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ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF RATION TREATMENT WITH DIFFERENT OF  
PROTEIN LEVEL ON pH AND NH3 ONCENTRATION 

 IN THE RUMEN LIQUID OF WEANED MALE BALI CATTLE 
 
 

 This research was conducted at Beef Cattle Research Station in Grati, 
Pasuruan from August to October of 2006. Proximate analysis, pH and NH3 
concentration was carried out in Animal Nutrition Laboratory of Beef Cattle 
Research Station Grati Pasuruan. 
  The objective of this research was to determine the effect of ration 
treatment with different protein on pH and NH3 concentration in the rumen liquid 
of weaned male Bali Cattle. 
 The materials used were twenty weaned male Bali Cattle of 7-9 months of 
age and initial weight 53-114 kg. Treatment feed involved elephant grass and 
concentrate in the ratio of DM 20%:80% which was composed in the four ration 
with different protein. The rations were: R1 = ration with crude protein of 9.5%; 
R2 = ration with crude protein of 13%; R3 = ration with crude protein of 16.5%; 
R4 = ration with crude protein of 20%. The variables measured were pH and NH3 
concentration. The experiment was arranged in a Block Randomized Nested 
Design, 4 treatments, 5 groups and 2 times of rumen liquid taking at 0 and 4 hours 
after feeding.   
 The result of research indicated that treatment have no significant effect 
(P>0.05) on pH with the average of  value as follow: R1 7.23; R2 7.29; R3 7.22 and 
R4 7.24 but have significant effect (P<0.01) on NH3 concentration with the 
average of value as follow: R1 19.65 mgN/100ml; R2 23.42 mgN/100ml; R3 35.01 
mgN/100ml; R4 38.56 mgN/100ml. Meanwhile, the times of rumen liquid taking 
gave significant effect (P<0.01) on pH and NH3 concentration. The average of pH  
on 4 hours after feeding as follow: R1 7.08; R2 7.12; R3 6.98; R4 7.14, for NH3 
concentration as follow: R1 24.79 mgN/100ml; R2 28.99 mgN/100ml; R3 44.51 
mgN/100ml R4 48.02 mgN/100ml.    
 It can be concluded that the increasing protein of ration didn’t give 
influence on pH but it caused NH3 concentration and MCP (Microbial Crude 
Protein) increasingly.           

 
Key word: protein level, pH, NH3 concentration, weaned male Bali cattle 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH PEMBERIAN RANSUM DENGAN KADAR PROTEIN  
BERBEDA TERHADAP NILAI pH DAN KONSENTRASI NH3  

DALAM CAIRAN RUMEN SAPI  BALI JANTAN LEPAS SAPIH 
 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan 
mulai bulan Agustus sampai Oktober 2006. Analisis proksimat, nilai pH dan 
konsentrasi NH3 dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Loka 
Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
pemberian ransum dengan kadar protein berbeda terhadap nilai pH dan 
konsentrasi NH3 pada cairan rumen sapi Bali jantan lepas sapih dan untuk 
mengetahui kadar protein yang optimal dalam ransum yang menghasilkan respon 
pH dan konsentrasi NH3 yang terbaik.   . 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20 ekor sapi Bali jantan 
umur 7-9 bulan dengan kisaran bobot badan 53-114 kg. Pakan yang diberikan 
adalah rumput gajah dan konsentrat dengan perbandingan dalam BK 20%:80% 
yang disusun dalam 4 macam ransum yaitu R1 = ransum dengan kadar PK 9,5%; 
R2 = ransum dengan kadar PK 13%: R3 = ransum dengan kadar PK 16,5%; R4 = 
ransum dengan kadar PK 20%. Variabel yang diukur adalah nilai pH dan 
konsentrasi NH3 cairan rumen. Rancangan yang digunakan adalah RAK Tersarang 
dengan 4 perlakuan ransum, 5 kelompok ternak berdasarkan BB dan 2 waktu 
pengambilan cairan rumen (0 jam dan 4 jam).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan ransum memberikan 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap nilai pH dengan nilai rataan yaitu R1 
7,23; R2 7,29; R3 7,22 dan R4 7,24; akan tetapi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap konsentrasi NH3 cairan rumen dengan nilai rataan R1 19,65 mgN/100ml; 
R2 23,42 mgN/100ml; R3 35,01 mgN/100ml; R4 38,56 mgN/100ml. Sedangkan 
untuk waktu pengambilan cairan rumen berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 
terhadap nilai pH dan konsentrasi NH3, pada waktu pengambilan cairan rumen 4 
jam rataan nilai pH tiap perlakuan yaitu R1 7,08; R2 7,12; R3 6,98; R4 7,14 dan 
rataan konsentrasi NH3 pada R1 24,79 mgN/100ml; R2 28,99 mgN/100ml; R3 
44,51 mgN/100ml dan R4 48,02 mgN/100ml.   
 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
PK dalam ransum yang semakin meningkat tidak memberikan pengaruh terhadap 
nilai pH tetapi memberikan pengaruh terhadap konsentrasi NH3 dan MCP 
(Microbial Crude Protein) yang semakin meningkat. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sapi Bali merupakan bangsa sapi asli Indonesia yang berasal dari hasil 

