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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF SUPPLEMENTS COMBINATION OF CASEIN, 
LYSINE AND METHIONINE IN COMPLETE FEED ON IN VITRO GAS 

PRODUCTION AND DIGESTIBILITY 
 

The research was carried out at the Animal Nutrition Laboratory of 
Animal Husbandry Faculty of Brawijaya University starting from July until 
August 2010. The purpose of this research were to evaluate the effects of 
supplement combinations of casein, lysine and methionine in the complete feed on 
in vitro gas production and digestibility. 

Material used the research were complete feed (elephant grass, pollard, 
corn meal, bran, soybean meal, coconut bean meal, cotton seed meal, molasses, 
urea and minerals), and supplement combinations (casein, lysine and methionine). 
The research method used was randomized nested block design (RAK), which 
consists of 10 treatments and 3 replications as a group in accordance with the time 
of collection of rumen fluid. The treatments were Complete Feed (CF) + 
Concentrate which containing 16% of crude protein (a); P0

a: CF (50% forage : 
50% consentrate), P1

a: CF + supplement 1 (0.33% Casein + 0.40% Lysine + 
0.27% Methionine) , P2

a: CF + supplement 2 (0.50% Casein + 0.30% Lysine  + 
0.20% Methionine), P3

a: CF + supplement 3 (0.67% Casein + 0.20% Lysine + 
0.13 % Methionine), P4

a: CF + supplement 4 (0.83% Casein + 0.10% Lysine  + 
0.07% Methionine), and Complete Feed (CF) + Concentrate which 
containing 18% of crude protein (b); P0b: CF (forage 50%: concentrate 50%), P1b: 
CF + supplement 1, P2b: CF + supplement 2, P3b: CF + supplement 3, P4b: CF + 
supplements 4. The variable measured were the gas production and degradation of 
dry matter and organic matter of the residual gas production that was incubated 
for 48 hours. 

Statistical analysis showed that the addition of supplement combinations 
in the complete feed gives no significant effect (P> 0.05) on gas production, but 
the value of gas production tends to be increased, whereas the degradation of dry 
matter and organic matter of the residual gas production that was incubated for 48 
hours showed a significant effect (P<0.05). The best treatments is P2

b: CF + 
supplement 2 (0.50% casein  : 0.30% lysine : 0.20% methionine) that the 
complete feed contain of concentrate which containing 18% crude protein. P2

b is 
the optimal treatment for total gas production in 48 hours incubation (114.032 
ml/500 mg DM), degradation of dry matter (DM) and organic matter was 65.55% 
and 66.89% respectively, and the rate of gas production 0.055 ml/hr. 

The results of this research can be concluded the addition of supplemental 
casein, lysine and methionine in complete feed shows do not increase the value of 
in vitro gas production and digestibility. It is recommended to continue research 
on the effect of adding casein, lysine and methionine on microbial protein 
synthesis, to determine the effect of these amino acids on the growth of microbes.  

 
Key words: casein, lysine, methionine, in vitro gas production, digestibility 

 



v 
 

RINGKASAN 
 
 

PENGARUH SUPLEMEN KOMBINASI KASEIN, LISIN DAN METIONIN 
DALAM PAKAN LENGKAP TERHADAP PRODUKSI GAS SECARA IN 

VITRO  DAN NILAI KECERNAAN 
 
 

 Penelitian ini dilaksankan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang mulai bulan  Juli sampai 
Agustus 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
penambahan suplemen kombinasi campuran kasein, lisin dan metionin dalam 
pakan lengkap terhadap produksi gas secara in vitro dan nilai kecernaan. 
 Materi yang digunakan adalah bahan pakan penyusun pakan lengkap (PL) 
(rumput gajah, pollard, empok jagung, bekatul, bungkil kedelai, bungkil kelapa, 
bungkil kapuk, molasses, urea dan mineral), serta bahan penyusun suplemen 
(kasein, lisin dan metionin). Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) Tersarang, yang terdiri dari 10 perlakuan dan 3 ulangan 
sebagai kelompok sesuai dengan waktu pengambilan cairan rumen. Adapun 
perlakuan yang digunakan yaitu PL (a) dengan konsentrat PK 16%: P0

a: PL 
(hijauan 50% : konsetrat 50%), P1

a: PL + suplemen 1 (Kasein 0,33% + Lisin 
0,40% + Metionin 0,27%), P2

a: PL + suplemen 2 (Kasein 0,50% + Lisin 0,30% + 
Metionin 0,20%), P3

a: PL + suplemen 3 (Kasein 0,67% + Lisin 0,20% + Metionin 
0,13%), P4

a: PL + suplemen 4 (Kasein 0,83% + Lisin 0,10% + Metionin 0,07%), 
PL (b) dengan konsentrat PK 18%: P0

b: PL (hijauan 50% : konsentrat 50%), P1
b: 

PL + suplemen 1, P2
b: PL + suplemen 2, P3

b: PL + suplemen 3, P4
b: PL + 

suplemen 4. Variabel yang diamati yaitu produksi gas dan degradasi BK dan BO 
dari residu produksi gas inkubasi 48 jam. 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa penambahan suplemen 
kombinasi dalam PL memberikan adanya pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 
terhadap produksi gas, namun nilainya cenderung meningkat, sedangkan pada 
degradasi BK dan BO dari residu produksi gas inkubasi 48 jam menunjukkan 
adanya pengaruh yang nyata (P<0,05). Perlakuan yang terbaik terdapat pada 
perlakuan P2

b: PL + suplemen 2 (kasein 0,50% : lisin 0,30% : metionin 0,20%) 
yaitu pada PL (b) merupakan perlakuan yang optimal dengan total produksi gas 
pada inkubasi 48 jam sebesar 114,032 ml/500mgBK, degradasi BK dan BO 
masing-masing sebesar 65.55% dan 66.89% serta laju produksi gas sebesar 0,055 
ml/jam. 
 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan penambahan suplemen kasein, lisin 
dan metionin dalam pakan lengkap menunjukkan tidak meningkatkan nilai dari 
produksi gas secara in vitro  dan kecernaan. Disarankan untuk dilanjutkan 
penelitian tentang pengaruh penambahan kasein, lisin dan metionin terhadap 
sintesis protein mikroba, untuk mengetahui pengaruh dari asam-asam amino 
tersebut terhadap pertumbuhan mikroba. 
 
Kata kunci: produksi gas in vitro, kecernaan, kasein, lisin, metionin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Ternak ruminansia mempunyai karakteristik unik yaitu pada lambung 

bagian depan yang terdiri dari rumen, reticulum, omasum. Bagian rumen dihuni 

oleh mikroba yang berperan simbiotik dengan induk semang dalam proses 

fermentasi pakan, sehingga dengan keberadaan mikroba  dalam jumlah yang 

tinggi dapat memanfaatkan pakan seefisien mungkin untuk menghasilkan nutrien 

yang dibutuhkan oleh ternak untuk proses produksi.  

Rumen merupakan media yang penting dalam proses pencernaan pada 

ternak ruminansia (Cullison, 1978). Menurut Dehority (1998), rumen merupakan 

tempat fermentasi pakan yang didalamnya terdapat sejumlah mikroba anaerob. 

Jenis mikroba rumen secara garis besar adalah bakteri, protozoa dan jamur dengan 

populasi terdiri dari 1010 bakteri/ml, 106 ciliate protozoa/ml dan 106 Phymycete 

fungi/ml. Mikroba rumen ini mempunyai peranan penting karena pakan yang 

masuk dalam rumen akan didegradasi oleh mikroba rumen menjadi produk 

metabolis yang sederhana untuk dimanfaatkan oleh mikroba yaitu amonia (NH3) 

sebagai sumber N dan Volatile Fatty Acids (VFA) yaitu asam asetat, asam 

propionat dan asam butirat sebagai sumber energi yang digunakan oleh ternak 

ruminansia (Ørskov dan Ryle, 1990). 

Kebutuhan protein pada ternak ruminansia dapat dipenuhi dari protein 

pakan dan protein asal mikroba rumen. Biomasa mikroba rumen merupakan 

sumber utama protein yang mengandung asam amino esensial atau non esensial 
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yang sangat baik untuk ternak ruminansia, dimana dari protein mikroba dapat 

memenuhi kebutuhan asam amino sebesar 40-80 % (Elihasridas, 2000).  

Protein merupakan nutrien esensial ternak untuk mendukung banyak 

fungsi yang meliputi pergantian jaringan tubuh, pertumbuhan, dan sintesis protein 

mikroba. Sumber protein yang dimanfaatkan untuk kepentingan hidup dan 

berproduksi ternak ruminansia berasal dari dua sumber yaitu protein mikroba dan 

protein pakan. Protein mikroba berasal dari sel tubuh mikroba rumen yang 

disintesis di dalam rumen, sedangkan protein pakan merupakan protein dari pakan 

yang lolos dari degradasi rumen. 

 Protein pakan di dalam rumen dibedakan menjadi dua yaitu protein yang 

terdegradasi oleh mikroba di rumen atau Rumen Degradable Protein (RDP) dan 

protein yang lolos degradasi oleh mikroba atau Undegradable Protein (UDP). 

Degradasi  protein di dalam rumen menghasilkan asam amino yang apabila tidak 

digunakan oleh mikroba rumen akan didegradasi lebih lanjut menjadi amonia 

(NH3) dan karbondioksida (CO2). Amonia yang terbentuk merupakan sumber 

nitrogen utama bagi pertumbuhan dan sintesis protein mikroba. Kemampuan 

mikroba rumen dalam mensintesis protein mikroba adalah terbatas, namun selama 

masih ada protein yang dapat didegradasi di dalam rumen, proses degradasi oleh 

mikroba akan terus berlanjut meskipun kadar NH3 sudah melebihi kebutuhannya. 

Kelebihan produksi NH3 akan diserap dalam darah melalui dinding rumen dan 

dibawa ke hati yang akan diubah menjadi urea. 

 Pemberian protein pakan hendaknya didasarkan pada banyaknya protein 

yang dapat diabsorbsi. Pada ruminansia jumlah protein yang dapat diabsorbsi 

bergantung pada pasokan protein mikroba dan protein pakan. Mutu dari protein 
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pakan itu sendiri ditentukan oleh banyak faktor antara lain: produksi ammonia 

karena ammonia rumen diperlukan untuk mendukung sintesis mikroba rumen, 

tingkat degradasi protein dalam rumen yang merupakan indikator besarnya protein 

yang memasok protein asal ransum.  

Kasein mempunyai kualitas yang baik sebagai sumber asam amino, 

sedangkan asam amino Lisin dan Metonin merupakan asam amino pembatas 

untuk produktifitas ternak perah (Sun et al., 2007)., dimana ketiga bahan ini  telah 

banyak dijual di pasaran dan sering digunakan sebagai suplemen sumber asam 

amino, yang biasanya bila ditambahkan kedalam ransum pakan ternak akan dapat 

meningkatkan sintesis pertumbuhan protein mikroba, karena ketiga bahan ini 

termasuk asam amino yang merupakan penyusun protein yang menghasilkan NH3 

dalam rumen yang dibutuhkan untuk sumber N dalam sintesis mikroba rumen. 

