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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 dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4.  Kandungan nutrien bahan pakan penyusun konsentrat, konsentrat, 
rumput gajah dan suplemen. 

Bahan Pakan BK*(%) BO*(%) PK*(%) 
Bahan penyusun konsentrat :    
 Pollard 86,11 95,42 17,3 
 Empok Jagung 88,26 97,08 10,53 
 Bekatul 88,61 93,44 13,23 
 B. Kelapa 87,72 92,44 19,18 
 B. Kedelai 87,82 92,67 47,35 
 B. Biji Kapuk 86,52 92,55 24,98 
 Molases 71,55 86,55 3,04 
 Mineral 100 0 0 
 Urea 100 0 287,5 
Konsentrat 94,35         86,78 18,03 
Rumput Gajah 93,69 92,86 9,1 
Suplemen :    
 Kasein   100 
 Lisin   100 
 Metionin   100 
*) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya (2010). 

 Dari Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa kandungan PK konsentrat sebesar 

18,03%, nilai ini sesuai dengan kebutuhan kambing perah yang direkomendasikan 

oleh Kementrian Pertanian untuk ternak perah. Rumput gajah sebagai sumber 

serat memiliki kandungan PK sebesar 9.1%, nilai ini cukup tinggi dan cukup 

layak digunakan sebagai pakan basal ternak perah. Kasein  merupakan protein 
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susu, sedangkan lisin dan metionin adalah asam amino atau unsur penyusun 

protein, sehingga ketiganya diangap memiliki kandungan protein 100%. 

  

4.2 Produksi Gas In-Vitro  

 Produksi gas merupakan hasil proses fermentasi yang terjadi dalam rumen 

dan dapat menggambarkan bayaknya bahan organik yang tercerna (BOT). Hasil 

pengukuran produksi gas in-vitro terhadap pakan lengkap pada masing-masing 

perlakuan yang diukur pada inkubasi jam ke 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, dan 48 

disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataaan produksi gas in-vitro dari ulangan 1, 2, dan 3 untuk masing-
masing perlakuan. 

Perlakuan 
Produksi gas (ml/500 mg BK) pada masa inkubasi jam ke- 

2 4 6 8 12 16 24 36 48 
P0

 5,18a 13,25a 24,43a 34,33a 50,01a 60,29a 73,51a 89,64a 98,38a 

P1
 5,20a 13,60a 24,92a 35,00a 50,82a 61,45a 77,80a 92,71a 101,65a 

P2
 4,36a 12,24a 22,94a 33,18a 48,48a 58,95a 74,01a 89,61a 96,87a 

P3
 5,28a 13,53a 24,55a 34,56a 51,08a 61,78a 78,22a 94,20a 103,46a 

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

  

Dari Tabel 5 menunjukkan bahwa proteksi asam amino menggunakan CT 

tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap produksi gas secara in-

vitro. Artinya, asam amino tidak dapat terproteksi secara sempurna menggunakan 

CT yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini dimungkinkan karena 

penambahan CT terlalu sedikit. Waghorn et al. (1987) menyatakan bahwa CT 

dapat memproteksi asam amino secara efektif pada penambahan sebesar 4% dari 

BK. Dalam penelitian ini penambahan CT pada P1, P2, dan P3 hanya masing-

masing 6%, 8% dan 10% dari jumlah asam amino.  
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 Produksi gas yang dihasilkan dari semua perlakuan semakin meningkat 

sesuai dengan masa inkubasi. Hubungan antara masa inkubasi dengan produksi 

gas yang dihasilkan masing-masing perlakukan dapat dilihat pada Gambar 6.  

 

Gambar 6. Grafik hubungan antara masa inkubasi dengan produksi gas 

Ella dkk (1997) menyatakan bahwa produksi gas terjadi setelah 8 - 10 jam 

masa inkubasi ketika mikroba mulai aktif. Hasil penelitian yang ditunjukkan pada 

Gambar 6 tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. Pada hasil penelitian, produksi 

gas sudah terjadi sejak pengamatan jam ke-2 masa inkubasi. Produksi gas 

tertinggi terjadi pada perlakuan P3, sedangkan produksi gas terendah cenderung 

terjadi pada P2. Kondisi ini disebabkan karena pakan yang diberikan berupa pakan 

lengkap yang diproteksi menggunakan CT rendah mudah dicerna oleh mikroba 

rumen sejak awal masa inkubasi. Widiawati dan Thalib (2008) menyatakan bahwa 

jumlah dan pola dari produk akhir fermentasi pakan oleh mikroba rumen 

tergantung kepada jenis pakan yang dikonsumsi. 
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4.3 Kecernaan Residu 

 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 et al., 1995). 

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

diukur dari 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 dapat dilihat pada tabel 6.  

Tabel 6. Nilai rataan KcBK dan KcBO residu. 

Perlakuan 
Kecernaan (%) 

BK±SD BO±SD 
P0

 76,12 a ± 14,31 69,83 a ± 11,68 

P1
 73,13 a ± 12,73 71,25 a ± 11,88 

P2
 80,09 a ± 14,26 75,93 a ± 8,39 

P3
 77,27 a ± 13,11 70,89 a ± 12,05 

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

   

Dalam penelitian ini, seperti halnya produksi gas, KcBK dan KcBO yang 

tidak terpengaruh secara nyata (P>0,05) dengan adanya penambahan CT pada 

suplemen asam amino. Hal ini juga dimungkinkan akibat penambahan CT yang 

jumlahnya terlalu sedikit (persentase CT berdasarkan pada jumlah asam amino) 

sehingga efeknya tidak muncul. Dalam penelitian ini, nilai rataan KcBK terendah 

dicapai pada perlakuan P1 (73,13%) dan nilai tertinggi dicapai pada perlakuan P2 

(80,09%). Sedangkan nilai rataan KcBO terendah dicapai pada perlakuan P0 

(69,83%) dan tertinggi dicapai pada perlakuan P2 (75,93%). 



35 
 

Salsabilla (2011) menyatakan bahwa berdasarkan hasil residu produksi gas 

secara in-vitro selama 48 jam dari residu produksi gas Pakan lengkap yang di 

suplementasi dengan protein olahan adalah Pada perlakuan P2 baik pada PL (a) 

maupun PL (b) yang ditambahkan dengan suplemen 2 dengan proporsi komposisi 

kasein 0,50% + lisin 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.  

 

 