domestikasi terus menerus banteng liar Bos sondaicus (Bos banteng). Sapi Bali 

mulai terancam punah karena tingginya permintaan pasar dari dalam dan luar 

Pulau Bali. Populasi Sapi Bali dalam tiga tahun (2002-2004) mengalami 

pertumbuhan rata-rata 3,18% per tahun. Peningkatan populasi ternak itu ternyata 

diikuti oleh peningkatan pemotongan ternak dan produksi daging sapi yaitu 

dengan rata-rata 2,61% dan 10,58% (Anonimus, 2006a). Tahun 2005 populasi sapi 

Bali tercatat 567.000 ekor, diantaranya populasi sapi jantan siap potong sekitar 

300.000 ekor. Sementara itu, permintaan sapi jantan potong dari luar pulau ini 

mencapai 100.000 ekor per tahun, namun peternak Pulau Dewata hanya sanggup 

mengirim sebanyak 60.000 ekor per tahun hingga 2005 (Anonimus, 2005). 

  Sapi Bali merupakan ternak potong yang mempunyai beberapa 

keunggulan karakteristik sehingga mempunyai prospek yang cukup menjanjikan 

untuk dikembangkan guna menjaga kelestaraian dan meningkatkan produksi 

daging nasional di Indonesia. Keunggulan Sapi Bali adalah mudah beradaptasi 

dengan lingkungan baik terhadap suhu udara, kelembaban dan angin, maupun 

terhadap kondisi lahan, pakan dan penyakit (Guntoro, 2002). Menurut Darmadja 

(1980) yang dikutip oleh Guntoro (2002) menyatakan bahwa kelebihan lain Sapi 

Bali yaitu mempunyai persentase produksi karkas yang cukup tinggi yaitu sekitar 

56% dari bobot hidup. Sapi Bali mempunyai rata-rata pertambahan bobot badan 
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(PBB) sebesar 0,66 kg/ekor/hari (Anonimus, 2001). Sapi Bali memiliki warna 

bulu merah bata tetapi yang menjadi ciri khasnya adalah warna putih pada kaki 

dari lutut sampai kebawah, bulu putih pada bagian pantat (telau), dan disepanjang 

punggung terdapat “garis” (bulu) hitam. 

 Sapi Bali umumnya tidak mengalami kesulitan menerima pakan seadanya, 

mampu memanfaatkan hijauan yang berkualitas rendah yang breed lain tidak 

dapat yaitu Brahman dan Shorthorn (Moran, 1990; dikutip oleh Tanari, 2001). 

