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ABSTRACT

UREA AMMONIATED TREATING CORN COBS (Zea mays L.) 
ON IN-VITRO DIGESTIBILITY 

This  research  was  carried  out  in  the  Laboratory  of  Animal  Nutrition, 
faculty  of  Animal  Husbandry,  Brawijaya  University,  Malang from October  to 
November 2007.

The purpose of this research was to know the effect of urea ammoniated 
corn cobs and adding urine as urease enzyme source on nutrient contents and in-
vitro digestibility.

Materials used in this research were urea, cow urine and corn cobs. The 
research design was Factorial  Fully Randomized Design (FRD) with 2 factors, 
factor  I  urea concentration (2%, 4%, 6%) and factor II addition of urine (0%, 
0,5%)  and  3  replications.  Variable  measured  were  dry  matter  (DM),  organic 
matter  (OM),  crude  protein  (CP),  and in-vitro digestibility  of  dry  matter  and 
organic matter.

The result showed that DMD and OMD had advanced together with added 
urea  (P<0,01)  with  the  highest  value  at  T6  were 54,30%,  55,24% then  it  was 
followed  T4 (52,01%,  52,90%),  and  T2 (50,51%,  51,77%).  Adding  urine  in 
ammoniated  had  advanced  DMD  and  OMD  (P<0,05)  and  the  combination 
treatment had highly value on DMD and OMD at T6U0,5  (55,48%; 55,88%), that 
followed  T6U0 (53,13%;  54,61%),  T4U0,5  (53,42%;  54,30%),  T4U0 (50,59%; 
51,49%), T2U0,5 (51,01%; 52,48%) and T2U0 (50,01%; 51,07%).

Based on the result  of the study,  urea ammoniated and adding urine as 
urease enzyme source to corn cob, it could increase in-vitro digestibility.

Keywords: urea, ammoniated, corn cobs, in-vitro. 



RINGKASAN

PENGARUH UREA AMONIASI PADA TONGKOL JAGUNG 
(Zea mays, L) TERHADAP KECERNAAN SECARA IN-VITRO

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang mulai bulan Oktober sampai 
November 2007. 

Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengetahui  pengaruh  urea  amoniasi  dan 
penggunaan  urin  sebagai  sumber  enzim  urease  pada  tongkol  jagung  terhadap 
kandungan nutrien dan kecernaan secara in-vitro.

Materi yang digunakan adalah urea, urin sapi dan tongkol jagung. Metode 
penelitian  yang  digunakan  adalah  percobaan  dengan menggunakan  Rancangan 
Acak Lengkap pola Faktorial  dengan 2 faktor,  yaitu  faktor I  penggunaan urea 
(2%, 4%, 6% dari bahan segar) dan faktor II penggunaan urin (0%, 0,5% dari 
bahan segar) yang masing-masing diulang 3 kali. Variabel yang diamati adalah 
kandungan nutrien meliputi bahan kering (BK), bahan organik (BO), dan protein 
kasar  (PK).  Selain  itu  juga  dilakukan  pengukuran  kecernaan  secara  in-vitro 
meliputi kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO).

Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  KcBK  dan  KcBO  meningkat 
seiring dengan meningkatnya  penggunaan urea  (P<0,01)  dengan nilai  tertinggi 
berturut-turut pada perlakuan T6 54,30%, 55,24% kemudian T4 (52,01%, 52,90%), 
T2 (50,51%,  51,77%).  Penambahan  urin  pada  proses  amoniasi  dapat 
meningkatkan  KcBK  dan  KcBO  (P<0,05)  dengan  demikian  nilai  kombinasi 
perlakuan dengan nilai tertinggi beturut-turut T6U0,5 (55,48%; 55,88%), kemudian 
diikuti T6U0 (53,13%; 54,61%), T4U0,5 (53,42%; 54,30%), T4U0 (50,59%; 51,49%), 
T2U0,5 (51,01%; 52,48%) dan T2U0 (50,01%; 51,07%).

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
urea  untuk  amoniasi  dan  penggunaan urin  sebagai  enzim urease pada  tongkol 
jagung dapat meningkatkan kecernaan secara in-vitro. 
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya pemanfaatan limbah pertanian dan limbah perkebunan untuk pakan 

ternak  merupakan  integrasi  antara  bidang  usaha  tanaman  pangan  dengan 

peternakan.  Upaya  ini  merupakan  suatu  alternatif  untuk  mencukupi  kebutuhan 

pakan khususnya untuk ternak ruminansia. 

Untuk  memenuhi  kebutuhan  pakan  sapi  dan  mengurangi  biaya  pakan 

biasanya  peternak  menggunakan  limbah  pertanian  sebagai  pakan  ternaknya 

(Anonimus,  2001).  Jumlah  produksi  limbah  pertanian  yang  dapat  digunakan 

sebagai pakan ternak ruminansia adalah 51.546.297,3 ton BK. Produksi limbah 

pertanian terbesar adalah jerami padi (Oryza sativa) (85,81%), diikuti oleh jerami 

jagung  (Zea mays) (5,84%), jerami  kacang tanah  (Arachis  hypogaea) (2,84%), 

jerami  kedelai  (Glycine  max) (2,54%),  pucuk  ubi  kayu  (Manihot  utilissima) 

(2,29%), dan jerami ubi jalar (Ipomoea batatas) (0,68%) (Syamsu, dkk, 2003).

Jagung adalah salah satu tanaman dari sektor pertanian yang cukup banyak 

dikonsumsi  oleh berbagai  masyarakat  di dunia.  Tanaman jagung  (Zea mays L) 

terdiri  dari  banyak  bagian,  salah  satunya  adalah  tongkol.  Tongkol  jagung 

merupakan  limbah  pertanian  yang  tersedia  cukup  banyak  dan  kurang 

dimanfaatkan oleh petani sebagai pakan ternak. 

Tongkol  jagung mengandung lignoselulosa yang terdiri  lignin,  selulosa, 

dan  hemiselulosa  (Aylianawati  dan  Susiani,  2007).  Persentase  tongkol  jagung 
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dalam limbah  pemanenan  tanaman  jagung berkisar  antara  10%-15% dari  total 

limbah yang tidak dimanfaatkan sebagai bahan pangan (Fleischer  et al,  2007). 

Sehingga limbah tongkol jagung diperkirakan sebesar 301.030,38 ton BK sampai 

451.545,56 ton BK per tahun.

Ketersediaan limbah ini dapat dijadikan sebagai sumber pakan alternatif 

selain hijauan dan konsentrat untuk mengurangi biaya pakan yang mahal, namun 

tongkol  jagung  memiliki  kandungan  serat  kasar  yang  tinggi  sehingga 

kecernaannya  rendah.  Rendahnya  kecernaan tongkol  jagung yang  mengandung 

serat  kasar (SK) tinggi dapat  diatasi  dengan memberi  beberapa perlakuan baik 

secara  fisik,  kimia,  biologi  maupun  kombinasinya.  Menurut  Smith,  Osafo, 

Adegbola (1988) perlakuan kimia terhadap limbah pertanian berserat kasar tinggi 

dapat  meningkatkan  nilai  nutrisinya.  Urea  amoniasi  merupakan  salah   satu 

perlakuan  kimia  yang  sering  dilakukan  oleh  peternak  karena  teknis 

pelaksanaannya  yang  sederhana  (Ibrahim,  1986).  Penggunaan  urea  sebagai 

sumber ammonia dalam proses amoniasi dapat meningkatkan kandungan protein 

kasar (PK), kecernaan serta konsumsi pakan.

Pada proses urea amoniasi dibutuhkan enzim urease untuk mengubah urea 

menjadi  ammonia  (NH3)  dan  CO2.  NH3  inilah  yang  selanjutnya  akan 

merenggangkan ikatan antara lignin dan selulosa maupun hemiselulosa, sehingga 

akan memudahkan penetrasi  enzim mikroba untuk mencerna SK (Sundstol and 

Owen, 1984). Urin digunakan sebagai sumber enzim urease karena mudah didapat 

serta akan membantu kontribusinya dalam penyediaan urea pada proses amoniasi.
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1.2. Rumusan Masalah

Tongkol  jagung  (Zea  mays)  mempunyai  potensi  sebagai  bahan  pakan 

untuk  ternak  ruminansia,  namun  potensi  ini  belum dapat  dimanfaatkan  secara 

optimal  mengingat kandungan NDF (Neutral Detergent Fiber) dan ADF (Acid  

Detergent  Fiber)  cukup  tinggi  yaitu  88%  dan  39%  (Preston,  2007).  Limbah 

pertanian yang ber SK tinggi mempunyai kecernaan yang rendah karena adanya 

ikatan yang kuat antara lignin dengan selulosa dan hemiselulosa. 

