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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Produktivitas ternak ruminansia di Indonesia masih 

tergolong rendah terutama yang dipelihara oleh peternak 

rakyat. Beberapa faktor penyebabnya adalah kandungan 

nutrien dalam pakan, tingkat kecernaan yang rendah dan 

manajemen pemeliharan yang belum optimal. Hijauan 

merupakan sumber pakan utama ternak ruminansia. 

Penyediaan hijauan pakan yang cukup secara kuantitas, 

kualitas dan kontinyuitas diperlukan untuk meningkatkan 

produktivitas ternak ruminansia. Hijauan pakan ternak yang 

umum diberikan di Indonesia adalah rumput yang berasal dari 

padang penggembalaan atau rumput kebun, tegalan, serta 

pinggiran jalan. Pemenuhan hijauan sebagai pakan utama 

mengalami kendala karena ketersediaan hijauan dipengaruhi 

oleh musim, artinya produksi hijauan tinggi disaat musim 

hujan dan rendah disaat musim kemarau. Pemberian pakan 

dengan hijauan berkualitas rendah akan menurunkan nilai 

kecernaan dalam sistem rumen.   

Nilai kecernaan pakan merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat produktivitas ternak. Tingkat 

kecernaan pada ruminansia dipengaruhi oleh populasi mikroba 

di dalam rumen. Mikroba rumen terdiri atas bakteri, protozoa, 

dan jamur. Bakteri merupakan jenis mikroba rumen yang 

mampu menghasilkan enzim selulase dan hemiselulase untuk 

menghidrolisis isi sel dan dinding sel tanaman pakan. 

Degradasi pakan oleh bakteri dalam sistem ternak ruminansia 

dilakukan di dalam rumen dan sebagian besar kebutuhan zat 
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makanan ternak ruminansia merupakan hasil degradasi sel 

tanaman pakan oleh mikroba rumen.  

Protozoa merupakan salah satu mikroba rumen dengan 

jumlah yang lebih sedikit bila dibandingkan dengan bakteri 

dan memiliki kemampuan sangat rendah dalam mensintesis 

asam amino dan vitamin B kompleks, sehingga protozoa 

bersifat memangsa bakteri untuk memenuhi kebutuhan protein 

dalam tubuhnya. Keberadaan protozoa memiliki dampak 

negatif yaitu menyebabkan penurunan populasi bakteri dalam 

rumen yang berpengaruh terhadap pencernaan serat pakan. 

Sebagian besar protozoa memakan bakteri untuk memperoleh 

sumber nitrogen dan mengubah protein bakteri menjadi 

protein protozoa, serta memperoleh tambahan sumber protein 

dan pati dari ingesta rumen. 

Populasi protozoa dapat ditekan dengan penggunaan 

saponin sebagai agen defaunasi yang merupakan hasil 

metabolisme sekunder dari tanaman. Secara kimia saponin 

memiliki diversifikasi struktur yang luas dan senyawa-

senyawa saponin tertentu dengan sifat surfaktannya dapat 

menyebabkan terjadinya lisis pada dinding sel protozoa. 

Beberapa tanaman sumber saponin seperti teh, akasia, buah-

buahan tropik dan  rumput kebar telah terbukti memiliki 

kemampuan memanipulasi kondisi rumen seperti menurunkan 

populasi protozoa, meningkatkan protein mikroba dan 

menurunkan produksi metana.  

Daun pepaya (Carica papaya L) memiliki kandungan 

bahan aktif seperti enzim papain, alkaloid karpain, pseudo-

karpain, glikosid, karposid, saponin, flavonoid, sakarosa, 

dekstrosa dan levulosa. Kandungan saponin dalam daun 

pepaya diharapkan dapat menekan pertumbuhan populasi 

protozoa dalam rumen sehingga mampu mengoptimalkan 
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populasi bakteri dalam rumen dan meningkatkan kecernaan 

pakan. Kandungan saponin asal tanaman juga diketahui 

memiliki aktivitas anti protozoa dengan cara mengikat 

molekul sterol yang ada pada permukaan membran sel 

protozoa. Saponin dapat menurunkan viabilitas protozoa 

dengan cara mengubah permeabilitas membran sel organisme 

tersebut dengan mekanisme mengikat sterol yang terdapat 

pada permukaan protozoa. Saponin berperan dalam 

pembentukan buih dan ingesta rumen yang merangsang 

timbulnya bloat, sehingga penggunaan saponin dengan jumlah 

yang berlebihan berdampak negatif terhadap tubuh ternak.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan ekstrak dan tepung daun pepaya  (Carica papaya 