Sapi Bali yang dipelihara secara tradisional dengan pakan hijauan berupa rumput-

rumputan memberikan pertambahan bobot badan (PBB) yang rendah yaitu 0,1-0,2 

kg/ekor/hari. Namun, penambahan konsentrat dalam ransum ternyata dapat 

meningkatkan PBB Sapi Bali, untuk penambahan konsentrat sebanyak 1%-1,5% 

dari bobot badan mampu meningkatkan PBB menjadi 0,5-0,6 kg/ekor/hari 

(Gunawan, Dicky dan Lukman, 1998). Konsentrat umumnya mengandung serat 

kasar (SK) yang rendah, kandungan protein kasar (PK) yang tinggi dan mudah 

dicerna (Chuzaemi dan Hartutik, 1988). Oleh karena itu, untuk dapat mencapai 

pertumbuhan yang optimal maka pakan yang diberikan harus mengandung gizi 

yang cukup dan perlu memperhatikan kandungan energi dan juga protein karena 

protein merupakan nutrien essensial yang diperlukan ternak untuk mendukung 

fungsi seperti pergantian jaringan tubuh dan pertumbuhan.  

 Pada ternak ruminansia, rumen merupakan media yang penting dalam 

proses pencernaan meskipun dinding rumen tidak mensekresikan enzim 

pencernaan tetapi dengan adanya mikroba menyebabkan rumen mempunyai 

fungsi vital sebagai tempat pencernaan secara fermentatif. Pakan yang telah 

masuk rumen akan didegradasi oleh mikroba rumen menjadi produk metabolis 
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yang sederhana. Namun, untuk berlangsungnya proses fermentasi maka rumen 

harus mempunyai pH berkisar 6,7-7 (Soebarinoto, Chuzaemi dan Mashudi, 1991). 

Protein di dalam rumen akan dihidrolisis menjadi peptida oleh aktivitas enzim 

mikroba. Sebagian peptida digunakan untuk sintesis protein mikroba dan asam 

amino, selanjutnaya asam amino oleh aktivitas mikroba terdeaminasi menjadi 

NH3 sehingga kadar NH3 dalam rumen tergantung pada kandungan protein pakan 

(Jamieson, 1959; dikutip oleh Hungate, 1966). Sintesis protein akan dapat 

berlangsung apabila konsentrasi NH3 dalam cairan rumen berkisar 5-8 mg/100 ml 

(Satter dan Slyter, 1974), jika konsentrasi NH3 mencapai kondisi optimal 8,5–20 

mg/100 ml maka sebagian NH3 yang tersisa akan diserap oleh darah kemudian 

dibawa ke hati dan diubah menjadi urea (McDonald, Edward. dan Greenhalg, 

1978). Pemberian pakan yang mengandung PK antara 5-7% ternyata belum 

menunjang aktivitas mikroba rumen dalam mencerna nutrien pakan (Church, 

1979), hal tersebut disebabkan kandungan protein kasar yang kurang mencukupi 

menyebabkan NH3 yang terbentuk tidak mencukupi kebutuhan mikroba rumen 

(Crowder dan Chedda, 1982). Oleh karena itu perlu dilakukan perlakuan ransum 

dengan kadar protein yang berbeda untuk mendapatkan kondisi rumen yang baik 

dalam hal konsentrasi NH3 dan pH sehingga dapat mendukung aktivitas mikroba 

rumen dalam mencerna nutrien dan dapat berlangsungnya sintesis protein mikroba 

untuk menambah pasokan protein bagi induk semang. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Masalah yang dihadapi adalah bagaimanakah pengaruh pemberian ransum 

dengan kadar protein berbeda terhadap nilai pH dan konsentrasi NH3 dalam cairan 

rumen Sapi Bali jantan lepas sapih. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ransum dengan kadar protein 

berbeda terhadap nilai pH dan konsentrasi NH3 pada cairan rumen Sapi 

Bali jantan lepas sapih 

2. Untuk mengetahui kadar protein yang optimal dalam ransum yang 

menghasilkan respon pH dan NH3 yang terbaik.    

 

1.4 Kegunaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kadar 

protein dalam ransum yang optimal dengan nilai pH dan konsentrasi NH3 yang 

baik dalam cairan rumen Sapi Bali jantan lepas sapih. 

