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ABSTRACT 

 This research was conducted to investigate the effect 

of monensin in complete feed on in vitro digestibility and 

ruminal amonia (NH3) concentration as well as to investigate 

the best level of monensin. The complete feed composition 

were 25% of rice straw and 75% of concentrate consisted of 

rice bran, pollard, soybean meal and copra meal that contained 

14.06% crude protein. The treatments were: T0 = Complete 

Feed + 0 mg Monensin, T1 = Complete Feed + Monensin (33 

mg/kg DM), T2 = Complete Feed + Monensin (38 mg/kg DM), 

T3 = Complete Feed + Monensin (43 mg/kg DM). Parameters 

observed were in vitro digestibility of dry matter and organic 

matter of gas production residue and ruminal NH3 

concentration. Data were analized by Randomized Block 

Design with 4 treatments and 3 replications. There is 

significant different between treatments were analyzed by 

Duncans New Multiple Range Test (DMRT). The result of 

analysis variance indicated that in vitro digestibility of dry 

matter and organic matter were not significatly different 

(P>0.05), except ruminal NH3 concentration (P<0.05). It is 

concluded that the addition of monensin in complete feed 

tends to decrease in vitro digestibility of dry matter, organic 

matter and decrease ruminal NH3 concentration. The best 

treatment of this research is T3 treatment resulting 86.62% in 

vitro digestibility of dry matter, 88.59% in vitro digestibility of 
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organic matter and 193.23 mg/L NH3 concentration in ruminal 

fluid. It is suggested to take further research such as in vivo 

digestibility and in vitro methods to measure other variables 

such as VFA, CH4 and protozoa biomass.  

 

Key Words:  Monensin, Complete Feed, Ammonia,  

         Digestibility, In Vitro. 
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RINGKASAN 

 Monensin merupakan feed additive Carboxylic 

Polyether Ionophore atau Monocarboxylic Acid Ionophore 

yang diproduksi dari hasil fermentasi bakteri Streptomyces 

cinnamonensis. Monensin telah banyak digunakan pada 

penggemukan sapi dengan tujuan untuk memperbaiki 

fermentasi rumen, meningkatkan efisiensi pakan dan 

mempercepat pertumbuhan. Monensin mampu memodifikasi 

sistem fermentasi di dalam rumen dengan cara menurunkan 

penggunan gas H2 untuk pembentukan gas methan (CH4) 

sehingga gas H2 dapat di gunakan untuk pembentukan VFA 

berupa asam propionat. Monensin mampu mengurangi 

kecernaan protein dalam rumen sehingga produksi NH3 dapat 

ditekan. Menurunya kecernaan protein dalam rumen 

menyebabkan semakin tingginya protein yang dapat dicerna di 

usus halus (protein availability) dan dapat dimanfaatkan oleh 

ternak untuk berproduksi. Monensin mampu menurunkan 

konsentrasi asam laktat sehingga dapat menjaga pH rumen 

dalam kondisi netral. Perubahan populasi mikroba dan pH 

rumen menyebabkan perubahan fungsi fisiologis rumen 

terutama dalam menyerap nutrien pakan selain itu monensin 

juga mampu meningkatkan metabolisme energi dan 

mengurangi jumlah energi yang terbuang dalam bentuk feses. 
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 Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2015 

sampai dengan November 2015 di Laboratorium Lapang 

Sumber Sekar dan Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Tujuan penelitian 

ini yaitu untuk mengevaluasi pengaruh penambahan monensin 

pada pakan lengkap berbahan jerami padi dan konsentrat 

terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik residu 

produksi gas in vitro dan konsentrasi amonia (NH3) cairan 

rumen serta untuk mengetahui level terbaik penggunaan 

monensin.      

 Materi yang digunakan pada penelitian ini yaitu satu 

ekor sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) betina berfistula 

pada bagian rumen, dengan bobot badan ± 380 kg umur 8 

tahun sebagai donor cairan rumen. Bahan pakan yang 

digunakan yaitu jerami padi (Oryza sativa) dan konsentrat 

yang terdiri atas dedak padi (Oryza sativa), pollard (Triticum 

sativum), bungkil kedelai (Glycine max) dan bungkil kopra 

(Cocos nucifera) yang disusun menjadi pakan lengkap dengan 

komposisi 25% jerami padi dan 75% konsentrat dengan 

kandungan protein kasar sebesar 14,06%. Metode penelitian 

yang digunakan adalah percobaan di laboratorium, 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 

perlakuan dan 3 ulangan yaitu dengan mengelompokkan 

cairan rumen berdasarkan waktu pengambilan. Level 

perlakuan yang digunakan yaitu P0: Pakan Lengkap + 0 mg 

Monensin, P1: Pakan Lengkap + Monensin 33 mg/kg BK 

pakan, P2: Pakan Lengkap + Monensin 38 mg/kg BK pakan, 

P3: Pakan Lengkap + Monensin 43 mg/kg BK pakan. Variabel 

yang diukur yaitu kecernaan bahan kering dan bahan organik 

residu produksi gas in vitro inkubasi jam ke 48 dan 

konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen inkubasi jam ke-24. 
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Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ragam 

(ANOVA), apabila terdapat perbedaan antar perlakuan, diuji 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan.    

 Hasil dari penelitian ini yaitu penambahan monensin 

pada pakan lengkap tidak berpengaruh nyata (P>0,05) 

terhadap kecernaan bahan kering dan bahan organik tetapi 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap konsentrasi NH3. 

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penambahan monensin 

pada pakan lengkap cenderung menurunkan kecernaan bahan 

kering dan bahan organik, serta mampu menurunkan 

konsentrasi NH3. Penambahan monensin sebesar 43 mg/kg BK 

(P3) dalam pakan lengkap secara in vitro menghasilkan 

konsentrasi NH3 paling rendah yaitu sebesar 193,23 mg/L 

cairan rumen. Saran dari penelitian ini yaitu monensin pada 

pakan lengkap dapat ditambahkan sebesar 43 mg/kg BK 

karena menghasilkan konsentrasi NH3 paling rendah dan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut secara in vivo untuk 

pengukuran kecernaan dan secara in vitro untuk pengukuran 

konsentrasi VFA cairan rumen, gas methan (CH4) dan 

produksi biomassa protozoa rumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Sektor peternakan merupakan sektor yang sangat 

penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan terutama dalam 

penyediaan protein hewani. Meningkatnya jumlah penduduk 

dan kebutuhan daging menyebabkan semakin berkembangnya 

usaha peternakan khususnya peternakan sapi baik skala rakyat 

maupun perusahaan. Sistem pemeliharaan yang diterapkan 

pada usaha peternakan khususnya skala perusahaan yaitu 

penggemukan (fattening) dimana pemeliharaan sapi untuk 

mendapatkan produksi daging yang tinggi dalam waktu 

singkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar.  

 Pakan merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam usaha penggemukan karena selain sebagai komponen 

biaya yang paling besar, pakan sangat mempengaruhi 

produktivitas ternak sehingga perlu diperhatikan 

kontinyuitasnya. Manajemen pemberian pakan yang sering 

diterapkan dalam usaha penggemukan yaitu peternak 

memberikan konsentrat lebih banyak dari pada hijauan. Usaha 

yang dapat dilakukan agar imbangan konsentrat dan hijauan 

tepat yaitu dapat diberikan dalam bentuk pakan lengkap 

(complete feed). Pakan lengkap yang disusun mengandung 

protein dan energi yang tinggi sehingga dapat menunjang 

produktivitas ternak.  

  Keterbatasan ketersediaan hijauan terutama di musim 

kemarau, banyak digunakanya limbah pertanian seperti jerami 

padi. Panjono, Baliarti dan Kustono (2000) menyatakan bahwa 

pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak memiliki faktor 

pembatas yaitu tingginya kandungan serat kasar dan 
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rendahnya kandungan protein, sehingga daya cerna jerami 

padi rendah dan konsumsi menjadi terbatas, akan tetapi masih 

potensial digunakan sebagai sumber energi. Chuzaemi, 

Hermanto, Soebarinoto dan Sudarwati (2004) menyatakan 

bahwa jerami padi memiliki kandungan protein kasar sebesar 

5,72%, serat kasar sebesar 32,63% dan kecernaan bahan 

kering dan bahan organik berturut-turut sebesar 46,17% dan 

49,88%.  

 Produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kecernaan pakan. Pemberian pakan berkualitas rendah dengan 

kandungan serat yang tinggi dapat mengurangi tingkat 

kecernaan pakan tersebut. Syahrir dan Islamiyati (2010) 

menyatakan bahwa tingkat kecernaan pakan dapat digunakan 

sebagai indikator kualitas pakan. Semakin tinggi kecernaan 

bahan kering dan bahan organik pakan maka semakin tinggi 

nutrien yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

ternak.  

 Protein dari pakan yang dikonsumsi ternak tidak dapat 

dimanfatkan secara maksimal karena adanya aktivitas mikroba 

proteolitik dalam rumen yang mencerna protein menjadi 

amonia (NH3). Menurut Chuzaemi (2012) sekitar 80% 

mikroba rumen akan merombak asam-asam amino menjadi 

amonia untuk selanjutnya digunakan untuk menyusun protein 

tubuhnya. NH3 yang diproduksi tidak semuanya digunakan 

untuk sintesis protein mikroba, melainkan akan di serap oleh 

darah, masuk ke hati dan diubah menjadi urea. Urea yang 

terbentuk akan dikeluarkan melalui urine dan sebagian masuk 

ke saliva. Tingginya produksi NH3 didalam rumen 

menyebabkan rendahnya protein pakan yang dapat dicerna di 

usus halus. Protein yang dicerna di usus halus secara enzimatis 

akan diubah menjadi asam amino yang dapat diserap oleh 
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tubuh ternak untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga 

apabila jumlah protein yang dapat dimanfaatkan oleh ternak 

semakin sedikit maka produktivitas ternak akan semakin 

menurun. 

 Feed additive (pakan tambahan) yang bersifat non 

nutritive talah banyak digunakan dalam usaha peternakan sapi 

khususnya usaha intensif (penggemukan). Pakan tambahan ini 

berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan ternak, 

meningkatkan produktivitas ternak dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan dengan cara menurunkan konsumsi pakan 

tanpa menurunkan pertambahan bobot badan. Konsumsi pakan 

yang menurun menyebabkan laju aliran pakan menurun 

sehingga semakin lama pakan yang tertinggal di dalam saluran 

pencernaan untuk dicerna secara maksimal oleh ternak.  

 Monensin merupakan feed additive Carboxylic 

Polyether Ionophore yang secara alami diproduksi oleh 

fermentasi bakteri Streptomyces cinnamonensis yang berfungsi 

sebagai zat perangsang pertumbuhan. Monensin selektif 

menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dimana bakteri 

gram positif ini tidak mempunyai membran luar sebagai 

pelindung. Monensin juga menghambat pertumbuhan protozoa 

rumen sehingga dapat mempengaruhi sistem metabolisme 

ternak ruminansia. Monensin dapat meningkatkan efisiensi 

metabolisme energi, meningkatkan metabolisme nitrogen dan 

efek pada pencernaan termasuk pengurangan resiko kembung 

dan asidosis laktat (Russell, 2002). Wedegaertner dan Johnson 

(1983) menyatakan bahwa sebanyak dua pertiga pemanfaatan 

energi meningkat sehingga dapat mengurangi terbuangnya 

energi dalam bentuk feses. Monensin dapat merubah rasio 

VFA (Volatile Fatty Acids) dalam rumen, meningkatkan 

produksi asam propionat dan mengurangi persentase molar 
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butirat dan asetat (Duffield, Rabiee dan Lean, 2008). 

Monensin menghambat aktivitas mikroba rumen dalam 

mencerna asam amino sehingga dapat menurunkan deaminasi 

asam amino dan produksi amonia (NH3) (Surber, 1995).  

 Berdasarkan fungsi monensin diatas maka secara tidak 

langsung penambahan monensin pada pakan lengkap berbahan 

jerami padi sebagai sumber serat dan konsentrat sebagai 

sumber energi dan protein diharapkan dapat meningkatkan 

kecernaan pakan dan menurunkan pencernaan protein oleh 

mikroba didalam rumen sehingga produksi NH3 dapat ditekan. 

Rendahnya konsentrasi NH3 menandakan bahwa tingginya 

jumlah protein yang dicerna di  usus halus. Tingkat kecernaan 

pakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

produktivitas ternak, sehingga penambahan monensin pada 

pakan diharapkan dapat meningkatkan kecernaan pakan 

tersebut.  

 Melalui penelitian ini dilakukan evaluasi pengaruh 

penambahan monensin pada pakan lengkap berbahan jerami 

padi dan konsentrat terhadap kecernaan bahan kering, 

kecernaan bahan organik residu produksi gas in vitro dan 

konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen. 
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1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan monensin pada 

pakan lengkap terhadap kecernaan bahan kering, 

kecernaan bahan organik residu produksi gas in vitro.  

2. Bagaimana pengaruh penambahan monensin pada 

pakan lengkap terhadap konsentrasi NH3 cairan 

rumen. 

3. Berapa level terbaik dari penambahan monensin pada 

 pakan lengkap. 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengevaluasi pengaruh penambahan monensin 

pada pakan lengkap terhadap kecernaaan bahan 

kering, kecernaan bahan organik residu produksi gas 

in vitro.  

2. Untuk mengevaluasi pengaruh penambahan monensin 

pada pakan lengkap terhadap konsentrasi NH3cairan 

rumen. 

3. Untuk mengetahui level terbaik dari penambahan 

monensin pada pakan lengkap. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan evaluasi tentang penambahan monensin pada 

pakan lengkap terhadap kecernaan bahan kering, kecernaan 

bahan organik residu produksi gas in vitro dan konsentrasi 

NH3 cairan rumen serta memberikan informasi level terbaik 

penggunaan monensin. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

usaha peternakan terutama usaha penggemukan (fattening). 

Pakan lengkap merupakan metode pemberian pakan yang 

sering diterapkan dalam usaha penggemukan karena selain 

memberikan imbangan konsentrat dan hijauan yang tepat, 

pakan lengkap mampu mencukupi kebutuhan nutrien ternak 

terutama energi dan protein karena proporsi konsentrat yang 

lebih tinggi. Menurut Hidayat, Purbowanti, Arifin dan 

Purnomoadi (2009) konsentrat memiliki kandungan protein 

dan energi yang tinggi serta daya cerna yang tinggi dan 

berfungsi sebagai penguat untuk meningkatkan produktifitas 

ternak. 

 Proses pencernaan pada ternak ruminansia tergantung 

dari kualitas pakan yang diberikan. Pakan dengan kandungan 

protein yang rendah dan berserat kasar tinggi seperti jerami 

padi menyebabkan proses pencernaan pakan tersebut lebih 

lama sehingga energi yang dikeluarkan semakin banyak. 

Menurut Chuzaemi dkk. (2004) bahwa jerami padi memiliki 

kandungan protein kasar sebesar 5,72% dan serat kasar sebesar 

32,63%. Nilai kecernaan bahan kering sebesar 46,17% dan 

kecernaan bahan organik sebesar 49,88%. Pencernaan protein 

pakan dalam rumen tergantung dari aktivitas mikroba 

proteolitik. Aktivitas mikroba proteolitik yang tinggi 

menyebabkan tingginya kadar NH3, sehingga semakin sedikit 

protein yang tercerna di usus halus. 

 Non nutritive feed additive seperti monensin telah 

banyak digunakan dalam usaha penggemukan dengan tujuan 

untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi 

penggunaan pakan. Menurut Wedegaertner dan Johnson 

(1983) monensin berfungsi untuk memodifikasi sistem 
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pencernaan dalam rumen yaitu meningkatkan metabolisme 

energi dan menekan jumlah energi yang terbuang dalam feses. 

Lebih lanjut oleh Bergan dan Bates (1984) monensin 

mengurangi kecernaan protein dalam rumen sehingga produksi 

NH3 dapat ditekan.  

