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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Protein merupakan nutrisi esensial yang diperlukan ternak untuk 

mendukung banyak fungsi yang meliputi pergantian jaringan tubuh, pertumbuhan, 

dan sintesis protein susu. 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 mikroba dan protein yang lolos degradasi mikroba. Degradasi protein 

di dalam rumen menghasilkan asam amino yang apabila tidak digunakan oleh 

mikroba rumen akan didegradasi lebih lanjut menjadi volatile fatty acid (VFA), 

ammonia (NH3) dan karbondioksida (CO2). NH3 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. 

Kasein merupakan protein susu, sedangkan lisin dan metionin merupakan 

asam amino pembatas untuk produktifitas ternak perah ( Sun et al., 2007). Ketiga 

bahan ini telah banyak dijual di pasaran dan sering digunakan sebagai suplemen 
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sumber asam amino, yang biasanya bila ditambahkan kedalam ransum pakan 

ternak perah akan meningkatkan produktivitas susu serta meningkatkan protein 

dari susu tersebut. 

Metionin dan lisin merupakan asam amino esensial bagi ternak. Asam 

amino adalah senyawa organik yang merupakan satuan penyusun  protein yang 

mempunyai gugus amino dan karboksilat sehingga asam amino mempunyai sifat 

asam maupun basa (Anonimus, 2009c). Penelitian tentang proteksi protein 

menggunakan konden tanin atau condensed tannin (CT) telah banyak dilakukan 

dan terbukti mampu menurunkan tingkat degradasi di dalam rumen. Barry and 

Forss (1983) menyimpulkan bahwa imbangan antara protein : CT yang terbaik 

adalah 11 : 1 sampai 16 : 1. 

 Serbuk mimosa adalah produk impor dari Afrika Selatan yang biasa 

digunakan sebagai sumber CT dalam proses penyamakan kulit. Penelitian tentang 

perlindungan asam amino pada pakan lengkap menggunakan CT belum banyak 

dilaporkan, sehingga perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui 

bagaimana produksi gas secara in-vitro pada pakan lengkap yang ditambah asam 

amino terproteksi dengan CT. 

Salah satu cara untuk mengetahui kecernaan dari penambahan suplemen 

kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap adalah melalui percobaan 

kecernaan. Metode in-vitro adalah metode pendugaan kecernaan secara tidak 

langsung yaitu prinsipnya meniru suasana pada alat pencernaan ruminansia. 

Produksi gas secara in-vitro menggambarkan bahan organik terfermentasi yang 

berhubungan dengan energi metabolis (EM). Kecernaan in-vitro dari residu 

produksi gas adalah bahan kering atau bahan organik yang terfermentasi dalam 
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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 serta nilai kecernaan pakan lengkap. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

suplemen campuran kasein, lisin dan metionin yang diproteksi dengan CT dalam 

pakan lengkap  terhadap  produksi gas serta nilai kecernaan pakan lengkap secara 

in-vitro. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh suplemen campuran 

kasein, lisin dan metionin yang diproteksi dengan CT dalam pakan lengkap  

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

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi insan 

akademis dan bagi para peternak mengenai pengaruh suplemen campuran kasein, 

lisin dan metionin yang diproteksi dengan CT dalam pakan lengkap  terhadap  

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

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Pasokan asam amino pada ternak ruminansia yang berproduksi tinggi tidak 

cukup berasal dari protein mikroba saja, namun memerlukan pasokan protein yang 
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berkualitas tinggi dan tahan degradasi di rumen. Pasokan asam amino pembatas 

yang dilindungi dari degradasi di dalam rumen perlu dilakukan agar 

pemanfaatannya lebih optimal. Asam amino metionin, lisin, treonin dari beberapa 

penelitian merupakan asam amino pembatas bagi ternak ruminansia (Liman, 

2006). 

 Penelitian tentang proteksi protein menggunakan CT telah banyak 

dilaporkan dan terbukti mampu menurunkan tingkat degradasi di dalam rumen. 

Meskipun demikian, penelitian tentang perlindungan asam amino menggunakan 

CT belum banyak dilaporkan sehingga perlu dilakukan suatu penelitian untuk 

mengetahui efektivitas serbuk mimosa sebagai sumber CT dalam melindungi 

asam amino dari proses degradasi di dalam rumen dengan menggunakan 

parameter produksi gas serta nilai kecernaan pakan lengkap secara in-vitro. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tinggi jumlah penambahan 

serbuk mimosa sebagai sumber CT pada suplemen campuran kasein, lisin dan 

metionin dalam pakan lengkap, maka proses degradasi di dalam rumen akan 

semakin rendah  berdasarkan parameter produksi gas serta nilai kecernaan pakan 

lengkap secara in-vitro. 