 

1.5 Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini adalah penggunaan kadar protein dalam ransum 

yang semakin meningkat akan memberikan konsentrasi NH3 dan pH dalam cairan 

rumen yang juga semakin meningkat. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sapi Bali 

Guntoro (2002) menyatakan bahwa sapi Bali merupakan hasil keturunan 

langsung dari Banteng (Bibos Banteng) yang telah mengalami domestikasi dan 

merupakan sapi asli Pulau Bali (Payne dan Rollinson, 1974; dikutip oleh      

Tanari, 2001).  

Ditinjau dari sistematika ternak, sapi Bali termasuk familia Bovidae, 

Genus bos dan Sub-Genus Bovine, yang termasuk dalam sub-genus tersebut 

adalah Bibos gaurus, Bibos frontalis dan Bibos sondaicus (Hardjosubroto, 1994; 

dikutip oleh Tanari 2001), sedang Williamson dan Payne (1978) menyatakan 

bahwa sapi Bali (Bos-Bibos Banteng) yang spesies liarnya adalah banteng 

termasuk Famili bovidae, Genus bos dan sub-genus bibos. Sedangkan menurut 

Gillespie (1998) yang dikutip oleh Susilorini, Wiharto, Kuswati dan Minarti 

(2006), sistematika tenak untuk sapi Bali  adalah sebagai berikut: 

Phylum : Chordata 

Klas : Mamalia 

Ordo : Artidoctyla 

Famili : Bovidae 

Genus : Bos 

Sub genus : Bibovinae 

Spesies : Bos sondaicus 
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Berdasarkan data di Dinas Peternakan Bali, populasi Sapi Bali cenderung 

mengalami fluktuatif. Tahun 2000 jumlah Sapi Bali 529.074 dan tahun berikutnya 

525.417 ekor. Pada 2002 populasi hanya mencapai 521.826, sedangkan tahun 2003 

mengalami peningkatan yaitu dengan populasi 539.781 dan tahun 2004 meningkat 

menjadi 576.586. Dari angka tersebut, jumlah sapi betina di tahun 2002 mencapai 

323.258 dan tahun 2004 sebanyak 330.959 (Anonimus, 2006b). Tahun 2005 

populasi Sapi Bali tercatat 567.000 ekor, di antaranya sapi jantan siap potong 

sekitar 300.000 ekor (Anonimus, 2005). 

Sapi Bali baik jantan maupun betina memiliki karakteristik yaitu warna 

putih pada kaki dari lutut sampai kebawah, bulu putih pada bagian pantat (telau), 

dan disepanjang punggung terdapat “garis” (bulu) hitam. Sapi Bali tidak memiliki 

punuk, bentuk badan kompak dan dada dalam. Dibandingkan dengan sapi lainnya, 

Sapi Bali jantan lebih menunjukkan sifat agresifnya (galak) (Verkaar, Vervaeke, 

Roden, Mendoza, Barwegen, Susilawati, Nijman and Lenstra, 2003). Sedangkan 

yang menjadi ciri khas sapi Bali jantan adalah warna bulu jantan berubah menjadi 

hitam dengan makin bertambahnya umur, pada kisaran umur 12 -18 bulan, namun 

pada Sapi Bali betina warna bulunya tidak mengalami perubahan yaitu tetap 

berwarna merah bata (Pane dan Packrad, 1987; dikutip oleh Gunawan, 1998). 

Sapi Bali memiliki keunggulan dibandingkan dengan bangsa lainnya, yang 

terletak pada produksi karkas yang tinggi, tingkat fertilitas yang tinggi dan daya 

adaptasi yang baik terhadap lingkungan (Guntoro, 2002). Ditinjau dari aspek 

produksi, Sapi Bali merupakan ternak potong yang ideal karena dapat 

menghasilkan karkas yang sangat bagus dengan kadar lemaknya yang rendah (lean 

meat) (Saka, 2000). Persentase pemotongan dapat mencapai 56,9% dari bobot 
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keseluruhan (Suharno, 1994), sedangkan menurut Darmadja (1980) produksi 

karkas Sapi Bali mencapai 56% dari bobot hidup. Sapi Bali memiliki PBB sebesar 

0,66 kg/ekor/hari (Anonimus, 2001). Dari aspek reproduksi, Sapi Bali memiliki 

tingkat kesuburan yang tinggi yaitu rata-rata 83%, artinya setiap perkawinan 

memberikan peluang kebuntingan 83%. Siklus birahi sapi Bali sama dengan 

banteng liar, yakni rata-rata 21 hari dan lama birahi 18-48 jam, sedangkan sapi 

Eropa memiliki lama birahi hanya 15-18 jam. Waktu birahi yang relatif lama 

memberikan peluang terhadap tingginya fertilitas Sapi Bali (Guntoro, 2002). 