Upaya yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan tongkol jagung sebagai 

pakan ternak dapat dilakukan dengan cara merenggangkan ikatan lignin diselulosa 

atau hemiselulosa melalui amoniasi, dan salah satu bahan yang sering digunakan 

dan mudah diperoleh yaitu urea. Urea selain sebagai pupuk pertanian juga dapat 

digunakan sebagai sumber NH3  dalam proses amoniasi. Amoniasi dapat berjalan 

optimal dengan adanya enzim urease dan salah satu sumber enzim urease yang 

mudah  didapat  yaitu  urin  sapi,  sehingga  permasalahan  yang  diangkat  dalam 

penelitian ini  adalah apakah melalui  perlakuan urea amoniasi  dan penambahan 

urin sapi dapat meningkatkan kandungan nutrien dan kecernaan  in-vitro tongkol 

jagung.

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  urea  amoniasi  dan 

penggunaan  urin  sebagai  sumber  enzim  urease  pada  tongkol  jagung  terhadap 

kandungan nutrien dan kecernaan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) 

secara in-vitro tongkol jagung.
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1.4. Kegunaan Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi 

tentang pemanfaatan tongkol jagung sebagai bahan pakan ternak ruminansia.

1.5. Kerangka Pikir

Tongkol  jagung merupakan  salah  satu  limbah  pertanian  yang  memiliki 

potensi  untuk  dijadikan  pakan  ternak  ruminansia.  Tongkol  jagung  memiliki 

kandungan serat kasar sebesar 33% bahan kering. Kelemahan dari tongkol jagung 

adalah kandungan proteinnya rendah (berkisar antara 2,5%-3,5%), kurang disukai 

ternak ruminansia dan bersifat voluminous (Noviati, 2004). 

Kandungan NDF dan ADF dalam tongkol jagung sangat tinggi yaitu 86% 

dan 40% dari bahan kering (Marthens, 1997). Menurut Hale et al (2005) NDF dan 

ADF  merupakan  ukuran  fraksi  dari  selulosa  dan  lignin  yang  menunjukkan 

kematangan dari suatu tanaman. Dalam hal ini NDF dan ADF merupakan faktor 

pembatas  yang  terdapat  pada  tongkol  jagung yang  akhirnya  akan berpengaruh 

terhadap  tingkat  konsumsi  pakan  ternak  dan  kecernaan  bahan  pakan.  NDF 

tersusun  dari  selulosa,  hemiselulosa  dan  lignin,  sedangkan  ADF tersusun  dari 

lignin dan selulosa (Tillman dkk, 1984).

Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan amoniasi  untuk  merenggangkan  ikatan 

antara selulosa, hemiselulosa dengan lignin. Pemecahan ikatan ini dilakukan oleh 

NH3  yang berasal dari hidrolisis urea dengan bantuan enzim urease (FAO, 1995) 

dalam hal ini sumber enzim urease yang digunakan yaitu urin sapi yang mudah 

didapat,  selain  itu  aktivitas  urease  pada  urin  yang cukup tinggi  yaitu  100-150 

mgNH3/g/3jam lebih tinggi dibandingkan dengan feses sapi (130 mgNH3/g/3jam) 
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dan lamtoro (112 mgNH3/g/3jam). Penggunaan urea dalam amoniasi yaitu mudah 

diaplikasikan serta sudah dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan  pertimbangan  diatas  maka  dilakukan  penelitian  tentang 

pengaruh urea dan penambahan urin sebagai sumber urease pada proses amoniasi 

tongkol jagung terhadap kecernaan secara in-vitro dan kandungan nutriennya.

1.6. Hipotesis

Urea  amoniasi  dan  penambahan  urin  pada  tongkol  jagung  dapat 

meningkatkan  kecernaan  bahan kering  dan  bahan organik  secara  in-vitro serta 

meningkatkan kandungan nutriennya.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tongkol Jagung

Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu tanaman pangan dunia yang 

terpenting selain gandum dan padi. Sebagai sumber karbohidrat utama di Amerika 

Tengah dan Selatan,  jagung juga menjadi alternatif sumber pangan di Amerika 

Serikat.  Penduduk  beberapa  daerah  di  Indonesia  juga  menggunakan  jagung 

sebagai bahan pangan pokok. Selain sebagai sumber karbohidrat dalam pangan, 

jagung juga ditanam sebagai  pakan ternak (bijinya untuk ternak unggas, hijauan 

maupun  tongkolnya  untuk  ternak  ruminansia),  diambil  minyaknya  (dari  biji), 

dibuat tepung (dari biji, dikenal dengan istilah tepung jagung atau maizena), dan 

bahan baku industri  (dari  tepung biji  dan tepung tongkolnya).  Tongkol  jagung 

kaya akan pentosa, yang dipakai sebagai bahan baku pembuatan furfural. Jagung 

yang telah direkayasa genetika juga sekarang ditanam sebagai penghasil  bahan 

farmasi. Klasifikasi tanaman jagung yaitu:

Kerajaan : Plantae 
Divisio : Angiospermae 
Kelas : Monocotyledoneae 
Ordo : Poales 
Familia : Poaceae 
Genus : Zea 
Spesies : Zea mays L. (Anonimus, 2007).

Sekitar  50%  dari  berat  total  tanaman  jagung  adalah  residu  yang 

ditinggalkan  setelah  pemanenan.  Residu  ini  terdiri  dari  tangkai,  daun,  tongkol 
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jagung,  dan  kulit  buah.  Bagian  tangkai  yang  tertahan  dapat  dikonsumsi  oleh 

ternak dan banyak mengandung bahan organik (McCutcheon and Dave, 2002).

Residu  pemanenan  jagung  merupakan  bahan  pakan  yang  kurang 

berkualitas,  serta  penggunaannya  tidak  dapat  memenuhi  kecukupan  kebutuhan 

ternak  baik  untuk  pertumbuhan  ataupun  produksi,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam 

komposisi  nutrien  limbah  pemanenan  jagung pada  Tabel  1.  Limbah  ini  dapat 

disuplementasi  dengan pemberian  pakan tambahan yang berkualitas  agar dapat 

meningkatkan produksi ternak. 

Tabel 1. Komposisi Nutrien Limbah Pemanenan Jagung (semua bagian)

Nutrien limbah jagung  %BK
Total Digestible Nutrient (TDN) 65,85 
Protein kasar (PK) 6,5 
Neutral Detergent Fiber (NDF) 65 
Kalsium 0,62 
Phosphor 0,09 

Sumber: National Research Council (1996).

 Rasby (1992) menyatakan bahwa kualitas pakan dari residu pemanenan 

jagung  lebih  rendah  setelah  60  hari  masa  pemanenan,  yang  ditandai  dengan 

terjadinya  kerusakan bahan karena  iklim dan hilangnya  nilai  nutrisi.  Kerugian 

yang terbesar adalah  pembusukan daun, sedangkan tongkol jagung dan tangkai 

hanya  sedikit  terpengaruh.  Hujan  akan mempercepat  proses  pembusukan  yang 

dapat menurunkan kualitas pakan yang tersedia. Residu pemanenan jagung terdiri 

dari  beberapa  bagian  serta  memiliki  nilai  nutrisi  yang  berbeda-beda,  hal  ini 

ditunjukkan dalam Tabel 2.
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Tabel 2. Rata-Rata Penyusun Residu pemanenan Jagung (%BK)

Bagian residu % BK PK KcBK in-vitro 
Biji 4 73 10,2 91
Daun 25 76 7,0 58
Kulit buah 20 55 2,8 68
Tongkol 11 58 2,8 60
Tangkai 40 31 3,7 51

Sumber: Rasby and Selley (1992).