 Ketika monensin ditambahkan dalam pakan lengkap 

berbahan jerami padi dan konsentrat maka dapat diketahui 

tingkat kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik 

residu produksi gas in vitro dan konsentrasi NH3 cairan rumen. 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pikir pada penelitian ini  

disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

Keterangan : 

  : Penambahan 

   

  : Variabel yang di amati 

   

  : Pengaruh penambahan monensin 

 

  : Meningkatkan 

 

  : Menurunkan 

 

Pentingnya pakan dalam usaha peternakan terutama usaha 

penggemukan (fattening) 

Jerami Padi  

(Oryza sativa) 

 

Konsentrat 

Produksi Gas 

secara In Vitro 

Feed additive 
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KcBK dan 

KcBO 
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1.6 Hipotesis 

  Penambahan monensin pada pakan lengkap berbahan 

jerami padi dan konsentrat mampu meningkatkan kecernaan 

bahan kering, kecernaan bahan organik residu produksi gas in 

vitro dan menurunkan konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pakan Tambahan (Feed Additive) 

 Feed additive adalah zat atau bahan yang ditambahkan 

ke dalam pakan yang dapat meningkatkan kesehatan ternak 

dan proses pemanfaatan nutrien pakan oleh ternak. Pakan 

tambahan ini diberikan dengan tujuan untuk memacu 

pertumbuhan atau meningkatkan produktivitas ternak dan 

meningkatkan efisiensi pakan dengan mengurangi populasi 

mikroba patogen atau meningkatkan populasi mikroba yang 

menguntungkan di dalam saluran pencernaan ternak (Sinurat, 

Purwadaria, Togatorop, Pasaribu, Bintang, Sitompul dan 

Rosida, 2002). Menurut Murdiati (1997) pemberian feed 

additive bertujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha dengan 

cara mempercepat kenaikan bobot badan atau meningkatkan 

produksi ternak sehingga biaya pemeliharaan dapat ditekan.

 Feed dditive dapat digolongkan menjadi dua macam, 

yaitu nutritive feed additive dan non nutritive feed additive. 

Nutritive feed additive ditambahkan ke dalam pakan ternak 

dengan tujuan untuk melengkapi atau meningkatkan 

kandungan nutrien pakan, misalnya suplemen vitamin, 

mineral, dan asam amino. Non nutritive feed additive tidak 

mempengaruhi kandungan nutrien pakan, kegunaannya 

tergantung pada jenisnya, antara lain untuk meningkatkan 

palatabilitas atau sensory additives (flavoring/pemberi rasa, 

colorant/pewarna), pengawet pakan atau technological 

additives (preservatives/pelindung, antioksidan, emulsifier, 

stabilizer), penghambat mikroba patogen dan meningkatkan 

kecernaan nutrien atau zootechnical additives (antibiotik, 

probiotik, prebiotik), anti jamur. Membantu pencernaan 
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sehingga meningkatkan kecernaan nutrien (acidifier, enzim) 

(Frater, 2014). Pemakaian antibiotik dalam bidang peternakan 

selain untuk pengobatan penyakit, juga digunakan untuk 

memacu pertumbuhan ternak (growth promotor) (Murdiati, 

1997).      

 Penggunaan feed additive pada ternak ruminansia 

secara umum bertujuan untuk memanipulasi pencernaan 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan. 

Berikut merupakan manfaat feed additive pada ternak 

ruminansia:  

1. Meningkatkan efisiensi konversi pakan dan 

produktivitas 

2. Stabilisasi pH rumen untuk mengurangi risiko asidosis 

3. Meningkatkan konsumsi bahan kering  

4. Mengurangi resiko gangguan pencernaan karena 

mikotoksin dalam pakan 

5. Mengurangi methanogenesis 

6. Mengurangi mikroba patogen dalam alat pencernaan 

7. Meningkatkan stabilitas rumen apabila terdapat 

perubahan dalam komposisi pakan 

8.  Meningkatkan pertumbuahan ternak (Frater, 2014). 

 Ionophore merupakan non nutritive feed additive yang 

terbentuk dari lemak kompleks mudah larut dengan kation 

melalui transport antar membran biologisnya. Ionophore telah 

banyak digunakan sebagai pakan tambahan pada ternak 

ruminansia khususnya yang dipelihara secara intensif 

(fattening). Kelebihan penggunaan ionophore adalah dapat 

membantu kemampuan ternak untuk memanipulasi 

transportasi ion dalam sel. Contoh ionophore yang sering 

digunakan untuk ternak ruminansia yaitu monensin, lasalocid, 

lysocellin dan salinmysin (Spears, 1990). 
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2.2 Monensin 

 Monensin merupakan feed additive Carboxylic 

Polyether Ionophore atau Monocarboxylic Acid Ionophore 

yang diproduksi dari hasil fermentasi bakteri Streptomyces 

cinnamonensis dan berfungsi sebagai zat perangsang 

pertumbuhan (Russell, 2002). Monensin memiliki berat 

molekul 671 g/mol dan digambarkan sebagai Na
+
 selective 

carboxylic ionophore yaitu dengan urutan selektivitas kation 

Na
+
>K

+
, Li

+
>Rb

+
>Cs

+ 
(Wallace dan Andrew Chesson, 1995). 

Dalam proses pembuatan, monensin berikatan dengan ion 

sodium selama penyesuaian pH dan menghasilkan sodium 

monensin (rumensin). Monensin larut dalam air dan bahan 

organik (Goodrich, Garrett, Gast, Kirick, Larson dan Meiske, 

1984). Struktur kimia sodium monensin ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 2. Struktur kimia sodium monensin  

(Goodrich et al., 1984). 

 Monensin bersifat anti bakteri selektif terhadap 

spesies mikroba rumen tertentu dan berungsi merangsang 

pertumbuhan bakteri pembentuk propionat. Berikut berbagai 

kepekaan mikroba rumen terhadap monensin ditunjukkan pada 

Tabel 1.  
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Tabel 1. Monensin dan berbagai mikroba rumen   

  (Parakkasi, 1999) 

 

Spesies Mikroba 

 

Aktivitas 

Kepekaan 

terhadap 

Monensin 

(MIC/ppm)
2
 

Ruminococcus albus Pembentuk 

hidrogen 

2,5 

R. flafofaciens Pencerna 

sellulosa 

2,5 

Butyrivibrio 

fibrisolvens 

Pembentuk 

butirat 

2,5 

Methanobacterium   2,5-10 

Methanosarcina   2,5-10 

Methanobacterium 

formicium 

Pengguna format 2,5-10 

Methanobacterium 

ruminantium 

H2+Pengguna, 

CO2, Methanogen 

>10 

Selenomonas 

ruminantium 

Pembentuk 

propionat 

>10 

MIC: Minimum Inhibitory Concentration 

 Monensin, lasaloic dan laidlomycin merupakan 

ionophore yang telah dibolehkan untuk digunakan dalam 

pakan. Masing-masing ionophore memberikan pengaruh yang 

berbeda pada sistem pencernaan, efisiensi konsumsi pakan 

meskipun dari segi performan ternak hampir sama. Monensin 

menurunkan konsumsi bahan kering, sementara bobot badan 

tetap sama sehingga dapat meningkatkan efisiensi pakan. 

Lasaloic dapat meningkatkan pertambahan bobot badan 

dengan tidak merubah konsumsi dan meningkatkan efisiensi 

pakan (Goodrich et al., 1984).  
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2.3 Mekanisme Kerja Monensin 

 Monensin telah banyak digunakan pada penggemukan 

sapi dengan tujuan untuk memperbaiki fermentasi rumen dan 

meningkatkan efisiensi pakan. Monensin dapat mengurangi 

degradasi protein dalam rumen sehingga dapat meningkatkan 

jumlah protein yang dapat dicerna di usus halus (Nasab, 

Hamed dan Davoudi, 2013). Monensin menghambat aktivitas 

mikroba rumen dalam mendegradasi asam amino sehingga 

dapat menurunkan deaminasi asam amino dan produksi 

amonia (NH3) selain itu, juga berfungsi meningkatkan 

konsentrasi protein mikroba dalam cairan rumen sehingga 

dapat mensuplai asam amino lebih banyak (Surber, 1995).

 Silva et al. (2015) menyatakan bahwa ionophore 

seperti monensin berperan dalam transportasi kation berupa 

Natrium (Na) dan Kalium (K) dalam membran sel sehingga 

dapat mengganggu metabolisme dalam sel tersebut. Monensin 

berfungsi menghambat pertumbuhan spesies bakteri gram 

positif dimana bakteri tersebut memiliki kandungan lipid pada 

membran sel yang lebih sedikit dibanding bakteri gram 

negatif. Spesies bakteri gram negatif berperan dalam 

deaminasi asam amino dan menghasilkan gas yang tidak 

diinginkan, seperti gas methan dan amonia. Penghambatan 

bakteri ini dapat meningkatkan produksi propionat dan tingkat 

glukosa dalam darah. Duffield et al. (2008) menyatakan 

bahwa monensin selektif menghambat metabolisme bakteri 

gram positif dimana bakteri gram positif ini tidak mempunyai 

membran luar sebagai pelindung. Monensin juga mampu 

menghambat pertumbuhan protozoa rumen, sehingga 

berdampak pada sistem metabolisme ternak ruminansia. 

Monensin dapat meningkatkan efisiensi metabolisme energi, 

meningkatkan metabolisme nitrogen dan berpengaruh terhadap 
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sistem pencernaan termasuk pengurangan resiko kembung dan 

asidosis laktat. Monensin merubah rasio VFA (Volatile Fatty 

Acids) dalam rumen, meningkatkan produksi asam propionat 

dan mengurangi persentase molar butirat dan asetat. Bergan 

dan Bates (1984) menyimpulkan pengaruh ionophore pada 

proses fermentasi di dalam rumen yaitu antara lain: 

1. Merubah rasio asam asetat dan propionat menjadi 

lebih banyak propionat 

2. Mengurangi kecernaan protein dalam rumen dan 

deaminasi asam amino sehingga menurunkan produksi 

NH3 

3. Menghambat produksi asam format dan bakteri gram 

positif 

4. Mengurangi produksi gas methan terutama karena 

ketersediaan H2 dan format yang menurun dan 

menurunkan transfer H2 antar spesies  

5. Menurunkan produksi asam laktat saat terkena 

asidosis 

6. Mengurangi populasi protozoa 

7. Menurunkan viskositas cairan rumen dalam keadaan 

bloat atau kembung. 

Pengaruh Ionophore pada aktifitas fermentasi di dalam rumen 

ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pengaruh ionophore pada fermentasi rumen 

(Russell dan Strobel, 1989) 
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 Ionophore dapat berpengaruh berbeda saat digunakan 

pada pakan hijauan dan konsentrat dengan proporsi lebih 

tinggi. Secara keseluruhan, saat ionophore ditambahkan pada 

pakan konsentrat, dapat menurunkan intake tanpa menurunkan 

Average Daily Gain (ADG), dengan demikian dapat 

meningkatkan efisiensi pakan, saat ionophores ditambahkan 

pada pakan hijauan ternyata dapat meningkatkan ADG tanpa 

menurunkan intake, sehingga dapat meningkatkan efisiensi 

pemanfaatan pakan (Bergen dan Bates, 1984). 

 Wallace dan Chesson (1995) menyatakan monensin 

dapat memperbaiki efisiensi penggunaan pakan dengan 

melalui beberapa mekanisme yaitu 1) Meningkatkan produksi 

asam propionat dan menurunkan produksi gas methan 

sehingga dapat meningkatkan efisiensi metabolisme energi 

dalam rumen. 2) Menurunkan degradasi protein dan deaminasi 

asam amino sehingga dapat memperbaiki metabolisme 

nitrogen dalam rumen. 3) Mengurangi produksi asam laktat 

dan pembentukan busa dalam rumen sehingga dapat 

mengurangi gangguan kesehatan pada ternak ruminansia. 

Menurut Dennis dan Nagaraja (1981); Russell dan Strobel 

(1989) terdapat perubahan konsentrasi asam laktat saat 

penambahan monensin pada pakan karena bakteri pembentuk 

asam laktat seperti Streptococcus bovis sensitif terhadap 

monensin dan bakteri pengguna asam laktat seperti 

Megasphaera elsdenii dan Selenomonaas ruminantium. 4) 

Menurunya konsentrasi asam laktat menyebabkan naiknya pH 

rumen. Perubahan populasi mikroba dan pH rumen 

menyebabkan perubahan fungsi fisiologis rumen terutama 

dalam menyerap nutrien pakan (Wingard, 2014). 
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2.4 Pakan Ternak Ruminansia 

 Pakan ternak ruminansia merupakan salah satu unsur 

yang sangat penting untuk menunjang kesehatan, 

pertumbuhan, dan reproduksi ternak. Pakan sangat esensial 

bagi ternak ruminansia karena pakan yang berkualitas baik 

akan menjadikan ternak mampu menjalankan fungsi 

metabolisme dalam tubuh secara normal. Pakan juga berguna 

untuk menjaga keseimbangan jaringan tubuh dan penghasil 

energi sehingga mampu melaksanakan proses metabolisme 

dengan normal (Murtidjo, 2003). 

 Kandungan nutrien suatu bahan pakan sangat 

diperlukan dalam membuat formula pakan sesuai dengan 

kebutuhan ternak. Informasi yang dibutuhkan dalam 

pembuatan pakan konsentrat yang utama adalah bahan kering, 

protein kasar, serat kasar (NDF dan ADF) dan energi (energi 

metabolis untuk ternak non ruminansia dan energi tercerna 

untuk ternak ruminansia) (Mathius dan Sinurat, 2001). Ternak 

ruminansia dapat mengkonversi pakan hijauan yang kurang 

memberikan manfaat secara langsung terhadap manusia 

menjadi bahan pangan bernilai gizi berkualitas tinggi seperti 

daging dan susu. Produk lain berupa nonpangan juga 

dihasilkan dari ternak ruminansia seperti kulit dan rambut 

(Jayanegara, Sofyan, Makkar dan Becker, 2008). 

1. Konsentrat 

 Konsentrat adalah bentuk campuran bahan pakan yang 

kaya akan sumber protein maupun sumber energi serta dapat 

mengandung imbuhan pakan (Saragih, 2003). Serat kasar yang 

terkandung dalam konsentrat relatif lebih rendah dari 18%, 

sedangkan kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

konsentrat relatif tinggi sehingga konsentrat cenderung mudah 

dicerna (Sofyan, Aboenawan, Djamil, Laconi, Nahrowi dan  
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Ridla, 2000). Konsentrat mampu memenuhi kebutuhan ternak 

terutama energi dan protein dan berfungsi sebagai pakan 

penguat dalam pakan sapi yang bila dikombinasi dengan 

hijauan (Hidayat dkk., 2009). Konsentrat terdiri atas biji-bijian 

dan limbah hasil proses industri bahan pangan seperti jagung 

giling, tepung kedelai, menir, dedak, bekatul, bungkil kelapa 

dan umbi (Hartadi, Reksohadiprodjo dan Tillman, 2005). 

 Pollard (Triticum sativum L.) 

 Pollard merupakan limbah hasil penggilingan 

gandum menjadi tepung terigu. Pollard merupakan 

bahan pakan alternatif yang memiliki potensi besar, 

baik sebagai sumber energi, sumber serat kasar, 

ataupun sumber makro nutrien lainnya. Faktor 

pembatas penggunaannya dalam pakan adalah 

tingginya kandungan serat kasar, tetapi serat kasar di 

dalam pakan sangat essensial karena mempunyai 

fungsi fisiologis dan fungsi nutrisi (Siri, Tabioka dan 

Tasaki, l992). Pollard merupakan pakan yang popular 

dan penting pada pakan ternak, karena palatabilitanya 

cukup tinggi. Pollard tidak mempunyai antinutrisi, 

tetapi penggunaan pollard perlu dibatasi mengingat 

adanya sifat pencahar yang ada pada pollard. 

Pemberian pollard biasanya dicampur dengan butiran 

dan dengan pakan yang kaya protein seperti bungkil-

bungkilan. Pollard mempunyai nilai yang tinggi ketika 

dipakai lebih dari ¼ bagian konsentrat (Anonimous, 

2010).  

 Pollard mengandung 88,4% Bahan Kering 

(BK) dan di dalam 100% BK pollard mengandung 

17% Protein Kasar (PK), 8,8% Serat Kasar (SK), 

5,1% Lemak Kasar (LK), 45% Bahan Ekstrak Tanpa 
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Nitrogen (BETN) dan 24.1% abu (Hartadi dkk., 2005). 

Hasil penelitian Chuzaemi dkk. (2004) pollard 

memiliki kandungan BK 90,10%, BO 95,73%, PK 

16,22%, SK 8,70%, LK 4,68% dan Energi Metabolis 

(ME) 2,86 Mcal/kg. Pollard memiliki nilai kecernaan 

BK dan Bahan Organik BO secara in vitro berturut-

turut sebesar 78,84% dan 78,65%. 

 Dedak Padi (Oryza sativa L.)  

 Dedak padi merupakan sisa dari penggilingan 

padi yang dimanfaatkan sebagai sumber energi pada 

pakan ternak (Putrawan dan Soerawidjaja, 2007). 

Dedak padi didapat sekitar 10% dari padi yang 

digiling. Pemanfaatan dedak padi sebagai bahan pakan 

ternak sudah umum dilakukan karena dedak padi 

mempunyai kandungan energi dan protein yang cukup 

baik (Mathius dan Sinurat, 2001). 

