisi 

VFA terbanyak di dalam cairan rumen adalah: asam asetat, propionat dan butirat 

sedangkan yang dalam jumlah kecil: asam format, isobutirat, valerat, isovalerat 

dan kaproat (Anonimus, 2007). VFA inilah yang merupakan sumber energi utama 

untuk kebutuhan tubuh ternak ruminansia (Anonimus, 2002). Hal ini sesuai 

dengan Van Soest (1994) yang menyatakan bahwa VFA merupakan sumber energi 

metabolisme terpenting bagi ternak ruminansia dan sumber rantai karbon untuk 

sintesis mikroba karena VFA mampu memasok 55-60% dari energi yang 

dibutuhkan oleh ternak. Oksidasi dari 1 mol C2, C3 dan C4 berturut-turut adalah 10 

mol ATP, 17 mol ATP dan 25 mol ATP (Soebarinoto dkk., 1991). 
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Rataan produksi C2, C3 dan C4 berturut-turut adalah 14,45 ; 7,00 dan 4,26 

mM/l. Hasil ini tampak lebih rendah dari laporan Ardiyantoro (2006). Perbedaan 

ini disebabkan oleh perbedaan komposisi ransum yang diberikan sehingga 

menyebabkan perbedaan kemampuan mikroba rumen dalam mencerna zat 

makanan utamanya SK. 

Data rataan produksi molar C2, C3 dan C4 pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan produksi molar C2, C3 dan C4 (mM/l) 

 C2 C3 C4 Total VFA C2/C3 

A 13,80±3,19ab 6,98±1,91a 3,98±0,85a 24,76±5,49a 2,20±0,33a 

B 15,94±5,63b 7,20±1,85a 4,31±0,96a 27,42±8,18a 2,24±0,22a 

C 16,75±4,58b 7,98±2,01a 4,79±0,68a 29,52±7,08a 2,14±0,08a 

D 11,29±3,68a 5,83±0,78a 3,93±0,89a 21,06±5,18a 1,96±0,42a 

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

 
Dari hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pakan perlakuan 

memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap produksi asam asetat (C2), 

tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap produksi C3, C4, C2/C3 dan total 

VFA. Substrat berupa BO (pati, selulosa dan hemiselulosa) akan difermentasi oleh 

mikroba menjadi produk fermentasi asam organik seperti C2, C3, C4 dan gas yaitu 

CH4 dan CO2 sehingga peningkatan konsentrasi VFA rumen berkaitan erat dengan 

kecernaan bahan organik (Ranjhan,1980). Pada penelitian ini didapatkan data 

bahwa pakan perlakuan tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap KBO 

(Novitasari, 2008) dan hal ini mungkin merupakan alasan tidak adanya perbedaan 

pada sebagian besar konsentrasi VFA.  

Hume (1982) menyatakan bahwa konsentrasi VFA cairan rumen sapi yang 

diberi pakan hay tanpa suplemen adalah 97 mmol/l dan 80 mmol/l pada yang 
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diberi suplemen konsentrat, sedangkan menurut Czerkawski (1986), pada 

umumnya sekitar 0,1 M atau 100 mM atau 100 mmol/l. 

Produksi C2 tertinggi terdapat pada pakan perlakuan C (16,75 mM/l) 

dengan kandungan SK 28,12%, dan produksi C2 terrendah adalah pada pakan 

perlakuan D (11,29 mM/l). Hal ini dikarenakan pakan perlakuan D hanya 

mengandung pakan lengkap dengan kandungan SK tinggi, yaitu 31,84% 

sedangkan ternak yang digunakan adalah ternak lepas sapih sehingga fungsi 

rumen dalam mendegradasi SK belum maksimal.  

Tillman et al. (1998) dan Leibholz (1975) menyatakan bahwa 

perkembangan dan fungsi organ pencernaan sapi lepas sapih adalah belum 

maksimal terutama rumen retikulum sehingga belum mampu menjadi ruminansia 

sejati. Penyapihan merupakan kondisi transisi antara pemenuhan kebutuhan nutrisi 

asal susu beralih pada pemenuhan kebutuhan nutrisi berupa konsentrat dan pakan 

hijauan yang dikonsumsi.    

Produksi C2 dan C4 masing-masing perlakuan pada pengamatan 0 dan 4 

jam setelah pemberian pakan tidak menunjukkan perbedaan nyata (P>0,05), 

walaupun begitu terdapat peningkatan jumlah produksi VFA pada 4 jam setelah 

pemberian pakan. Peningkatan yang tidak signifikan tersebut diduga sangat terkait 

dengan aktivitas fermentasi pakan oleh mikroba rumen. Keadaan tersebut 

mengindikasikan kemampuan proses fermentasi dalam rumen yang hampir sama 

dalam produksi C2 dan C4. Menurut Hungate (1966), kandungan VFA meningkat 

pada 4-5 jam setelah pemberian pakan kemudian menurun lagi hingga mencapai 

jumlah yang sama ketika berada pada awal fermentasi. 
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Rataan proporsi molar VFA cairan rumen  pada pengambilan 0 jam dan 4 

jam setelah pemberian pakan dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Rataan proporsi molar VFA cairan rumen  pada pengambilan 0 jam dan 4 
jam setelah pemberian pakan  