 Asam amino merupakan senyawa organik yang merupakan satuan 

penyusun  protein yang mempunyai gugus amino dan karboksilat. Asam amino 

termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu 

fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. 

Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air 

bersifat basa. Lisin mempunyai rumus kimia C6H14N2O2 dan merupakan asam 

amino esensial. Asam amino disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila 

spesies tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau 

selalu kekurangan asam amino tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies 

itu harus memasoknya dari makanan (Anonimus, 2009b). Ketersediaannya kurang 

dalam bahan pakan hingga perlu adanya penambahan pada bahan pakan. 
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Ketersediaan lisin dalam ransum yang dilindungi dari degradasi mikroba rumen 

setidaknya sebanyak 24 gram yang diserap usus halus (Misciattelli et al., 2003). 

Asam amino metionin bagi ternak bersifat esensial, sehingga harus 

dipasok dari bahan pangan. Sumber utama metionin adalah buah-buahan, daging 

(ikan), sayuran (Jagung, kelapa), serta kacang-kacangan (kacang kedelai) 

(Anonimus, 2008). Produk metionin dikemas dalam bentuk kering maupun cairan. 

DL methionine tingkat kemurniannya 99% berwarna putih atau krem berbentuk 

tepung, mengandung nitrogen 9,4% atau kadar protein kasarnya 58,78%. 

Salah satu cara untuk mengetahui kecernaan dari penambahan suplemen 

kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap adalah melalui pengukuran 

produksi gas secara in vitro.  Produkis gas merupakan hasil proses fermentasi 

yang terjadi di dalam rumen dan dapat menggambarkan banyaknya BO yang 

dapat dicerna. Perhitungan produksi gas dapat digunakan untuk mengestimasi 

nilai energi pakan pada ternak ruminansia. metode ini mempunyai kelebihan yaitu 

dapat mengevaluasi banyak sampel dalam waktu yang sama, dengan biaya yang 

relative murah bila dibandingkan dengan metode in sacco atau in vivo serta dapat 

mengetahui nilai energi bahan pakan. Kecernaan in-vitro dari residu produksi gas 

adalah bahan kering atau bahan organik yang terfermentasi dalam rumen. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan kombinasi 

suplemen kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap terhadap  kecernaan 

dengan pengukuran produksi gas secara in-vitro. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

penambahan suplemen kombinasi  kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap 

terhadap proses fermentasi yang diekspresikan dalam bentuk nilai produksi gas 

secara in vitro. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Pengaruh penggunaan suplemen kombinasi kasein, lisin dan metionin sebagai 

sumber asam amino dalam pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam rumen. 

2. Pengaruh penambahan suplemen kombinasi kasein, lisin, dan metionin dalam 

pakan lengkap terhadap kecernaan pakan lengkap dan produksi gas secara in 

vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ilmiah mengenai 

pengaruh penambahan suplemen kombinasi kasein, lisin, dan metionin dalam 

pakan lengkap terhadap produksi gas secara in vitro serta nilai kecernaan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Rumen merupakan tempat dimana makanan dicerna secara fermentatif 

yang didalamnya terdapat sejumlah mikroba anaerob. Biomasa mikroba rumen 

merupakan sumber utama protein yang mengandung asam amino esensial atau 

non esensial yang sangat baik untuk ternak ruminansia.  
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Proses pencernaan protein pada ruminansia termasuk unik, karena 

melibatkan mikroorganisme di dalam lambung majemuk yang menghasilkan 

enzim proteolitik dan sangat berperan dalam pencernaan protein. Untuk 

mendapatkan efisiensi sintesis protein mikroba tidak hanya membutuhkan N baik 

dalam bentuk NPN tetapi juga karbohidrat yang mudah terfermentasi sebagai 

sumber energi dan mineral. Semua protein dan non protein nitrogen (NPN) yang 

masuk ke dalam rumen mengalami hidrolisis oleh enzim proteolitik menjadi 

oligopeptida dan asam amino. Oligopeptida dan asam amino tersebut merupakan 

produk antara dan selanjutnya akan dikatabolisme dan dideaminasi menghasilkan 

VFA, CO2, CH4 dan NH3 (Sutardi 1979). 

Kebutuhan protein pada ternak ruminansia dipenuhi dari protein pakan 

yang lolos degradasi, protein mikroba dan protein endogen yang berasal dari sel 

epitel mukosa rumen, mukoprotein dan mukopolisakarida. Protein pakan di dalam 

rumen dan sebagian yang lainnya lolos dari proses degradasi (by-pass). Protein 

yang terdegradasi akan dihidrolisis oleh mikroba rumen menjadi peptida dan asam 

amino. Beberapa asam amino akan terdegradasi lebih lanjut menjadi amonia, 

selanjutnya amonia tersebut digunakan oleh mikroba rumen untuk mensintesis 

protein tubuhnya (McDonald et al., 1988). 

Menurut Anonimus (2007),  kasein di dalam susu merupakan partikel yang 

besar, di dalamnya tidak hanya terdiri dari zat-zat organik, melainkan 

mengandung juga zat-zat anorganik seperti kalsium, phosphor, dan magnesium. 

Dalam usaha peternakan, kasein yang diperdagangkan sering digunakan sebagai 

suplemen pakan sumber protein, hal ini karena kualitas protein ini cukup bagus 

sebagai sumber asam amino. 
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Lisin merupakan salah satu asam amino pembatas yang paling penting. 

Asam amino metionin bagi ternak bersifat esensial, sehingga harus dipasok dari 

bahan pangan. Sumber utama metionin adalah buah-buahan, daging (ikan), 

sayuran (Jagung, kelapa), serta kacang-kacangan (kacang kedelai) (Anonimus, 

2008). 

Menurut Liman (2006), asam amino metionin, lisin, treonin dari beberapa 

penelitian merupakan asam amino pembatas bagi ternak ruminansia, dan 

merupakan penyusun protein yang dapat membantu pertumbuhan mikroba 

didalam rumen. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan kombinasi suplemen kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap 

terhadap produksi gas secara in vitro dan nilai kecernaan. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan penggunaan suplemen 

kombinasi campuran kasein, lisin, dan metionin dalam pakan lengkap akan 

mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam rumen serta meningkatkan nilai 

kecernaan pakan lengkap dan produksi gas secara in vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Karakteristik Kasein, Asam amino Lisin dan Metionin 

 Kasein penting dikonsumsi karena mengandung komposisi asam amino 

yang dibutuhkan tubuh. Dalam kasein tidak hanya terdiri dari zat-zat organik, 

melainkan mengandung juga zat-zat anorganik seperti kalsium, phosphor, dan 

magnesium. Kasein yang merupakan partikel yang besar dan senyawa yang 

kompleks tersebut dinamakan juga kaseinmisel (casein micell). Didalam usaha 

peternakan, kasein yang diperdagangkan sering digunakan sebagai suplemen 

pakan sumber protein, hal ini karena kualitas protein ini cukup bagus sebagai 

sumber asam amino. ( Anonimus, 2007) 

 Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional 

karboksil (-COOH) dan amino (-NH2). Dalam biokimia seringkali pengertiannya 

dipersempit: keduanya terikat pada satu atom karbon (C) yang sama (disebut atom 

C alfa atau α). Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina 

memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik: 

cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. 

Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi zwitter-ion (Anonimus, 

2009a).  

 Asam amino disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila spesies 

tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu 

kekurangan asam amino yang bersangkutan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, 

spesies itu harus memasoknya dari luar atau lewat makanan (Anonimus, 2009a). 
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 Asam amino metionin, lisin, treonin dari beberapa penelitian merupakan 

asam amino pembatas bagi ternak ruminansia (Liman, 2006). Metionin 

merupakan asam amino pembatas pertama bila ransum yang diberikan sapi perah 

miskin akan jagung dan kaya hijauan, atau disuplementasi Rumen Undegradable 

Dietary Protein (UDP) yang mengandung bahan kedelai atau protein hewani 

selain tepung ikan (NRC, 2001). Rumus kimia asam amino metionin adalah 

sebagai berikut: HO2C CH(NH2) CH2 CH2 SCH3 (Anonimus, 2009b). 

Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air 

bersifat basa, juga seperti Histidin , Lisin tergolong esensial bagi ternak. Biji-

bijian serelia terkenal miskin akan Lisin. Sebaliknya biji polong-polongan kaya 

akan lisin (Anonimus, 2008). 

Rumus bangun Lisin (C6H14O2N2), adalah sebagai berikut:  
 

 
(Rasyaf, 1994). 

 

2.2 Pakan Lengkap 

 Pakan lengkap (Complete feed) merupakan kumpulan bahan-bahan pakan 

termasuk hijauan yang telah dihitung bagiannya, diproses dan dicampur menjadi 

satu kesatuan (seragam) yang diberikan secara bebas pada ternak untuk memasok 

nutrien yang diperlukan oleh ternak (Reddy, 1968). Adapun menurut Owen 

(1979) pakan lengkap merupakan sistem pemberian pakan campuran bahan-bahan 

pakan yang diproses untuk mengurangi seleksi oleh ternak dalam bentuk pakan 

tunggal. 
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Sistem ini telah dikenal beberapa tahun di negara-negara berkembang 

untuk menyederhanakan pemberian pakan pada ternak ruminansia yang 

berproduksi tinggi dengan biaya dan tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dapat 

meningkatkan konsumsi dan menghindari terjadinya penolakan dalm porsi 

tertentu bahan pakan yang tidak disukai. Selain mengurangi biaya pakan, pakan 

lengkap juga dapat mengurangi fluktuasi asam dalam rumen sehingga bisa 

meningkatkan efisiensi pakan. 

Adapun kelebihan penggunaan pakan lengkap adalah dapat menjamin 

pasokan nutrien seimbang, mengontrol rasio hijauan dan konsentrat, membantu 

dalam memperbaiki penggunaan limbah pertanian, mengurangi sisa hasil pakan 

dan biaya serta mengurangi seleksi pakan oleh ternak (Reddy, 1968). 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan pakan 

lengkap antara lain : (1) Bahan-bahan pakan diproses dan dicampur menjadi satu 

untuk diberikan pada ternak, dengan komposisi penyusunan pakan sebagaimana 

telah ditetapkan, (2) Pakan diberikan secara bebas selama 24 jam sesuai 

kebutuhan, sehingga ternak dapat makan tanpa ada pembatasan, (3) dapat 

merubah rasio hijauan dan konsentrat sesuai keperluan, (4) Pakan harus 

mengandung hijauan yang cukup untuk memenuhi SK yang dibutuhkan, (5) 

Diberikan sebagai pakan tunggal (Owen, 1979). 