Tongkol  jagung  dalam  pemanfatannya  sebagai  pakan  ternak  perlu 

diketahui komposisi nutrien yang terdapat didalammya, hal ini digunakan sebagai 

pertimbangan untuk penyusunan pemberian pakan tambahan yang akan diberikan. 

Perbandingan  komposisi  kimia  nutrien  yang  terkandung dalam tongkol  jagung 

dan  jerami  padi  disajikan  dalam  tabel  3.  Jerami  padi  digunakan  sebagai 

pembanding  disebabkan  karena  jerami  padi  merupakan  limbah  pertanian  yang 

sering  mendapatkan  perlakuan  amoniasi  serta  jerami  padi  merupakan  limbah 

pertanian  yang  produksinya  melimpah  sehingga  masyarakat  sering 

menggunakannya sebagai pakan ternak.

Tabel 3. Perbandingan komposisi nutrien tongkol jagung dan jerami padi (%BK).

Komposisi kimia Tongkol jagung1 Jerami padi2

Protein kasar 3,2 4,0
Lemak kasar 0,7 12,0
Serat kasar 33,2 40,0
Pati 1,0 40,0
Abu 2,8 12,0
ADF (g/kg BK) 40,0 55,0
NDF (g/kg BK) 86,0 72,0

Sumber: 1. Marthens (1997)
  2. Preston (2007).
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2.2. Urea Amoniasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pakan
Upaya  meningkatkan  nilai  nutrisi  bahan  pakan  dengan  SK yang  tinggi 

dapat dilakukan baik secara fisik, kimia, biologi maupun kombinasinya. Perlakuan 

kimia  yang  umum  dilakukan  adalah  amoniasi.  Metode  amoniasi  yang 

direkomendasikan  adalah  dengan  menggunakan  NH3  ataupun  dengan 

menggunakan  urea  metode  basah  (FAO,  1995).  Amoniasi  dengan  urea  lebih 

efektif,  karena  ammonia  cair  tidak  tersedia  dibeberapa  tempat  serta 

penanganannya yang cukup sulit.  Menurut Ibrahim (1986) urea dipakai  karena 

harganya yang murah, mudah didapat dan telah dikenal oleh para petani. Dimana 

kadar nitrogen yang terkandung didalamnya adalah 46 persen (Anonimus, 2007).

Pada  prinsipnya  amoniasi  adalah  upaya  untuk  merenggangkan  ikatan 

antara  lignin  dengan  selulosa  maupun  hemiselulosa  sehingga  memudahkan 

mikroba rumen untuk mencernanya.  Pemecahan ikatan ini  dilakukan oleh NH3 

yang  berasal  dari  hidrolisis  urea  dengan  bantuan  enzim  urease  (FAO,  1995). 

Lignin  secara kovalen terikat  kepada  hemiselulosa dan selulosa melalui  ikatan 

ester dan eter, dan terhadap protein dinding sel seperti dengan glikoprotein yang 

kaya hidroksoprolin (Batara, 2003).

Reaksi pembentukan NH3 dapat dilihat pada Gambar 1.

  O

      NH2CNH2 + H2O     Enzim Urease  2NH3 + CO2 

Gambar 1. Reaksi pembentukan NH3 

Penggunaan urea untuk perlakuan urea amoniasi adalah 4-5% dari bahan 

kering (BK) limbah pertanian dengan perbandingan jumlah air  dan BK limbah 

pertanian  1:1  (FAO,  1995).  Penambahan  sumber  enzim  urease  terkadang 
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diperlukan untuk limbah-limbah pertanian yang tidak mengandung sumber urease 

ataupun  yang  hanya  memiliki  sedikit  sumber  urease.  Menurut  Coxworth  dan 

Kullman (1978) dalam Sundstol dan Owen (1984) menyatakan bahwa jika urea 

tidak  terhidrolisis  menjadi  NH3  maka jumlah  urea  dalam limbah tersebut  akan 

tinggi dan akan berbahaya jika diberikan pada ternak, sedangkan jumlah sumber 

urease yang dapat diberikan adalah 3-5% (BK).

Sundstol dan Owen (1984) mengemukakan bahwa 4% urea dengan lama 

pemeraman 3-4 minggu memberi hasil optimal proses amoniasi jerami padi dalam 

polybag. Rekomendasi waktu untuk pemeraman adalah 3-14 hari (FAO, 1995). 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Chuzaemi (1986) bahwa perlakuan dengan amoniasi 

dapat  meningkatkan  KcBK  jerami  padi  dari  40,65%  menjadi  50,09% dengan 

penambahan urea 6% dan 56,98% dengan penambahan 8% urea. Nilai KcBO juga 

meningkat seiring dengan tingkat penambahan urea dari 50,57% menjadi 60,61% 

(urea 6%) dan 67,42% (8%).

2.3. Aktivitas Enzim Urease Urin

Penggunaan sumber enzim urease pada urea amoniasi dapat mempercepat 

waktu reaksi dan mempersingkat waktu pemeraman (Jayasuriya dan Pearce, 1982 

yang disitasi  oleh Jayasuriya  dan Sanasgala,  1984).  Lama pemeraman hanya 5 

hari  dengan  penambahan  sumber  enzim  urease  sedangkan  pada  perlakuan 

amoniasi tanpa penambahan sumber enzim urease lama pemeraman mencapai 7 

hari.

Beberapa bahan yang mengandung enzim urease yang dapat  digunakan 

dalam proses amoniasi antara lain biji semangka, glyricidia, feses, biji kedelai dan 
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lamtoro.  Tanaman  leguminosa  dan  feses  mempunyai  potensial  sebagai  sumber 

enzim urease. Ekstrak tanaman leguminosa umumnya mempunyai aktivitas urease 

lebih tinggi dibanding feses ternak (tabel  4) (Jayasuriya  and Sanasgala,  1984). 

Adapun aktivitas urease leguminosa dan feses dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Aktivitas urease pada beberapa bahan.

Sumber enzim urease mg NH3/g/3jam1

Biji kedelai 790
Gliricidia 80
Lamtoro 112
Daun bunga matahari 42
Daun pisang 24
Batang pisang 8
Dedak halus 42
Feses kerbau 28
Feses sapi perah betina 130
Urin 100-1502

Sumber: 1. Jayasuriya and Sanasgala (1984)
2. Mader (1988).

Selain  bahan-bahan  yang  telah  disebutkan  tersebut,  urin  juga  dapat 

dijadikan sebagai sumber enzim urease (Sundstol dan Owen, 1984). Lebih lanjut 

dijelaskan  oleh  Saadullah  (1980)  dalam Sundstol  dan  Owen  (1984)  bahwa  di 

Bangladesh  penambahan  urin  pada  jerami  padi  yang  disimpan  selama  20 hari 

mampu meningkatkan KcBO dari 45% menjadi 55%. Adapun komposisi dari urin 

sapi dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Komposisi urin sapi

Komposisi
Air (%) 95
Padatan (%) 5
Bahan organik (per 1500 ml urin)

Urea (g) 30
kreatin (g) 1-2
NH3 (g) 1-2
Asam urat (g) 1
Ion/garam (Na+, Cl-, K+ dan Ca+) (g) 15

Sumber: Mader (1988).
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2.4. Kecernaan

Kecernaan  atau  daya  cerna  adalah  persentase  dari  pakan  yang  masuk 

dalam saluran pencernaan dan diserap tubuh; atau bagian dari zat makanan dari 

bahan pakan yang tidak diekskresikan dalam feces (Church, 1984). Daya cerna 

menunjukkan  tingkat  penggunaan  zat-zat  makanan  serta  dapat  mempengaruhi 

konsumsi.

Penentuan kecernaan dapat dilakukan secara in-vitro, in-vivo dan in-sacco. 

Teknik  kecernaan  in-vitro adalah  suatu  teknik  penentuan  kecernaan  yang 

dilakukan secara kimiawi di laboratorium dengan meniru proses pencernaan yang 

terjadi  didalam  tubuh  ternak  ruminansia  (Van  Soest,  1982).  Church  (1984) 

menyatakan  bahwa  penentuan  kecernaan  dengan  metode  in-vitro ini  memiliki 

kelebihan dibanding metode lain karena jumlah sampel yang digunakan kecil dan 

dapat menentukan kecernaan banyak sampel dalam waktu relatif singkat.