Selain keunggulan tersebut, Sapi Bali juga mampu bertahan hidup dan 

berkembang biak secara cepat dalam berbagai kondisi lingkungan tropis di 

Indonesia (Mastika, 2002). Sapi Bali memiliki daya adaptasi yang baik terhadap 

lingkungan baru baik terhadap suhu udara, kelembaban dan angin maupun 

terhadap kondisi lahan, pakan dan penyakit (Guntoro, 2002).  

 

2.2 Hijauan Pakan Ternak 

Hijauan pakan ternak merupakan golongan bahan pakan kasar untuk ternak 

ruminansia yang diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, leguminosa, dan 

limbah pertanian. Kandungan selulosa dan hemiselulosa yang tinggi serta energi 

yang rendah adalah ciri khas dari pakan jenis hijauan. Kandungan proteinnya 

sangat bervariasi, tergantung pada jenis dan tingkat kematangan (Chuzaemi dan 

Hartutik, 1988). Menurut Soebarinoto (1991), kuantitas produksi hijauan adalah 

nilai yang diperoleh dari pengukuran secara mekanis terhadap hijauan, yaitu 

dengan pemotongan dan penimbangan sedangkan kualitas hijauan meliputi nilai 

gizi dan tingkat konsumsi hijauan oleh ternak. 
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Pakan hijauan sebaiknya diberikan sebanyak 70-80% dari seluiruh ransum 

yang diberikan (Kompiyang, 1984). Sedangkan menurut Bambang (2003), pakan 

hijauan segar umumnya diberikan dalam jumlah 10% dari bobot badan.  

 Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan jenis rumput unggul 

yang banyak digunakan di Indonesia. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

menurut Soetanto (1981) diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Sub Kingdom : Embryphyta 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio : Angiospermae 

Klas  : Dicthyledoneae 

Sub Klas : Achimydeae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Graminae 

Sub Famili : Panicoideae 

Genus  : Pennisetum 

Spesies : Pennisetum  purpureum, Schumach dan Thonn 

Di Indonesia telah tersebar tiga varietas rumput rajah yaitu rumput gajah 

varietas Afrika, Hawai, dan rumput raja. Rumput gajah varietas Afrika mempunyai 

ciri-ciri berbunga, helai daun relatif kecil, agak tegak dan kasar, kualitasnya cepat 

menurun dengan bertambahnya umur. Rumput gajah varietas Hawai mempunyai 

ciri-ciri tidak berbunga, helai daun agak terkulai, bagian daun yang dekat buku 

batang banyak berbulu yang panjang dan permukaan daunnya lebih halus dari pada 

rumput raja. Rumput raja mempunyai ciri-ciri tidak berbunga, helai daunnya agak 



 9

terkulai, bagian daun yang dekat buku batang tidak berbulu dan permukaan helai 

daun relatif kasar jika dibandingkan dengan varietas Hawai (Soebarinoto, 1988).  

Rumput gajah merupakan tanaman tahunan yang mempunyai ciri-cri  

berdiri tegak, berakar dalam, tinggi dengan rimpang yang pendek, tinggi batang 2–

4 meter bahkan  mencapai 6–7 m, diameter batang dapat mencapai lebih dari 3 cm 

dan terdiri sampai 20 ruas/buku, tumbuh berbentuk rumpun dengan lebar rumpun 

hingga 1 m, pelepah daun gundul hingga berbulu pendek, helai daun bergaris 

dengan dasar yang lebar dan ujung yang runcing (Anonimus, 2006c). 