 

1. Rumput Gajah 

 Rumput  gajah merupakan tanaman tahunan yang berdiri tegak, berakar 

dalam, dan tinggi dengan rimpang yang pendek. Tinggi batang dapat mencapai 2-

4 meter (bahkan mencapai 6-7 m), dengan diameter batang dapat mencapai lebih 
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dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku. Tumbuh berbentuk rumpun hingga 1m. 

Pelepah daun gundul hingga berbulu pendek, helai daun bergaris dengan dasar 

yang lebar, ujungnya runcing (Anonimus, 2006a). Banyak  menghasilkan  daun 

yang kaku dan panjangnya mencapai 90 cm dengan nilai nutrisi yang tinggi 

(Tafal, 1981). 

 Pada musim penghujan biasanya rumput gajah sudah dapat dipanen pada 

umur 40-45 hari, sedangkan pada musim kemarau berkisar  50-55 hari. Jika 

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

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

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

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

bulan (Anonimus, 2006a). 

 Kandungan nutrien rumput gajah segar dengan umur pemotongan 43-56 

hari menurut  Hartadi (1993) adalah BK 18%, PK 9,10%, SK 33,10%, LK 2,30%, 

abu 15,40% dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 40%. Sirait (1994) 

melaporkan degradasi PK rumput gajah dengan waktu inkubasi 24 jam sebesar 

42,75% dan kecernaan bahan organik (KcBO) sebesar 61,52%. Degradasi yang 

rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jenis hijauan, umur 

pemotongan, kandungan nutrien, kecernaan dan iklim. 

 Pada umumnya ransum hijauan diberikan dalam jumlah 10% dari bobot 

badan. Menurut (Kompiyang, 1984), ransum hijauan sebaiknya diberikan 

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

penelitian Mulyono (2001), imbangan hijauan: konsentrat (dalam BK) dalam 
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ransum yang memberikan hasil terbaik terhadap populasi mikroba rumen adalah 

50%:50%. 

 

2. Konsentrat 

Konsentrat merupakan bahan  yang banyak mengandung zat ransum utama 

dan mempunyai kadar SK rendah (kurang dari 18%). Miller (19790 menyatakan 

bahwa konsentrat adalah suatu bahan yang tinggi  kandungan Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitrogen (BETN) dan total digestible nutrient (TDN) serta rendah 

kandungan SK yaitu kurang dari 18%.  

Pemberian konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran bermacam-macam 

bahan ransum menjadi lebih tinggi, karena adanya variasi kandungan nutrien dan 

diharapkan efisiensi ransum menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut 

akan saling melengkapi. Menurut Blakely dan Blade (1998) konsentrat yang 

digunakan sebaiknya merupakan bahan  yang mengandung nutrien tinggi (protein, 

lemak, karbohidrat dan serat) sehingga dapat meningkatkan palatabilitas dan dapat 

berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan sehingga ternak dapat mencapai produksi 

yang maksimal. Davies (1983) menyatakan bahwa konsentrat biasanya 

mengandung PK 12-18% dari BK. 

 

a. Bungkil Kedelai 

Anonimus (2006b) menyatakan bahwa bungkil kedelai merupakan produk 

hasil ikutan penggilingan biji kedelai setelah diekstraksi minyaknya secara 

mekanis (expeller) atau secara kimia (solvent).  
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Bungkil kedelai adalah bahan pakan sumber protein yang kualitasnya 

paling baik dibandingkan dengan bungkil-bungkil yang lain, karena pada bungkil 

kedelai terdapat kandungan protein yang berupa semua asam amino esensial 

cukup tinggi, kecuali metionin (McDonald et al, 1988). Tingginya kandungan 

asam amino didalam bungkil kedelai ini akan lebih sesuai bila bahan ini 

digunakan sebagai sumber  by pass protein. 

Kandungan BK, PK, LK, SK, BETN, TDN dan abu pada bungkil kedelai 

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

(Hartadi dkk, 1993). 

Pemanfaatan bungkil kedelai sebagai bahan ransum ternak dibatasi dengan 

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

isoflavon. Anti nutrisi tersebut bersifat tidak stabil dan akan berkurang 

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

Beberapa efek dari anti tripsin pada hewan seperti pedet dan babi meliputi 

pertumbuhan yang rendah, mengurangi konsumsi pakan dan menurunkan 

kecernaan protein. Cheeke (1985) menyatakan bahwa anti tripsin dapat dirusak 

dengan perlakuan pemanasan. Lebih dari 95% dari aktivitas anti tripsin dapat 

dirusak dengan perlakuan pemanasan pada suhu 100oC selama 15 menit. 

Penggunaan bungkil kedelai dalam jumlah banyak akan menghambat laju 

pertumbuhan, berkurangnya daya cerna protein dan hipertropi pankreas 

(Esminger, 1971). 
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b. Bekatul 

Dedak padi atau bekatul merupakan hasil sisa dari penumbukan atau 

penggilingan gabah padi. Dedak tersusun dari tiga bagian yang masing-masing 

berbeda kandungan nutriennya. Ketiga bagian tersebut adalah: 

 Kulit gabah yang banyak mengandung SK dan mineral 

 Selaput perak yang kaya akan protein dan vitamin B1, juga lemak dan 

mineral. 

 Lembaga beras yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat yang mudah 

dicerna. 

Pemanfaatan bekatul (dedak padi) sebagai bahan pakan ternak sudah 

umum dilakukan. Bekatul adalah salah satu limbah penggilingan padi pada kulit 

paling luar dari beras dan kulit paling dalam dari sekam yang sudah terkelupas 

melalui proses penggilingan. Bekatul ini mengandung paling banyak jumlah kulit 

ari (rice bran) dari beras, dari 1 kuintal padi akan dihasilkan 18-20 kg dedak padi 

(Susana, 2005). 

Kandungan nutrien dari bekatul cukup tinggi yaitu PK 11,3-14,4%, LK 

15,0-19,7%, SK 7,0-11,4% dan karbohidrat 34,1-52,3%, tetapi nutrisi bekatul 

sangat bervariasi tergantung pada jenis padi dan jenis mesin penggiling. Bekatul 

dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 100% (Rosanty, 2008).  

 

c. Bungkil Kelapa  

Tanaman kelapa (Cocos nucifera) merupakan tanaman unggulan yang 

sudah diekspor oleh Indonesia. Pada tahun 2000, areal tanaman kelapa di 
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Indonesia tercatat seluas 3,697 juta ha, didominasi oleh perkembunan rakyat 

96,6% dan perkebunan besar 3,4%.  

Pada proses pembuatan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil), daging 

kelapa segar yang telah diparut kemudian dikeringkan dan dipres hingga 

minyaknya terpisah. Rendeman minyak kelapa berkisar 30-40% dan menyisakan 

bungkil kurang lebih 6-16%, sehingga dari 1 ton rendeman minyak kelapa akan 

menghasilkan 150-400 kg bungkil kelapa (Susana, 2005). Hasil samping dari 

proses pembuatan minyak kelapa murni ini adalah ampas kelapa. Ampas kelapa 

hasil samping pembuatan minyak kelapa murni masih memiliki kandungan 

protein yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan ampas kelapa berpotensi untuk 

dimanfaatkan dan diolah menjadi pakan. Protein kasat yang terkandung pada 

ampas kelapa mencapai 23%, dan kandungan seratnya yang mudah dicerna 

merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk menjadikan ampas kelapa sebagai 

bahan pakan pedet (calf), terutama untuk menstruasi rumen (Miskyah, 2006). 

Bungkil kelapa adalah ampas dari proses pembuatan minyak kelapa. 

Sebagai bahan ramuan dapat dipakai sampai 20%. Kandungan nutrien dari 

bungkil kelapa yaitu PK 17,09%, LK 9,44%, Karbohidrat 23,77%, Abu 5,925, SK 

30,4%, Air 13,35% (Anonimus, 2007). 

 

d. Bungkil Biji Kapuk 

Pohon kapuk (Ceiba pentandra) termasuk family Bombaceae mudah 

tumbuh di daerah tropis dan tumbuh dengan baik pada ketinggian 100-800 m di 

atas permukaan laut, ahan terhadap kekurangan air, sehingga dapat ditanam di 

tegalan, pematang sawah atau tepi jalan. Dari setiap buah kapuk yang masak 



16 
 

berisi sekitar 35% serat, 15% teras dengan kulit buah dan 50% biji kapuk yang 

beratnya antara 25-40g. Setiap pohon kapuk dewasa dapat menghasilkan sekitar 

150 kg biji kapuk per tahun (Sihombing, 1974). 

Kandungan protein kasar bungkil biji kapuk adalah cukup tinggi. Menurut 

Parakkasi (1999), yaitu berkisar antara 26,99-28,66%. Untuk lebih jelasnya 

kandungan nutrien bungkil biji kapuk dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis proksimat bungkil biji kapuk (Ceiba pentandra) (100%BK) 
Komponen (%) Kandungan (%) 

Bahan Kering 
Protein Kasar 
Lemak Kasar 
Serat Kasar 

  83,90 
               29,60 

   7,58 
                            30,00 
                            25,30 

  7,54 
BETN 
Abu 
Sumber: Sutardi (1981) 

 

e. Pollard 

Pollard atau dedak gandum adalah hasil samping dari pengolahan atau 

penggilingan gandum. Hasil samping penggilingan gandum ini dapat dibedakan 

menjadi tiga yaitu wheat bran, wheat pollard, dan tepung anggrek. Wheat pollard 

dimanfaatkan untuk pakan ternak dan untuk menambah kandungan protein pada 

roti whole wheat, sedangkan tepung anggrek dimanfaatkan untuk lem industri 

kayu lapis. Berdasarkan data tahunan BPS, dari penggilingan gandum sekitar 10 

juta ton akan dapat menghasilkan pollard sebanyak 1 juta ton (Anonimus, 2005). 

Pollard memiliki sifat yang voluminous (bulky) dan berserat tinggi, dan 

sedikit tinggi akan N dan karbohidrat, maka penggunaannya akan banyak dalam 

kondisi khusus yaitu dibutuhkan sumber karbohidrat dalam jumlah banyak 

(Parrakasi, 1999). 
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Adapun kandungan nutrien dari pollard yaitu (PK) 11,99%, (LK) 1,48%, 

Karbohidrat 64,75%, Abu 0,64%, (SK) 3,75%, Air 17,35% (Anonimus, 2007).  