Prinsip teknik in-vitro adalah usaha simulasi atau meniru proses in-vivo di 

dalam rumen dengan menggunakan tabung tabung fermentor yang berisi cairan 

rumen yang diperoleh dari ternak ruminansia (sapi, kambing, domba dan kerbau) 

berfistula. Keuntungan utama metode ini adalah waktu lebih singkat, biaya lebih 

murah,  berkurangnya  pengaruh  ternak  dan  dapat  dikerjakan  dengan  banyak 

sampel  sekaligus,  sedangkan  salah  satu  kekurangannya  adalah  tidak 

mempertimbangkan masalah palatabilitas pakan yang diuji. Teknik ini bertujuan 

mempelajari proses fermentasi dan sejumlah proses lainnya yang terjadi karena 

aktivitas mikrobial dalam rumen (Soebarinoto dkk., 1991).
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Pengukuran  kecernaan  dengan  meniru  kondisi  didalam alat  pencernaan 

ternak  yang  dikerjakan  dalam  kondisi  laboratorium  yang  dikontrol  manusia, 

sangat  mungkin  dijumpai  beberapa  hal  yang  dapat  menjadi  sumber  variasi. 

Sumber  variasi  tersebut  antara  lain  adalah  ukuran  dan  jumlah  sampel  yang 

digunakan (Tilley & Terry, 1963 yang dimodifikasi oleh Van der Meer, 1980).
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November 

2007 yang pelaksanaannya meliputi:

1. Analisis  kandungan  nutrien  dan  kecernaan  in-vitro dilakukan  di 

Laboratorium  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  Fakultas  Peternakan 

Universitas Brawijaya.

2. Pembuatan  tongkol  jagung  urea  Amoniasi  dilakukan  di  Laboratorium 

Lapang  Sumber  Sekar  yang  berlokasi  di  Kecamatan  Dau,  Kabupaten 

Malang.

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan untuk penelitian ini meliputi:

1. Bahan

a. Tongkol  jagung  (Zea  mays),  yang  didapat  dari  pabrik  penggilingan 

jagung di Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto

b. Urea produksi PT. Petrokimia Gresik dengan kandungan 46% N

c. Cairan  rumen  sapi  PFH  betina  berfistula  (1  ekor)  yang  diambil  dari 

Laboratorium Lapang  Sumber  Sekar,  yang diberi  pakan hijauan yaitu 

rumput  gajah  (Pennisetum  purpureum)  dan  konsentrat  ((ampas  tahu 

(Glycine max), bekatul (Oryza sativa)).
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d. Urin sapi limousin yang diambil dari ternak sapi potong di Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar.

2. Bahan kimia untuk Analisis Proksimat

1. H2SO4 95-97%

2. H2SO4 0,1 N

3. Katalisator (Selenium germish)

4. Aquades

5. NaOH 40%

6. NaOH 0,1 N

7. Indikator Phenolphthalein dan Methylen red.

3. Bahan kimia untuk pengukuran kecernaan in-vitro

1. Cairan rumen dari ternak sapi di Laboratorium Lapang Sumber Sekar

2. Larutan buffer McDougall : Na2HPO4, NaHCO3, NaCl, KCl dan aquades

3. MgCl2 6% dan CaCl2  4%

4. Larutan:  - HCl 

      - Pepsin.

4. Peralatan

a. Seperangkat  alat  untuk  urea  amoniasi:  polybag,  timbangan,  ember, 

pengaduk, gelas ukur dan pisau.

b. Seperangkat alat  untuk analisis  proksimat  : timbangan analitik,  cawan 

porselen, oven 60 0C dan 110 0C, tanur 600 0C, eksikator, labu Kjeldahl, 

alat destruksi, tabung destilasi, beaker glass, dan alat titrasi.
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c. Seperangkat alat untuk analisis kecernaan in-vitro: erlenmeyer, magnetic  

styrer, timbangan analitik,  tabung fermentor,  sentrifuge, inkubator dan 

dispenser.

d. Seperangkat  alat  untuk  mengambil  cairan  rumen  :  Syringe/spuith,  

thermos dan thermometer.

3.3. Metode Penelitian

Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  percobaan 

yang dirancang dengan menggunakan  Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 

pola Faktorial terdiri dari  2 faktor yaitu faktor I penggunaan urea (2%, 4%, 6%) 

dari  bahan  segar  dan  faktor  II  penggunaan  urin  (0%,  0,5%).  Persentase 

penggunaan urea dan urin dari berat tongkol jagung segar, lama pemeraman 10 

hari, dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Adapun rancangan 

perlakuannya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Bentuk rancangan perlakuan urea amoniasi pada tongkol jagung

Tongkol+urea Urin Ulangan 
1 2 3

T2% U0% T2 U0 T2 U0 T2 U0 
U0,5% T2 U0,5 T2 U0,5 T2 U0,5 

T4% U0% T4 U0 T4 U0 T4 U0 

U0,5% T4 U0,5 T4 U0,5 T4 U0,5 

T6% U0% T6 U0 T6 U0 T6 U0 

U0,5% T6 U0,5 T6 U0,5 T6 U0,5
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Proses pembuatan urea amoniasi dapat dilihat pada gambar 2  sebagai berikut:

Gambar 2. Proses Pembuatan Urea Amoniasi Tongkol Jagung (Ibrahim et al, 
1986).

Perbandingan jumlah air dan urea yang digunakan dalam proses amoniasi 

berkisar 1,5: 1, penggunaan urea berdasarkan bahan segar karena lebih aplikatif 

diterapkan dimasyarakat. Penutupan tongkol jagung yang semi-anaerob dilakukan 

agar mikroba dapat beraktivitas secara optimal dalam menghasilkan urease.

3.4. Variabel Pengamatan

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu:

1. Kandungan nutrien yang meliputi BK, BO dan PK.

2. Kecernaan  in-vitro BK  dan  BO  dengan  menggunakan  metode  yang 

dikembangkan oleh Tilley dan Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van 

der  Meer  (1980).  Adapun  cara  mengukur  kecernaan  in-vitro dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:

     
     BK sampel – (BK residu – BK blanko)

KcBK =    x 100%
   BK sampel
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- Ditempatkan pada ruangan teduh
- Ditutupi dengan plastik agar urea tidak menguap 

sampai tertutup semua (semi-anaerob) agar 
mikroba dapat menghasilkan urease

- Diperam selama 10 hari

- Digrinding kasar
- Ditimbang masing-masing 5kg tiap perlakuan dan 

ulangan
- Ditambahkan air 5kg dan ditambah urea dan urin 

sesuai perlakuan
- Dicampur antara tongkol jagung dan air sesuai 

perlakuan

Tongkol Jagung

Tongkol Jagung Perlakuan

Tongkol Jagung Amoniasi



    
    BO sampel – (BO residu – BO blanko)

KcBO =    x 100%
   BO sampel

Keterangan :
BK sampel     = berat sampel awal x %BK sampel

BK residu     = (berat cawan + residu + kertas saring setelah di oven 

105 0C) – (berat   cawan + kertas saring)

BO sampel     = BK sampel x %BO sampel

BO residu     = BK residu – (berat cawan + residu setelah ditanur 

5500C).

3.5. Analisis Statistik

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis  dengan menggunakan 

analisis  ragam dengan menggunakan  model  matematik untuk Rancangan Acak 

Lengkap pola Faktorial menurut Yitnosumarto (1991) yaitu :

( ) εα ββαµ ijkijjiijkY ++++=

Dimana : Y ijk  = nilai pengamatan pada suatu percobaan ke-k yang  
memperoleh kombinasi perlakuan ij (taraf ke-i dari 
penggunaan urea dan taraf ke-j dari penggunaan 
urin)

 µ     = nilai tengah populasi
 α i    = pengaruh aditif taraf ke-i dari penggunaan urea
 β j    = pengaruh aditif taraf ke-j dari penggunaan urin

)( βα ij  = pengaruh interaksi  taraf ke-i penggunaan urea dan 
taraf  ke-j dari penggunaan urin

  ε ijk  = pengaruh galat  percobaan ke-k yang  memperoleh 

kombinasi perlakuan ke-ij.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan Nutrien Tongkol Jagung

Tongkol jagung yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kandungan 

nutrien  yaitu  BK  55,30%,  BO  96,56%,  PK  4,38%,  dengan  pH  awal  7,85. 