 Hasil Penelitian Chuzaemi dkk. (2004) dedak 

padi memiliki kandungan BK 92,49%, BO 84,49%, 

PK 7,69%, SK 28,80%, LK 5,45% dan ME 1,33 ME 

Mcal/kg. Dedak padi memiliki nilai kecernaan BK dan 

BO secara in vitro berturut sebesar 39,42% dan 

41,46%. Sedangkan menurut Umiyasih dan Antari 

(2011) dedak padi memiliki kandungan BK 90,82%, 

PK 9,25%, LK 7,42%, SK 15,58%, Total Digestible 

Nutrient (TDN) 62,65%. Akbarillah, Hidayat dan 

Khoiriyah (2007) menyatakan bahwa kandungan SK 

dedak padi yaitu 14-19% dalam BK. Penggunaan 

dedak padi dalam pakan perlu dibatasi yaitu antara 10-

20%. Pertimbangan pembatasan jumlah penggunaan 

dedak padi adalah asam fitat. Ravindran, Bryden dan 

Kornegay (1995) melaporkan bahwa dedak padi 
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memiliki kandungan fitat yang cukup tinggi yaitu 

sekitar 60-80% dari total fosfor. Pembatasan ini 

dilakukan karena pemakaian dedak padi dalam jumlah 

besar dapat menyebabkan susahnya pengosongan 

saluran pencernaan karena sifat pencahar pada dedak. 

 Bungkil Kopra (Cocos nucifera L.) 

 Bungkil kopra merupakan limbah dari hasil 

ekstraksi daging buah kelapa kering yang banyak 

digunakan untuk pakan ternak ruminansia karena 

kandungan proteinya yang tinggi dan serat kasar yang 

rendah. Bungkil kopra sangat potensial digunakan 

karena masih luasnya perkebunan kelapa di Indonesia 

(Umiyasih dan Antari, 2011). Bungkil kopra terdiri 

dari 2 jenis mutu yaitu: 

 Jenis A, yaitu bungkil kopra hasil proses 

 ekstraksi 

 Jenis B, yaitu bungkil kopra hasil proses 

 pemerasan mekanis (Continuous Screw Pressing)   

 (Anonimous, 2010). 

  Bungkil kopra mengandung asam lemak tidak 

jenuh (unsaturated fatty acid) yang rendah. Bungkil 

kopra selain dapat digunakan dalam campuran pakan 

untuk ternak ruminansia, juga dapat digunakan dalam 

campuran pakan untuk ternak monogastrik dan 

unggas. Bungkil kopra mengandung BK 88,47%, PK 

23, 74%, LK 3,59%, SK 16,16% dan TDN 68,02%. 

Level pemberian bungkil kopra pada pakan sapi 

pedaging adalah 6-18% dari total rasio pakan yang 

diberikan (Umiyasih dan Antari, 2011). Menurut 

Angraeny (2014) bungkil kopra mengandung BK 

90,90%, BO 91,01%, PK 24,91%, LK 1,99%, SK 



22 
 

22,03%, BETN 42,08% dan TDN 75,56%. Kandungan 

SK bungkil kopra terdiri atas Neutral Detergent Fiber 

(NDF) 63,50%, Acid Detergent Fiber (ADF) 39,75%, 

Acid Detergent Lignin (ADL) 0,32%, Hemiselulosa 

23,75% dan selulosa 39,43%. Bungkil kopra memiliki 

parameter degradasi BO berupa nilai b (produksi gas 

dari fraksi yang tidak mudah larut namun dapat 

difermentasi) sebesar 65,73% dan PK sebesar 41,37%. 

 Bungkil Kedelai (Glycine max) 

   Bungkil kedelai merupakan limbah dari 

produksi minyak kedelai dan merupakan bahan 

makanan sumber protein asal tumbuhan. Bungkil 

kedelai memiliki kandungan protein yang berbeda 

sesuai dengan kualitas kacang kedelai. Kisaran 

kandungan protein bungkil kedelai mencapai 44-51%. 

Kandungan protein bungkil kedelai dipengaruhi oleh 

kualitas kacang kedelai dan bagaimana proses 

pengambilan minyaknya. Pada dasarnya bungkil 

kedelai dikenal sebagai  sumber protein dan energi 

(Rasyaf, 1994). Bungkil kedelai merupakan bahan 

pakan dengan kandungan protein yang paling tinggi 

dibandingkan bungkil lainya dan termasuk pakan 

dengan kualitas yang tinggi. Penggunan bungkil 

kedelai dalam pakan konsentrat lebih sedikit 

dibanding bungkil lainya karena harganya cukup 

mahal (Mathius, Yulistiani, Puastuti dan Martawidjaja, 

2001). 

   Mathius, Yulistiani dan Puastuti (2002) 

menyatakan bahwa bungkil kedelai mengandung BK 

97,79%, PK 35,19%, Abu 16.6%, LK 3,32%, NDF 

37,08%, ADF 28,52%, Ca 4,45% dan P 0,58%. 
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Menurut Murniati (2008) bungkil kedelai mempunyai 

laju degradasi di rumen yang berlangsung secara 

perlahan-lahan sehingga mampu menyediakan energi 

secara kontinyu sesuai kebutuhan untuk mikroba. Sifat 

protein pada bungkil kedelai yang dipanaskan selama 

100
0
C selama satu jam tahan terhadap degradasi oleh 

mikroba rumen, akibatnya sumbangan protein pasca 

rumen menjadi tinggi. 

2. Jerami Padi (Oryza sativa) 

 Jerami padi merupakan limbah tanaman padi yang 

jumlahnya melimpah dibandingkan limbah pertanian lainya. 

Budidaya tanaman padi mampu menghasilkan sekitar 5 

ton/hektar setiap kali panen dengan kandungan bahan kering 

antara 60 –70%, sehingga setara dengan produksi 3−3,5 ton 

bahan kering/hektar atau sebanding dengan produksi serat 1,5–

2 ton serat berdasarkan perhitungan bahan kering (Haryanto, 

Lema, Yulianti, Surayah dan Abdurahman, 2004). Kontribusi 

jerami padi sebagai pakan ternak ruminansia bervariasi antar 

daerah bahkan negara, sebagai contoh, pada saat musim 

kemarau, jerami padi menjadi komponen utama pada akan 

ternak di negara Thailand dan India, sedangkan di Indonesia 

khususnya di Jawa Barat pengggunaan jerami padi pada pakan 

sebesar 5-15% pada musim kemarau, sedangkan di daerah 

Jawa Timur, penggunaan jerami padi lebih banyak (Doyle, 

Devendra dan Pearce, 1986).     

 Menurut Prihartini, Soebarinoto, Chuzaemi dan 

Winugroho (2006) jerami padi memiliki kandungan BK 

73,38%, BO 74,88%, PK 3,47%, SK 40,02%, Lignin 6,70% 

dan Selulosa 35,02%. Sedangkan menurut Angraeny (2014) 

jerami padi memiliki kandungan BK 45,82%, BO 76,97%, PK 

5,73%, LK 1,51%, SK 26,37%, BETN 43,36% dan TDN 
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47,64%. Kandungan SK jerami padi terdiri atas NDF 65,15%, 

ADF 37,97%, ADL 14,39%, hemiselulosa 24,18% dan 

selulosa 23,58%. Hasil penelitian Chuzaemi dkk. (2004) 

bahwa jerami padi memiliki nilai kecernaan BK dan BO 

secara in vitro berturut-turut yaitu  46,17% dan 49,88%. 

Martawidjaja (2003) menyatakan bahwa rendahnya kecernaan 

jerami padi menyebabkan rendahnya kemampuan konsumsi 

bahan kering, yaitu hanya 2% dari bobot badan akibatnya, 

konsumsi energi juga rendah. 

 

2.5 Pakan Lengkap     

 Pakan lengkap merupakan pakan yang terdiri atas 

campuran hijauan, konsentrat dan bahan tambahan lainya 

dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ternak 

(Samanta, Singh, Das, Maity dan Kundu, 2003). Penggunaan 

pakan lengkap pada sapi yang sedang laktasi memang sangat 

relevan untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan nutrisi 

terutama energi yang sangat tinggi, dan pada saat yang sama 

mampu menyumbang kebutuhan serat berupa Neutral 

Detergent Fiber (NDF) yang sangat penting bagi stabilisasi 

ekosistem rumen. Pakan lengkap juga lebih menjamin 

meratanya distribusi asupan harian pakan agar fluktuasi 

kondisi ekosistem di dalam rumen dapat diminimalisir (Tafaj, 

Zebeli, Bes, Steingass dan Drochner, 2007). Orskov (1998) 

menyatakan dengan sistem pemberian pakan lengkap dapat 

diupayakan pencapaian kondisi yang stabil dalam rumen dan 

secara umum dapat memberikan kesehatan yang baik bagi 

ternak. Adanya optimalisasi pemanfaatan bahan pakan non-

konvensional dalam pakan lengkap memberikan peluang 

untuk meningkatkan jumlah ternak yang dapat dipelihara 

dalam suatu wilayah.     
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 Teknik pemberian pakan lengkap juga semakin 

banyak digunakan pada industri penggemukan sapi potong 

(feedlot) untuk memaksimalkan pertambahan bobot tubuh 

menjelang dipasarkan. Pakan lengkap dapat digunakan untuk 

meningkatkan taraf penggunaan hasil sisa atau hasil samping 

agroindustri yang tergolong limbah basah (wet byproducts) 

yang relatif cepat rusak (Ginting, 2009).   

  Pakan lengkap dibuat dari bahan bahan limbah 

pertanian dan perkebunan sebagai sumber serat seperti kulit 

kacang tanah, jerami kedelai, tongkol jagung, pucuk tebu dan 

lain-lain, ditambah limbah agroindustri sebagai sumber energi 

yaitu pollard, dedak padi, tapioka, tetes, onggok dan lain-lain. 

Bahan bahan sumber protein seperti bungkil kopra, bungkil 

sawit, bungkil minyak biji kapuk, kulit kopi, kulit coklat, urea 

dan dilengkapi dengan bahan sumber mineral seperti garam 

dapur, zeolit, tepung tulang, mineral mix, dan lain-lain. Dalam 

pembuatan pakan lengkap, diperhitungkan kandungan nutrisi 

dari masing-masing bahan penyusun dan tingkat kebutuhan 

nutrisi ternak serta pertimbangan harga (Wahyono dan 

Hardianto, 2004). Menurut Wahyono (2001) kandungan 

nutrisi pakan lengkap untuk penggemukan sapi yaitu kadar air 

12%, BK 88%, PK 14,7%, LK 3,0%, SK 15,4%, Abu 8,7%, 

BETN 51,8% dan TDN 64,4%. Menurut Nusi, Utomo dan 

Soeparno (2011) kandungan nutrien pakan lengkap untuk sapi 

pedaging yaitu PK 13,61 % dan TDN 67,65%. NRC (1984) 

menyatakan bahwa kebutuhan protein sapi pedaging yang 

berkisar antara 14-16% dalam BK. 

 

 

 

 



26 
 

2.6 Sistem Pencernaan Ternak Ruminansia  

 Pencernaan merupakan proses perubahan fisik dan 

kimia yang dialami bahan pakan dalam alat pencernaan. 

Proses pencernaan tersebut meliputi pencernaan mekanik, 

hidrolitik dan fermentatif. Pencernaan mekanik terjadi dalam 

mulut oleh gigi melalui proses mengunyah dengan tujuan 

untuk memperkecil ukuran, kemudian pakan masuk ke dalam 

perut dan usus melalui pencernaan hidrolitik, tempat zat 

makanan diuraikan menjadi molekul-molekul sederhana oleh 

enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ternak (Sutardi, 

1980).   Ternak ruminansia merupakan ternak yang 

mempunyai empat lambung yaitu rumen, retikulum, omasum 

dan abomasum. Perbedaan antara ternak ruminansia dan non 

ruminansia yaitu pencernaan secara fermentasi atau 

pencernaan oleh mikroba di dalam rumen dan retikulum 

dimana pakan tinggal lebih lama. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi fermentasi yaitu kemampuan dalam menahan 

pakan, laju aliran pakan, kemampuan saliva dalam 

mempertahankan pH  saluran pencernaan (Ranjhan, 1986).

 Sistem pencernaan ruminansia sangat tergantung pada 

perkembangan populasi mikroba rumen dalam mencerna 

setiap bahan pakan yang dikonsumsi. Mikroba tersebut 

berperan dalam mencerna serat dan nutrien lainya. Mikroba 

rumen berperan mencerna pakan berserat yang berkualitas 

rendah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi 

induk semang, sehingga kebutuhan asam-asam amino untuk 

ternak tidak sepenuhnya tergantung pada protein pakan yang 

diberikan (Sutardi, 1980). 

 Mikroba rumen berperan penting dalam mencerna 

serat seperti selulosa dan hemiselulosa menjadi Volatile Fatty 

Acids (VFA) dimana VFA mensuplay 55-60% energi yang di 
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butuhkan oleh ternak. Mikroba rumen mensintesis semua asam 

amino essensial yang dibutuhkan ternak untuk metabolisme. 

Mikroba rumen juga mensintesis vitamin B kompleks yang 

dibutuhkan oleh ternak (Ranjhan, 1986). 

 Hasil pencernaan fermentatif berupa Volatile Fatty 

Acids (VFA), NH3 dan air yang sebagian diserap dalam rumen 

dan sebagian lagi diserap dalam omasum. Selanjutnya pakan 

yang tidak dicerna disalurkan ke abomasum dan dicerna secara 

hidrolitik oleh enzim-enzim pencernaan, sama seperti yang 

terjadi pada monogastrik (Arora, 1989).  

   

2.7 Mikroba Rumen     

 Mikroba yang terdapat di dalam retikulo-rumen dapat 

dibagi menjadi tiga golongan utama yaitu bakteri, protozoa 

dan jamur. Sampai saat ini terdapat lebih dari 200 spesies 

bakteri dan lebih dari 20 spesies protozoa yang telah 

diidentifikasi. Konsentrasi rata-rata mikroba yang terdapat di 

dalam matrik padat lebih besar dibanding yang terdapat bebas 

di dalam fase cairan. Jumlah bakteri rumen sekitar 10
10 

per ml 

cairan rumen dan protozoa sekitar 10
5
-10

6
 per ml cairan rumen 

(Chuzaemi, 2012). Jumlah protozoa dalam rumen lebih sedikit 

bila dibandingkan dengan jumlah bakteri yaitu sekitar 10
6
 

sel/ml. Ukuran tubuh protozoa lebih besar dengan panjang 

tubuh berkisar antara 20-200 mikron, oleh karena itu biomassa 

total dari protozoa hampir sama dengan biomassa total bakteri 

(McDonald, Edwards dan Greenhalgh, 2002). 

 Faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan dan 

aktifitas populasi mikroba rumen adalah temperatur, pH, 

kapasitas buffer, tekanan osmotik, kandungan bahan kering 

dan potensial oksidasi reduksi. Pola pertumbuhan bakteri dan 

protozoa rumen dipengaruhi oleh pola fermentasi yang 
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ditunjukkan oleh proporsi molar VFA dan pH rumen. 

Perkembangan populasi mikroba rumen terutama bakteri akan 

dibatasi oleh kadar amonia cairan rumen yang rendah, karena 

ini sangat diperlukan oleh bakteri sebagai sumber N untuk 

membangun sel tubuhnya (Dehority, 2004). 

 Sebagian besar mikoba rumen hidup pada kondisi 

anaerob, dan sensitif terhadap oksigen walaupun ada sebagian 

yang dapat hidup pada kondisi fakultatif anaerob. Epithelium 

rumen mendapatkan suplay darah dengan baik, dan kapiler 

darah terpisah dari lumen oleh beberapa lapisan seluler 

sehingga sebagian oksigen masuk ke dalam rumen melalui 

difusi. Hal itulah yang menyebabkan sebagian besar bakteri 

yang terdapat pada dinding rumen bersifat fakultatif anaerob 

yang toleran terhadap oksigen dan dapat menggunakan 

oksigen untuk metabolismenya (Chuzaemi, 2012). 

 

2.8 Bakteri Rumen 

 Bakteri merupakan biomassa terbesar di dalam rumen, 

terdapat sekitar 50% dari total bakteri hidup bebas dalam 

cairan rumen dan sekitar 30-40% menempel pada partikel 

makanan. Beberapa jenis bakteri dari spesies Micrococcus, 

Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium, 

Lactobacillus, Fusobacterium dan Propionibacteriun 

ditemukan menempel pada epitel dinding rumen, disamping 

itu terdapat spesies bakteri methanogen yang hidup menempel 

pada protozoa (Dehority, 2004).   

 Spesies-spesies bakteri dan protozoa yang berbeda 

saling berinteraksi melalui hubungan simbiosa dan 

menghasikan produk-produk yang khas seperti selulosa, 

hemiselulosa, dan pati melalui pencernaan polimer tumbuhan. 

Bakteri rumen spesies tertentu seperti Ruminococcus 
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flavifaciens, R. alubus, Butyrivibrio fibrisolvans, dan 

Selenomonas ruminantium bertanggung jawab dalam 

fermentasi pregastrik membentuk asetat, propionat, butirat, 

CO2 dan H2. Fermentasi akan diikuti meningkatnya 

pertumbuhan mikroba dan sintesis protein sel sebagai sumber 

protein untuk ternak. Bakteri dalam rumen mampu mensintesis 

vitamin-vitamin golongan B kompleks (Arora, 1989). 