Perlakuan 
Variabel Jam 

A B C D 

VFA (mM/l)      

As.Asetat 0 jam 13,84±3,43a 13,98±5,00a 14,25±3,40a 10,31±5,87a 

(C2) 4 jam 13,76±5,20a 17,90±6,50a 19,25±6,01a 12,27±2,66a 

Rataan  13,80±3,19 15,94±5,63 16,75±4,58 11,29±3,68 

      

As.Propionat 0 jam 5,16±0,99a 5,58±1,70a 6,28±1,57a 5,17±1,55a 

(C3) 4 jam 8,81±4,48b 8,83±2,38b 9,68±2,85b 6,48±1,84a 

Rataan  6,98±1,91 7,20±1,85 7,98±2,01 5,83±0,78 

      

As. Butirat  0 jam 3,38±1,15a 3,91±1,26a  4,60±1,35a 3,40±1,66a 

(C4) 4 jam  4,58±1,59a 4,72±1,01a 4,98±0,98a 3,91±1,31a 

Rataan  3,98±0,85 4,31±0,96 4,79±0,68 3,93±0,89 
Keterangan:    a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan respon 

yang berbeda sangat nyata (P<0,01), untuk waktu pengambilan cairan 
rumen (0 jam dan 4 jam)  

 

 Data pada Tabel 7 menunjukkan bahwa kinetika proporsi molar VFA 

cairan rumen pada perlakuan D terhadap berbagai jam pengamatan (0 jam dan 4 

jam) menunjukkan adanya respon yang tidak berbeda nyata (P>0,05) pada C2, C3 

dan C4, sedangkan pada perlakuan A, B dan C menunjukkan adanya respon yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) pada C3. Hal ini disebabkan C4 memiliki sifat 

absorbsi lebih cepat dibanding C2 dan C3 sehingga proporsi C4 dalam VFA juga 

sedikit. Menurut Cullison (1979), sebagian besar senyawa karbohidrat dalam 

pakan (pati, selulosa, hemiselulosa dan pektin) difermentasi oleh mikroba rumen 

dan diubah menjadi VFA, sehingga produksi VFA akan meningkat. Sebaliknya, 

produksi C2 dan C4 diindikasikan belum mencapai kondisi maksimal. Van Soest 
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(1994) menyatakan bahwa pakan konsentrat akan menunjukkan puncak 

fermentasi pada 2-3 jam dan pakan hijauan terjadi pada 4-5 jam setelah pemberian 

pakan. 

 Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa peningkatan produksi VFA pada 4 jam 

setelah pemberian pakan yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terjadi pada 

perlakuan A, B dan C tetapi tidak menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

pada perlakuan D. Peningkatan produksi VFA rumen berkaitan erat dengan KcBO 

yang pada penelitian ini didapatkan data bahwa pakan perlakuan berpengaruh 

sangat nyata (P< 0,01) terhadap KcBO. Hasil penelitian ini sependapat dengan 

Ranjhan (1980) yang menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi VFA rumen 

disebabkan oleh meningkatnya KcBO pakan. Peningkatan KcBO pakan 

diakibatkan oleh meningkatnya degradasi KH, lemak dan protein dalam rumen. 

Rasio asam asetat dan asam propionat (C2/C3) sangat bermanfaat untuk 

dijadikan indikasi efisiensi penggunaan energi ternak ruminansia karena dengan 

mengetahui rasio C2/C3 akan dapat diketahui efisiensi penggunaan energi dan 

kualitas produk yang dihasilkan. C2 merupakan senyawa non glukogenik,dan 

hampir semua jaringan tubuh mampu mengoksidasinya karena sesudah diserap 

tidak ditimbun melainkan langsung dioksidasi. Akibat proses oksidasi tersebut 

menimbulkan heat increament yang tinggi sehingga nilai efisiensinya rendah. 

Sebaliknya C3 merupakan senyawa sugar precursor atau bakalan glukogenik 

utama (Susanti dkk, 2001). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio C2/C3 

pakan perlakuan berkisar antara 1,96-2,24. Perlakuan D memiliki rasio C2/C3 yang 

terrendah (1,96) dan tertinggi pada perlakuan B (2,24). Tingginya rasio C2/C3 pada 



 38 

perlakuan B kurang menguntungkan karena efisiensi pakan dan penggunaan 

energi relatif lebih rendah dari perlakuan lainnya.  

Proporsi VFA yang dihasilkan khususnya imbangan antara C2 dan C3 

mempengaruhi proporsi daging. Jika perbandingan C2/C3 tinggi maka kadar lemak 

air susu akan naik, sebaliknya jika perbandingan C2/C3 rendah maka kadar lemak 

air susu akan turun. Perbandingan C2/C3 yang rendah akan merangsang 

pembentukan lemak tubuh sesuai dengan tujuan penggemukan ternak (Van Soest, 

1982). 