Kandungan nutrien pada masing – masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kandungan Nutrien Pada Masing-Masing Perlakuan setelah Amoniasi

Perlakuan BK Kandungan nutrien (%BK)
BO PK PK*

pH

T2U0 24,62 96,35 5,10 9,88 8,115
T2U0,5 26,31 96,83 4,96 11,29 8,145

T4U0 27,46 96,78 5,09 15,49 8,125
T4U0,5 29,54 96,63 5,40 16,90 8,375

T6U0 23,93 96,74 4,97 21,10 8,480
T6U0,5 24,09 96,92 5,40 22,50 8,620

PK*: asumsi  PK yang terkandung dalam bahan-bahan (tongkol  jagung 4,38%, 
urea 287,5%) dan digunakan sebagai pembanding efisiensi penggunaan N.

Berdasarkan  hasil  analisis  proksimat  diketahui  bahwa  kandungan  BK 

tongkol jagung dari masing-masing perlakuan cenderung berbeda, namun dari tiap 

perlakuan  terjadi  peningkatan  setelah  penambahan  urin,  hal  ini  kemungkinan 

disebabkan  pengaruh  aktivitas  urease  dalam  mengubah  urea  dan  air  menjadi 

senyawa lain sehingga terjadi sebagian senyawa tersebut mengalami penguapan 

dan sebagian besar terbuang bebas sehingga BK tongkol jagung menjadi  lebih 

tinggi.
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Proses  urea  amoniasi  dapat  meningkatkan  PK  tongkol  jagung, hal  ini 

disebabkan karena  N dalam urea  dan  urin  sebagian  tertahan pada  jaringan sel 

tongkol  jagung.  Perlakuan  T2 tanpa  penggunaan  urin kandungan  PKnya  lebih 

tinggi dibanding dengan perlakuan menggunakan urin, hal ini kemungkinan urea 

terhidrolisis  dengan  baik,  namun  NH3  yang  tertangkap  dalam  tongkol  jagung 

relatif  kecil  dan  banyaknya  NH3 yang  terbuang sebagai  akibat  aktifitas  urease 

yang relatif cepat sehingga N yang tertangkap dalam jaringan  lebih rendah karena 

daya  tangkap jaringan tongkol  jagung yang berbeda-beda.  Kandungan PK rata 

rata  pada  tiap  perlakuan  tidak  jauh berbeda,  hal  ini  disebabkan N dalam urin 

memberikan  kontribusi  dalam  meningkatkan  kandungan  PK  tongkol  jagung. 

Secara  umum proses  urea  amoniasi  dalam penelitian  ini  menunjukkan  kurang 

efisiennya  penggunaan  N dari  urea,  yang  dapat  dilihat  dari  hasil  PK dan PK 

asumsi  seperti  terlihat  pada tabel 7.  Hal ini  disebabkan banyak N yang hilang 

karena penguapan selama proses amoniasi.

Peningkatan  pH  merupakan  indikasi  keberhasilan  proses  urea  amoniasi 

karena  dengan  meningkatnya  pH  sebagai  pentunjuk  terbentuknya  garam 

ammonium  hidroksida  NH4(OH)  yang  bersifat  basa,  yaitu  akibat  reaksi  NH3 

dengan gugus asetil bahan sehingga pH meningkat menjadi 8-9.

Urin selain sebagai sumber N, juga sebagai sumber urease yang berperan 

dalam proses urea amoniasi yaitu membantu memecah urea menjadi NH3 sehingga 

menyebabkan  suasana  menjadi  basa.  Pada  Tabel  7  dapat  dilihat  bahwa 

penambahan urin mampu meningkatkan pH lebih tinggi dibandingkan perlakuan 

dengan  menggunakan  urea  saja,  hal  ini  disebabkan  aktivitas  urease  dalam 
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memecah urea berjalan optimal.  Hal ini sesuai dengan Kumar, et al (1988) yang 

menyatakan  bahwa  salah  satu  indikasi  yang  dapat  membuktikan  terjadinya 

hidrolisis urea adalah adanya perubahan pH yaitu meningkatnya proses alkalisasi. 

4.2 Kecernaan In-Vitro 

4.2.1 Pengaruh Tingkat Penggunaan Urea untuk Amoniasi

Tingkat penggunaan urea memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap 

nilai  KcBK  dan  KcBO secara  in-vitro,  hal  ini  seiring  dengan  meningkatnya 

pengunaan  urea  maka  semakin  tinggi  pula  KcBK  dan  KcBO-nya  (Tabel  8), 

kemungkinan  hal  ini  disebabkan  karena  NH3  cukup  mampu  memecah  ikatan 

lignoselulosa dan lignohemiselulosa yang terdapat pada tongkol jagung. 

Tabel 8. Nilai KcBK dan KcBO secara in-vitro berdasar tingkat penggunaan urea.

Perlakuan urea KcBK (%) KcBO (%)

0% 48,98 ± 0,946a 50,28 ± 2,43a

2% 50,51 ± 1,59 a 51,77 ± 2,13 a

4% 52,01 ± 1,27 ab 52,90 ± 1,33 ab

6% 54,30 ± 0,85 b 55,24 ± 1,00 b

Keterangan:  a-b  superskrip  yang berbeda  pada  kolom yang  sama  menunjukkan 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).

Dari data tabel 8 tersebut KcBK dan KcBO terjadi peningkatan disebabkan 

karena  akibat  dari  proses  urea  amoniasi  yang  dilakukan  pada  tongkol  jagung 

sehingga  terjadi  perenggangan  ikatan  antara  lignin  dengan  selulosa  dan 

hemiselulosa. Peningkatan KcBK dan KcBO ini dapat dijadikan sebagai indikasi 

bahwa proses urea amoniasi berjalan secara optimal, sehingga NH3 yang terbentuk 

dapat  terfiksasi  dalam jaringan tongkol jagung dan pada akhirnya  selulosa dan 

hemiselulosa  mudah  terdegradasi  oleh  mikroba  rumen.  Hal  ini  sesuai  dengan 
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Brownson  (2007)  yang  menyatakan  bahwa  amonasi  dapat  meningkatkan 

kecernaan bahan kering secara in-vitro jerami dari 8% menjadi 15% unit, dengan 

membandingkan  struktur  jerami  sebelum proses  amoniasi  sehingga  fermentasi 

oleh mikroba rumen dapat meningkat. Hal ini juga dijelaskan Saadullah, Haque & 

Dolberg  (1981)  bahwa  amoniasi  akan  meningkatkan  kecernaan  in-vitro bahan 

kering  jerami  padi  dari  11%  menjadi  15%  unit  dan  bahan  organik  dari  9% 

menjadi 12% unit. Disebutkan pula oleh Hadjipanayiotou, et al (1997) kecernaan 

bahan organik meningkat dari 6% menjadi 14,6% unit setelah perlakuan.

Menurut Ikhsan (2007), teknik amoniasi dapat meningkatkan kualitas gizi 

jerami  padi  serta  urea  mampu  berperan  dalam  memuaikan  serat  selulosa. 

Pemuaian  ini  memudahkan  penetrasi  enzim  selulase  dan  meningkatkan 

kandungan protein  kasar  melalui  peresapan nitrogen dalam jerami  padi.  Smith 

(1984)  menjelaskan  bahwa  perlakuan  urea  amoniasi  lebih  efektif  untuk 

pemanfaatan limbah pertanian, dalam hal ini ketersediaan limbah pertanian cukup 

melimpah  (jerami  gandum,  jerami  padi,  batang  jagung,  millet  dan  batang 

sorghum).  Amoniasi  (5% urea)  mampu  meningkatkan  KcBK jerami  padi  dari 

43% menjadi 54%, batang jagung dari 49% menjadi 57%, dan batang sorghum 

dari  47% menjadi  65%.  Tejada,  Beatriz  and  Cabezas  (1979),  amoniasi  dapat 

meningkatkan kecernaan in-vitro jerami gandum dari 37,7% menjadi 43,4% (urea 

6%). Alhassan and Aliyu (1991) penggunaan urea 4% pada masa pemeraman 1 

minggu menghasilkan KcBK maksimum pada amoniasi jerami jagung.