 Bakteri rumen memiliki fungsi yang sangat penting 

terhadap fermentasi serat dan tanaman berpolimer (Arora, 

1989). Bakteri mengurai karbohidrat polimer dalam pakan 

menjadi senyawa sederhana seperti asam lemak dan alkohol 

dari selulosa, amilum, fruktosan dan xilan (Schlegel, 1994). 

Bakteri rumen terdiri dari jenis gram positif dan gram negatif. 

Perbedaan utama antara bakteri gram positif dan gram negatif 

terletak pada struktur dinding sel. Dinding sel bakteri gram 

negatif merupakan struktur berlapis, sedangkan bakteri gram 

positif mempunyai satu lapis yang tebal. Bakteri gram positif 

memiliki kandungan peptidoglikan yang tinggi dibandingkan 

bakteri gram negatif, disamping itu kandungan lipid pada 

dinding sel bakteri gram positif lebih rendah dari dinding sel 

bakteri gram negatif (Waluyo, 2005). Spesies bakteri rumen 

yang termasuk dalam gram positif antara lain Lactibacillus 

ruminis, Lactobacillus vitulinus, Eubacterium ruminantium, 

Clostridium polysaccarilyticum, Streptococcus bovis dan 

Butyrivibrio fibrisolvens, sedangkan yang termasuk dalam 

gram negatif antara lain Prevotella sp., Ruminobacter 

amylophilus, Fibrobacter succinogenes, Selenomonas 

ruminantium, Succinimonas amylolitica dan Treponema 

bryantii (Hobson dan Stewart, 1997). 
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2.9 Protozoa Rumen 

 Protozoa merupakan mikroorganisme yang ada dalam 

rumen dengan jumlah lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

jumlah bakteri yaitu sekitar 1 juta/ml (McDonald et al., 2002). 

Protozoa bersifat anaerob, apabila kadar oksigen atau pH isi 

rumen tinggi, maka protozoa tidak dapat membentuk kista 

untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang jelek, 

sehingga dengan cepat akan mati (Arora, 1989). Protozoa 

rumen dapat diklasifikasikan berdasarkan morfologi karena 

ukuranya relatif besar yaitu 25-100 μm. Protozoa rumen dapat 

dibagi menjadi 2 ordo yaitu Holotrichs dengan rambut seperti 

silia yang terdapat diseluruh tubuhnya dan Oligotrichs atau 

Entodiniomorphs dengan beberapa flagela yang dapat 

bergerak. Protozoa dapat menggunakan makromolekul organik 

pakan yang sederhana, tetapi tidak dapat menggunakan 

selulosa dan hemiselulosa. Protozoa dapat memakan bakteri, 

sehingga menyebabkan turnover mikroba (Chuzaemi, 2012). 

 Protozoa jenis Holotrichs memecah gula terlarut 

seperti glukosa, maltosa, sukrosa dan pati terlarut dan 

melepaskan asam asetat, asam butirat, asam laktat, CO2, H2 

dan amilopektin. Amilopektin sebagai simpanan energi bagi 

protozoa digunakan apabila substrat dalam lingkungan rumen 

berkurang. Keadaan kelaparan atau kekurangan makanan 

jangka lama merupakan faktor utama penyebab berkurangnya 

jumlah protozoa. Rendahnya pH mengurangi populasi 

protozoa secara drastis. Protozoa mempunyai kemampuan 

sangat kecil untuk mensintesis asam amino dan vitamin B 

kompleks. Protozoa memperoleh dua golongan zat makanan 

tersebut dari bakteri dan dapat menghidrogenasi asam-asam 

lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh. Sebagian besar 

protozoa memakan bakteri untuk memperoleh sumber nitrogen 
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dan mengubah protein bakteri menjadi protein protozoa, 

bersamaan dengan itu memperoleh tambahan sumber protein 

dan pati dari ingesta rumen (Arora, 1989). 

 

2.10 Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 

 Nilai potensial suatu bahan pakan dapat ditentukan 

dengan analisis proksimat, tetapi nilai nyata dari pakan untuk 

ternak dapat di tentukan dengan mengetahui kecernaanya 

(Williamson dan Payne, 1993). Kecernaan pakan didefinisikan 

sebagai bagian pakan yang tidak diekskresikan dalam feses 

sehingga diasumsikan bagian tersebut diserap oleh tubuh 

ternak. Kecernaan dinyatakan dengan dasar bahan kering 

(McDonald et al., 2002). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecernaan bahan pakan yaitu 1) spesies ternak atau variasi 

antar individu, 2) bentuk fisik makanan, 3) komposisi bahan 

pakan, 4) tingkat pemberian pakan, 5) suhu lingkungan 

(Hartadi dkk., 2005).  Menurut Selly (1994) kecernaan in vitro 

dipengaruhi oleh pencampuran sampel pakan, cairan rumen, 

pH, pengaturan suhu fermentasi, lamanya waktu inkubasi, 

ukuran partikel sampel dan larutan penyangga.  

 Tingkat kecernaan pakan dapat digunakan sebagai 

indikator kualitas pakan. Semakin tinggi kecernaan bahan 

kering dan bahan organik pakan maka semakin tinggi nutrien 

yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrien 

ternak (Syahrir dan Islamiyati, 2010). Kecernaan bahan 

organik dipengaruhi adanya lignin dan silika yang terdapat 

pada dinding sel secara bersama-sama membentuk senyawa 

kompleks dengan sellulosa dan hemisellulosa. Senyawa 

kompleks ini sulit ditembus oleh enzim mikroba sehingga 

akan menghambat kecernaan dinding sel dan selanjutnya 

menurunkan kecernaan isi sel termasuk bahan organik 
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didalamnya. Lignin merupakan komponen yang tidak dicerna, 

sehingga mempengaruhi kecernaan serat kasar (Van Soest, 

1976). Pengukuran kecernaan bahan organik dilakukan karena 

peran bahan organik dalam memenuhi kebutuhan ternak untuk 

hidup pokok maupun produksi (Rahmawati, 2001). 

Penambahan bahan pakan sumber karbohidrat mudah dicerna 

yang diimbangi dengan penambahan sumber protein mudah 

tercerna dapat meningkatkan kecernaan bahan kering dan 

bahan organik. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas sintesis 

mikroba rumen yang berdampak pada peningkatan aktivitas 

mikroba (Purwantari, 2008). 

  

2.11 Teknik Pengukuran Kecernaan Bahan Kering dan 

Bahan Organik In Vitro Tilley and Terry (Two Stage 

In Vitro) dan Makkar (Gas Test) 

 Metode penentuan kecernaan bahan kering dan bahan 

organik yang banyak digunakan di laboratorium adalah teknik 

in vitro dengan menggunakan cairan rumen dan saliva buatan. 

Kecernaan in vitro menghasilkan informasi lebih tepat tentang 

nilai nutrien bahan pakan dibandingkan dengan analisis kimia 

serta dapat dijadikan standar berdasarkan percobaan kecernaan 

secara in vivo dengan menggunakan ternak (Chuzaemi, 2012).

 Nilai kecernaan pakan pada ternak ruminansia secara 

in vitro dapat diukur dengan metode yang dikembangkan oleh 

Tilley and Terry pada tahun 1966. Prinsip penentuan 

kecernaan secara in vitro adalah dengan meniru fermentasi 

yang terjadi di dalam rumen, abomasum dan usus halus. 

Sampel dicampur dengan saliva buatan yang berfungsi sebagai 

buffer dan sumber pakan bagi mikroba rumen dengan cairan 

rumen yang disaring terlebih dahulu. Metode ini disebut two 

stage in vitro atau pengukuran kecernaan pakan dalam dua 
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tahap, karena pada tahap pertama terjadi fermentasi pakan 

dalam rumen selama 48 jam setelah itu dilanjutkan dengan 

pemberian asam khlorida (HCl) dan enzim pepsin untuk 

membuat keadaan yang sama seperti di dalam abomasum dan 

usus halus, kemudian inkubasi selama 48 jam (Chuzaemi, 

2012). 

 Metode pengukuran kecernaan in vitro yang lain 

adalah metode gas test yang banyak digunakan di Eropa untuk 

mengukur produksi gas dan laju fermentasi pakan dalam 

rumen ternak. Metode gas test mengukur produksi gas dan laju 

fermentasi pakan dalam rumen dalam satu tahapan pengerjaan 

(McDonald et al., 2002). Produksi gas menggambarkan 

jumlah bahan organik yang dapat dicerna oleh 

mikroorganisme rumen. Semakin tinggi produksi gas yang 

dihasilkan menunjukkan semakin banyaknya jumlah bahan 

organik yang dapat difermentasi menjadi bentuk lain seperti 

VFA. Teknik pengukuran produksi gas Makkar mengukur laju 

produksi CO2 dan CH4 yang dihasilkan selama inkubasi bahan 

pakan dalam cairan rumen (Firsoni, 2005). Menkee dan Close 

(1986) menyatakan bahwa bahan pakan menunjukkan laju dan 

jumlah produksi gas yang berbeda selama waktu inkubasi 

sesuai dengan kecernaan masing-masing bahan. Menurut 

Sudarwati (2011) jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan 

pakan diinkubasi secara in vitro dalam cairan rumen 

berhubungan erat dengan kecernaan pakan, oleh karena itu 

penghitungan produksi gas dapat digunakan untuk 

mengestimasi nilai energi pakan pada ternak ruminasia. 
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2.12 Amonia (NH3)     

 Mikroba di dalam rumen dan retikulum ternak 

ruminansia dapat mensintesis asam-asam amino esensial untuk 

kebutuhannya, sehingga dibutuhkan protein pakan yang 

berkualitas baik, namun juga terdapat kelemahan dimana 

protein yang masuk akan dirombak oleh mikroba rumen 

menjadi amonia (NH3) untuk sintesis protein tubuhnya 

(McDonald et al., 2002). Protein akan mengalami degradasi 

menjadi peptida oleh enzim protease yang dihasilkan oleh 

mikroba di dalam rumen. Besarnya degradasi protein didalam 

rumen tergantung dari daya larut protein dan keadaan protein 

di dalam struktur sel. Sebagian peptida digunakan untuk 

membentuk protein mikroba dan sebagian dihidrolisis menjadi 

asam-asam amino. Kurang lebih 80% mikroba rumen akan 

merombak asam-asam amino menjadi amonia untuk 

selanjutnya digunakan untuk menyusun protein tubuhnya. 

Proses deaminasi asam-asam amino menjadi amonia lebih 

cepat dibanding proses proteolisis, sehingga kadar asam-asam 

amino bebas didalam rumen selalu rendah (Chuzaemi, 2012). 

 Menurut McDoland et al. (2002) proporsi protein 

pakan yang mendukung pertumbuhan mikroba rumen maupun 

ternak terdiri atas protein yang mudah didegradasi  sebesar 70-

80% dan protein yang sulit didegradasi sebesar 30-40%. 

Protein yang mudah larut dapat berasal dari pakan hijauan 

yang tinggi protein, bungkil dan biji. 

 Amonia merupakan sumber nitrogen utama dan 

penting untuk sintesis protein mikroba (Sakinah, 2005). 

Menurut Astuti, Wina, Haryanto dan Suharti (1993) 

sumbangan NH3 pada ternak ruminansia sangat penting 

mengingat bahwa prekusor protein mikroba adalah amonia dan 

senyawa sumber karbon, makin tinggi kadar NH3 di rumen 
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maka kemungkinan makin banyak protein mikroba yang 

terbentuk sebagai sumber protein tubuh. Konsentrasi nitrogen 

amonia sebesar 5 mg persen setara dengan 3,57 mmol/L 

(6,426 mg/L cairan rumen) sudah mencukupi kebutuhan 

nitrogen mikroba. Amonia hasil fermentasi tidak semuanya 

disintesis menjadi protein mikroba, sebagian akan diserap ke 

dalam darah. Amonia yang tidak terpakai dalam rumen akan 

dibawa ke hati diubah menjadi urea, sebagian dikeluarkan 

melalui urine dan yang lainnya dibawa ke kelenjar saliva. 

Konsentrasi amonia yang optimum untuk menunjang sintesis 

protein mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi, 

berkisar antara 10,8-37,8 mg/L (McDonald et al., 2002). 

Proses metabolisme protein dan pembentukan amonia (NH3) 

ditunjukkan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Proses metabolisme protein dalam rumen ternak 

ruminansia (McDonald et al., 2002) 

 

2.13 Pengaruh Monensin terhadap Kecernaan Bahan 

Kering dan Bahan Organik  

 Horton, Bassendowski dan Keeler (1980) 

mengevaluasi pengaruh penambahan monensin dan berbagai 

level gandum pada pakan terhadap kecernaan pada domba dan 

steer. Monensin ditambahkan dengan 2 perlakuan yaitu 0 dan 

33 ppm, dan penggunaan gandum sebesar 30, 50, dan 70% 

Kelenjar 

saliva 

Ginjal 
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pada domba dan 30, 50, 70 dan 90% pada steer. Kecernaan 

Bahan Organik pada domba dan steer masing-masing 

meningkat 0,30 dan 0,25%, untuk setiap persentase kenaikan 

tingkat penambahan gandum. Monensin meningkatkan  

kecernaan total bahan kering dan protein kasar pada domba, 

tetapi tidak pada steer. 

 Monensin selektif menghambat pertumbuhan bakteri 

gram positif daripada gram negatif sehingga berdampak pada 

sistem metabolisme ternak ruminansia dimana monensin dapat 

meningkatkan efisiensi metabolisme energi (Duffield et al., 

2008).  Monensin mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

gram positif termasuk Butyrivibrio fibrisolvens yang dapat 

menyebabkan biohidrogeneration dalam rumen atau proses 

pengubahan asam lemak tak jenuh pada pakan menjadi asam 

lemak jenuh (Ipharraguerre dan Clark, 2003). Wedegaertner 

dan Johnson (1983) menyatakan bahwa  sebanyak dua pertiga 

pemanfaatan energi meningkat sehingga dapat mengurangi 

terbuangnya energi dalam bentuk feses. Ionophore membantu 

mengurangi jumlah feses dan emisi gas dari ternak, sehingga 

berdampak positif bagi lingkungan (McGuffey, Richardson 

dan Wilkinson, 2001). 

 Ding, Zhou, Ren dan Meng (2008) mengevaluasi 

penambahan monensin dan ragi hidup terhadap kinerja 

pertumbuhan, kecernaan nutrisi, karakteristik karkas dan 

fermentasi rumen pada domba yang diberi pakan berbasis 

jagung yang dikukus. Monensin ditambahkan pada pakan 

konsentrat dengan level paling tinggi yaitu sebesar 38 mg/kg 

bahan kering. Ragi hidup diberikan sekali sehari dalam bentuk 

kapsul  sebesar 0,5 gram per ekor. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan pada 

suplementasi monensin dan kontrol terhadap kecernaan total. 
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Surber (1995) melaporkan bahwa bahwa penambahan 

monensin secara signifikan tidak mempengaruhi jumlah 

kecernaan bahan kering, bahan organik, pati atau N dari 

jagung atau gandum dalam pakan konsentrat. Garcia, 

Mendoza, Gonzales, Cobos, Ortega dan Ramirez (2000) 

melaporkan bahwa penambahan monensin dan Yeast Culture 

(Saccharomyces cerevisiae) pada pakan domba dengan 

penggunaan hijauan berupa pucuk tebu (Sugar Cane Top) dan 

konsentrat dengan perbandingan 50%:50% secara signifikan 

tidak mempengaruhi daya cerna nutrien pakan. 

 Muntifering, Theurer, Swingle dan Hale (1980) 

menyatakan tidak ada perbedaan pada kecernaan bahan 

organik dan pati total saat penambahan monensin pada pakan 

yang mengandung 90% jagung. Monensin yang ditambahkan 

pada pakan berbasis jagung bertujuan menguji penggunaanya 

pada rumen dan pasca rumen pada steer berfistula.  

 Monensin merupakan feed additive yang digunakan 

pada pakan ternak ruminansia untuk meningkatkan efisiensi 

pakan dan pertambahan bobot badan (Wingard, 2014). 

Duffield et al. (2012) melakukan analisis meta dengan 64 

penelitian yang keseluruhan pada sapi pada masa  grower dan 

finisher. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa monensin 

yang ditambahkan dengan jumlah rata-rata 28,1 mg/kg BK 

pakan mampu menurunkan konsumsi bahan kering sebesar 

0.27 kg/ekor/hari tetapi pertambahan bobot badan meningkat 

sebesar 0,029 kg/ekor/hari, sehingga monensin mampu 

meningkatkan efisiensi pakan. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa dengan konsumsi bahan kering pakan sebesar 8,6 

kg/ekor/hari, pertambahan bobot badan sebesar 1,15 

kg/ekor/hari dengan rata-rata efisiensi pakan sebesar 8,33 

dengan peningkatan efisiensi pakan sebesar 6,4%.  