Secara umum, pada musim penghujan rumput gajah sudah dapat dipanen 

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

Kandungan nutrisi akan semakin turun dan batang semakin keras sehingga bahan 

yang terbuang (tidak dimakan oleh ternak) semakin banyak jika pemanenan 

dilakukan lebih dari waktu tersebut. Panen pertama setelah tanam dapat dilakukan 

setelah rumput berumur minimal 60 hari. Apabila terlalu awal, tunas yang tumbuh 

kemudian tidak sebaik yang dipanen lebih dari 2 bulan. Masing-masing kultivar 

rumput gajah mempunyai produktivitas yang berbeda diantaranya kultivar king 

grass mempunyai produktivitas yang tinggi yaitu 200–250 ton per hektar per 

tahun, kultivar Taiwan mencapai 300 ton per hektar per tahun dengan kondisi 

pemupukan dan pemeliharaan optimal, sedangkan kultivar Afrika produktivitas 

tidak terlalu tinggi sekitar 100 ton hektar per tahun (Anonimus, 2006c). 

Kualitas pakan rumput gajah dipengaruhi oleh perbandingan (rasio) jumlah 

daun terhadap batang dan umurnya. Kandungan nitrogen dari hasil panen yang 

diadakan secara teratur berkisar antara 2-4% PK selalu diatas 7% untuk varietas 

Taiwan, semakin tua kandungan PK semakin menurun. Pada daun muda nilai total 
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digestible nutrient (TDN) diperkirakan mencapai 70%, tetapi angka ini menurun 

cukup drastis pada usia tua yaitu hingga 55%. Batang-batangnya kurang begitu 

disukai ternak (karena keras) kecuali yang masih muda dan mengandung cukup 

banyak air (Anonimus, 2006c). 

Kandungan nutrien rumput gajah segar dengan umur pemotongan 43-56 

hari menurut Hartadi, Reksohadiprojo, dan Tillman (1993) adalah bahan kering 

(BK) 18%, protein kasar (PK) 9,10%, serat kasar (SK) 33,10%, lemak kasar (LK) 

2,30%, abu 15,40% dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 40%. Menurut 

Chuzaemi, dkk. (1997) rumput gajah mempunyai nilai degradasi PK sebesar 34,36 

% sedangkan menurut Sirait (1994) rumput gajah dengan waktu inkubasi 24 jam 

mempunyai nilai degradasi  PK 42,75% dan kecernaan bahan organik (KcBO)  

61,52%. 

 

2.3 Konsentrat 

 Konsentrat merupakan bahan pakan yang tinggi akan kandungan bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan total digestible nutrient (TDN) serta rendah 

kandungan SK yaitu kurang dari 18% (Miller, 1979). Menurut Hartadi (1993), 

konsentrat adalah suatu bahan pakan yang digunakan bersama bahan pakan lain 

untuk melengkapi dan meningkatkan nilai nutrisi dari seluruh pakan yang 

dicampur sebagai suplemen (pelengkap). Bahan pakan penyusun konsentrat dapat 

berupa sumber protein atau sumber energi dan umumnya pakan ini terdiri dari biji-

bijian dan hasil ikutan industri pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto, 1991). 

Menurut Blakely dan Blade (1998) konsentrat yang digunakan sebaiknya 

merupakan bahan pakan yang mengandung nutrien tinggi sehingga dapat 



 11

meningkatkan palatabilitas dan berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan sehingga 

produksi ternak dapat maksimal. Pemberian konsentrat dimaksudkan untuk 

mempercepat pertumbuhan sapi (Guntoro, 2002).  

 Konsentrat dibedakan menjadi 2 yaitu konsentrat sumber energi dan 

sumber protein. Konsentrat sumber energi adalah bahan pakan yang mengandung 

PK kurang dari 20% dan mengandung serat kasar kurang dari 18% sedangkan 

konsentrat sumber protein adalah bahan pakan yang mengandung protein kasar 

sebesar 20% (Chuzaemi dan Hartutik, 1988). 

