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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Asam Amino 

 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).  

 Semua asam amino yang ditemukan pada protein mempunyai ciri yang 

sama, gugus karboksil dan amina diikat pada atom karbon yang sama. Masing-

masing berbeda satu dengan yang lain pada gugus R-nya, yang bervariasi dalam 

struktur, ukuran, muatan listrik, dan kelarutan dalam air. Beberapa asam amino 

mempunyai reaksi yang spesifik yang melibatkan gugus R-nya (Rismaka, 2009). 

 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). 

Di antara asam amino esensial bagi ternak perah periode laktasi, asam 

amino metionin dan lisin adalah dua asam amino yang membatasi sintesis susu 

dan protein susu  dan seringkali pakan yang diberikan pada ternak perah periode 

laktasi mengalami defisien metionin dan lisin. Kandungan  protein dan produksi 
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susu diketahui meningkat bila kedua asam amino tersebut diinjeksikan ke dalam 

abomasum (Schwab et al., 1992) atau duodenum (Rogers et al., 1980) atau bila 

kedua asam amino tersebut diproteksi dari penetrasi mikroba rumen.  

 

2.1.1 Kasein 

Komposisi susu terdiri atas air, lemak susu, dan bahan kering tanpa lemak 

(solids nonfat). Protein dalam susu mencapai 3,25% yang terdiri dari: 2.70% 

kasein, dan 0.50% albumen. Berarti 26.50% dari bahan kering air susu adalah 

protein. Beberapa protein spesifik menyusun protein susu dan kasein merupakan 

komponen protein yang terbesar dalam susu dan sisanya berupa whey protein. 

Kadar kasein pada protein susu mencapai 80%. Kasein terdiri atas beberapa fraksi 

seperti α-casein, β-casein, dan κ-casein. Kasein merupakan salah satu komponen 

organik yang berlimpah dalam susu bersama dengan lemak dan laktosa. Kasein 

penting dikonsumsi karena mengandung beberapa asam amino yang dibutuhkan 

tubuh ( 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. Kasein yang merupakan partikel yang 

besar dan senyawa yang kompleks tersebut dinamakan juga kasein-misel (casein 

micell). Di 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. Rogers et al. (1980) melaporkan 

bahwa produksi susu pada sapi perah meningkat sebesar 13% dan proein susu 

meningkat 15% setelah diberi kasein yang diberi perlindungan formaldehid.  
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2.1.2 Metionin 

Metionin adalah asam amino yang memiliki atom S. Asam amino ini 

penting dalam sintesa protein (dalam proses transkripsi, yang menterjemahkan 

urutan basa nitrogen di DNA untuk membentuk RNA) karena kode untuk 

metionin sama dengan kode awal untuk satu rangkaian RNA. Asam amino ini 

bagi ternak bersifat esensial, sehingga harus dipasok dari bahan pangan 

(Anonimus, 2009b). 

Dilaporkan bahwa metionin merupakan asam amino pembatas pertama 

bila ransum yang diberikan ke sapi perah miskin akan jagung dan kaya hijauan, 

atau disuplementasi dengan Rumen Undegradable Protein (RUP) yang 

mengandung bahan kedelai atau protein hewani selain tepung ikan (NRC, 2001). 

Selanjutnya metionin akan tercukupi dalam pasca rumen apabila ransum 

mengandung Corn Glutein Meal (CBM), namun Lisin masih belum tercukupi.  

 

Gambar 1. Rumus bangun metionin (Anonimus, 2009b) 

 
2.1.3 Lisin 

Lisin  seringkali sebagai faktor pembatas pertama atau kedua pada ransum 

sapi perah berbasis jagung, dan pada saat bersamaan lisin hampir selalu 

dibutuhkan oleh kambing dalam jumlah berlebih. Semua kelebihan lisin yang 

dikonsumsi ternak ternyata dioksidasi dan tingkat oksidasi lebih tinggi pada saat 

akhir laktasi dibanding awal laktasi. 
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Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air 

bersifat basa, juga seperti histidin, lisin tergolong esensial bagi ternak. Biji-bijian 

atau serealia terkenal miskin akan lisin. Sebaliknya, biji polong-polongan kaya 

akan asam amino (Anonimus, 2009a). 