 

f. Mineral 

Bahan ini digunakan sebagai campuran pakan ternak karena mampu 

memasok berbagai jenis vitamin dan mineral. Hungate (1966) menyatakan bahwa 

vitamin larut dalam air, mineal inorganik dan faktor pertumbuhan digunakan 

sebagai kekuatan untuk menstimulir aktivitas pertumbuhan mikroba dalam 

mensintesis pakan dalam proses fermentasi. Umumnya dijual dalam bentuk 

mineral lengkap dengan kandungan mineral yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan mineral per 1 kg. 
Kandungan mineral Kandungan (g) 
Kalsium 
Fosfor  
Natrium 
Klorida 
Magnesium 
Kalium 
Kobalt 
Besi 
Tembaga 
Seng 
Yodium 

54,50 
22,50 
15,45 
  1,50 
  0,75 
  0,25 
  0,20 
  0,10 
  0,15 
  0,15 
  0,10 

Sumber: CV Rukun Karya Sumedang 

Mineral ini penting untuk pertumbuhan mikroba. Kandungan mineral 

sangat rendah bahkan sering defisien pada pakan berserat tinggi. Hal ini akan 

berpengaruh negatif terhadap degradasi komponen nutrien dan sintesis mikroba. 

Penambahan mineral dalam konsentrat diharapkan mampu meningkatkan 

pertumbuhan. Peningkatan populasi mikroba rumen akan meningkatkan 

konsentrasi enzim-enzim tersebut sehingga mampu meningkatkan kecernaan 
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bahan pakan sekaligus meningkatkan suplai protein mikroba bagi ternak induk 

semang.  

 

2.3 Produksi Gas In Vitro 

Produksi gas merupakan produk akhir hasil proses fermentasi yang terjadi 

dalam rumen dan dapat menggambarkan banyaknya bahan organik yang 

terfermentasi (BOT). Apabila bahan organik (BO) yang terfermentasi digunakan 

untuk sintesa protein mikroba maka produksi gas yang dihasilkan rendah 

(Blummel, Steingass, and Becker, 1997). 

Jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasikan secara in 

vitro dalam cairan rumen berhubungan erat dengan kecernaan pakan, oleh karena 

itu perhitungan produksi gas dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi 

pakan pada ternak ruminansia (Menke and Steingass, 1988). Gas yang dihasilkan 

merupakan fermentasi pakan terutama bahan organik menjadi VFA yang 

dilakukan oleh mikroba rumen (Sugoro, Obel dan Elananingtyas, 2005). Produksi 

gas (Gb) didefinisikan sebagai pertambahan volume gas total (Vt-Vo) dikurangi 

volume blangko (Bt-Bo) dan dikalikan faktor koreksi (Makkar, Blummel, and 

Becker, 1995) dengan rumus sebagai berikut: 

Gb =  (Vt – Vo – Vblangko) FK 

Jumlah gas yang sedikit menunjukkan bahwa bahan organik terfermentasi 

digunakan  untuk sintesis protein mikroba (Sugoro dkk., 2005). Pencernaan pada 

ternak ruminansia tidak dapat terlepas dari aktivitas fermentasi mikroba rumen 

secara anaerob. Fermentasi mikroba dalam rumen menghasilkan gas dalam 

jumlah yang besar (yaitu karbondioksida dan metan) yang harus dibuang (Church, 
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1979). Mikroba rumen mendegradasi karbohidrat dalam pakan menjadi bahan 

yang berguna seperti VFA, protein mikroba dan vitamin B, dan beberapa bahan 

yang tidak berguna seperti gas metan dan CO2. Jumlah dan pola dari produk akhir 

fermentasi pakan oleh mikroba rumen tergantung kepada jenis pakan yang 

dikonsumsi. Pakan yang mengandung serat tinggi menhasilkan banyak VFA dan 

gas, sedangkan pakan mengandung protein tinggi menghasilkan banyak NH3. Dua 

jenis pakan yaitu rumput dan tanaman leguminosa memiliki struktur dan isi sel 

yang berbeda, sehingga diduga akan menghasilkan jumlah dan pola produk akhir 

fermentasi oleh mikroba rumen yang berbeda pula. Produk akhir fermentasi dua 

jenis pakan yaitu rumput dan leguminosa oleh mikroba rumen menunjukkan 

bahwa bahan organik dari tanaman legume lebih banyak yang didegradasi dalam 

waktu yang sama dibandingkan dengan rumput, jenis pakan ini juga menghasilkan 

lebih banyak gas. Kedua jenis pakan tidak merubah pH di dalam rumen 

(Widiawati dan Thalib, 2008). 

Produksi VFA digambarkan dengan produksi gas yang mempunyai 

hubungan terbalik dengan sintesis protein mikroba. Apabila produksi gas yang 

dihasilkan tinggi maka sintesis protein mikroba rendah, sebaliknya jika produksi 

gas rendah maka sintesis protein mikroba tinggi (Sugoro dkk., 2005). 

 

2.4 Nilai Kecernaan Pakan dari Produksi Gas In Vitro inkubasi 48 jam 

  Degradasi adalah rangkaian proses yang terjadi di dalam alat pencernaan 

sampai terjadi proses penyerapan. Sistem pencernaan ternak ruminansia pada 

dasarnya dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu pencernaan di dalam rumen 

dan pencernaan pasca rumen (McDonald, Edward, dan Greenhalgh, 1988).  
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  Penentuan kecernaan dapat dilakukan dengan cara in vitro, in vivo, dan in 

sacco. Teknik kecernaan secara in vitro  adalah suatu teknik penentuan kecernaan 

yang terjadi di dalam tubuh ternak ruminansia (Van Soest, 1994).  

Pencernaan ruminansia dimulai dari mulut, kemudian di rumen, reticulum, 

omasum, abomasum dan di usus. Rumen berperan sebagai tempat terjadinya 

proses fermentasi dalam jumlah besar yang dihuni oleh berbagai macam populasi 

mikroba dan dalam jumlah yang banyak (Church, 1979). Mikroba rumen 

mempunyai peranan yang penting dalam proses pencernaan pakan ternak 

ruminansia, karena pakan yang masuk dalam rumen akan didegradasi oleh 

mikroba menjadi produk metabolis yang lebih sederhana untuk dimanfaatkan oleh 

mikroba itu maupun ternak induk semang (Ørskov and Ryle, 1990). 

Proses pencernaan oleh microba anaerob terjadi pada suhu rumen (39oC) 

dengan pH netral (6,9-7,0). pH yang netral dijaga dengan adanya saliva rumen 

yang mengandung fosfat dan bikarbonat yang bersifat buffer (peyangga) (Suparjo, 

2008). Mikroba yang bersifat anaerob dalam proses fermentasi rumen dapat 

mendegradasi bahan pakan yang masuk ke dalam rumen menjadi komponen-

komponen nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh ternak.   

Kecernaan pakan merupakan indikasi yang penting untuk diketahui, sebab 

dapat digunakan sebagai petunjuk tentang pemanfaatan pakan oleh ternak atau 

menentukan jumlah nutrien dari bahan yang diserap oleh saluran pencernaan 

(Angorodi, 1979). Estimasi jumlah BK dan BO yang difermentasi dalam rumen 

dapat diketahui melalui residu BK dan BO dari produksi gas. Beberapa hasil 

penelitian menunukkan bahwa produksi gas berhubungan erat dengan nilai KcBK 

dan KcBO (Blummel, 1997). Jumlah residu BK dan BO merupakan refleksi dari 
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pakan yang tidak tercerna di dalam rumen, dimana semakin rendah jumlah residu 

BK dan BO berarti semakin tinggi jumlah pakan yang didegradasi di dalam rumen 

(Makkar et al, 1995). 

Presentase kecernaan BK ransum merupakan salah satu ukuran dalam 

menentukan kualitas dari suatu bahan pakan. Kecernaan BO merupakan 

persentase BO pakan yang dapat dicerna oleh ternak (Muhtarudin dan Liman, 

2006). 

 

2.5 Pengaruh Asam Amino Terhadap Pertumbuhan Mikroba Rumen 

  Proses pencernaan protein pada ruminansia termasuk unik, karena 

melibatkan mikroorganisme di dalam lambung majemuk yang menghasilkan 

enzim proteolitik dan sangat berperan dalam pencernaan protein. Semua protein 

dan non protein nitrogen (NPN) yang masuk ke dalam rumen mengalami 

hidrolisis oleh enzim proteolitik menjadi oligopeptida dan asam amino. 

Oligopeptida dan asam amino tersebut merupakan produk antara dan selanjutnya 

akan dikatabolisme dan dideaminasi menghasilkan VFA, CO2, CH4 dan NH3
 

(Sutardi 1979). 

  Biomasa mikroba rumen merupakan asam amino esensial atau non 

esensial yang sangat baik untuk ternak ruminansia, dimana dapat memenuhi 

kebutuhan asam amino 40% - 80% (Elihasridas, 2000).  

  Menurut Nolan and Leng (1984), proses perombakan protein oleh mikroba 

rumen menghasilkan ammonia, peptida dan asam amino. Ammonia, peptida dan 

asam-asam amino adalah sumber N untuk mikroba rumen. Lebih kurang 82% 

jenis mikroba rumen dapat menggunakan ammonia sebagai sumber N. Sebagian 
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besar bakteri menggunakan ammonia untuk sintesis protein tubuhnya, walaupun 

ada sebagian kecil yang membutuhkan peptida dan asam amino. Hal ini 

disebabkan karena sebagian mikroba mempunyai sistem transport untuk 

mengangkut asam amino ke dalam tubuhnya. Mikroba rumen memberi 

sumbangan protein yang cukup besar terhadap kebutuhan ternak ruminansia. 

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroba rumen, maka disamping menuntut 

ketersediaan N yang cukup, pasokan nutrien lainnya sangat dibutuhkan seperti 

energi, asam amino, mineral dan vitamin.  

  Menurut Garnsworthy and Wiseman (2004), penambahan asam amino 

salah satunya metionin dapat berpotensi tinggi dan berpengaruh terhadap aktivitas 

pertumbuhan mikroorganisme rumen dalam proses hydrolysis yang terjadi dalam 

rumen. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada  bulan Juli sampai Agustus 2010 di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan pakan penyusun pakan lengkap (rumput gajah, pollard, empok 

jagung, bekatul, bungkil kedelai, bungkil kelapa, bungkil kapuk, molases, 

urea, dan mineral), 

2. Bahan penyusun suplemen (lisin, metionin, dan kasein) 

3. Peralatan dan bahan 

a. Analisis BK 

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselin, oven 105oC, 

eksikator dan timbangan analitis. 

b. Analisis BO 

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselin, tanur 600oC, 

eksikator, dan timbangan analitis. 
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c. Analisis PK 

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, labu kjehdal, alat 

destruksi, alat destilasi, alat titrasi, tabung Erlenmeyer, beaker glass, 

H2SO4 0,1N, NaOH 40%, indicator mix, NaOH 0,1 N. 

d. Analisis SK 

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, beaker glass, alat 

pendidih, crucible serta alat filtrasinya, eksikator, oven 140oC, tanur 

550-600oC, H2SO4 0,3 N, EDTA, aceton, aquadest. 

e. Analisis Produksi Gas secara In vitro 

Peralatan untuk analisis produksi gas secara in vitro  meliputi: 

incubator, syringe, waterbath suhu 38o-39oC, thermometer, Erlenmeyer 

200ml, pipet piston, timbangan analitis, beaker glass, kertas saring MN, 

tabung sentrifuge dengan kecepatan 2500 rpm, oven 105oC dan tanur 

550oC. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) tersarang. Waktu pengambilan cairan rumen 

sebagai kelompok Terdiri dari 10 perlakuan pakan dan diulang sebanyak 3 kali. 