39 
 

2.14 Pengaruh Monensin terhadap Konsentrasi NH3   

Cairan Rumen 

 Penambahan ionophore seperti monensin atau lasaloic 

pada pakan telah diketahui menurunkan kecernaan protein 

dalam rumen dan meningkatkan jumlah protein yang dicerna 

di usus halus. Suplementasi monensin telah dilaporkan dapat 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas proteolitik dan bakteri 

obligat yang mencerna asam amino  sehingga menurunkan 

deaminasi asam amino dan produksi NH3 dalam rumen. Proses 

deaminasi asam amino dalam rumen menghabiskan banyak 

energi dan pemborosan pengunaan gizi dalam pakan, karena 

tingkat produksi amoniak melebihi tingkat pemanfaatan (Yang 

dan Russell, 1993).    

 Protein dalam pakan mengalami hidrolisis menjadi 

peptide oleh aktifitas enzim mikroba di dalam rumen. 

Sebagian peptide digunakan untuk membentuk protein sel 

mikroba dan asam amino. Selanjutnya asam amino oleh 

aktifitas mikroba terdeaminasi menjadi NH3 sehingga kadar 

NH3 dalam rumen tergantung pada kandungan protein pakan 

(Pamungkas, Anggraeni Kusmarton dan Krishna, 2008). 

Konsentrasi NH3 dalam rumen dipengaruhi oleh kandungan 

protein dan asam amino. Amonia terbentuk dari proses 

deaminasi asam amino oleh aktifitas mikroba sehingga 

besarnya konsentrasi tersebut dipengaruhi kandungan 

digestible protein (protein yang dapat dicerna) dalam pakan 

(Hungate, 1966).  

 Paster,  Russell, Yang, Chow, Woese dan Tanner 

(1993) mengidentifikasi tiga spesies bakteri Gram positif yang 

sensitif terhadap monensin yaitu Peptostreptococcus 

anaerobius, Clostridium sticklandii dan Clostridium 

aminophilum. Spesies bakteri bakteri ini memproduksi amonia 
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dalam rumen 18-39 kali lebih tinggi. Monensin mengurangi 

konsentrasi amonia dengan cara menghambat aktivitas yang 

tinggi dari bakteri yang memproduksi amonia (Chen dan 

Russell, 1989). Pengurangan kadar amonia rumen sejalan 

dengan penurunan deaminasi atau proteolisis (Schelling, 

1984). 

 Yang dan Russell (1993) menyatakan pemberian 

monensin pada sapi Friesian Holstein menunjukkan penurunan 

10 kali lipat pada bakteri rumen yang memanfaatkan asam 

amino dan peptida sebagai sumber nitrogen utama bagi bakteri 

tersebut untuk pertumbuhan. Rodehutscord (2012) 

mengevaluasi pengaruh suplementasi monensin dan ekstrak 

tanin terhadap produksi gas methan dan karakteristik 

fermentasi rumen secara in vitro. Monensin ditambahkan pada 

pakan sebesar 33 mg/kg BK pakan. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsentrasi NH3 menurun dari perlakuan 

kontrol yaitu 239 mg/L menjadi 230 mg/L. 

 Wingard (2014) mengavaluasi pengaruh penambahan 

Direct-Fed Microbials dan monensin pada pakan dengan 

penggunaan hijauan tinggi serat terhadap karakteristik 

fermentasi rumen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konsentrasi NH3 menurun dengan penambahan monensin yaitu 

33,66 mg/L dari perlakuan kontrol yaitu 38,52 mg/L. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya pada bulan Oktober sampai November 2015. 

Pengambilan cairan rumen dilakukan di Laboratorium Lapang 

Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Ternak 

Satu ekor sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) 

betina berfistula pada bagian rumen, dengan bobot 

badan ± 380 kg umur 8 tahun sebagai donor cairan 

rumen. Pakan yang diberikan yaitu rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dan konsentrat yang terdiri 

atas campuran bekatul (Oryza sativa), tumpi jagung 

(Zea mays), kulit kedelai (Glycine max), mineral mix 

dan premix. 

2. Monensin yang diperoleh dari Shanghai Hungsun 

Chemical Co. Ltd. 

3. Bahan pakan 

Bahan pakan yang digunakan untuk pakan lengkap 

yaitu terdiri atas jerami padi (Oryza sativa) dan 

konsentrat. Jerami padi diperoleh dari petani di Desa 

Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

Bahan penyusun konsentrat terdiri atas campuran 

dedak padi (Oryza sativa), pollard (Triticum sativum), 

bungkil kopra (Cocos nucifera) dan bungkil kedelai 

(Glycine max). Dedak dan pollard diperoleh dari toko 
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bahan pakan ternak di Desa Sumber Sekar, Kecamatan 

Dau Kabupaten Malang. Bungkil kopra diperoleh dari 

toko bahan pakan ternak di Kota Batu. Bungkil 

kedelai diperoleh dari supplier bahan pakan di Desa 

Pajang, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. 

4. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis 

proksimat. (Lampiran 1-4) 

5. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis 

produksi gas in vitro. (Lampiran 6) 

6. Seperangkat alat untuk pengukuran kecernaan bahan 

kering dan bahan organik residu produksi gas in vitro. 

(Lampiran 7) 

7. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis NH3 

cairan rumen. (Lampiran 8) 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan 

di laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan dan masing-

masing perlakuan mempunyai 3 kelompok sebagai ulangan 

yaitu dengan mengelompokkan cairan rumen berdasarkan 

waktu pengambilan. Pengambilan cairan rumen di lakukan 

melalui fistula rumen setiap 3 hari sekali pada ternak yang 

sama.  
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Adapun perlakuan yang digunakan yaitu sebagai berikut: 

 P0 : Pakan Lengkap + 0 mg Monensin 

 P1 : Pakan Lengkap + 33 mg Monensin/kg BK     

    Pakan 

 P2 : Pakan Lengkap + 38 mg Monensin/kg BK 

    Pakan 

 P3 : Pakan Lengkap + 43 mg Monensin/kg BK 

    Pakan 

 

3.3.1 Persiapan Sampel 

 Bahan pakan penyusun pakan lengkap berupa jerami 

padi dipotong-potong berukuran ± 5 cm dan di oven dengan 

suhu 60
0
C selama 48 jam, kemudian digiling dengan ukuran 1 

mm. Jerami padi dan masing-masing bahan penyusun 

konsentrat dianalisis kandungan Bahan Kering (BK), Bahan 

Organik (BO), Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK). 

Selanjutnya dilakukan pencampuran bahan pakan penyusun 

pakan lengkap dengan komposisi 25% jerami padi dan 75% 

konsentrat (dalam BK). Konsentrat terdiri dari bekatul 37%, 

pollard 19%, bungkil kopra 13%, bungkil kedelai 6% dengan 

kandungan PK sebesar 16,54 % dan pakan lengkap disusun 

dengan kandungan PK sebesar 14,06 %. Susunan pakan 

lengkap pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Susunan pakan lengkap 

Bahan Pakan Komposisi (%) 

Jerami padi 25 

Bekatul 37 

Pollard 19 

Bungkil Kopra 13 

Bungkil Kedelai 6 

Jumlah 100 

 

3.3.2 Pengambilan Cairan Rumen  

 Cairan rumen diambil dari sapi PFH betina berfistula 

yang berada di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Pengambilan cairan rumen 

dilakukan pada pagi hari yaitu 2 jam sebelum ternak diberi 

pakan. Cairan rumen yang diambil dari rumen sapi berfistula 

dimasukkan dalam termos suhu 39-40
0
C kemudian dibawa ke 

laboratorium sebagai sumber inokulum untuk pengukuran 

produksi gas in vitro (Lampiran 6). 
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3.3.3 Prosedur Penelitian 
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Jerami padi 

(Oryza sativa) 

Bahan penyusun konsentrat (PK 16,54%):  

1. Bekatul (Oryza sativa)           = 37% 

2. Pollard (Triticum sativum)            = 19% 

3. Bungkil Kopra (Cocos nucifera)  = 13% 

4. Bungkil Kedelai (Glycine max)    = 6% 

 

Feed Additive 

Monensin 

Perlakuan: 

P0 : Pakan Lengkap + 0 mg Monensin 

P1 : Pakan Lengkap + 33 mg Monensin/kg BK Pakan 

P2 : Pakan Lengkap + 38 mg Monensin/kg BK Pakan 

P3 : Pakan Lengkap + 43 mg Monensin/kg BK Pakan 

 

Pakan Lengkap  

25% jerami padi dan 75% konsentrat, PK 14,06% (dalam BK)  

Cairan Rumen Buffer Dialiri gas CO2 
Suhu 

39
0
C 

Inkubator suhu 390C 

Produksi Gas  

Inkubasi 48 jam Inkubasi 24 jam 

Residu Supernatan 

Analisis Proksimat 

KcBK dan KcBO NH3 

Bahan Pakan 

In Vitro 

Feed additive 

Monensin 

 

Suhu 

390C 
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Gambar 5. Prosedur penelitian 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Kandungan nutrien bahan pakan meliputi BK, BO, PK 

dan SK (AOAC, 2005). Prosedur pengukuran 

kandungan nutrien bahan pakan terdapat pada 

Lampiran 1-4. 

2. KcBK dan KcBO residu produksi gas in vitro 

(Menkee dan Close, 1986). 

 KcBK dan KcBO residu produksi gas diukur setelah 

inkubasi 48 jam dalam inkubator suhu 39
0
C. Residu pakan 

dalam tabung syringe dikeluarkan, dan dipindahkan ke cawan 

kemudian dikeringkan dan diabukan. Pengukuran nilai KcBK 

dan KcBO residu produksi gas in vitro yaitu sebagai berikut: 

A. KcBK (%) 

 

            
                                               

              
          

 

B. KcBO (%) 

 

            
                                                

              
          

 

 Prosedur pengukuran KcBK dan KcBO terdapat pada 

Lampiran 7. 

 

3. Konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen inkubasi 24 

jam.  
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Pengukuran konsentrasi NH3 (mg/L cairan rumen) 

(Conway, 1957) sebagai berikut: 

 

  Konsentrasi NH3 =   ml titrasi H2SO4 x n H2SO4 x BM NH3 x 1000   

  (mg/L cairan rumen)                 

            ml sampel 

   

  Keterangan: 

  ml H2SO4 =  Titrasi H2SO4 

  n H2SO4   =  Normalitas H2SO4 (0,005 N) 

  BM NH3   =  Berat Molekul NH3 (17) 

  Prosedur pengukuran konsentrasi NH3 cairan rumen 

 terdapat pada Lampiran 8. 

 

3.5 Analisis Statistik   

 Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunaka program Excel, kemudian dianalisis 

menggunakan ANOVA untuk mengevaluasi pengaruh 

perlakuan terhadap peubah yang diamati. Data dianalisis 

menggunakan analisis Ragam dari Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan model matematik: 

 

Yijk = μ + βi + τij + εijk 

Keterangan:  

Yijk  = pengamatan pada perlakuan ke i ulangan ke j anak 

    contoh ke k 

μ  = rataan umum 

βi  = pengaruh perlakuan ke-i   

τj  = galat percobaan pada perlakuan ke i ulangan ke j 

εij  = galat contoh pada perlakuan ke i ulangan ke j anak 

    contoh ke k  
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Apabila terdapat perbedaan pengaruh diantara perlakuan, 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) (Steel 

dan Torrie, 1993). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini batasan istilah yang digunakan yaitu: 

1. Jerami padi :Limbah tanaman padi yang sudah 

    diambil bijinya, terdiri atas daun dan 

    batang. 

2. Konsentrat  :Pakan yang mempunyai kandungan 

     protein dan energi yang tinggi   

    dengan serat kasar yang rendah. 

3. Monensin  :Feed additive  yang diproduksi dari 

    hasil fermentasi bakteri Streptomyces 

    cinnamonensis. 

4. Pakan Lengkap :Campuran bahan pakan dan   

  konsentrat yang diformulasi untuk 

   memenuhi kebutuhan energi, protein 

   dan nutrien lainnya, digunakan untuk 

   pakan ternak ruminansia. 

5. In Vitro  :Pengukuran kecernaan yang  

      dilakukan di dalam laboratorium 

         dengan meniru kondisi alat  

      pencernaan ternak ruminansia. 

6. Bahan Organik  :Nutrien yang tersusun atas  

    karbohidrat, protein kasar dan lemak 

    kasar yang dihitung dari selisih  

    kandungan bahan kering (100%) dan 

    abu. 

7. Amonia  :Hasil dari perombakan protein di 

    dalam rumen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Kandungan Nutrien Bahan Pakan dan Pakan 

Perlakuan 

 Pakan lengkap merupakan campuran bahan pakan 

berupa hijauan dan konsentrat yang diformulasi untuk 

memenuhi kebutuhan energi, protein dan nutrien lainnya, 

biasanya digunakan untuk pakan ternak ruminansia. Bahan 

penyusun pakan lengkap pada penelitian ini menggunakan 

limbah pertanian dan limbah agroindustri dengan kandungan 

nutrien yang masih dapat dimanfaatkan oleh ternak ruminansia 

yaitu terdiri atas jerami padi (Oryza sativa) sebagai sumber 

serat dan konsentrat yang terdiri atas campuran bekatul (Oryza 

sativa), pollard (Triticum sativum), bungkil kopra (Cocos 

nucifera) dan bungkil kedelai (Glycine max),  ditambah feed 

additive berupa monensin. Hasil analisis proksimat masing-

masing bahan penyusun pakan lengkap, konsentrat dan pakan 

lengkap disajikan pada Tabel 3. Tujuan pembuatan pakan 

lengkap pada penelitian ini yaitu untuk memanfaatkan limbah 

pertanian dan limbah agroindustri serta untuk ketersediaan 

pakan selama musim kemarau terutama pakan hijauan. 
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Tabel 3. Kandungan nutrien bahan pakan, konsentrat dan 

     pakan lengkap 

Bahan pakan Kandungan Nutrien (% BK) 

BK Abu BO PK SK 

Jerami Padi 94,76 19,91 80,09 6,61 28,76 

Bekatul 92,74 16,93 83,07 9,24 24,04 

Pollard 89,64 5,15 94,85 17,39 9,66 

Bungkil Kopra 92,49 6,57 93,43 20,66 17,42 

Bungkil Kedelai 89,38 7,47 92,53 49,96 3,66 

Konsentrat* 91,65 11,39 88,61 16,54 17,62 

Pakan Lengkap* 92,42 13,52 86,48 14,06 20,40 

Keterangan: BK = Bahan Kering; BO = Bahan Organik; PK =  

       Protein  Kasar; SK = Serat Kasar. 

Sumber     : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan  

       Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

       (2015). 

        *Dihitung berdasarkan susunan pakan lengkap (Tabel 2) 

         dan kandungan nutrien masing-masing bahan pakan. 

 Ketersediaan pakan hijauan pada musim kemarau 

sering mengalami penurunan dibandingkan musim hujan, 

sehingga untuk memenuhi ketersediaannya digunakan limbah 

pertanian yaitu jerami padi. Kandungan protein kasar jerami 

padi yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebesar 6,61% 

(dalam BK). Hasil penelitian Chuzaemi dkk. (2004) bahwa 

kandungan protein kasar jerami padi yaitu 5,72% (dalam BK) 

sedangkan menurut Prihartini dkk. (2006) kandungan protein 

kasar jerami padi yaitu 3,47% (dalam BK). Kandungan protein 

jerami padi ini cukup baik diduga karena perbedaan varietas 

tanaman dan pupuk yang digunakan.  

 Konsentrat merupakan pakan penguat yang 

ditambahkan dalam pakan ternak untuk memenuhi kekurangan 

nutrien pakan hijauan. Pada penelitian ini konsentrat disusun 

terdiri atas campuran bekatul sebanyak 37%, pollard 19%, 
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bungkil kopra 13% dan bungkil kedelai 6% dengan kandungan 

protein kasar sebesar 16,54% dan serat kasar sebesar 17,62%. 

Menurut Hidayat dkk. (2009) konsentrat merupakan pakan 

atau campuran pakan yang kandungan serat kasarnya kurang 

dari 18%, mudah dicerna, kadar protein dan energinya cukup 

tinggi sehingga dapat mencukupi kebutuhan nutrien utama 

untuk ternak.  

 Pakan lengkap terdiri atas campuran pakan hijauan 

dan konsentrat yang dapat ditambah non nutritive feed aditive. 

Penambahan non nutritive feed additive bertujuan untuk 

memacu pertumbuhan dan meningkatkan efisiensi pakan. 