L) terhadap produksi gas, kecernaan bahan kering dan bahan 

organik dan nilai energi secara in-vitro. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh dan perlakuan terbaik dari penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya (Carica papaya L) pada 

pakan campuran rumput gajah dan pollard terhadap produksi 

gas, kecernaan bahan kering dan bahan organik, dan nilai 

energi secara in vitro. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh 

dan mengetahui perlakuan terbaik penambahan ekstrak dan 

tepung daun pepaya  (Carica papaya L) pada pakan campuran 

rumput gajah dan pollard terhadap produksi gas, kecernaan 

bahan kering dan bahan organik, dan nilai energi secara in- 

vitro. 
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1.4.  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat 

yaitu sebagai informasi berkaitan dengan pengaruh 

penambahan saponin yang terdapat dalam tepung dan ekstrak 

daun papaya terhadap produksi gas, kecernaan dan nilai 

energi secara in-vitro.  

1.5. Kerangka Pikir 

  Sistem pencernaan ruminansia sangat tergantung pada 

perkembangan populasi mikroba rumen untuk mencerna setiap 

bahan pakan yang dikonsumsi. Mikroba tersebut berperan 

sebagai pencerna serat dan sumber protein. Mikroba rumen 

berperan mencerna pakan berserat kasar tinggi yang berasal 

dari pakan berkualitas rendah sebagai sumber nutrien dan 

NPN. serta dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein bagi 

induk semang, sehingga kebutuhan asam amino untuk ternak 

tidak sepenuhnya tergantung pada protein pakan yang 

diberikan.  

  Mikroba rumen sebagian besar dihuni oleh bakteri, 

jumlah bakteri dalam rumen mencapai 10
9
 cairan rumen sel/ml 

sedangkan jumlah protozoa dalam rumen yaitu 10
6
 cairan 

rumen sel/ml. Adanya bakteri yang hidup dalam rumen 

menyebabkan ruminansia dapat mencerna bahan dengan 

kandungan serat kasar tinggi. Keberadaan protozoa dalam 

rumen sering mengganggu ekosistem bakteri, karena 

mempunyai sifat memangsa bakteri. Populasi protozoa dalam 

rumen dapat ditekan dengan penggunaan agen defaunasi. 

Saponin merupakan jenis glikosida yang terdiri atas 

gula sebagai bagian glikon yang terikat pada sapogenin yang 

merupakan bagian aglikonnya. Beberapa saponin bekerja 

sebagai anti mikroba, saponin jenis tertentu menjadi penting 
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karena dapat diperoleh dari beberapa tumbuhan yang 

digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis hormon steroid. 

Saponin dapat menurunkan degradabilitas protein dalam 

rumen. Penurunan degradasi protein dalam rumen dapat terjadi 

karena terbentuknya kompleks protein-saponin yang sedikit 

tercerna dan terkait dengan kemampuan saponin sebagai agen 

defaunasi yang menyebabkan penurunan total populasi 

protozoa rumen. Saponin dapat menurunkan populasi protozoa 

dengan terjadinya mekanisme ikatan antara saponin dengan 

sterol pada permukaan membran sel protozoa, menyebabkan 

membran pecah, sel lisis dan mati . 

Ekstrak etanol daun  pepaya yang diambil dari daerah 

Enugu, Nigeria mengandung metabolit sekunder alkaloid, 

tanin, flavonoid, saponin, dan glikosida. Saponin dapat 

menurunkan degradabilitas protein dalam rumen dengan 

terbentuknya kompleks protein saponin yang sedikit tercerna 

dan terkait dengan kemampuan saponin sebagai agen 

defaunasi yang menyebabkan penurunan total populasi 

protozoa rumen. Penurunan total populasi protozoa 

berpengaruh terhadap meningkatnya total populasi bakteri dan 

berkorelasi dengan tingkat fermentasi pakan di dalam rumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

 

1.6.  Hipotesis 

Penggunaan  ekstrak dan tepung daun pepaya yang 

ditambahkan pada pakan meningkatkan  produksi gas, 

kecernaan bahan kering dan bahan organik, serta nilai energi 

secara in-vitro. 

Produktivitas Ternak Ruminansia  

Hijauan dan Pollard 

sebagai Pakan 

Utama 

kecernaan rendah 

Mikroba Rumen  

Bakteri meningkat 

Daun Pepaya  

Protozoa Turun 

Defaunator 

Saponin 

Meningkatkan produksi gas, kecernaan BK 

dan BO, dan nilai energi.   