 

Gambar 2. Rumus bangun lisin (C6H14O2N2) 

 

2.2 Tanin 

 Tanin adalah senyawa polimer fenol yang mudah dibedakan dengan 

polimer lainnya yaitu mampu mengendapkan protein dan mampu berkombinasi 

dengan polimer lain, seperti selulosa, hemiselulosa, dan pektin untuk membentuk 

senyawa kompleks yang stabil (Mangan, 1988). CT mempunyai pengaruh besar 

terhadap kecernaan pakan, khususnya pada ternak ruminansia. Hal ini disebabkan 

karena kemampuannya untuk berikatan dengan nutrien pakan seperti karbohidrat 

dan protein. Ikatan tanin dengan karbohidrat dapat meningkat oleh peningkatan 

ukuran berat molekul karbohidrat dan rendahnya kelarutan. Sedangkan interaksi 

antara CT dengan protein tergantung dari struktur kimia keduanya (Anonimus, 

2000). Senyawa tanin dibagi menjadi dua yaitu tanin yang terhidrolisis dan tanin 

yang terkondensasi. 

 



9 
 

 

Gambar 3. Tannin (Anonimus, 2009a). 

 

2.2.1 Tanin Terhidrolisa (hydrolyzable tannins) 

Tanin jenis ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk 

ikatan oksigen, oleh karena itu tanin dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam 

sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh jenis tanin terhidrolisis adalah 

gallotanis yang nerupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. 

 Selain membentuk gallotannins, dua asam galat akan membentuk tanin 

terhidrolisis yang biasanya disebut ellagitannins. Ellagitannins sederhana juga 

disebut ester asam hexahydroxydiphenic (HHDP).  Senyawa ini dapat terpecah 

menjadi asam galat  jika dilarutkan dalam air. 

 

Gambar 4. Ellagitanins (Anonimus, 2009a). 
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2.2.2 Tanin Terkondensasi (condensed tannins)  

Condensed tannin (CT) adalah senyawa fenol yang mampu membentuk 

ikatan kompleks yang kuat dengan protein yang tidak lain adalah gugusan asam 

amino di dalam rumen dan  mampu membentuk protein by-pass tersedia untuk 

penyerapan dan pasokan asam amino di usus halus (Waghorn et al., 1987). CT 

biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam 

klorida.  Condensed tannin jenis ini terdiri dari polimer flafanoid yang merupakan 

senyawa fenol. Nama lain dari CT ini adalah Proanthocyanidine. 

Proanthocyanidin merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan melalui 

C8 dengan C4. Salah satu contohnya adalah Sorghum procyanidine, senyawa ini 

merupakan trimer yang tersusun dari epicatechin dan cathecin. 

 Senyawa CT yang dijumpai pada sejumlah tanaman hijauan pakan ternak 

mempunyai sifat mengikat protein sehingga bisa dianggap menguntungkan karena 

mampu melindungi protein pakan dari proses degradasi yang berlebihan di dalam 

rumen, sehingga meningkatkan jumlah protein yang siap diserap di usus halus 

(Wallace et al., 2002). McLeod (1974) menyatakan bahwa CT mengikat protein 

lebih kuat daripada mengikat polimer karbohidrat pada pH di antara 3,5-7,0 dan 

ikatan tersebut menjadi tidak stabil dan melepaskan protein pada pH di bawah 3 

atau di atas 8. CT mampu meningkatkan penyerapan asam-asam amino treonin 

(57%), valin (89%), isoleusin (94%), leusin (30%), tirosin (41%), penilalanin 

(93%), histidin (96%), dan lisin (59%) (Waghorn et al., 1987). 

 Salah satu contoh sumber CT adalah serbuk mimosa atau serbuk hasil 

ekstraksi kulit batang mimosa. Serbuk mimosa biasanya digunakan dalam proses 

penyamakan kulit. Berdasarkan hasil analisa BPT Ciawi Bogor, serbuk mimosa 
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mengandung CT sebesar 20,64%. Struktur kimia CT adalah seperti pada Gambar 

5 berikut: 

 

Gambar 5. Struktur kimia CT (Anonimous, 2009a). 

 

2.3 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 

nutrisi 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 dan ternak dalam bentuk pakan tunggal. 