Selain dari produksi VFA (rasio C2/C3), efisiensi pakan pada ruminansia 

dapat dilihat dari produksi gas CH4 (McDonald et al., 1988). CH4 merupakan 

salah satu produk akhir dari fermentasi pakan dalam rumen dimana gas CH4 ini 

dibentuk dari H2 dan CO2 oleh bakteri metanogen. Jumlah H2 yang digunakan 

dalam methanogenesis adalah 4 mol/mol CH4 dan perubahan energi bebas dari 

reaksi ini adalah -134 kj/mol CH4. Hasil reaksi dari konversi piruvat ke asetat 

digabungkan dengan ∆F = -55 kj/mol substrat adalah 1 mol ATP. Oleh karena itu, 

perkiraan methanogenesis dengan ∆F = -134 kj/mol CH4 akan mengeluarkan 

energi setara minimal 3 mol ATP/mol CH4 (Czerkawski, 1986). Produksi CH4 

yang semakin tinggi menggambarkan semakin banyak pula energi yang 

dikeluarkan (energi yang terbuang). McDonald et al. (1988) menyatakan bahwa 

semakin tinggi gas CH4 yang dihasilkan maka semakin tidak efisien pakan 

tersebut. Rataan molar CH4 dan CO2 dapat dilihat pada Tabel 8. 

Pada Tabel 8 didapatkan hasil bahwa diantara pakan perlakuan produksi 

molar gas CO2 dan CH4 terendah dihasilkan oleh perlakuan A yang berarti bahwa 

pakan A lebih efisien digunakan sebagai pakan. Hal ini sejalan dengan hasil 



 39 

penelitian Novitasari (2008) bahwa nilai konsumsi PK tercerna (KPKT) dan PBB 

tertinggi terdapat pada pakan perlakuan A, yaitu 13,21 g/kg BB0,75/hr dengan PBB  

242,86 gr/ekor/hr. Semakin tinggi nilai KPKT maka semakin banyak pula PK 

yang dapat dimanfaatkan usus halus sehingga PBB meningkat. Menurut 

McDonald et al. (1988), efisiensi pakan pada ruminansia dapat dilihat dari 

produksi gas CH4 dalam rumen yaitu semakin tinggi gas CH4 yang dihasilkan 

maka semakin tidak efisien pakan tersebut. 

Tabel 8. Rataan molar CH4 dan CO2 

   C2 (%) C3 (%) C4 (%) CH4 (mol) CO2 (mol) 

A 55,73 28,19 16,08 28,86 59,04 

B 58,06 26,22 15,71 30,33 59,16 

C 56,73 27,03 16,23 29,73 59,48 

D 53,64 27,67 18,69 29,25 61,77 
Sumber: Hasil perhitungan Stoichiometri (Van Soest, 1994) 

Y = 0,5 Ma + 0,25 Mp + 1,5 Mb 
Z = Ma + 2Mb – Y 

Keterangan : 
Y    : Moles CO2 
Z     : Moles CH4 
Ma  : Proporsi as.asetat 
Mp  : Proporsi as.propionat 
Mb  : Proporsi as.butirat 

 Pakan yang mengandung karbohidrat tinggi atau dinding sel yang tinggi 

menghasilkan banyak gas CO2 yang pada akhirnya menghasilkan total gas yang 

besar apabila dibandingkan dengan pakan yang mengandung protein tinggi (Wolin 

et al., 1997).  

Tabel 8 menunjukkan bahwa proporsi molar terbanyak adalah C2 yang 

kemudian diikuti dengan C3 dan C4 dimana rata-rata proporsi C2 56,04%, C3 

27,28% dan C4 16,68%. Proporsi tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan 

Hvelplund (1991) yang menyatakan bahwa pada umumnya proporsi rasio C2 : C3 : 
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C4 adalah 65% : 20% : 10%. Menurut Mc Donald et al. (1988) proporsi VFA 

dalam cairan rumen bervariasi tergantung dari macam ransum dan waktu setelah 

makan. 



 41 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pakan perlakuan tidak berpengaruh terhadap konsentrasi NH3, kandungan C3, 

C4, C2/C3 dan total VFA cairan rumen akan tetapi berpengaruh terhadap 

kandungan C2.  

2. Konsentrasi NH3 tertinggi adalah pakan perlakuan B (23,45 mgN/100 ml).  

3. Pakan perlakuan C merupakan ransum yang terbaik ditinjau dari kandungan 

VFA. 

4. Dari hasil perhitungan Stoichiometri menunjukkan bahwa pakan perlakuan A  

merupakan ransum yang paling efisien yang ditunjukkan oleh rendahnya 

produksi CH4 dan CO2 yaitu 28,856 M dan 59,035 M. 

5. Pemberian pakan berupa daun lamtoro baik disajikan sebagai pakan tunggal 

maupun bersama pakan lengkap menghasilkan konsentrasi NH3 dan VFA 

cairan rumen yang lebih tinggi dibandingkan pemberian pakan berupa pakan 

lengkap. 
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