Rasio antara hijauan dan konsentrat adalah 50% : 50% dalam BK, dimana pakan 

lengkap (PL) yang menggunakan konsentrat dengan kandungan PK sebesar 

18,03% sehingga PK PL sebesar 13,57%. Sedangkan PL yang menggunakan 

konsentrat dengan PK sebesar 16,06% sehingga PK PL sebesar 12,58%. 
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Suplemen kombinasi (kasein, lisin dan metionin) sebesar kurang lebih 10% dari 

total pasokan protein PL. Adapun perlakuan pakan adalah sebagai berikut: 

 

Perlakuan:  

1. PL (a) dengan konsentrat PK 16% 

P0
a = PL (a) → (Hijauan 50% + Konsentrat 50%) 

P1
a
 = PL (a) + Suplemen 1 (Kasein 0,33% + Lisin 0,40% + Metionin 0,27%) 

P2
a
 = PL (a) + Suplemen 2 (Kasein 0,50% + Lisin 0,30% + Metionin 0,20%) 

P3
a = PL (a) + Suplemen 3 (Kasein 0,67% + Lisin 0,20% + Metionin 0,13%) 

P4
a
 = PL (a) + Suplemen 4 (Kasein 0,83% + Lisin 0,10% + Metionin 0,07%) 

2. PL (b) dengan konsentrat PK 18% 

P0
b
 =  PL (b) → (Hijauan 50% + Konsentrat 50%) 

P1
b
 = PL (b) + Suplemen 1 (Kasein 0,33% + Lisin 0,40% + Metionin 0,27%) 

P2
b = PL (b) + Suplemen 2 (Kasein 0,50% + Lisin 0,30% + Metionin 0,20%) 

P3
b
 = PL (b) + Suplemen 3 (Kasein 0,67% + Lisin 0,20% + Metionin 0,13%) 

P4
b = PL (b) + Suplemen 4 (Kasein 0,83% + Lisin 0,10% + Metionin 0,07%) 

 

*Keterangan: PL (a) + perlakuan: Konsentrat (50%) + Hijauan (50%) (Suplemen  
10% dari PK PL) 

                       PL (b) + perlakuan: Konsentrat (50%) + Hijauan (50%) (Suplemen 
10% dari PK PL) 

 
 
Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

Dilakukan analisis untuk mengetahui kandungan BK, BO dari sampel 

bahan pakan. 

2. Persiapan sampel 

Sampel masing-masing perlakuan dianalisa BK. Tiap kebutuhan PL yang 

dibuat sebanyak 600 gr, dengan imbangan hijauan dan konsentrat adalah 
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50% : 50%. Adapun komposisi pakan lengkap yang digunakan disajikan 

pada tabel 3. 

Tabel 3. Komposisi penyusun konsentrat 
                        BahanPakan              Proporsi       BK(%)     BO(%)     PK% 
 
 
 
 
 
PL  
(a) 

Pollard 
Empok jagung 
Bekatul 
Bungkil kedelai 
Bungkil kelapa 
Bungkil biji kapuk 
Molases 
Urea 
Mineral 

30% 
25% 
22% 
  3% 
 4% 
  6% 
7,6% 
0,4% 
  2% 

86,11 
88,26 
88,61 
87,82 
87,72 
86,52 
71,55 
 100 
 100 

95,42 
97,08 
93,44 
92,67 
92,44 
92,55 
86,55 
      0 
      0 

17,30 
10,53 
13,23 
47,35 
19,18 
24,98 
  3,04 

287,5 
      0 

*Total Konsentrat (600gr) 100%     
Rumput gajah 600gr 93,69 92,86 9,1   

 
 
 
 

PL 
(b) 

Pollard 
Empok jagung 
Bekatul 
Bungkil kedelai 
Bungkil kelapa 
Bungkil kapuk 
Molases 
Urea 
Mineral 

36% 
17% 
11% 
 5% 
13% 
 8% 

7,6% 
0,4% 
 2% 

86,11 
88,26 
88,61 
87,82 
87,72 
86,52 
71,55 
 100 
 100 

95,42 
97,08 
93,44 
92,67 
92,44 
92,55 
86,55 
       0 
       0 

17,30 
10,53 
13,23 
47,35 
19,18 
24,98 
  3,04 

287,5 
      0 

*Total Konsentrat (600gr) 100%    
Rumput gajah 600gr 93,69 92,86 9,1   

Keterangan: * proporsi total konsentrat dibuat untuk kebutuhan per 600gr 
 

3. Produksi gas secara in vitro  

Pengukuran produksi gas secara in-vitro di lakukan mengikuti metode 

Makkar et al., (1995). Prosedur pengukuran produksi gas dapat dilihat 

pada lampiran 

4. Nilai kecernaan pakan dari produksi gas in vitro oleh mikroba rumen 

Pengukuran  kecernaan dilakukan pada sampel yang telah mengalami 

inkubasi selama 2, 4, 8, 12, 16, 24, 36 dan 48 jam (proses degradasi dalam 

rumen).  
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3.4 Variabel yang Diukur 

Variabel yang diukur pada penelitian ini antara lain adalah: 

a. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun pakan lengkap yaitu BK, 

BO, PK dan SK 

b. Produksi gas secara in vitro inkubasi 2, 4, 8, 12, 16, 24, 36 dan 48 jam 

(proses degradasi dalam rumen) 

c. Nilai kecernaan pakan dari produksi gas  in vitro  

 

3.5 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam dalam RAK tersaran. 

Apabila ada perbedaan pengaruh, nyata atau sangat nyata, dilanjutkan dengan uji 

jarak berganda Duncan. Model matematis untuk RAK adalah (Yitnosumarto, 

1993) .  

Yijk = µ + δk + αi + ßj(i) + εk(ij) 

Keterangan:  
Yij = Hasil pengamatan  
µ = Nilai tengah umum 
δk = Kelompok pada k 
αi = Pengaruh dari level i faktor A 
ßj = Pengaruh dari level j faktor B tersarang ke level i faktor A 
εijk = Galat percobaan level ke I dari faktor A, level ke j dari faktor B 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrien Bahan Pakan dan Pakan Perlakuan 

 Hasil analisis kandungan nutrien BK, BO, PK dari berbagai jenis bahan 

penyusun Pakan Lengkap (PL) berupa bahan konsentrat, sumber serat berupa 

rumput gajah yang dianalisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang dan kandungan PK komposisi 

PL dengan suplemen protein olahan kasein, lisin dan metionin, bisa disajikan pada 

Tabel 4 dan tabel 5. 

Tabel 4. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun pakan lengkap berupa   
konsentrat, rumput gajah dan suplemen (kasein, lisin, metionin). 

Bahan Pakan  BK*(%)  BO*(%) PK*(%) 
B. Kapok  86,52  92,55 24,98 
B. Kedelai  87,82  92,67 47,35 
B. Kelapa  87,72  92,44 19,18 
Bekatul  88,61  93,44 13,23 
Dedak Kasar  87,85  81,84   6,53 
Empok  88,26  97,08 10,53 
Pollard  86,11  95,42        17,30 
Tetes Tebu  71,55  86,55    3,04 
Mineral  100  0 0 
Urea  100  0 287,5 
      
Konsentrat (a)  94,24         85,87 16,06 
Konsentrat (b)  94,35  86,78 18,03 
Rumput Gajah  93,69  92,86 9,10 
      
Kasein     100 
Lisin     100 
Metionin     100 
*) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya (2010). 
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Tabel 5. Komposisi pakan lengkap (PL) disertai dengan suplemen kombinasi 
(kasein, lisin, metionin) yang digunakan dalam penelitian. 

Perlakuan     R. Gajah         Konsentrat      Kasein     Lisin      Metionin    % PK 
*(a dan b)          (%)                  (%)            (%)         (%)           (%)           
      P0

a                   50,00                50,00                  0           0                0        12,58 
      P1

a             49,50                49,50             0,33      0,40           0,27        13,45 
      P2

a             49,50                49,50             0,50      0,30           0,20        13,45 
      P3

a             49,50                49,50             0,67      0,20           0,13        13,45 
      P4

a             49,50                49,50             0,83      0,10           0,07        13,45 
      P0

b             50,00                50,00                 0            0                0        13,56 
      P1

b             49,50                49,50             0,33      0,40           0,27        14,42 
      P2

b             49,50                49,50             0,50      0,30           0,20        14,42 
      P3

b             49,50                49,50             0,67      0,20           0,13        14,42 
      P4

b             49,50                49,50             0,83      0,10           0,07        14,42 
Keterangan: *a PL dengan PK konsentrat 16% dan PK PL 12,58 
                      b PL dengan PK konsentrat 18% dan PK PL 13,56 
 

Dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa kandungan PL(b) dengan PK 

konsentrat sebesar 18%, dimana nilai ini sesuai dengan kebutuhan kambing perah. 

Sedangkan kandungan PL (a) dengan PK konsentrat lebih rendah yaitu sebesar 

16% dimaksudkan untuk menguji apakah ransum dengan PK lebih rendah masih 

memiliki nilai-nilai parameter laboratoris yang baik. Selanjutnya rumput gajah 

sebagai sumber serat memiliki kandungan PK sebesar 9.1% dan merupakan bahan 

pakan dengan tingkat degradasi sedang di dalam rumen sekitar 40%-60%. Kasein 

komersial mempunyai kualitas yang bagus untuk sumber asam amino, lisin dan 

metionin komersial yang merupakan asam amino diangap memiliki kandungan 

protein 100%. Dari tabel 5 terlihat bahwa kandungan PL (a) untuk perlakuan 

sebesar 13,56 %, sedangkan PL (b) untuk perlakuan yaitu sebesar 12,58 %. 

  

4.2 Produksi Gas In Vitro  

 Produksi gas merupakan hasil proses fermentasi yang terjadi dalam rumen 

dan dapat menggambarkan bayaknya bahan organik yang terfermentasi (BOT). 

Nilai produksi gas dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi pakan pada 
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ternak ruminansia. pengaruh perlakuan terhadap rataan volume produksi gas 

secara in vitro (ml/500 mg BK) disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan produksi gas in vitro dari semua perlakuan yaitu PL (a) dan PL 
(b) yang disuplemen kombinasi (kasein, lisin, metionin) dengan berbagai 
masa inkubasi sampai 48 jam. 