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 dalam 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 nutrisi seimbang, mengontrol rasio hijauan dan konsentrat, membantu 
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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 serat kasar (SK) yang 

dibutuhkan, (5) Diberikan sebagai pakan tunggal (Owen, 1979). 

 

2.3.1 Hijauan 

Hijauan memiliki klarakteristik serat kasarnya (selulosa dan hemiselulosa) 

tinggi dan biasanya kandungan energinya rendah. Kandungan proteinnya sangat 

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

ternak merupakan golongan bahan ransum kasar untuk ternak ruminansia yang 

diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, leguminosa dan limbah pertanian 

(Chuzaemi dan Hartutik, 1989). 

Kuantitas produksi hijauan adalah nilai yang diperoleh dari pengukuran 

secara mekanis terhadap hijauan, yaitu dengan pemotongan dan penimbangan 

(Soebarinoto dkk., 1991). Menurut Subagiyo dan Kusmartono (1988), suatu jenis 

hijauan mengandung dua komponen yaitu air dan bahan kering (BK). Di dalam 

BK terdapat protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. BK sering kali 

dijadikan parameter produktivitas suatu jenis hijauan. 
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Rumput gajah (Pennisetum purpureum, Schumacher dan Thonn) menurut 

Soetanto (1981), diklasifikasikan sebagai berikut: 

Sub Kingdom : Embryphyta 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae  

Klas  : Dicothyledoneae 

Sub klas : Achimyadeae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Ginae 

Sub family : Panicoideae 

Genus  : Pennisetum 

Species : Pennisetum purpureum, Schumacher dan Thonn. 

 Rumput gajah merupakan tanaman tahunan yang berdiri tegak, berakar 

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

4 meter (bahkan mencapai 6-7 m), dengan diameter batang dapat mencapai lebih 

dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku. Tumbuh berbentuk rumpun hingga 1 

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

yang lebar, ujungnya runcing, banyak menghasilkan  daun yang kaku dan 

panjangnya mencapai 90 cm dengan nilai nutrisi yang tinggi. 

 Pada musim penghujan biasanya rumput gajah sudah dapat dipanen pada 

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

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

batang semakin keras 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). 
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 Kandungan nutrisi rumput gajah segar yang dipotong pada umur 43-56 

hari adalah (BK) 18%, (PK) 9,10%, (SK) 33,10%, (LK) 2,30%, abu 15,40% dan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 40% (Hartadi dkk, 1993). Menurut 

Chuzaemi dkk (1997), rumput gajah mempunyai nilai degradasi PK sebesar 

34,36%, sedangkan Sirait (1994) melaporkan kecernaan PK rumput gajah dengan 

waktu inkubasi 24 jam sebesar 42,75% dan kecernaan bahan organik (KcBO) 

sebesar 61,52%. Kecernaan yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain jenis hijauan, umur pemotongan, kandungan nutrisi, kecernaan dan 

iklim. 

 Pada umumnya ransum hijauan diberikan dalam jumlah 10% dari bobot 

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

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

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

yang memberikan hasil terbaik terhadap populasi mikroba rumen adalah 

50%:50% (dalam BK). 

 

2.3.2 Konsentrat 

Konsentrat merupakan pakan tambahan yang nilai nutrisinya lebih tinggi 

dan lebih mudah dicerna dibandingkan dengan pakan hijauan. Pemberian 

konsentrat dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan (Guntoro, 2002). 

Sedangkan menurut Chuzaemi dan Hartutik (1989), konsentrat merupakan bahan 

ransum yang banyak mengandung zat ransum utama dan mempunyai kadar SK 

rendah (kurang dari 18%). Miller (1979) menyatakan bahwa konsentrat adalah 



15 
 

suatu bahan ransum yang tinggi akan kandungan BETN dan total digestible 

nutrient (TDN) serta rendah kandungan SK yaitu kurang dari 18%.  

Pemberian ransum konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran bermacam-

macam bahan konsentrat sehingga meningkatkan variasi kandungan nutrisi, dan 

diharapkan efisiensi ransum menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut 

akan saling melengkapi. Sesuai dengan pendapat Morisson (1961) bahwa 

pemberian konsentrat sebaiknya terdiri lebih dari satu macam bahan ransum agar 

terjadi supplementary effect diantara kandungan nutriennya. Menurut Blakely dan 

Blade (1998) konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan ransum 

yang mengandung nutrien tinggi sehingga dapat meningkatkan palatabilitas dan 

dapat berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan sehingga ternak dapat mencapai 

produksi yang maksimal. Davies (1983) menyatakan bahwa konsentrat biasanya 

mengandung PK 12-18% dari BK. 