Diana  (2007)  juga  menjelaskan  bahwa  amoniasi  dapat  meningkatkan 

kecernaan  BK  dan  BO,  hal  ini  disebabkan  urea  dapat  melarutkan  sebagian 
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komponen serat kasar termasuk silika yang dapat mengakibatkan ketersediaan zat 

makanan untuk dicerna semakin tinggi karena urea dapat  melonggarkan ikatan 

lignoselulosa  sehingga  akan  meningkatkan  kecernaan  bahan  kering,  bahan 

organik dan dinding sel, sehingga meningkatkan TDN (Total Digestible Nutrient) 

dan DE (Digestible Energy). Doyle, davendra, and Pearce (1986) perlakuan alkali 

bertujuan untuk memecah atau menghidrolisis ikatan ester antara lignin, selulosa 

maupun hemiselulosa.  Aksi ini menyebabkan meningkatnya daya larut selulosa 

dan  hemiselulosa  dan  juga  meningkatkan  daya  pengembangan  atau  swelling  

capacity dinding sel sehingga akan meningkatkan kecernaan bahan pakan.

Hubungan antara perlakuan urea dengan KcBK dan KcBO pada amoniasi 

dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Grafik hubungan penggunaan urea dengan KcBK dan KcBO.

Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa melihat pola kenaikan KcBK dan 

KcBO dari penggunaan urea ternyata penggunaan urea sampai 6% masih terlihat 

terus  meningkat,  dengan  kata  lain  penggunaan  urea  6%  belum  optimal  pada 

proses amoniasi  tongkol jagung, situasi  ini  berbeda pada amoniasi  jerami padi 
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yang dilaporkan Smith (1984) bahwa penggunaan urea pada amoniasi jerami padi 

yang efektif  yaitu  berkisar  4%-5%. Oleh karena  itu  perlu  dilakukan penelitian 

lebih lanjut yang menggunakan urea lebih dari 6% untuk proses amoniasi tongkol 

jagung.

4.2.2  Pengaruh Penambahan Urin dalam Proses Urea Amoniasi

Pada tabel 9 terlihat bahwa penggunaan urin dalam proses amoniasi cukup 

memberikan pengaruh yaitu ditandai dengan meningkatnya KcBK dan KcBO dari 

tongkol jagung, 

Tabel  9.  KcBK  dan  KcBO  in-vitro urea  amoniasi  tongkol  jagung  dengan 
penambahan urin

Perlakuan urin KcBK (%) KcBO (%)
0% 51,24 ± 2,25 a 52,39 ± 2,25 a

0,5% 53,30 ± 2,02 b 54,22 ± 1,91 b

Keterangan: a-b superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05).

Mader (1988) yang menyatakan bahwa selain urin sebagai sumber enzim 

urease, urin dari ternak sapi juga terdapat urea sebesar 30 gram/1500 ml urin dan 

NH3  1-2 gram/1500 ml urin, sehingga dengan penambahan urin akan membantu 

kontribusi  penyediaan  urea  dalam  proses  amoniasi.  Urease  akan  membantu 

mempercepat perombakan urea menjadi NH3 sehingga  proses amoniasi berjalan 

lebih cepat dan diharapkan NH3 terfiksasi  dalam jaringan tongkol jagung lebih 

efektif. Selanjutnya akan mampu meningkatkan KcBK dan KcBO tongkol jagung. 
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4.2.3 Pengaruh Kombinasi Perlakuan Urea dan Urin

Pada proses amoniasi  semakin tinggi  penggunaan urea dan penggunaan 

urin akan meningkatkan kualitas tongkol jagung yang dapat dilihat pada gambar 4 

dan 5.

Gambar 4. Grafik hubungan penggunaan urea dan urin 0,5% terhadap KcBK.

Gambar 5. Grafik hubungan penggunaan urea dan urin 0,5% terhadap KcBO.
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Dari gambar 4 dan 5 dapat dijelaskan hubungan antara amoniasi dengan 

menggunakan urea dan penambahan urin. Nilai KcBK dan KcBO amoniasi pada 

penggunaan  urea  4%  dan  penambahan  urin  0,5%  lebih  tinggi  dibandingkan 

dengan penggunaan urea 6% tanpa  penggunaan urin.  Hal  ini  mengindikasikan 

bahwa penggunaan urea 4% dan urin 0,5% lebih efisien dibanding penggunaan 

urea  6%  tanpa  urin  dalam  meningkatkan  KcBK  dan  KcBO  tongkol  jagung 

sehingga lebih  menghemat  biaya  yang dikeluarkan oleh peternak  untuk proses 

urea amoniasi karena urin selalu tersedia didalam suatu usaha peternakan.

Pada gambar 5 penambahan urin 0,5% mampu meningkatkan KcBO yaitu 

pada  penggunaan urea  2% meningkat  2,77%, penggunaan urea  4% meningkat 

5,46%,  penggunaan  urea  6%  meningkat  2,33%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa 

penambahan  urin  0,5%  lebih  efektif  untuk  perlakuan  amoniasi  dengan 

penggunaan 4% urea, pada perlakuan urea 2% peningkatan KcBO rendah hal ini 

kemungkinan disebabkan penambahan urin 0,5% terlalu tinggi sehingga pengaruh 

urin  kurang  efektif,  sedangkan  penambahan  urin  pada  penggunaan  urea  6% 

memberikan respon peningkatan KcBO lebih rendah, hal ini disebabkan level urin 

sangat terbatas sehingga interaksi belum terlihat dengan baik.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses  amoniasi  dapat  meningkatkan  KcBK  dan  KcBO  tongkol  jagung 

secara in-vitro serta meningkatkan kandungan PK-nya.

2. Penambahan urin 0,5% pada amoniasi tongkol jagung dapat meningkatkan 

KcBK dan KcBO.

3. Penggunaan urea 6% pada amoniasi  tongkol  jagung belum menunjukkan 

hasil  kecernaan  yang  optimal  karena  grafik  masih  menunjukkan 

peningkatan yang tajam.

5.2 Saran

Penggunaan urea 4% dan penambahan urin 0,5% lebih efektif digunakan 

dibandingkan urea 6% tanpa urin dalam proses amoniasi, sehingga lebih aplikatif 

untuk menghemat biaya peternak. Namun demikian perlu dipertimbangkan dari 

aspek ekonomi  antara  biaya  yang  dikeluarkan  untuk  urea  dengan peningkatan 

kecernaan.
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Lampiran 1.  Prosedur pengukuran kecernaan in-vitro sesuai petunjuk Tilley 
dan Terry yang dimodifikasi oleh Van Der Meer (1980).

1. Mempersiapkan larutan buffer McDougall’s yang mempunyai komposisi yang 

sama dengan saliva rumen yaitu  NaHCO3 49 gram, NaHPO4.12 H2O 46,50 

gram, NaCl 2,35 gram dan KCl 2,85 gram yang dilarutkan dengan aquades 

sampai volumenya mencapai 1 liter dan larutan MgCl2 6% yang dibuat dengan 

cara menimbang 6 gram MgCl2 kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 

ml  dan  dilarutkan  dengan  40  ml  aquades  sampai  homogen.  Setelah  itu 

ditambahkan larutan CaCl2 4% yang dibuat dengan cara yang sama dengan 

pembuatan larutan MgCl2 hanya saja CaCl2 ditimbang sebanyak 4 gram.

2. Larutan buffer McDougall’s dimasukkan dalam storage flask berstirer, ditaruh 

di alat pemanas dan dialiri gas CO2.

3. Mengambil  cairan  rumen  kemudian  disaring,  diletakkan  dalam termos  dan 

dipindahkan  ke  dalam  storage  flask  yang  telah  berisi  larutan  buffer. 

Perbandingan  larutan  buffer  dengan  cairan  rumen  adalah  4  :  1.  Kondisi 

campuran buffer  dan cairan rumen ini  harus pada pH 6,9-7,0 dengan suhu 

38-39 oC.

4. Menimbang sampel kering udara yang akan diuji ± 0,5 gram, dimasukkan ke 

dalam  tabung  fermentor  dan  dimasukkan  ke  dalam  inkubator  38-39  oC 

(±1 hari sebelum pelaksanaan).