Perlakuan Produksi gas (ml/500 mg BK) pada masa inkubasi jam ke- 
2 4 6 8 12 16 24 36 48 

P0
a  8,75a 16,34a 23,04a 34,61a 46,63a 57,83a 75,11a 89,09a   98,34a 

P1
a  7,69a 16,77a 27,21a 36,52a 50,34a 61,83a 77,30a 91,87a 103,42a 

P2
a  7,07a 16,97a 27,46a 37,42a 51,66a 63,57a 78,86a 93,25a 105,91a 

P3
a  6,71a 16,54a 27,12a 36,58a 50,38a 61,64a 77,25a 90,30a 100,66a 

P4
a  7,89a 17,02a 27,87a 37,08a 49,80a 62,08a 76,16a 89,94a   96,90a 

Rataan  7,62a 16,73a 26,54a 36,44a 49,76a 61,38a 76,94a 90,89a 101,05a 

P0
b  8,75a 16,34a 23,04a 34,61a 46,63a 57,83a 75,11a 89,09a   98,34a 

P1
b  7,33a 18,17a 28,85a 38,41a 52,78a 64,06a 78,58a 91,82a 101,56a 

P2
b  9,12a 19,18a 30,30a 39,91a 54,62a 65,66a 80,75a 94,64a 105,38a 

P3
b  7,52a 16,37a 27,09a 36,76a 50,41a 61,58a 75,16a 93,45a 102,75a 

P4
b  6,56a 16,48a 26,77a 36,09a 49,55a 60,67a 74,81a 88,12a   99,08a 

Rataan  7,86a 17,31a 27,22a 37,12a 50,80a 61,96a 76,88a 91,42a 101,42a 

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

Hasil analisis menunjukkan bahwa rataan produksi gas untuk setiap 

bertambahnya masa inkubasi pada setiap perlakuan menunjukkan adanya 

perbedaan yang tidak nyata (P>0,05), namun nilainya cenderung semakin 

meningkat. Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa penambahan suplemen dengan 

berbagai kombinasi kasein, lisin dan metionin, nilai produksi gas pada setiap masa 

inkubasi cenderung sama. Hal ini karena suplemen memiliki kualitas protein yang 

sama hanya kombinasinya yang berbeda.  

Nilai rataan produksi gas untuk PL (b) memiliki nilai lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan perlakuan PL (a) secara keseluruhan, namun pada masing-

masing perlakuan produksi gas tertinggi terdapat pada P2
a dengan nilai 105,91 

ml/500mg BK, yang merupakan perlakuan dengan penggunaan PL dengan PK 

konsentrat 16% yang disuplementasi kombinasi suplemen 2 (kasein 0,50%, lisin 
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0,30% dan metionin 0,20%). Peningkatan produksi gas merupakan refleksi dari 

ketersediaan energi dari isi rumen dan pakan lengkap yang diberi kombinasi 

suplemen kasein, lisin dan metionin yang berupa VFA sebagai hasil dari degradasi 

BO pakan. Bahan pakan yang memiliki produksi gas tinggi termasuk dalam bahan 

pakan sumber energi. 

Sedangkan produksi gas terendah terdapat pada P4
a yang merupakan 

perlakuan dengan penggunaan PL dengan PK konsentrat 16% juga yang 

disuplementasi kombinasi suplemen 4 (kasein 0,83%, lisin 0,10%, metionin 

0,07%). Rendahnya produksi gas ini menunjukkan hanya sedikit BO yang 

terfermentasi oleh mikroorganisme menjadi VFA dan diduga BO yang 

terfermentasi lebih banyak digunakan untuk sintesis protein mikroba. Sesuai 

dengan pendapat Makkar et al., (1995) bahwa tingginya degradasi pakan yang 

tidak diikuti dengan peningkatan produksi gas mengindikasikan bahwa hasil 

degradasi tersebut banyak dimanfaatkan untuk sintesis protein mikroba. 

Produksi gas pada masing-masing perlakuan dari waktu inkubasi dapat 

digambarkan dalam bentuk grafik, yang disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Grafik hubungan antara produksi gas dengan berbagai masa inkubasi 

semua perlakuan pakan lengkap yang ditambah dengan suplemen 
kombinasi. 

 

Dari tabel 6 serta grafik pada gambar 1 terlihat bahwa penambahan 

suplemen dengan berbagai kombinasi kasein, lisin dan metionin, nilai produksi 

gas pada setiap masa inkubasi cenderung sama. Produksi gas cenderung 

meningkat dengan cepat sampai masa inkubasi 48 jam. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketersediaan bahan organik (BO) pakan masih cukup banyak untuk 

difermentasi oleh mikroba rumen dan kemungkinan setelah inkubasi 48 jam 

produksi gas akan cenderung landai. Ini sesuai dengan pernyataan Ella, dkk 

(1997), bahwa produksi gas akan mencapai puncak, selanjutnya akan mengalami 

penurunan hingga 96 jam dan akhirnya mencapai nol, hal ini dikarenakan semakin 

lama inkubasi BO bahan pakan yang berada dalam rumen semakin berkurang 

sehingga sumber BO yang dapat dimanfaatkan mikroba rumen untuk 

memproduksi gas juga semakin berkurang. 
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Selanjutnya untuk mempelajari lebih jauh tentang pengaruh kasein, lisin 

dan metionin sebagai suplemen, nilai-nilai produksi gas diatas bisa diterjemahkan 

dalam bentuk nilai-nilai parameter fermentasi menggunakan program Naway 

menurut  petunjuk rskov dan McDonald (1979) seperti yang dikutip oleh 

Kamalak dkk. (2004), dengan persamaan P = a + b (1-e-ct). Nilai a yang  

merupakan nilai potensi produksi gas pada masa inkubasi 0 jam dalam laporan  ini 

tidak dibahas karena nilai produksi gas saat 0 jam secara biologi adalah 0 ml, 

walaupun secara perhitungan nilai ini muncul (nilainya bisa negatif bisa positif). 

Nilai rata-rata potensi produksi gas diterjemahkan sebagai  parameter bagian 

bahan organik (BO) yang potensial terfermentasi di dalam rumen (b) dan laju 

produksi gas diterjemahkan sebagai  laju fermentasinya  per jam (c) dari bahan 

pakan suplemen kombinasi seperti disajikan  pada tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7 .Nilai parameter  a, b, dan c produksi gas dari  masing-masing perlakuan 
Perlakuan Parameter Fermentasi produksi gas  

a (ml/500mgBK) b(ml/500mgBK) c(ml/jam) 
P0

a -1,45 112,103a 0,046a 

P1
a -1,80 115,098a 0,049a 

P2
a -2,17 117,631a 0,050a 

P3
a -2,54 112,103a 0,052a 

P4
a -2,20 107,183a 0,056a 

P0
b -1,45 112,103a 0,046a 

P1
b -2,29 110,648a 0,056a 

P2
b -1,49 114,032a 0,055a 

P3
b -1,88 116,618a 0,049a 

P4
b -2,31 109,494a 0,053a 

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

 
 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan  berpengaruh tidak 

nyata (P>0,05) terhadap parameter b dan c. Nilai parameter b tertinggi tercapai 

pada P2
a (117,631 ml/500mgBK), dimana P2

a merupakan perlakuan dari PL (a) 

yang ditambahkan dengan suplemen 2. PL (a) ternyata menunjukkan nilai 
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parameter yang tertinggi dibanding dengan PL (b), hal ini dikarenakan pada PL 

(a) mengandung bahan penyusun konsentrat yang merupakan sumber energi tinggi 

yaitu empok jagung dan bekatul dengan proporsi dalam PL (a) lebih tinggi 

berturut-turut 25% dan 22% dari pada  dengan proporsi yang ada dalam PL (b) 

yang hanya 17%dan 11%, selain itu kedua bahan ini mempunyai kandungan BO 

sekitar 97,08% dalam empok jagung dan 93,44% dalam bekatul sehingga 

menyebabkan produksi gas dan tingkat kecernaan tinggi. Gas yang dihasilkan 

merupakan hasil dari fermentasi BO di dalam rumen.  Sedangkan pada parameter 

c nilai tertinggi tercapai pada P1
a dan P4

b (0,056 ml/jam), hal ini dikarenakan 

semakin tinggi laju degradasi menunjukkan potensi pakan untuk menghasilkan 

gas dan menggambarkan BO yang didegradasi tinggi. 

 Nilai produksi gas ini sangat tinggi apabila dibandingkan dengan hasil 

penelitian yang pernah dilakukan. Penelitian milik Amiril (2010), menunjukkan 

hasil nilai parameter b sekitar ±19,387 sampai 21,815, hasil ini lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai hasil penelitian ini yaitu ±107,183 sampai 117,631, 

dimana terlihat jelas bahwa penggunaan asam amino yang tidak terproteksi 

menghasilkan produksi gas yang sangat tinggi dibanding dengan penggunaan 

asam amino yang terproteksi. Hal ini dikarenakan kasein, lisin dan metionin  

merupakan suplemen sumber asam amino pembatas ternak perah yang 

mempunyai tingkat degradasi terhadap mikroba rumen yang sangat tinggi, 

sehingga apabila dalam penggunaannya tidak terproteksi maka dalam rumen akan 

mudah terombak (Sun et al., 2007). 
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4.3 Degradasi / Kecernaan Pakan 

 Menke et al., (1979) menyatakan bahwa jumlah gas yang dibebaskan 

ketika bahan pakan diinkubasikan secara in vitro dengan cairan rumen, memiliki 

hubungan erat dengan kecernaan atau degradasi pakan di dalam rumen. Residu 

hasil produksi gas bisa terdiri dari substrat yang tidak terdegradasi ditambah 

dengan biomassa mikroba (Makkar, 1995). 

 Dalam penelitian ini kecernaan BK (KcBK) dan kecernaan BO (KcBO) 

diukur berdasarkan hasil residu produksi gas in vitro selama 48 jam dengan tujuan 

untuk mengetahui proporsi BK dan BO yang terdegradasi di dalam rumen. Nilai 

rata-rata KcBK dan KcBO pakan penelitian disajikan pada tabel 8.  

Tabel 8. Nilai KcBK dan KcBO dari residu produksi gas Pakan Lengkap yang 
disuplementasi dengan protein olahan. 

 
Jenis Pakan 

 
Perlakuan 

 
Kecernaan (%) 

KcBK KcBO 

 
 

PL (a) 

P0
a 

P1
a 

P2
a 

P3
a 

P4
a 

57,44a 

59,73a 

 63,39ab 

59,63a 

55,16a 

59,16a 

61,40a 

 64,64ab 

60,93a 

57,20a 

 
 

PL (b) 

P0
b 

P1
b 

P2
b 

P3
b 

P4
b 

58,84a 

62,71a 

 65,55ab 

62,06a 

60,54a 

60,54a 

63,60a 

 66,89ab 

62,70a 

61,27a 

Keterangan: *a-b superskrip yang berbeda dalam perlakuan yang sama     
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 
 Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap nilai KcBK dan KcBO. 