Bahan ransum penyusun konsentrat dapat berupa sumber protein atau 

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

industry pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto dkk, 1991). 

2.3.2.1 Bungkil Kedelai (Glycine max) 

Anonimus (2006b) menyatakan bahwa bungkil kedelai merupakan produk 

hasil ikutan penggilingan biji kedelai setelah diekstraksi minyaknya secara 

mekanis (expeller) atau secara kimia (solvent). Menurut Hartadi dkk (1993) 

kandungan BK, PK, LK, SK, BETN, TDN dan abu bungkil kedelai secara berturut 

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

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 pad abiji 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 

(Ensminger, 1971). 

 

2.3.2.2 Bekatul (Oryza sativa) 

Dedak padi atau bekatul merupakan limbah dari proses penumbukan atau 

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

kandungan nutriennya. Ketiga bagian tersebut adalah: 

 Kulit padi yang banyak mengandung SK dan mineral 
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 Selaput perak yang kaya akan protein dan vitamin B1, juga lemak dan 

mineral. 

 Lembaga beras yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat yang mudah 

dicerna. 

Berhubung dedak merupakan campuran dari ketiga bagian tersebut diatas 

maka nilai nutrisinya selalu berubah-ubah tergantung dari proporsi bagian-bagian 

tersebut (Anonimus, 2006b). 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. Nutrisi bekatul sangat 

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

menggantikan konsentrat komersial hingga 100%. 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% (Susana, 2005). 

 

2.3.2.3 Bungkil Kelapa (Cocos nucifera) 

Tanaman kelapa merupakan tanaman unggulan yang sudah diekspor oleh 

Indonesia. Pada tahun 2000, areal tanaman kelapa di Indonesia tercatat seluas 

3,697 juta ha, didominasi oleh perkembunan rakyat (96,6%) dan perkebunan besar 

(3,4%). Luas perkebunan kelapa di Indonesia ternyata sebagian besar adalah 

perkebunan rakyat. Perkembangan areal perkebunan kelapa telah meningkat dari 

1,6 juta ha (tahun 1968) menjadi 3,697 juta ha (tahun 2000) dengan rata-rata 4% 

per tahun dan produksi meningkat dari 1,133 juta ton (tahun 1968) menjadi 3,048 
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juta ton (tahun 2000) dengan rata-rata peningkatan 5% per tahun (Anonimus, 

2006b). 

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 kedelai (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 kasar 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 (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, 2006b). 

Penambahan bungkil kelapa dalam konsentrat terhadap hijauan sebanyak 

30% dapat meningkatkan kadar lemak susu, selain itu suplementasi bungkil 

kelapa sampai pada level 1,0% BB/hari pada pedet yang mengkonsumsi rumput 

berkualitas rendah dapat meningkatkan produksi protein mikroba dan efisiensi 

produksi protein mikroba di dalam rumen (Marsetyo, 2007). 
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2.3.2.4 Bungkil Biji Kapuk (Ceiba pentandra) 

Biji kapuk merupakan hasil ikutan yang penting karena dua pertiga bagian 

berat buah kapuk adalah merupakan biji. Dari biji kapuk akan dihasilkan minyak 

sebanyak 22 sampai 25% yang berwarna kekuning-kuningan dan hampir tidak ada 

rasanya. Sisanya berupa bungkil biji kapuk dapat digunakan untuk makanan 

ternak. 

Kandungan protein kasar bungkil biji kapuk adalah cukup tinggi. Menurut 

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

kandungan zat-zat makanan bungkil biji kapuk dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Analisa Proksimat Bungkil Biji Kapuk (100%BK) 
Komponen (%) Nutrien  (%) 

Bahan Kering 83,90 
Protein Kasar 29,60 
Lemak Kasar 7,58 
Serat Kasar 30,00 
BETN 25,30 
Abu 7,54 
Sumber: Sutardi (1981) 

 

2.3.2.5 Pollard (Triticum aestivum) 

Pollard atau dedak gandum adalah hasil samping dari pengolahan atau 

penggilingan gandum. Pollard memiliki sifat yang voluminous (bulky) dan 

berserat tinggi, maka penggunaannya tidak disukai untuk sapi yang sedang di-

finish dan pemberiannya dalam jumlah besar dapat mengakibatkan sifat laksansia. 