5. Mengambil  50  ml  larutan  campuran  cairan  rumen  dan  larutan  buffer, 

dimasukkan ke dalam tabung fermentor yang telah berisi sampel dan tabung 

fermentor kosong (blanko) dengan menggunakan dispencer dan segera ditutup 
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dengan sumbat  karet  yang  dilapisi  dengan  bunsen valve.  Sebelum ditutup, 

terlebih dahulu dialiri dengan gas CO2.

6. Tabung-tabung fermentor diletakkan dalam inkubator 39  oC selama 48 jam 

dan dikocok setiap 4 jam sekali

7. Setelah 48 jam, tabung fermentor diambil dari inkubator dan direndam dalam 

air es untuk menghentikan aktifitas mikroba,  kemudian disentrifuge dengan 

kecepatan 2500 rpm selama 15 menit.

8. Mempersiapkan larutan HCl-pepsin dengan cara memasukkan 2 gram pepsin 

ke dalam  erlenmeyer  2000 ml,  kemudian ditambahkan sedikit  demi sedikit 

HCl 0,1 N sambil dikocok sampai volume 1 liter.

9. Cairan supernatan dibuang dan residu sampel ditambah dengan 50 ml larutan 

HCl-pepsin, kemudian dimasukkan kembali ke dalam inkubator suhu 39  oC 

selama 48 jam tanpa penutup bunsen valve, tanpa CO2 dan tanpa dikocok.

10. Setelah  48  jam,  tabung  diambil  dan  cairan  disaring  dengan  menggunakan 

kertas  saring  bebas  abu  whatman 41  Ø  0,11 mm  yang  sebelumnya telah 

diketahui beratnya, dilipat dan dimasukkan ke dalam cawan yang sebelumnya 

telah dipanaskan dalam oven 105  oC selama 1,5 jam dan ditimbang. Cawan 

dan  residu  dikeringkan  dalam  oven  105  oC  selama  12  jam,  kemudian 

didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Cawan yang berisi kertas kering 

dan residu dimasukkan ke dalam tanur 550  oC sampai berwarna putih atau 

abu-abu, kemudian didinginkan dan ditimbang.

11. Prosedur pengukuran kecernaan PK secara in vitro sama dengan pengukuran 

kecernaan  BK  tetapi  cawan  dan  residu  dikeringkan  dalam  oven  60  oC, 
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kemudian didinginkan dalam eksikator dan dianalisis proksimat sesuai dengan 

prosedur penetapan kadar protein kasar.

Nilai  kecernaan  BK  dan  BO  secara  in-vitro  dapat  diketahui  dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:

KcBK = %100)( X
BKsampel

BKblankoBKresiduBksampel −−

KcBO = %100)( X
BOsampel

BOblankoBOresiduBOsampel −−

Keterangan:

BK sampel      = berat sampel awal x % BK sampel
BK residu = (berat cawan + residu setelah dioven 105 oC) – (berat cawan + 

    kertas saring)
BO sampel = BK sampel x % BO sampel
BO residu = BK residu - [(berat cawan + residu setelah ditanur 550 oC) – 

   (berat cawan + kertas saring)]
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Lampiran 2. Penetapan Kadar Bahan Kering Udara (AOAC, 1980).

Prosedur pengukuran bahan kering udara adalah sebagai berikut :

a. Kertas ditimbang dengan berat A gram dan ditambahkan sampel sebanyak 

150-200 gram, kemudian ditimbang kembali dengan berat B gram.

b. Kertas  dan  sampel  dimasukkan  kedalam  oven  dengan  suhu  60-70  oC 

sampai diperoleh berat konstan.

c. Sampel  dikeluarkan  dari  oven  dan  diangin-anginkan  selama  2-3  jam, 

kemudian ditimbang dengan berat C gram.

Perhitungan :

Kadar BK udara = 
BC
AC

−
−

 x 100 %
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Lampiran 3. Penetapan Kadar Bahan Kering (AOAC, 1980).

Prosedur pengukuran bahan kering adalah sebagai berikut :

a. Cawan porselin dimasukkan dalam oven 105 oC selama 1 jam.

b. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator selama 1 jam

c. Cawan ditimbang dengan teliti, misal berat A.

d. Sampel  dimasukkan dengan berat  5 gram kedalam cawan, dan timbang 

kembali.  Misal  beratnya  B gram.  Kemudian  dimasukkan kedalam oven 

105 oC selama 4 jam.

e. Cawan  diambil,  dimasukkan  dalam  eksikator  selama  1  jam,  kemudian 

ditimbang beratnya, misal beratnya C gram

Perhitungan :

Kadar BK = 
AB
AC

−
−

 x 100 % 

Kadar BK sesungguhnya= 
100

hnyaBKsesunggu
 x BK udara

Keterangan :

A = berat cawan
B = berat cawan + sampel
C = berat cawan + sampel setelah dioven
BK = bahan kering
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Lampiran 4. Penetapan Kadar Bahan Anorganik (abu) (AOAC, 1980).

Prosedur pengukuran bahan anorganik (abu) adalah sebagai berikut :

a. Ambil al-disks dan dimasukkan ke dalam tanur (600 oC) selama 1 jam.

b. Setelah  dimasukkan  ke  tanur  al-disks  dimasukkan  ke  eksikator  dan 

didiamkan selama 1 jam.

c. Al-disks ditimbang misal dengan berat A gram. Sampel diambil  dengan 

dan  dimasukkan  kedalamnya  dengan berat  3-5 gram,  misal  beratnya  B 

gram.

d. Sampel dan al-disks dimasukkan ke dalam tanur selama 4 jam.

e. Al-disks diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam misal 

beratnya C gram.  

Kadar abu = 
AB
AC

−
−

 x 100 %

Kadar BO = 100% - kadar abu

Keterangan :

A = Al-disks
B = Al-disks + sampel
C = Al-disks + sampel setelah masuk tanur.
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Lampiran 5. Penetapan Kadar Protein Kasar (AOAC, 1980).

Prosedur pengukuran kadar protein kasar adalah sebagai berikut :

1. Destruksi

a. Timbang kertas minyak, misal berat A gram. Sampel diambil kira-

kira 0,3 gram untuk bahan yang mengandung protein rendah dan 

0,2 untuk protein tinggi, dan dituangkan ke dalam kertas minyak, 

ditimbang lagi dengan misal berat B gram. Sampel dimasukkan ke 

dalam labu kjedahl. 

b. Ditambahkan  1,4  gram  katalisator  dan  batu  didih,  kemudian 

ditambahkan  H2SO4 pekat  (di  dalam  lemari  asam)  dengan 

menggunakan dispenser.

c. Didestruksi  sampai  warna  menjadi  hijau.  Dibiarkan  menjadi 

dingin.

d. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok dan masukkan 

ke dalam Erlenmeyer 300 ml.

2. Destilasi

a. Diambil beaker glass 300 ml, diisi dengan H2SO4 0,1N sebanyak 25 

ml dengan menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes indicator 

mix,  warna  menjadi  ungu,  kemudian  beaker  glass  diletakkan  di 

bawah destilasi ( ujung alat destilasi harus masuk ke dalam cairan 

penampung, agar tidak ada NH3 yang hilang).

b. Untuk destilasi ditambahkan 20 ml NaOH 40% dalam Erlenmeyer 

hasil destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang 

hilang) pasang dalam alat destilasi.
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c. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam Erlenmeyer 100 ml.

3. Titrasi 

a. Beaker glass yang berisi hasil destilasi dititrasi dengan NaOH 0,1N 

sampai  warnanya  berubah  menjadi  hijau  jernih,  misal  jumlah 

NaOH untuk titrasi C ml.

b. Blanko dibuat caranya sama tetapi tidak memakai sampel (misal 

untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1N)

Perhitungan :

PK = 
AB

xNaOHxxNCD
−

− 25,6014,0.)(
x 100%

Keterangan :

A = berat kertas minyak
B = berat kertas minyak +sampel
C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel
D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko
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Lampiran 6. Prosedur Pengukuran pH

Prosedur pengukuran pH adalah sebagai berikut:

1.  Mengambil 50g sampel untuk masing-masing perlakuan lalu dibekukan dalam 

freezer sampai pengujian akan dilakukan. sampel beku dipotong-potong atau 

digiling dengan blender  selama 15-30 detik  lalu  dicampur dan selanjutnya 

dipakai sebagai sampel uji.