Dari tabel 8 terlihat bahwa suplemen kombinasi memberi pengaruh 

terhadap kenaikan kecernaan baik BK maupun BO dengan nilai tertinggi yaitu 

pada PL (b) perlakuan P2
b 

 dengan nilai KcBK 65,55% dan KcBO 66,89%. 
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Selanjutnya nilai kecernaan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai pada 

perlakuan PL (a). Hal ini bisa dimengerti karena semakin tinggi kandungan PK, 

fermentasi BO semakin tinggi. Jika ransum defisien akan protein atau proteinnya 

tahan degradasi, maka konsentrasi ammonia dalam rumen akan rendah dan 

pertumbuhan mukroba rumen akan lambat yang menyebabkan turunnya 

kecernaan terutama kecernaan serat (McDonald et al. 1988). 

Pada perlakuan P2 baik pada PL (a) maupun PL (b) yang ditambahkan 

dengan suplemen 2 dengan proporsi komposisi kasein 0,50% + lisisn 0,30% + 

metionin 0,20%, menunjukkan proporsi yang sudah ideal untuk takaran suplemen, 

karena jika dilihat lagi dengan hasil tambahan suplemen lain dimana jumlah 

kasein diatas maupun dibawah 0,50%, serta jumlah lisin dan metionin yang 

berbeda dari suplemen 2, nilai masing-masing KcBK dan KcBO pada tiap 

perlakuan menunjukkan nilai yang lebih rendah.  

 

4.4 Pertumbuhan Mikroba Rumen 

 Bila dilihat dari bahan penyusun pakan lengkap, terdapat urea yang 

ditambahkan ke dalam ransum pakan lengkap, urea ini merupakan sumber NPN 

terbesar yang sering ditambahkan dalam pakan dan di dalam rumen akan 

mengalami degradasi dengan cepat menghasilkan ammonia. Dimana ammonia 

merupakan sumber N utama untuk sintesis protein mikroba. 

 Untuk mendukung kebutuhan asam amino sendiri ditambahkan kasein, 

lisin dan metionin, dimana kasein, lisin dan metionin itu sendiri dianggap 

mempunyai kandungan PK 100%, dan merupakan sumber asam amino. 

Penambahan kasein, lisin dan metionin dapat meningkatkan sintesis pertumbuhan 
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protein mikroba, karena ketiga bahan ini termasuk asam amino yang merupakan 

penyusun protein yang menghasilkan NH3 dalam rumen yang juga dibutuhkan 

untuk sumber N dalam sintesis mikroba rumen. 

 Akan tetapi dalam penelitian ini tidak dapat dilihat tentang pengaruh 

penambahan suplemen kasein, lisin dan metionin terhadap sintesis protein 

mikroba. Karena tidak dilakukan perhitungan terhadap hasil sintesis protein 

mikroba. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penambahan suplemen 

kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap menunjukkan tidak adanya 

perbedaan yang nyata, dan tidak meningkatkan nilai dari produksi gas secara in 

vitro  dan kecernaan. 

 

5.2 Saran   

 Disarankan untuk dilanjutkan penelitian tentang pengaruh penambahan 

kasein, lisin dan metionin terhadap sintesis protein mikroba, untuk mengetahui 

pengaruh dari asam-asam amino tersebut terhadap pertumbuhan mikroba. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Penetapan kadar bahan kering udara 

Cara kerja penetapan bahan kering udara: 

1. Kertas ditimbang (A g) dan ditambah sampel sebanyak 150-200 g, 

kemudian kertas + sampel ditimbang (B g). 

2. Kertas dan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60-700C 

sampai diperoleh berat konstan. 

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

kemudian ditimbang (C g). 

Perhitungan: 

Kadar BK udara = 
େି
େି

 x 100% 
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Lampiran 2. Penetapan kadar bahan kering oven 

Cara kerja penetapan kadar kering oven: 

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

2. Cawan diambil dan dimasukkan dalam eksikator (gunakan tang penjepit). 

3. Cawan ditimbang  dengan teliti, missal beratnya A g. 

4. Sampel dimasukkan dalam cawan kira-kira 5 g, dan ditimbang kembali. 

Misal beratnya B g. kemudian cawan yang berisi sampel tersebut 

dimasukkan ke dalam oven 105oC selama 4 jam. 

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

ditimbang beratnya dengan teliti, misal C g. Pada waktu mengambil 

cawan, digunakan tang penjepit. 

Perhitungan: 

Kadar BK = େି
ି

 x 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

46 
 

Lampiran 3. Penetapan kadar bahan organik 

Cara kerja penetapan kadar bahan organik 

1. Al disk diambil  dan dimasukkan ke dalam tanur (600oC) selama 1 jam. 

2. Al disk tersebut ditimbang, misal beratnya A g. diambil sampel kira-kira 3-

5 g kemudian dimasukkan ke dalam al disk dan ditimbang kembali, misal 

berat B g. 

3. Al disk  yang berisi sampel dimasukkan ke dalam tanur 600oC sampai 

warna berubah menjadi putih atau berubah menjadi abu-abu. Tidak boleh 

terdapat warna hitam (kira-kira selama 4 jam). 

4. Al disk diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator, diamkan selama 1 

jam kemudian ditimbang dengan teliti (beratnya C g). 

Perhitungan: 

Kadar abu = 
ି
ି

 x 100% 
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Lampiran 4. Penetapan kadar protein kasar 

Cara kerja penetapan protein kasar: 

1. Destruksi  

a. Ditimbang kertas minyak, missal berat A g. Diambil sampel kira-kira 

0,3 g untuk bahan yang mengandung protein rendah atau 0,2 g bahan 

yang mengandung protein tinggi, tuangkan dalam kertas minyak dan 

ditimbang kembali, misal beratnya B g. Sampel dimasukkan (tidak 

dengan kertas minyak) ke dalam labu Kjeldahl. 

b. Ditambahkan 1,4 g katalisator dan batu didih. Kemudian ditambahkan 

5 ml H2SO4 pekat (di dalam lemari asam) dengan menggunakan 

dispenser. 

c. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan menjadi dingin. 

d. Ditambahkan 60 ml aquades (dibagi 4 kali), kocok dan dimasukkan 

larutan ke dalam Erlenmeyer 300 ml. 

2. Destilasi  

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

dengan menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes indicator mix, 

warna menjadi ungu. Kemudian beaker glass diletakkan dibawah 

ujung alat 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 alat destilasi. 

c. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam erlenmeyer 100 ml. 
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Lampiran 4. Lanjutan 

3. Titrasi  

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

sampai warna berubah menjadi hijau jernih. Misal NaOH untuk titrasi 

C ml. 

b. Dibuat blanko, caranya sama tetapi memakai sampel (misalnya untuk 

titrasi perlu D ml NaOH 0,1 ml). 

Perhitungan: 

Kadar PK = 
(ୈିେ)୶ ୬ ୟୌ ୶ ,ଵସ ୶ ,ଶହ

ୈି
  x 100% 
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Lampiran 5. Penetapan kadar serat kasar 

Cara kerja penetapan kadar serat kasar 

1. Ditimbang kertas minyak, misal berat A g, diambil sampel kira-kira 1 g, 

ditaruh dikertas minyak dan timbang kembali, missal berat B g. 

Dituangkan sampel (kertas minyak tidak ikut) dalam beaker glass khusus 

untuk analisa serat kasar dan tambahkan H2SO4 0,3 N 50 ml didihkan 

selama 30 menit. 

2. Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan 

lagi selama 25 menit tepat. 

3. Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 g EDTA kemudian didihkan lagi 

selama 5 menit tepat. Dimatikan tombol pemanas. Diambil beaker glass 

dan disaring dengan cawan filtrasi. 

4. Dibersihkan beaker glass dengan aquades   panas sedikit mungkin sampai 

semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

5. Lalu ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N diamkan 1 menit lalu dihisap dengan 

pompa vakum. Kemudian ditambahkan 10 ml aceton, diamkan selama 1 

menit lalu dihisap sampai kering. 

6. Selanjutnya di oven pada suhu 140oC selama 1,5 jam, kemudian masukkan 

dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya C g). 

7. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur 550-600oC selama 2 jam, keluarkan 

dengan tang penjepit dan masukkan ke dalam eksikator , diamkan selama 

1 jam dan timbanglah dengan teliti (beratnya D g). 

Perhitungan: 

Kadar SK = 
େିୈ
ି

  x 100% 
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Lampiran 6. Prosedur pengukuran produksi gas in vitro (Menke et all, 1995) 

Alat-alat: 

 Timbangan sentries, gelas syringe dengan kalibrasi 100 ml, pipet poston, 

selang plastic (panjang 4-5 cm) yang ditutup dengan klip, tabung erlenmeyer 2500 

ml, incubator, tremos, kain saring, tabung CO2 thermometer, strirrer, timbangan 

analitik dan oven 60oC. 

Prosedur kerja: 

a. Sampel digiling dengan ukuran 1 mm dan ditimbang sebanyak 500 mg 

BK, dimasukkan dalam dasar dari gelas syringe dan diusahakan tidak 

mengotori sisi kiri dan kanan gelas syringe agar pada saat inkubasi piston 

tidak macet dan sebelum dimasukkan piston gelas syringe diolesi dengan 

vaselin. 

b. Ujung gelas syringe disambung dengan selang plastik dengan panjang 5 

cm dan ditutup dengan klip. 

c. Setelah dikeluarkan dari tremos dan disaring, cairan rumen dicampur 

dengan larutan buffer (perbandingan volume 1:2) 

Pembuatan larutan buffer (tiap liter) pembuatannya terdiri dari: 

- NaOHCO3 13,2 g + NH4HCO3 13,2 g dilarutkan dalam 1 liter aquades 

- Larutan mineral makro (tiap 1 liter) terdiri atas : Na2HPO4 5,7 g + 

KH2HPO4 6,2 g + MgSO47H2O 6,2 g + NaCL 2,22 g dilarutkan dalam 

1 liter aquades 
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- Larutan mikro mineral (tiap 1 liter) terdiri dari : CaCL22H2O13,2 g 

+MnCL2.4H2O 10 g + CoCl2.6H2O 1 g + FeCl2.6H2O 0,8 g dilarutkan 

dalam aquades sampai volume 100 ml 

- Larutan resazurin terdiri dari : 10 mg resazurin dilarutkan dengan 

aquades sampai volume 100 ml 

- Reduktor solvent (buat saat sebelum mengambil cairan rumen) terdiri 

dari Na2S.7H2O 0,8 g + NaOH 1N 2 ml dan ditambahkan aquades 47,5 

ml. 

d. Larutan buffer campuran ini dimasukkan dalam labu, dicampur dan 

dipanaskan pada suhu 39oC dalam waterbath. Gas CO2 dialirkan, 

sementara itu larutan reduktor ditambahkan. Larutan yang berwarna 

kebiru-biruan akan berubah menjadi agak merah kemudian menjadi tidak 

berwarna. 

e. Cairan rumen dimasukkan ke dalam labu apabila indicator sudah berubah 

menjadi tidak berwarna. Penambahan CO2 diteruskan setelah cairan rumen 

dimasukkan dalam labu, kemudian dituangkan kedalam Erlenmeyer 

dicampurkan dan dipanaskan pada suhu 39oC dalam waterbath 

f. Campuran larutan buffer dan cairan rumen sebanyak 50 ml dimasukkan 

dalam setiap syringe yang berisi sampel dengan menggunakan dispenser. 