Proporsi pakan hijauan dan konsentrat dalam pakan lengkap 

ternak sapi tergantung dari tujuan pemeliharaan dan tingkat 

produksi. Pakan lengkap pada penelitian ini terdiri atas jerami 

padi dan konsentrat dengan perbandingan 25%:75% (dalam 

BK). Penyusunan pakan lengkap pada penelitian ini 

didasarkan pada pakan sapi yang dipelihara pada skala 

penggemukan (fattening) dimana komposisi pakan lengkap 

yang diberikan mengandung konsentrat lebih tinggi dari pada 

hijauan. Pemberian konsentrat dengan jumlah yang lebih 

tinggi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nutrien dan 

memaksimalkan pertumbuhan dan produksi daging. Ginting 

(2009) menyatakan bahwa teknik pemberian pakan lengkap 

banyak digunakan pada industri penggemukan sapi potong 

(feedlot) untuk memaksimalkan pertambahan bobot tubuh 

menjelang dipasarkan. Pakan lengkap juga dapat dapat 

digunakan untuk meningkatkan taraf penggunaan hasil 

samping agroindustri yang tergolong limbah basah (wet 

byproducts) yang relatif cepat rusak.  

 Kandungan protein kasar dari pakan lengkap yaitu 

14,06% (dalam BK). Kandungan protein kasar tersebut sudah 
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memenuhi kebutuhan protein sapi pedaging yang berkisar 

antara 14-16% BK (NRC, 1984). Pencampuran hijauan 

berserat kasar tinggi seperti jerami padi dan konsentrat pada 

pakan lengkap juga mempengaruhi kandungan serat kasar, 

dimana kandungan serat kasar pakan lengkap yaitu 20,40% 

(dalam BK). Kandungan serat kasar dalam pakan lengkap ini 

lebih rendah dari pada serat kasar jerami padi yaitu 28,76% 

(dalam BK), sehingga mengakibatkan kecernaan pakan 

lengkap lebih tinggi dari pada kecernaan jerami padi.  

 

4.2 Kecernaan Bahan Kering Residu Produksi Gas In Vitro 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

monensin pada pakan lengkap tidak berpengaruh terhadap 

kecernaan bahan kering (P>0,05) (Tabel 5). Penambahan 

monensin sebanyak 33 mg/kg BK (P1), 38 mg/kg BK (P2) dan 

43 mg/kg BK (P3) menunjukkan hasil yang sama dengan 

perlakuan kontrol. Hal tersebut menandakan bahwa 

penambahan monensin tidak mempengaruhi kecernaan bahan 

kering pakan dan aktivitas mikroba rumen dalam mencerna 

pakan, akan tetapi, penambahan monensin pada pakan lengkap 

cenderung menurunkan nilai kecernaan bahan kering di 

banding kontrol. Rataan kecernaan bahan kering residu 

produksi gas pakan lengkap dengan penambahan monensin 

disajikan pada Tabel 4. 
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Tabel 4.  Rataan kecernaan bahan kering (KcBK) residu   

produksi gas pakan lengkap dengan penambahan 

monensin 

Perlakuan KcBK (%) 

P0 87,77 ± 0,57 

P1 87,78 ± 0,79 

P2 86,68 ± 1,19 

P3 86,62 ± 1,21 

 Rataan nilai kecernaan bahan kering pakan lengkap 

kontrol (P0) sebesar 87,77% dan terjadi penurunan nilai 

kecernaan bahan kering seiring dengan penambahan monensin 

sebesar 38 mg/kg BK (P2) yaitu sebesar 86,68% dan 43 mg/kg 

BK (P3) sebesar 86,62%. Penambahan monensin sebesar 33 

mg/kg BK (P1) memiliki nilai kecernaan bahan kering paling 

tinggi yaitu 87,78% tetapi hasil tersebut hampir sama dengan 

perlakuan kontrol (P0). Nilai kecernaan bahan kering pada 

penelitian ini lebih tinggi dari penelitian Purbowanti, Sutrisno, 

Baliarti, Budhi dan  Lestariana (2007) bahwa nilai kecernaan 

bahan kering pakan lengkap yang mengandung jerami padi 

sebesar 25%, tepung daun lamtoro 5% dan 70% konsentrat 

yaitu sebesar 60,65%. 

 Penambahan monensin pada pakan lengkap cenderung 

menurunkan kecernaan bahan kering. Penurunan kecernaan 

bahan kering diduga karena penurunan produksi gas pada 

pakan perlakuan dengan penambahan monensin. Menurut 

Bergan dan Bates (1984) monensin berperan dalam 

menurunkan produksi gas terutama gas methan (CH4) pada 

saat fermentasi pakan di dalam rumen. CH4 merupakan gas 

yang terbentuk dari reaksi antara gas CO2 dan H2 sehingga 

menurunya gas CH4 dapat meningkatkan proporsi gas H2. 
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Russell dan Strobel (1989) menyatakan bahwa gas H2 yang 

terbentuk bersaing untuk pembentukan CH4 dan VFA berupa 

asam propionat. Monensin berperan dalam mengurangi 

produksi gas H2 untuk pembentukan gas CH4 sehingga gas H2 

dapat digunakan untuk pembentukan VFA berupa asam 

propionat. Dari Hasil penelitian Wingard (2014) bahwa terjadi 

penurunan yang sangat nyata pada produksi gas total pada  

perlakuan penambahan monensin yaitu dari 100,82 mL 

menjadi 82,85 mL. Penurunan yang sangat nyata juga terjadi 

pada gas methan (CH4) yaitu dari 23,22 mL menjadi 14,47 

mL. 

 Produksi gas merupakan adanya indikator proses 

fermentasi pakan oleh mikroba, sehingga produksi gas 

memiliki hubungan erat dengan kecernaan pakan dalam 

rumen. Penurunan produksi gas menyebabkan kecernaan 

pakan juga menurun. Theodorou, Williams, Dhanoa, McAllan 

dan France (1994) menyatakan bahwa jumlah gas yang 

dihasilkan meningkat seiring dengan semakin banyaknya 

substrat yang terdegradasi, hal ini menunjukkan adanya 

hubungan yang positif antara tingkat kecernaan pakan dan 

produksi gas in vitro. Didukung oleh Indrayanto (2013) bahwa 

produksi gas secara tidak langsung sebagai salah satu tolak 

ukur kecernaan substrat bahan pakan, terutama sumber 

karbohidrat dan dapat digunakan untuk memprediksi produksi 

VFA. Produksi gas yang tinggi sejalan dengan nilai kecernaan 

yang tinggi dan nilai pH yang lebih rendah sehingga jumlah 

gas yang dihasilkan jika bahan pakan diinkubasi secara in vitro 

mempunyai hubungan erat dengan nilai kecernaan dan nilai 

energinya.      

 Nilai kecernaan bahan kering tertinggi dapat ditinjau 

secara deskriptif melalui diagram batang dibawah ini (Gambar 
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6). Pakan lengkap P1 memiliki kecernaan bahan kering paling 

tinggi dan berturut-turut hingga yang terendah yaitu P0, P2 

dan P3. Tingginya kecernaan bahan kering pada P1 diduga 

karena monensin berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba 

rumen dalam mencerna pakan. Monensin menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif dimana bakteri gram positif 

ini tidak mempunyai membran luar sebagai pelindung. 

Monensin juga mampu menghambat pertumbuhan protozoa 

rumen, sehingga berdampak pada sistem metabolisme ternak 

ruminansia dimana monensin dapat meningkatkan efisiensi 

metabolisme energi (Duffield et al., 2008). Menurut Hobson 

dan Stewart (1997) spesies bakteri rumen yang termasuk 

dalam gram positif antara lain Lactibacillus ruminis, 

Lactobacillus vitulinus, Eubacterium ruminantium, 

Clostridium polysaccarilyticum, Streptococcus bovis dan 

Butyrivibrio fibrisolvens. Ipharraguerre dan Clark (2003) 

menyatakan bahwa Butyrivibrio fibrosolvens dapat 

menyebabkan biohidrogeneration dalam rumen atau proses 

pengubahan asam lemak tak jenuh pada pakan menjadi asam 

lemak jenuh. Kemudian Wedegaertner dan Johnson (1983) 

menambahkan bahwa sebanyak dua pertiga pemanfaatan 

energi meningkat sehingga dapat mengurangi terbuangnya 

energi dalam bentuk feses. Grafik pengaruh perlakuan 

terhadap kecernaan bahan kering ditunjukkan pada Gambar 6. 
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Perlakuan 

Gambar 6. Grafik pengaruh perlakuan terhadap kecernaan 

bahan kering 

4.3 Kecernaan Bahan Organik Residu Produksi Gas In 

 Vitro 

 Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

monensin pada pakan lengkap tidak berpengaruh terhadap 

kecernaan bahan organik (P>0,05). Penambahan monensin 

sebesar 33 mg/kg BK (P1), 38 mg/kg BK (P2) dan 43 mg/kg 

BK (P3) menunjukkan hasil yang sama dengan perlakuan 

kontrol. Hal tersebut menandakan bahwa penambahan 

monensin tidak mempengaruhi kecernaan bahan organik 

dalam pakan. Rataan kecernaan bahan organik residu produksi 

gas pakan lengkap dengan penambahan monensin disajikan 

pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rataan kecernaan bahan organik (KcBO) residu 

produksi gas pakan lengkap dengan penambahan 

monensin 

Perlakuan KcBO (%) 

P0 89,63 ± 0,59 

P1 89,65 ± 0,64 

P2 89,06 ± 0,75 

P3 88,59 ± 1,22 

 Nilai kecernaan bahan organik yang dihasilkan pada 

perlakuan kontrol (P0) sebesar 89,63% dan terjadi penurunan 

seiring dengan penambahan monensin ke dalam pakan 

lengkap. Nilai kecernaan bahan organik tertinggi pada 

perlakuan penambahan monensin 33 mg/kg BK (P1), tetapi 

hasilnya hampir sama dengan perlakuan kontrol (P0). 

Penambahan monensin sebesar 38 mg/kg BK (P2) 

menunjukkan penurunan kecernaan bahan organik menjadi 

89,06 % dan penambahan monensin sebesar 43 mg/kg BK 

(P3) menunjukkan nilai kecernaan bahan organik menjadi 

88,59%. Besar nilai kecernaan bahan organik cenderung 

menurun dari perlakuan kontrol seiring dengan penambahan 

monensin.  

 Penurunan kecernaan bahan organik ini pada 

penelitian ini diduga karena monensin efektif dalam 

menurunkan kecernaan protein dalam rumen yang ditandai 

dengan menurunya konsentrasi NH3. Protein merupakan salah 

satu komponen bahan organik dalam pakan, sehingga apabila 

kecernaan protein menurun yang ditandai dengan menurunya 

konsentrasi NH3, maka kecernaan bahan organik juga 

menurun. Surber (1995) menyatakan bahwa monensin mampu 

menghambat aktivitas mikroba rumen dalam mendegradasi 
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asam amino sehingga dapat menurunkan deaminasi asam 

amino dan produksi amonia (NH3), selain itu monensin  juga 

berfungsi meningkatkan konsentrasi protein mikroba dalam 

cairan rumen sehingga dapat mensuplai asam amino lebih 

banyak. Grafik pengaruh perlakuan terhadap kecernaan bahan 

organik ditunjukkan pada Gambar 7. 

 

 
Perlakuan 

Gambar 7. Grafik pengaruh perlakuan terhadap kecernaan 

bahan organik 

 Nilai kecernaan bahan kering akan sesuai dengan nilai 

kecernaan bahan organik karena bahan kering dalam pakan 

sebagian terdiri atas bahan organik. Tillman dkk. (1983) 

menyatakan bahwa sebagian besar bahan organik merupakan 

komponen bahan kering. Jika koefisien cerna bahan kering 

sama, maka koefisien cerna bahan organiknya juga sama. Pada 

penelitian ini kecernaan bahan kering dan bahan organik 

cukup tinggi, hal ini diduga karena dalam pakan lengkap, 

proporsi penggunaan konsentrat lebih tinggi dari pada jerami 

padi. Bahan pakan penyusun pakan konsentrat mempunyai 
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nilai kecernaan bahan kering dan bahan organik yang cukup 

tinggi. Hasil penelitian Chuzaemi dkk. (2004) bahan pakan 

penyusun pakan konsentrat berupa pollard memiliki nilai 

kecernaan bahan kering dan bahan organik in vitro berturut-

turut sebesar 78,84% dan 78,65%, meskipun pada bekatul 

memiliki kecernaan bahan kering dan bahan bahan organik in 

vitro yang rendah yaitu berturut turut 39,42% dan 41,46%. 

 Kecernaan bahan organik yang tinggi pada penelitian 

ini juga diduga karena pakan lengkap mengandung komponen 

bahan organik berupa protein kasar yang tinggi yaitu sebesar 

14,06% dan serat kasar yang rendah yaitu sebesar 20,40%. 

Menurut Angraeny (2014) bungkil kopra memiliki parameter 

degradasi BO berupa nilai b (produksi gas dari fraksi yang 

tidak mudah larut namun dapat difermentasi sebesar 65,73% 

dan PK sebesar 41,37%. Syahrir dan Islamiyati (2010) 

menyatakan bahwa tingkat kecernaan pakan dapat digunakan 

sebagai indikator kualitas pakan. Semakin tinggi kecernaan 

bahan kering dan bahan organik pakan maka semakin tinggi 

nutrien yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrien ternak. 

 Nilai kecernaan pakan pada penelitian ini sama 

dengan Ding et al. (2008) bahwa penambahan monensin 

dalam pakan konsentrat pada tingkat paling tinggi yaitu 38 

mg/kg BK menunjukkan hasil yang tidak berbeda dengan 

kontrol terhadap kecernaan total. Hasil yang sama juga 

ditunjukkan pada penelitian Garcia et al. (2000) bahwa 

penambahan monensin dan Yeast Culture (Saccharomyces 

cerevisiae) pada pakan domba dengan penggunaan hijauan 

berupa pucuk tebu (Sugar Cane Top) dan konsentrat dengan 

perbandingan 50%:50% secara signifikan tidak mempengaruhi 

daya cerna nutrien pakan.    
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 Meskipun nilai kecernaan pakan pada penelitian ini 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata, tetapi ditinjau dari 

segi efisiensi pakan, penambahan monensin mampu 

meningkatkan efisiensi pakan. Duffield et al. (2012) 

melakukan analisis meta dengan 64 penelitian yang 

keseluruhan pada sapi pada masa  grower dan finisher. Dari 

hasil analisis menunjukkan bahwa monensin yang 

ditambahkan dengan jumlah rata-rata 28,1 mg/kg BK pakan 

mampu menurunkan konsumsi bahan kering sebesar 0.27 

kg/ekor/hari tetapi pertambahan bobot badan meningkat 

sebesar 0,029 kg/ekor/hari, sehingga monensin mampu 

meningkatkan efisiensi pakan. Dari hasil analisis dengan 

konsumsi bahan kering pakan sebesar 8,6 kg/ekor/hari, 

pertambahan bobot badan sebesar 1,15 kg/ekor/hari dengan 

rata-rata efisiensi pakan sebesar 8,33 dengan peningkatan 

efisiensi pakan sebesar 6,4%.  

 

4.4 Konsentrasi Amonia (NH3) Cairan Rumen 

 Amonia merupakan sumber nitrogen utama dan 

penting untuk sintesis protein mikroba (Sakinah, 2005). 

Protein bahan pakan yang pertama kali masuk ke dalam rumen 

akan mengalami hidrolisis menjadi peptida oleh aktifitas 

enzim mikroba. Sebagian peptida digunakan untuk 

membentuk protein sel mikroba dan asam amino. Selanjutnya 

asam amino oleh aktifitas mikroba akan terdeaminasi menjadi 

NH3 sehingga konsentrasi NH3 dalam rumen tergantung pada 

kandungan protein pakan (Pamungkas dkk., 2008). Menurut 

Hungate (1966) amonia terbentuk dari proses deaminasi asam 

amino oleh aktifitas mikroba sehingga besarnya konsentrasi 

tersebut dipengaruhi kandungan digestible protein dalam 

pakan. McDonald et al. (2002) menyatakan bahwa konsentrasi 
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amonia yang optimum untuk menunjang sintesis protein 

mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi, berkisar antara 

10,8-37,8 mg/L cairan rumen. 

 Hasil analisis ragam terhadap konsentrasi NH3 cairan 

rumen menunjukkan bahwa penambahan monensin pada 

pakan lengkap berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap 

konsentrasi NH3 yang dihasilkan. Hasil yang sama dilaporkan 

oleh Wingard (2014) yaitu penambahan monensin dan Direct-

Fed Microbials dan monensin pada pakan dengan penggunaan 

hijauan tinggi serat terhadap karakteristik fermentasi rumen 

mampu menurunkan konsentrasi NH3. Konsentrasi NH3 

menurun dari perlakuan kontrol yaitu 38,52 mg/L menjadi 

33,66 mg/L. Rataan konsentrasi NH3 cairan rumen pakan 

lengkap dengan penambahan monensin pada penelitian ini 

disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rataan konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen pakan 

  lengkap dengan penambahan monensin  

Perlakuan NH3 (mg/L cairan rumen) 

P0 261,80 ± 2,09
b
 

P1 234,32 ± 2,58
b
 

P2  224,97 ± 3,76
ab

 

P3 193,23 ± 1,97
a
 

Keterangan: Huruf kapital yang berbeda pada subskrip di kolom 

 yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 

 Besar konsentrasi NH3 yang dihasilkan pada perlakuan 

kontrol (P0) sebesar 261,80 mg/L cairan rumen dan terjadi 

penurunan pada perlakuan dengan penambahan monensin. 