Selain itu, sifatnya yang sedikit tinggi akan N dan karbohidrat, maka 

penggunaannya akan banyak dalam kondisi khusus yaitu dibutuhkan sumber 

karbohidrat dalam jumlah banyak (Parakasi, 1999). 
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Adapun kandungan nutrien dari pollard yaitu BK 89,1%, TDN 71,5%, PK 

17,3%, LK 4,3%, NDF 42,5%, ADF 15,5%, lignin 3,0%, dan Abu 6,3%, (NRC, 

2001). Hasil penelitian Prayuwidayati (2006) menunjukkan bahwa makin tinggi 

proporsi penggunaan dedak gandum pada fermentasi bagas tebu teramoniasi, 

makin menurunkan kadar serat, diikuti oleh meningkatkan kadar protein kasar, 

kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, produksi VFA, dan produksi 

amonia.  

 

2.3.2.6 Mineral 

Bahan ini digunakan sebagai campuran pakan ternak karena mampu 

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

vitamin larut dalam air, mineral 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 campuran per 1 kg. 

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 
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Mineral ini penting untuk pertumbuhan mikroba. Kandungan mineral 

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

berpengaruh negative terhadap degradasi komponen zat makanan 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 bahan pakan sekaligus meningkatkan suplai protein mikroba bagi 

ternak induk semang. Sebagian besar (82%) mikroba rumen memerlukan N-

amonia untuk pertumbuhan. 

 

2.4 Produksi Gas In-Vitro 

Produksi gas merupakan hasil proses fermentasi yang terjadi dalam rumen 

dan dapat menggambarkan banyaknya bahan organik yang tercerna (BOT). 

Apabila bahan organik (BO) yang terfermentasi digunakan untuk sintesis protein 

mikroba maka produksi gas yang dihasilkan rendah (Blummel et al., 1997). 

Jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasikan secara in-

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

itu perhitungsn produksi gas dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi 

pakan pada ternak ruminansia (Menke and Steingass, 1979). 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: 
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Gb =  (Vt – Vo – Vblangko) FK 

Jumlah gas yang sedikit menunjukkan bahwa bahan organik terfermentasi 

digunakan  untuk sintesis protein mikroba. 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, 1984). 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 legume 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). 
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2.5 Kecernaan Secara In-Vitro  

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). 

Presentase kecernaan bahan kering ransum merupakan salah satu ukuran 

dalam menentukan kualitas dari suatu bahan pakan. Kecernaan bahan organik 

merupakan presentase bahan organic pakan yang dapat dicerna oleh ternak 

(Liman, 2006). 

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.  

Nilai degradasi suatu bahan pakan hijauan penting untuk diketahui, karena 

jumlah nutrisi yang lolos dari degradasi dalam rumen akan berpengaruh terhadap 

respon ternak. Laju degradasi merupakan faktor dominan yang akan menentukan 

nilai kecernaan serta konsumsi pakan. Laju degradasi merupakan jumlah pakan 

yang tercerna per unit waktu (Ørskov, 1982).  
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Degradasi adalah rangkaian proses yang terjadi di dalam alat pencernaan 

sampai terjadi proses penyerapan. Proses pencernaan terjadi secara mekanis (di 

dalam mulut), fermentative (oleh mikroba rumen) dan hidrolisis (oleh enzim alat 

pencernaan). Sistem pencernaan ternak ruminansia pada dasarnya dapat dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu pencernaan di dalam rumen dan pencernaan pasca 

rumen (McDonald et al., 1988). Pencernaan fermentative yang terjadi di dalam 

rumen dan pencernaan pasca rumen lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi dalam 

rumen yang meliputi temperature (38-39oC), pH rumen (6,7-7,0), berat jenis 

(kurang lebih 1,038), BK isi rumen (10-15%) dan kemampuan mempertahankan 

pH (6,0-7,8) (Soebarinoto, Chuzaemi, dan Mashudi, 1991).  

 

 

 

 

 

 