Diusahakan pada saat memasukkan larutan tidak ada gelembung-

gelembung udara didalam  syringe 

g. Klip pada setiap selang yang telah terpasang pada syringe dan dicatat 

volumenya (VoB”), kemudian syringe ditempatkan pada waterbath pada 
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suhu 39oC. Pembuatan blangko untuk korelasi dengan cara sama seperti 

diatas hanya saja tanpa ditambahkan sampel didalamnya 

h. Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 8, 16, 24, 36, dan 48 jam 

i. Volume gas bersih pada setiap periode inkubasi dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Produksi gas bersih (ml/500mg)= {(Vt-Vo) – V blangko} x sampel 

standar. 

j. Jika mengetahui laju produksi gas, maka data produksi gas setiap waktu 

inkubasi dihitung dengan persamaan regresi non linie (eksponsial), yaitu: 

P= a+b(1-e-ct) 

Keterangan : 
 

P = Produksi gas pada waktu t (ml) 
a = Produksi gas pada waktu 0 jam 
b = Total produksi gas dari bahan pakan yang potensial didegradasi (ml) 
c = Laju produksi gas (ml/jam) 
t = Waktu inkubasi (jam) 
e = Eksponensial (2,178) 
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Lampiran 7. Pengukuran kecernaan BK dan BO residu produksi gas in vitro  

 Pengukuran kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik (KcBO) 

dari residu produksi gas in vitro inkubasi 48 jam : 

1. Syringe yang berisi sampel (residu produksi gas in vitro) yang telah 

mengalami fermentasi selama 48 jam, direndam dalam air es ±15 menit 

atau sampai siap disentrifuge. 

2. Kemudian sampel (residu produksi gas in vitro) dimasukkan ke dalam 

tabung khusus untuk disentrifuge pada 2500 rpm selama 10 menit. 

3. Sampel disaring dengan kertas bebas abu whatman 41 dengan diameter 

0,11 mm, ditunggu sampai supernatan benar-benar terpisah. 

4. Sampel + kertas saring dioven 110oC selama 4 jam dan ditimbang 

(apparent digestible). 

5. Selanjutnya dimasukkan dalam tanur 550oC selama 4 jam kemudian 

dikeluarkan dan dimasukkan dalam eksikator dan ditimbang. 

6. Kecernaan BK dan BO residu produksi gas in vitro  (inkubasi 48 jam) 

dihitung dengan cara sebagai berikut (Soebarinoto dkk., 1990): 

 

KcBK = 
 ௪ି( ௦ௗ௨ି )

 ௪
  x 100% 

 

KcBO = 
ை ௪ି(ை ௦ௗ௨ିை )

ை ௪
 x 100% 

Keterangan : -KcBK : koefisien cerna bahan kering 
  -KcBO : koefisien cerna bahan organik 
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Lampiran 8. Analisis statistik total produksi gas (b) dan laju degradasi 
produksi gas (c) dalam ml/jam 

 
Total produksi gas (b) 

Perlakuan Kelompok      Total        Rata-rata 
          1                        2                      3 

P0
a 

P1
a 

P2
a 

P3
a 

P4
a 

108,438 
116,579 
121,999 
114,490 
111,555 

111,796 
110,984 
119,288 
112,012 
106,467 

   116,074 
   117,731 
   111,606 
   109,808 
   103,606 

336,308 
345,294 
352,893 
336,310 
321,548 

112,103 
115,098 
117,631 
112,103 
107,183 

       Jumlah                573,060          560,467           558,824        1692,352        112,823 
 P0

b 

 P1
b 

108,438 
107,540 

111,796 
109,143 

   116,074 
   115,260 

336,308 
331,943 

 112,103 
 110,648 

            P2
b                  110,796           116,229           115,071         342,096        114,032 

            P3
b                  111,886           111,130           126,838         349,855        116,681 

            P4
b                  103,028           110,094           115,360         328,482        109,489 

       Jumlah                541,687           558,393           588,603       1688,683        112,579 
        Total                1114,748         1118,860         1147,427   

 
FK  381046,702 
JKT 

 
       748,980 

JK Kelompok          63,365 
JK Perlakuan 
JK Galat 

       279,575 
       406,040 

 

ANOVA               F tabel 
SK                      db                  Jk                     KT          F hitung         5%       1% 
Kelompok 
Perlakuan  

2 
9 

  63,365 
279,575 

31,683 
31,064 

1,019 
1,377 

3,55 
2,46 

6,01 
3,60 

Galat                  18              406,040             22,558 
Total                   29 

 
Keterangan:             
1.Kelompok            

 F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 
 2. Perlakuan           

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 
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Lampiran 8. Lanjutan 
 
Laju degradasi produksi gas (c) 

 
FK 0,0788 
JKT 

 
0,0016 

JK Kelompok 
 

0,0009 
JK Perlakuan 0,0004 
JK Galat 0,0004 

 

 
ANOVA 

      

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

Kelompok           2 
Perlakuan            9 

0,0009 
0,0004 

0,00044 
0,00004 

11,22 
  2,03 

    3,55 
    2,46 

 6,01 
 3,60 

Galat                  18                  0,0004      0,00002 
Total                   29  

 
Keterangan 

      1. Kelompok 
      F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan perbedaan sangat nyata  (P<0,01) 

2. Perlakuan 
F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan perbedaan yang tidak nyata  (P>0,05) 

 
 
 
 

Perlakuan Kelompok      Total            Rata-rata 
     1                    2                 3 

P0
a 

P1
a 

P2
a 

P3
a 

P4
a 

0,048 
0,054 
0,053 
0,064 
0,067 

0,046 
0,046 
0,045 
0,044 
0,047 

 0,046 
 0,047 
 0,051 
 0,049 
 0,052 

     0,139 
     0,147 
     0,149 
     0,157 
     0,167 

0,046 
0,049 
0,050 
0,052 
0,056 

        Jumlah              0,287           0,229          0,244                 0,760              0,051 

P0
b 

P1
b 

P2
b 

P3
b 

P4
b 

0,048 
0,064 
0,063 
0,062 
0,063 

0,046 
0,050 
0,047 
0,045 
0,044 

 0,046 
 0,054 
 0,055 
 0,039 
 0,051 

           0,139 
           0,168 
           0,165 
           0,147 
           0,158 

0,046 
0,056 
0,055 
0,049 
0,053 

       Jumlah               0,301            0,232         0,245                 0,778              0,052 
        Total                 0,587            0,460         0,490    
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Lampiran 9. Analisis statistik KcBK dan KcBO residu produksi gas 
 
KcBK 
                 Perlakuan  

 
Ulangan 

Jumlah Rata2 
    1      2 3 

 

 P0
a                    57,00   55,96   59,34          172,31   57,44 

 P1
a                    60,97   56,03   62,18          179,18   59,73 

 P2
a                    66,15   58,79   65,23          190,17   63,39 

 P3
a                    62,49   56,62   59,23          178,88    59,63 

                        P4
a                    52,07   55,42   57,99          165,47    55,16 

        Jumlah                           298,67 282,82 304,51          886,01  295,34 

 

 P0
b                    59,52   60,38   60,38          176,51    58,84 

 P1
b                    63,40   58,56   66,18          188,14    62,71 

 P2
b                    65,50   61,09   70,08          196,66    65,55 

 P3
b                    64,30   58,99   62,89          186,19    62,06 

 P4
b                    63,79   63,79   61,83          181,63    60,54 

         Jumlah                           316,52 291,25 321,25          929,13  309,71 
 
FK 109824,257 
JKT 469,940 
JKK 149,570 
JKP 249,897 
JK Galat  70,472 

 

 

ANOVA 
                 F tabel 

         SK                       db                Jk              KT           F hitung         5%            1% 
Kelompok 
Perlakuan 

2 
9 

149,570 
249,897 

74,785 
27,766 

2,693 
7,092 

3,55 
2,46 

6,01 
3,60 

Galat                           18              70,472         3,915 
Total                           29 

  
Keterangan:  
1. Kelompok 

         F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 
 (P>0,05) 

2.Perlakuan 
        F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang  nyata (P<0,05) 
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Lampiran 9. Lanjutan 
 
KcBO 

                    Perlakuan  
Kelompok 

Jumlah Rata2 
          1             3 

 

         P0
a                  58,09   58,59   60,80          177,48   59,16 

         P1
a                  63,06   59,28   61,87          184,21   61,40 

         P2
a                  68,85   60,91   64,14          193,91   64,64 

         P3
a                  63,94   59,04   59,80          182,78   60,93 

                           P4
a                  55,66   57,65   58,29          171,60   57,20 

         Jumlah                           309,59 295,48 304,91          909,97 303,32 

 

         P0
b                  60,76                 58,93    61,94         181,62    60,54 

         P1
b                  63,51                 58,99    68,32         190,81    63,60 

         P2
b                  66,57  62,80    71,30         200,67    66,89 

         P3
b                  65,55   60,37    62,18         188,10    62,70 

         P4
b                  65,04   56,41    62,35         183.81    61,27 

          Jumlah                         321,43 297,50  326,08         945,01 315,00 
 

 
FK 114699,004 
JKT 405,252 
JKK 96,388 
JKP 206,882 
JK Galat 101,982 

 

ANOVA       
   

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

Kelompok 
Perlakuan  
galat 

2 
9 

    18 

96,388 
206,882 
101,982 

48,194 
22,987 
 5,666 

2,097 
4,057 

  

3,55 
2,46 

  

6,01 
3,60 
  

Total                         29 
 
Keterangan:  
1. Kelompok 

       F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 
(P>0,05) 

2. Perlakuan 
       F hitung > F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) 
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Lampiran 10. Dokumentasi selama penelitian 
 
 

 
Gambar 1. Pengolesan vaselin ke piston untuk persiapan tahapan produksi gas 

 

Gambar 2. Pengecekan volume produksi gas tiap jam yang sudah ditentukan 
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Lampiran 10. Lanjutan 

 

Gambar 3. Penimbangan hasil fermentasi produksi gas sebelum di sentrifuge  
       untuk  dianalisis KcBK dan KcBO 

 

Gambar 4. Sentrifuge hasil fermentasi produksi gas untuk memisahkan antara  
       supernatan dan residu untuk analisis KcBK dan KcBO 
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