Penambahan monensin pada level paling tinggi yaitu sebesar 

43 mg/kg BK (P3) pada pakan lengkap menghasilkan 

konsentrasi NH3 paling rendah yaitu 193,23 mg/L cairan 

rumen. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan monensin 
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pada pakan lengkap efektif dalam mengurangi kecernaan 

protein dalam rumen yang terlihat pada penurunan konsentrasi 

NH3. Hasil yang sama dilaporkan oleh Rodehutscord (2012) 

bahwa suplementasi monensin sebesar 33mg/kg BK pakan dan 

ekstrak tanin mampu menurunkan konsentrasi NH3 dari 

perlakuan kontrol yaitu 239 mg/L menjadi 230 mg/L. Grafik 

pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi NH3 cairan rumen 

ditunjukkan pada Gambar 8. 

 

 
Perlakuan 

Gambar 8. Grafik pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi 

amonia (NH3) cairan rumen 

 Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

penambahan monensin sebesar 43 mg/kg BK (P3) 

menghasilkan konsentrasi NH3 yang tidak berbeda dengan 

penambahan monensin sebesar 38 mg/kg BK (P2) dan lebih 

rendah dibandingkan dengan perlakuan kontrol (P0) dan 

penambahan monensin sebesar 33 mg/kg BK (P1). 

Penambahan monensin sebesar 33-43 mg/kg BK pada pakan 

lengkap cenderung menurunkan konsentrasi NH3 dibanding 
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dengan perlakuan kontrol dan penambahan monensin 

sebanyak 43 mg/kg BK (P3) menghasilkan konsentrasi NH3 

paling rendah. Hal ini diduga karena monensin pada pakan 

lengkap efektif mempengaruhi aktivitas proteolitik yaitu 

mampu mengurangi kecernaan protein pakan dalam rumen 

sehingga semakin banyak protein yang menuju ke usus halus. 

Berkurangnya jumlah protein yang tercerna dalam rumen 

menyebabkan berkurangnya produksi NH3. Menurut Yang dan 

Russell (1993) Suplementasi monensin dapat menghambat 

pertumbuhan dan aktivitas proteolitik dan bakteri obligat yang 

mencerna asam amino sehingga menurunkan deaminasi asam 

amino dan produksi NH3 dalam rumen. Paster et al. (1993) 

mengidentifikasi tiga spesies bakteri gram positif yang sensitif 

terhadap monensin yaitu Peptostreptococcus anaerobius, 

Clostridium sticklandii dan Clostridium aminophilum. Spesies 

bakteri bakteri ini memproduksi amonia dalam rumen 18-39 

kali lebih tinggi. Monensin mengurangi konsentrasi amonia 

cairan rumen dengan cara menghambat aktivitas yang tinggi 

dari bakteri yang memproduksi amonia. 

   



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, 

kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Penambahan monensin pada pakan lengkap cenderung 

menurunkan kecernaan bahan kering dan kecernaan 

bahan organik. Nilai kecernaan bahan kering paling 

tinggi yaitu pada P1 sebesar 87,78% dan paling rendah 

pada P3 sebesar 86,62%. Nilai kecernaan bahan 

organik paling tinggi yaitu pada P1 89,65% dan paling 

rendah pada P3 sebesar 88,59%. 

2. Penambahan monensin pada pakan lengkap mampu 

menurunkan konsentrasi NH3 cairan rumen. 

3. Penambahan monensin sebesar 43 mg/kg BK (P3) 

dalam pakan lengkap menghasilkan konsentrasi NH3 

paling rendah yaitu sebesar 193,23 mg/L cairan 

rumen. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, saran 

dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Monensin pada pakan lengkap dapat ditambahkan 

sebesar 43 mg/kg BK karena   menghasilkan 

konsentrasi NH3 cairan rumen paling rendah. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara in vivo 

untuk pengukuran kecernaan dan seecara in vitro 

untuk pengukuran konsentrasi VFA cairan rumen, gas 

methan (CH4) dan produksi biomassa protozoa rumen. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur pengujian bahan kering (AOAC, 2005) 

 

Prinsip: 

 Kadar air dalam bahan pakan akan menguap seluruhya 

bila dipanaskan dengan suhu 105
0
C. Bahan yang tertinggal 

setelah penguapan disebut bahan kering. 

Alat-alat: 

1. Cawan porselin atau aldisk 

2. Oven  

3. Eksikator (Silica Gel Biro) 

4. Penjepit 

5. Timbangan analitik 

 

Prosedur: 

1. Cawan porselin dimasukan dalam oven 105
0
C selama 

1 jam. 

2. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (gunakan 

tang penjepit) selama 1 jam.  

3. Ditimbang cawan tersebut dengan teliti, misalnya 

beratnya A gram. 

4. Dimasukkan sampel ± 5 gram dalam cawan dan 

timbang kembali misalnya berat B gram. Kemudian 

masukkan cawan yang berisi sampel tersebut kedalam 

oven 105
0
C selama 4 jam. 

5. Cawan diambil, dimasukkan dalam eksikator selama 1 

jam, kemudian ditimbang beratnya dengan teliti, 

misalnya C gram. Pada waktu mengambil cawan 

gunakan tang penjepit. 
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Perhitungan:  

   C - A 

Kadar BK (%) =    X 100% 

   B - A 

Keterangan:  

 A    = Berat Cawan 

 B    = Berat Cawan + Sampel 

 C    = Berat Cawan + Sampel setelah dioven 

 BK = Bahan Kering 
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Lampiran 2. Prosedur pengujian kadar abu (AOAC, 2005) 

Prinsip: 

 Semua bahan organik yang ada dalam bahan pakan 

akan terbakar apabila dipanaskan pada suhu 550-600
0
C. Bahan 

yang tertinggal disebut abu (total mineral). 

 

Alat-alat : 

1. Alumunium disk dan cawan porselin 

2. Tanur  

3. Eksikator (Silica Gel Biro) 

4. Penjepit 

5. Timbangan Analitik 

 

Prosedur: 

1. Diambil cawan porselin dan masukkan kedalam tanur 

600
0
C selama 1 jam. 

2. Cawan porselin dimasukkan ke dalam eksikator 

dengan menggunakan tang penjepit dan diamkan 

selama 1 jam. 

3. Ditimbang cawan porselin tersebut, misalnya berat A 

gram. Ambil sampel kira-kira 3-5 gram masukkan 

kedalam cawan porselin dan ditimbang kembali, misal 

berat B gram. 

4. Dimasukkan cawan porselin yang berisi sampel 

kedalam tanur 550-600
0
C sampai warnanya berubah 

putih atau berubah menjadi abu. Tidak boleh terdapat 

warna hitam (kira-kira 4 jam). 

5. Cawan porselin diambil dimasukkan ke dalam 

eksikator diamkan selama 1 jam kemudian ditimbang 

dengan teliti (beratnya C gram). 
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Perhitungan: 

   C - A 

Kadar Abu (%) =   X 100% 

   B - A 

 

Kadar BO = 100 - % Abu (dalam BK) 

 

Keterangan:  

 A    = Berat Cawan 

 B    = Berat Cawan + Sampel 

 C    = Berat Cawan + Sampel setelah ditanur 

 BO = Bahan Organik 
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Lampiran 3. Prosedur pengujian protein kasar (AOAC, 2005) 

Prinsip: 

 Asam sulfat pekat dengan katalisator dapat memecah 

ikatan N organik dalam bahan makanan menjadi amonium 

sulfat, kecuali ikatan N = N; NO; NO2. Amonium sulfat dalam 

suasana basa akan melepaskan NH3 yang kemudian didestilasi. 

Hasil destilasi ditampung dalam beaker glass yang berisi 

H2SO4 0,1 N yang telah diberi indikator campuran, larutan 

tersebut dititrasi dengan NaOH 0,1N sampai warna berubah. 

Cara umum yang digunakan adalah cara Kjeldhal dengan 

proses sebagai berikut: 

a. Proses Destruksi (Oksidasi) 

Pengubahan N-Protein menjadi amonium sulfat. 

Sampel dipanaskan dengan asam sulfat pekat (H2SO4) 

dan katalisator dapat memecah semua ikatan N dalam 

bahan pakan menjadi (NH4)2SO4 kecuali ikatan N = N, 

NO dan NO2. Amonia dalam asam sulfat terdapat 

dalam bentuk ammonium sulfat. CO2 dan H2O terus 

menguap. SO2 yang terbentuk adalah hasil reduksi dari 

sebagian N asam sulfat, SO2 pun menguap. 

N-Organik+H2O  CO2+H2O+(NH4)2SO2 + SO2 

Dalam reaksi ini digunakan katalisator selenium/ 

Hg/Cu. 

Destruksi dihentikan setelah larutan berwarna hijau 

jernih. 

b. Proses Destilasi (Penyulingan) 

Setelah larutan menjadi jernih dan berwarna hijau, 

labu destruksi didinginkan kemudian dengan 

pengenceran 60 ml aquades larutan dimasukkan 

kedalam labu erlenmeyer 300 ml. 
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Pengenceran dilakukan untuk mengurangi kehebatan 

reaksi jika larutan ditambah alkali, larutan dijadikan 

basa dengan menambah NaOH 40%, labu dipasang 

pada alat penyuling. 

Senyawa ini dalam suasana basa akan melepaskan 

NH3, NH3 yang dilepaskan diikat kembali oleh H2SO4 

membentuk Amonium Sulfat. Penyulingan dihentikan 

jika semua N sudah tertangkap oleh aasam sulfat 

dalam labu Erlenmeyer (2/3 bagian cairan dalam labu 

penyuling telah menguap). 

2NH3 + 2H2SO4   (NH4)2SO4 + H2SO4 

c. Proses Titrasi 

Kelebihan H2SO4 yang digunakan untuk menangkap N 

dititrasi dengan Natrium Hidroksida. Titrasi 

dihentikan jika larutan berubah dari ke biru hijauan. 

 

Alat-Alat: 

1. Timbangan analitik 

2. Labu didih Kjeldhal (50 ml) 

3. Gelas Ukur 5 ml atau dispenser 

4. Erlenmeyer (300 ml) 

5. Beaker Glass (300 ml) 

6. Alat untuk destilasi  

7. Pipet volume 25 ml atau dispenser 

8. Buret 50 ml 

 

Bahan kimia: 

1. H2SO4 pekat (95 – 97%) 

2. Katalisator (Seleniumgemisch, Buatan Merck) 

3. Aquadest 

4. NaOH 40% 
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5. H2SO4 0,1 N 

6. Indikator (2 gram methyl red + methyl blue per liter 

etanol 96%) 

7. HaOH 0,1 N 

8. Batu didih 

 

Prosedur: 

A. Destruksi  

1. Ditimbang Kertas minyak, misal berat A gram. 

Ambil sampel kira-kira 0,3 gram untuk bahan 

yang mengandung protein rendah atau 0,2 gram 

untuk bahan yang mengandung protein tinggi, 

tuangkan dalam kertas minyak dan timbang 

kembali, misal berat B gram. Masukkan sampel 

(tidak dengan kertas minyak) kedalam labu 

Kjeldhal. 

2. Ditambahkan 1,4 gram katalisator dan batu didih, 

kemudian tambahkan 5 ml H2SO4 pekat (didalam 

lemari asam) dengan menggunakan dispenser. 

3. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan 

menjadi dingin. 

4. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), 

kocok dan masukkan larutan ke dalam Erlenmeyer 

300 ml. 

B. Destilasi 

1. Diambil beaker glass 300 ml, dengan H2SO4 0,1 

N sebanyak 25 ml dengan mengguakan dispenser. 

Tambahkan 3 tetes indikator mix, warna menjadi 

ungu, kemudian letakkan beaker glass dibawah 

ujung alat destilasi (ujung alat destilasi harus 
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masuk kedalam cairan penampung, agar tidak ada 

NH3 yang hilang). 

2. Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40% 

dalam Erlenmeyer hasil destruksi, kemudian 

dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang hilang) 

pasang dalam alat destilasi. 

3. Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi 

selesai apabila larutan di dalam Erlenmayer 300 

ml mulai mendidih. 

C. Titrasi 

1. Beaker glass yang berisi hasil sulingan dititrasi 

dengan NaOH 0,1 N sampai warna berubah 

menjadi hijau jernih. Misal jumlah NaOH untuk 

titrasi C ml. 

2. Dibuat Blanko, caranya sama tetapi tidak 

memakai sampel (misal untuk titrasi perlu D ml 

NaOH 0,1 N). 

Perhitungan: 

   (D - C) x n NaOH x 0,014 x 6,25   

Kadar PK (%) =           X 100% 

           B - A 

Keterangan: 

A     = Berat Kertas minyak 

B     = Berat Kertas minyak + sampel 

C     = Jumlah NaOH untuk titrasi sampel 

D     = Jumlah NaOH untuk titrasi blanko 

PK   = Protein Kasar 

n NaOH = Normalitas NaOH (0,1 N) 

0,014  = Berat molekul NaOH 

6,25  = Faktor konversi kandungan N dalam protein 

     (16% N) 
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Lampiran 4. Prosedur pengujian serat kasar (AOAC, 2005) 

Prinsip: 

 Serat kasar merupakan senyawa yang tidak larut jika 

direbus berturut-turut dalam larutan H2SO4 0,3 N selama 30 

menit dan NaOH 1,5 N selama 25 menit. Tujuan penambahan 

H2SO4 adalah untuk menguraikan senyawa N dalam pakan, 

penambahan NaOH untuk menguraikan/penyabunan senyawa 

lemak dalam pakan sehingga mudah larut. Sisa bahan pakan 

yang tidak tercerna setelah proses perebusan kemudian 

ditimbang dan diabukan. Perbedaan berat residu pertama dan 

berat residu setelah diabukan menunjukan jmlah serat yang 

terdapat dalam suatu bahan pakan. 

 

Alat-alat: 

1. Timbangan analitik 

2. Beaker glass khusus untuk serat kasar 

3. Alat untuk mendidihkan 

4. Cawan filtrasi (crusible) serta alat filtrasinya 

5. Eksikator (Silica Gel Biro) 

6. Oven  

7. Tanur  

 

Bahan Kimia: 

1. H2SO4 0,3 N 

2. HCL 0,3 N 

3. Aceton 

4. Pasir bersih dan batu didih 

5. NaOH 1,5 N 

6. EDTA 

7. Aquadest panas 
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Prosedur: 

1. Ditimbang kertas minyak, misalnya berat A gram. 

Ambil sampel kira-kira 1 gram taruh diatas kertas 

minyak dan timbang kembali, misal berat B gram. 

Tuangkan sampel (kertas minyak tidak diikutkan) 

dalam beaker glass khusus untuk analisa serat kasar 

dan tambahkan H2SO4 0,3 N sebanyak 50 ml dengan 

menggunakan gelas ukur, didihkan 30 menit. 

2. Diambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan lagi 

selama 25 menit tepat. 

3. Ditambahkan 0,5 gram EDTA kemudian didihkan lagi 

selama 5 menit tepat. 

4. Dimatikan tombol pemanas, ambil beaker glass. 

5. Disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya 

sudah diisi dengan pasir. 

6. Dibersihkan beaker glass dengan aquadest panas 

sesedikit mungkin sampai semua larutan masuk 

kedalam cawan filtrasi. 

7. Ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N diamkan 1 menit lalu 

dihisap dengan pom vacum. 

8. Ditambah dengan 10 ml aquades panas (sampai 5 

kali). 

9. Ditambahkan 40 ml aceton, diamkan 1 menit lalu 

dihisap sampai kering. 

10. Dioven pada suhu 105
0
C selama 1,5 jam, kemudian 

masukkan ke dalam eksikator selama 1 jam  dan 

timbang dengan teliti (berat C gram). 