2.  Memanaskan  aquades  sebanyak  100  ml  untuk  tiap  perlakuan  sampai 

mendidih kemudian didinginkan sampai suhu sekitar 250C.

3.  Pengukuran pH dilakukan dengan diawali mempersiapkan pH meter dengan 

menghidupkan knop listriknya selama 10 menit.

4.  Mempersiapkan  larutan  buffer  ke  dalam  gelas  yang  mudah  dimasuki  pH 

meter.

5. Mengambil  pH meter,  dilepaskan alat  penutup elektrodanya,  lalu elektrode 

dimasukkan  ke  dalam  buffer.  Larutan  buffer  dilaksanakan  pengukuran 

dengan cara menghidupkan knop listrik yang ada.

6. Jika pH meter menunjukkan pH kurang atau lebih dari pH ketentuan buffer 

maka harus  dilaksanakan penetapan dengan cara mengatur  melalui  tombol 

increase sampai pH meter menunjukkan pH yang semestinya.

7. Kemudian pH meter dimatikan terlebin dahulu sambil mempersiapkan bahan 

yang diukur.

8. Mempersiapkan  pengukuran  pH  sampel dengan  cara  memasukkan  10  g 

sampel ke dalam erlenmeyer. Ditambah dengan 100 ml aquades bersuhu 250C 

yang  telah  disiapkan,  lalu  diaduk  selama  10  menit,  kemudian  dibiarkan 

sampai tenang kurang lebih 15 menit.
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9. Membuka elektroda pH meter, lalu dilakukan pengukuran pH pada sampel, 

masing-masing diulangi 3 kali, sebelum dan sesudah pelaksanaan pengukuran 

masing-masing ulangan dilakukan pencucian elektrode dan dikeringkan.
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Lampiran 7.  Data Analisis Ragam Kecernaan Bahan Kering

KcBK

Percobaan Perlakuan
Perlakuan I II III Total Rataan 

T2U0 49,48 52,95 47,60 150,03 50,01 ± 2,72
T2U0,5 51,42 50,52 51,09 153,02 51,01 ± 0,45
T4U0 51,47 52,04 48,26 151,77 50,59 ± 2,04
T4U0,5 53,29 52,99 53,99 160,27 53,42 ± 0,51
T6U0 52,29 53,38 53,71 159,38 53,13 ± 0,74
T6U0,5 55,66 56,32 54,44 166,43 55,48 ± 0,96

940,89

Data Perlakuan

Faktor A Faktor B
U0 U0,5

Total Rataan

T2 150,03 153,02 303,05 50,51
T4 151,77 160,27 312,04 52,01
T6 159,38 166,43 325,80 54,30

Total 461,17 479,72 940,89
Rataan 51,24 53,30

FK =       
rab
Y 2

= 49181,69

JK Total =     FKY
ijk

ijk −∑ 2 =  92,52306646

JK Perlakuan =  
FK

r

Y
ij

ij

−
∑ 2

=  65,59

JK Galat = JKT - JKP = 26,93

JK A =   
FK

rb

a
i

i

−
∑ 2

= 43,77

JK B =  
FK

ra

b
i

i

−
∑ 2

= 19,10

JK AB = JKP – JKA –JKB = 2,72
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Lanjutan lampiran 7

KT A = JKA/(a-1) = 21,89

KT B = JKB/(b-1) = 19,10

KT AB =JKAB/((a-1)(b-1)) = 1,36

Tabel Analisis Sidik Ragam

SK db JK KT F Hitung F Tabel
5% 1%

Perlakuan 5 65,59 - -    
A 2 43,77 21,89 9,75 ** 3,88 6,93
B 1 19,10 19,10 8,51 * 4,75 9,33

AB 2 2,72 1,36 0,61 tn 3,88 6,93
Galat 12 26,93 2,24     

TOTAL 17 92,52      
** = sangat nyata (P<0,01)
*  = nyata (P<0,05)
tn =  tidak nyata

(A) Perhitungan Uji BNT 1% Penggunaan Urea Terhadap Amoniasi
BNT 1% 1,523667

Perlakuan Rataan Notasi
T2 50,50845 a
T4 52,00585 ab
T6 54,30038 b

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda kearah kolom 
                    menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)

Kesimpulan:  Amoniasi  dengan  menggunakan  urea  6%  memberikan  pengaruh 
terhadap  KcBK  yang  paling  tinggi  tetapi  tidak  berbeda  dengan 
penggunaan urea 4%.

(B) Perhitungan Uji BNT 5% Penggunaan Urine Terhadap Amoniasi
BNT 5% 1,630149

Perlakuan Rataan Notasi
U0 51,24141 a
U0,5 53,30171 b

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda kearah kolom 
                    menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05)

Kesimpulan:  Amoniasi  dengan menggunakan  urin  0,5% memberikan  pengaruh 
terhadap KcBK yang paling tinggi.
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Lampiran 8.  Data Analisis Ragam Kecernaan Bahan Organik

KcBO
Percobaan Perlakuan

Perlakuan I II III Total Rataan 
T2U0 50,88 53,46 48,85 153,19 51,06 ± 2,31
T2U0,5 54,69 50,97 51,78 157,44 52,48 ± 1,96
T4U0 51,32 52,93 50,23 154,48 51,49 ± 1,36
T4U0,5 53,21 55,73 53,96 162,91 54,30 ± 1,29
T6U0 53,07 54,94 55,81 163,81 54,60 ± 1,40
T6U0,5 55,56 56,56 55,52 167,64 55,88 ± 0,59

   959,48

Data Perlakuan

Faktor A Faktor B
U0 U0,5

Total Rataan

T2 153,19 157,44 310,64 51,77
T4 154,48 162,91 317,39 52,90
T6 163,81 167,64 331,45 55,24

Total 471,49 487,99 959,48
Rataan 52,39 54,22

FK =       
rab
Y 2

= 51144,19

JK Total =     FKY
ijk

ijk −∑ 2 =  84,87

JK Perlakuan =  
FK

r

Y
ij

ij

−
∑ 2

=  54,90

JK Galat = JKT - JKP =  29,98

JK A =   
FK

rb

a
i

i

−
∑ 2

= 37,60

JK B =  
FK

ra

b
i

i

−
∑ 2

= 15,13

JK AB = JKP – JKA –JKB = 2,16
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Lanjutan lampiran 8

KT A = JKA/(a-1) = 18,80

KT B = JKB/(b-1) = 15,14

KT AB =JKAB/((a-1)(b-1)) = 1,08

Tabel Analisis Sidik Ragam

SK db JK KT F hitung F tabel
5% 1%

Perlakuan 5 52,39 - -    
A 2 37,60 18,80 7,53 ** 3,88 6,93
B 1 15,13 15,13 6,06 * 4,75 9,33

AB 2 2,16 1,08 0,43 tn 3,88 6,93
Galat 12 29,98 2,50     
Total 17 84,87      

** = sangat nyata (P<0,01)
*  = nyata (P<0,05)
tn =  tidak nyata

(A) Perhitungan Uji BNT 1% Penggunaan Urea Terhadap Amoniasi
BNT 1% 1,6959057

Perlakuan Rataan Notasi
T2 51,77281 a
T4 52,897623 ab
T6 55,242344 b

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda kearah kolom 
                    menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01)

Kesimpulan:  Amoniasi  dengan  menggunakan  urea  6%  memberikan  pengaruh 
terhadap  KcBO  yang  paling  tinggi  tetapi  tidak  berbeda  dengan 
penggunaan urea 4%.

(B) Perhitungan Uji BNT 5% Penggunaan Urine Terhadap Amoniasi
BNT 5% 1,8144248

Perlakuan Rataan Notasi
U0 52,387292 a
U0,5 54,221225 b

Keterangan: Notasi huruf yang berbeda kearah kolom 
                    menunjukkan pengaruh yang nyata (P<0,05)

Kesimpulan:  Amoniasi  dengan  menggunakan  urin  6%  memberikan  pengaruh 
terhadap KcBO yang paling tinggi. 
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