11. Dimasukkan ke dalam tanur 550-600
0
C selama 2 jam, 

keluarkan dengan  tang penjepit dan masukkan 

kembali kedalam eksikator, diamkan selama 1 jam dan 

timbang dengan teliti (berat D gram). 
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Perhitungan: 

 

            C - D 

Kadar SK (%) =   X 100% 

            B - A 

Keterangan:  

 A    = Berat kertas minyak 

 B    = Berat kertas minyak + sampel 

 C    = Berat kertas minyak + sampel setelah dioven 

 D    = Berat kertas minyak + sampel setelah dioven 

 SK  = Serat Kasar 
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Lampiran 5. Prosedur pengambilan cairan rumen   

         (Menkee dan Close, 1986) 

Alat-alat: 

 Alat yang digunakan yaitu termos, pipet, slang dan 

termometer 

 

Prosedur: 

1. Termos yang akan digunakan untuk tempat cairan 

rumen diisi air hangat 50–70 
0
C sampai penuh,  

2. kemudian dibuang 1/3 bagian air dan ditambahkan air 

dingin sampai suhu air dalam termos 39 
0
C.  

3. Air dalam termos dibuang  

4. Diambil cairan rumen dari fistula rumen sapi 

kemudian dimasukkan dalam termos dan ditutup dan 

dibawa ke laboratorium untuk kepentingan analisis 

yaitu digunakan sebagai sumber inokulum. 
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Lampiran 6. Prosedur pengukuran produksi gas in vitro  

        (Makkar et al., 1997) 

Alat-alat:  

 Alat yang digunakan yaitu timbangan analitik, piston, 

syringe, slang berklip, termos, timbangan analitik, gelas ukur, 

kain penyaring, pipet tetes, tabung erlenmeyer, termometer, 

pemanas, tabung CO2, magnetik stirer, dispenser dan 

inkubator.  

 

Bahan:  

 Cairan rumen, vaselin, aquades, larutan buffer, larutan 

makro mineral, larutan mikro mineral, resazurin dan larutan 

reduktor. 

 

Prosedur: 

1. Sampel pakan  (± 500 mg) ditimbang dan dimasukkan 

ke dalam gelas syringe yang bersekala 100 ml, 

diusahakan tidak mengotori dinding syringe.  

2. Dimasukkan piston yang telah diolesi vaseline ke 

dalam syringe dan menyambung ujung syringe dengan 

selang plastik dan ditutup dengan klip 

3. Dibuat campuran buffer 

Tahapan pembuatan campuran buffer yaitu: 

 125 ml larutan makro mineral (5,2 g Na2HPO4 

+ 6,2 g KH2PO4 + 0,6 g MgSO4.7H2O + 2.22 

NaCl dilarutkan dengan aquades sampai 

volume 1000 ml) 

 0,08 ml larutan mikro mineral (13,2 g CaCl. 

2H2O + 10 g MnCl2. 4H2O + 1 g CoCl2.6H2O 

+ 0,8 g FeCl2. 6H2O dilarutkan dengan 

aquades sampai volume 100 ml)  
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 251 ml larutan buffer (35 g NaHCO3 + 4 g 

NH4HCO3 dilarutkan dengan aquades sampai 

voume 1000 ml) 

 0,34 ml larutan resazurin (100 mg resazurin 

dilarutkan dengan aquades sampai volume 

100 ml)  

 20,6 ml larutan reduktor (3,7 ml NaOH 1 N + 

0,58 g Na2S. 7H2O + 47,5 ml aquades) larutan 

reduktor ini harus dipreparasi segar, yaitu 

beberapa saat sebelum pengambilan cairan 

rumen 

 Memasukkan 376 ml aquades kedalam 

erlenmeyer dipanaskan sampai suhu 39
0
C 

kemudian dimasukkan larutan-larutan tersebut  

diatas, diaduk dengan magnetik stirer dan 

mengalirkan gas CO2. Larutan yang berwarna 

kebiru-biruan akan berubah menjadi pink 

kemudian menjadi tidak berwarna. 

4. Cairan rumen di keluarkan dari termos dan disaring 

sampai dengan volume 227 ml,  dan hanya boleh 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer apabila indikator 

sudah tidak berwarna. Gas CO2 tetap dialirkan setelah 

cairan rumen dicampurkan, kemudian dipanaskan 

pada temperatur tetap 39
0
C (perbandingan buffer dan 

cairan rumen 2:1). 

5. Campuran larutan buffer dan cairan rumen sebanyak ± 

50 ml dimasukkan dalam setiap syringe yang berisi 

sampel dengan menggunakan dispenser. 

6. Klip pada selang yang telah terpasang pada syringe 

dan catat volumenya (V0), kemudian syringe 

ditempatkan pada waterbath suhu 39
0
C. Pembuatan 
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blanko untuk koreksi sama dengan cara diatas hanya 

saja tanpa ditambahkan substrat di dalam syringe. 

7. Volume gas dicatat setelah inkubasi jam ke 0, 2, 4, 8, 

12, 24, dan 48. 
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Lampiran 7. Prosedur pengukuran kecernaan bahan kering dan 

bahan organik residu produksi gas in vitro 

(Menkee dan Close, 1986) 

Alat-alat: 

 Tabung fermentor, pipet tetes, timbangan analitik, 

sentrifuge, cawan porselin, oven, tanur dan eksikator 

 

Prosedur: 

1. Syringe yang berisi sampel (residu produksi gas in 

vitro) yang diinkubasi selama 48 jam direndam dalam 

air es ±10 menit dengan tujuan untuk menghentikan 

aktifitas mikroba  

2. Sampel dimasukkan ke dalam tabung fermentor untuk 

disentrifuge pada kecepatan 2500 rpm selama 10 

menit 

3. Residu diambil dan dimasukkan ke dalam cawan 

porselin dan di oven suhu 105
0
C selama 24 jam 

kemudian dimasukkan dalam eksikator 1 jam dan di 

timbang 

4. Selanjutnya dimasukkan dalam tanur suhu 550
0
C 

selama 4 jam kemudian dimasukkan eksikator selama 

1 jam dan di timbang 

5. Nilai kecernaan bahan kering dan bahan organik dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

1. KcBK (%) 

  
                                               

              
          

 

2. KcBO (%) 
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Lampiran 8. Prosedur pengukuran konsentrasi amonia (NH3) 

cairan rumen (Conway, 1957) 

 

Prinsip: 

 Amonia (NH3) akan menguap apabila bereaksi dengan 

Natrium Karbonat (NaCO3), kemudian ditangkap oleh asam 

borat (H3BO4) berindikator Metil Merah dan Brom Kresol, 

kemudian dilakukan titrasi dengan H2SO4 0,005 N sampai 

warna semula, banyaknya H2SO4 untuk merubah warna 

merupakan indikasi banyaknya kandungan NH3. 

 

Alat-alat: 

 Cawan Conway, pipet ukur, beaker glass, buret dan 

pH meter.  

 

Bahan: 

 Supernatan, vaselin, H2SO4 pekat, larutan H3BO3 4% 

berindikator metal merah dan brom kresol hijau, Na2CO3 

jenuh dan H2SO4 0,005 N. 

 

Prosedur:  

1. Syringe yang berisi sampel yang diinkubasi selama 24 

jam direndam dalam air es ±10 menit dengan tujuan 

untuk menghentikan aktifitas mikroba 

2. Sampel dimasukkan ke dalam tabung fermentor untuk 

disentrifuge pada kecepatan 2500 rpm selama 10 

menit 

3. Supernatan dimasukkan kedalam botol, kemudian 

ditetesi H2SO4 pekat sebanyak 5 tetes untuk 

menghentikan proses fermentasi mikroba serta 

mengikat N 
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4. Sebelumnya cawan Conway dan tutupnya telah diolesi 

vaselin  

5. kemudian sebanyak 1 ml cairan supernatan 

dimasukkan kedalam salah satu ujung alur cawan, 

sedangkan pada ujung yang lain dimasukkan 1 ml 

NaCO3 jenuh.  

6. Pada bagian tengah cawan dimasukkan 1 ml larutan 

H3BO3 berindikator metil merah dan Brom Kresol 

hijau ber pH 5,2.  

7. Cawan conway ditutup dengan cepat dan rapat lalu 

cawan dimiringkan dengan harapan larutan Na2CO3 

jenuh dapat bercampur dengan supernatan.  

8. Setelah disimpan selama 24 jam dalam suhu kamar, 

dilakukan titrasi pada larutan H3BO3 dengan 

menggunakan larutan H2SO4 0,005 N hingga warna 

berubah dari biru menjadi merah jingga (seperti warna 

semula) 

 

Konsentrasi NH3 (mg/L cairan rumen) dihitung dengan 

rumus:  

Konsentrasi NH3 =   ml titrasi H2SO4 x n H2SO4 x BM NH3 x 1000         

(mg/L cairan rumen)  ml sampel 

Keterangan: 

ml H2SO4  =  Titrasi H2SO4 

n H2SO4  =  Normalitas H2SO4 (0,005 N) 

BM NH3  =  Berat Molekul NH3 (17) 
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Lampiran 9. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap kecernaan 

        bahan kering residu produksi gas in vitro (%) 

 

Perlakuan 
 

Ulangan 

 

 

Total Rataan 1 2 3 

P0 87,97 88,21 87,14 263,32 87,77 

P1 86,89 88,39 88,07 263,35 87,78 

P2 86,03 88,05 85,95 260,03 86,68 

P3 85,43 86,57 87,85 259,85 86,62 

Total 346,33 351,21 349,01 1046,55 

                  t       r 

FK   = (∑   ∑  Yij)
2
/ (txr)  

           i=1   j=1 

  = (1046,55)
2
 / (4X3) = 91271,9658 

      t       r                

JK Total  = ∑   ∑  Yij
2 
-  FK   

     i=1    j=1  

  = (87,97
2
 + 88,21 

2
 + 87,14

2
 + ...+ 87,85 

2
) - 

      91271,9658 = 11,4673 

                               r       t 

JK Kelompok = ∑  (∑Yij)
2
 / t – FK  

      j=1    i=1 

  = (346,33
2
 + 351,21

2
 + 349,01

2
)/4 -  

     91271,9658 = 2,9934 

      t        r 

JK Perlakuan = ∑  (∑Yij)
2
 / r – FK  

      i=1    j=1                      

  = (263,32
2
 + 263,35

2
 + 260,03 

2
 + 259,85

2
)/3 - 

     91271,9658 = 3,8504 

JK Galat  = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan  

  = 11,4673 - 2,9934 - 3,8504 = 4,6235 
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SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Kelompok 2 2,9934 1,4967 1,9423 5,14 10,92 

Perlakuan  3 3,8504 1,2835 1,6656 4,76 9,78 

Galat 6 4,6235 0,7706 

   Total 11 11,47 

     Keterangan: F Hitung Perlakuan < F 0,05  

penambahan monensin pada pakan lengkap tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap 

kecernaan bahan kering. 
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Lampiran 10. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap  

          kecernaan bahan organik residu produksi          

          gas in vitro (%) 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
1 2 3 

P0 89,43 90,30 89,17 268,90 89,63 

P1 89,01 90,29 89,66 268,96 89,65 

P2 88,91 89,87 88,38 267,17 89,06 

P3 87,19 89,13 89,45 265,77 88,59 

Total 354,55 359,59 356,67 1070,80  

 

                 t       r 

FK   = (∑   ∑  Yij)
2
/ (txr)        

         i=1   j=1 

  = (1070,80)
2
 / (4X3) = 95551,5234 

      t       r                 

JK Total  = ∑   ∑  Yij
2 
-  FK   

      i=1    j=1 

  = (89,43
2
 + 90,30

2
 + 89,17

2
 + ....+ 89,45

2
) - 

      95551,5234 = 7,9753 

                               r       t 

JK Kelompok = ∑  (∑Yij)
2
 / t – FK  

          j=1    i=1 

  = (354,55
2
 + 359,59

2
 + 356,67

2
)/4 -  

      95551,5234 = 3,1942 

      t        r 

JK Perlakuan = ∑  (∑Yij)
2
 / r – FK  

      i=1    j=1                      

  = (268,90
2
 + 268,96

2
 + 267,17 

2
 + 265,77

2
)/3 - 

     95551,5234 = 2,3569 
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JK Galat  = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan  

  = 7,9753 - 3,1942 - 2,3569 

   = 2,4242 

 

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Kelompok 2 3,1942 1,5971 3,9528 5,14 10,92 

Perlakuan 3 2,3569 0,7856 1,9444 4,76 9,78 

Galat 6 2,4242 0,4040 

   Total 11 7,9753 

     Keterangan : F Hitung Perlakuan < F 0,05 

penambahan monensin pada pakan lengkap tidak 

menunjukkan  perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap kecernan bahan organik. 
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Lampiran 11. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap  

          konsentrasi amonia (NH3) (mg/L cairan rumen)

                

Perlakuan 
 

Ulangan 

 
Total Rataan 

I II III 

P0 250,75 265,20 269,45 785,40 261,80 

P1 226,10 244,80 232,05 702,95 234,32 

P2 202,30 248,20 224,40 674,90 224,97 

P3 190,40 168,30 221,00 579,70 193,23 

Total 869,55 926,50 946,90 2742,9500  

           t       r 

FK   = (∑   ∑  Yij)
2
/ (txr)  

          i=1   j=1 

  = (2742,9500)
2
 / (4X3) = 626981,2252 

      t       r                 

JK Total  = ∑   ∑  Yij
2 
-  FK   

         i=1    j=1 

  = (250,75
2
 + 265,20

2
 + 269,45

2
 + ....+  

      221,00
2
) - 626981,2252 = 10026,0723 

                              r       t 

JK Kelompok = ∑  (∑Yij)
2
 / t – FK  

      j=1    i=1 

  = (869,55
2
 + 926,50

2
 + 946,9

02
)/4  

      626981,2252 = 803,5404 

      t        r 

JK Perlakuan = ∑  (∑Yij)
2
 / r – FK  

          i=1    j=1      

  = (785,40
2
 + 702,95

2
 + 674,90

2
 + 579,70 

2
)/3 -

        626981,2252 = 7196,7623 
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JK Galat  = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan  

  =  10026,0723 – 803,5404 - 7196,7623 

  = 2025,7696 

   

SK db JK KT F Hitung F 0,05 F 0,01 

Kelompok 2 803,5404 401,7702 1,1900 5,14 10,92 

Perlakuan 3 7196,7623 2398,9208 7,1052* 4,76 9,78 

Galat 6 2025,7696 337,6283 

   Total 11 10026,0723 

    Tanda* menunjukan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

 Keterangan : F Hitung Perlakuan > F 0,05 

penambahan monensin pada pakan lengkap 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap 

konsentrasi amonia (NH3) 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN  

JNT α %   = JND (α %, db galat, p) x SE 

SE   = √(KTGalat ) / r 

SE   = √(337,6283) / 3 = 10,6086 

Tabel Nilai Kritis Uji Jarak Berganda Duncan 5% 

p 2 3 4 

JND 5% 3,46 3,58 3,64 

JNT 5% 36,7058 37,9788 38,6153 
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Perlakuan Keterangan Rataan Notasi 

P3 Pakan Lengkap + 

Monensin 43 mg/kg BK 

193,23 a 

P2 Pakan Lengkap + 

Monensin 38 mg/kg BK 

224,97 ab 

P1 Pakan Lengkap + 

Monensin 33 mg/kg BK 

234,32 b 

P0 Pakan Lengkap + 

Monensin 0 mg 

261,80 b 

 Keterangan: Notasi yang berbeda menunjukkan  

        adanya perbedaan nyata (P<0,05) 

 Penambahan monensin sebesar 43 mg/kg BK pada 

pakan lengkap (P3) menunjukkan konsentrasi NH3 

paling rendah tetapi pengaruhnya tidak  berbeda 

dengan penambahan monensin sebesar 38 mg/kg BK 

(P2) 
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Lampiran 12. Dokumentasi penelitian 

 

Persiapan Bahan  

 

 
Jerami Padi 

 

 
Bungkil Kedelai 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pollard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dedak 

 
Bungkil Kopra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monensin 
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Persiapan Pakan Perlakuan 

 
Penimbangan bahan pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencampuran pakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan pakan perlakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pakan perlakuan 

Persiapan Pengukuran Produksi Gas In Vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Piston dan tabung 

Syringe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan sampel 
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Pengolesan Vaseline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termos tempat cairan rumen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan cairan rumen 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Kimia analisis 

produksi gas In Vitro 

Proses Pengukuran Produks Gas In Vitro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan larutan buffer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pencampuran larutan buffer 

dengan cairan rumen 
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Pemasukan cairan rumen 

kedalam syringe 

menggunakan dispenser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkubasi dalam waterbath 

suhu 39
0
C 

Pengukuran Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 

 

 

 

 

 

 

 

 Sampel yang telah 

dikeluarkan dari syringe 

 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan 

 

 

 

 

 

 

 

Sentrifuge 2500 rpm, 10 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Residu 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengovenan pada suhu 

105
0
C selama 24 jam 

 

 

 

 

 

 

 

Diabukan dalam tanur suhu 

550-600
0
C selama 4 jam 

 

 

 

 

 

 

 

Dimasukkan eksikator 

selama 1 jam 

 

 

 

 

 

 

 

Abu 

Pengukuran Konsentrasi NH3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sampel setelah 24 jam 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses titrasi menggunakan 

H2SO4 (0,005 N) 
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