 

2.3.1 Jagung (Zea mays, L.) 

 Jagung (Zea mays, L.) merupakan tanaman yang digolongkan dalam jenis 

annual yang berasal dari Amerika bagian Selatan. Adapun sistematika klasifikasi  

tanaman jagung menurut Sudarnadi  (1996) adalah sebagai berikut:  

 Filum  : Spermatophyta 

 Sub Filum : Angiosperma 

 Kelas  : Monocotyledonae 

 Sub Kelas : Commelinates 

 Ordo  : Glumiflorate 

 Famili  : Gramineae 

 Sub Famili : Maydeae 

 Genus  : Zea 

 Spesies : Zea may, L  

 Jagung adalah tanaman daerah tropis tetapi dapat juga tumbuh di daerah 

beriklim sedang sampai subtropis. Di Indonesia, jagung dapat ditanam mulai dari 
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dataran rendah sampai di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian antara 

1000-1800 m dpl (Anonimus, 2002). Berdasarkan data Statistik Indonesia (2006d), 

dengan luas area 3.209.459 ha pada tahun 2005, jagung yang dapat dihasilkan 

12,52 juta ton dengan produktivitas rata-rata 3,9 ton/ha. 

 Jenis jagung dapat dikelompokkan berdasarkan umur dan bentuk biji. 

Ditinjau dari umur, dibagi menjadi 3 golongan yaitu: 

1. Berumur panjang: lebih dari 120 hari 

Contoh: Kania Kuning, Bastar, Putih, Bima dan Harapan. 

2. Berumur sedang (tengahan): 90-120 hari 

Contoh: Hibrida IPB 4, Hibrida C 1, Hibrida CP 1 dan CPI 2, Malin, Hibrida 

Pioneer 2, Metro dan Pandu.  

3. Berumur pendek (genjah): 75-90 hari 

Contoh: Genjah Kertas, Genjah Warangan, Arjuna dan Abimanyu 

Sedangkan menurut bentuk biji, jagung dapat dibagi menjadi 7 golongan 

diantaranya; Dent Corn, Flint Corn, Sweet Corn, Pop Corn, Flour Corn, Pod 

Corn, Waxy Corn (Anonimus, 2002). 

 Jagung merupakan bahan pakan sumber energi bagi ternak. Menurut 

Susanto dan Andajani (1988), jagung meliputi 60% dari total biji-bijian yang 

digunakan sebagai bahan pakan penyusun pakan ternak. Jagung mempunyai 

kandungan energi yang tinggi dan sangat palatabel. Disamping kandungan energi 

yang tinggi, jagung merupakan sumber pigmen xantofil yang menimbulkan warna 

kuning pada produksi ternak. Jagung memiliki kelemahan yaitu rendah akan 

protein dan asam amino terutama lisin, triptopan, metionin, mineral dan vitamin 

selain vitamin A oleh karena itu dalam penggunaannya harus bersama-sama 
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dengan bahan lain yang kaya akan asam amino tersebut atau dengan ditambahkan 

asam amino sintesis.  

 Jagung giling adalah jagung yang digiling dengan tujuan untuk 

memperkecil ukuran partikel agar mudah dikonsumsi oleh ternak dan mudah 

dicerna di dalam rumen. Menurut Lardy (2002), jagung yang digiling hanya akan 

dapat meningkatkan kecernaan 5-10%. Penggilingan tidak akan meningkatkan 

PBB yang signifikan tetapi proses penggilingan yang baik akan dapat 

meningkatkan efisiensi konversi pakan. Kandungan nutrien jagung giling adalah 

BK 86%, PK 11,30%, LK 8%, SK 5%, BETN 71,90% dan abu 3,80% (Hartadi 

dkk., 1993). Penggunaan jagung yang berlebihan yaitu mencapai 86,70% dari total 

ransum pada fase akhir pertumbuhan akan menimbulkan penimbunan asam lemak 

tidak jenuh yang mengakibatkan lemak tubuh menjadi lembek (Parakkasi, 1999).  

 

2.3.2 Bungkil Kedelai (Glycine max L, Merril) 

Kedelai adalah tanaman yang mempunyai persyaratan tumbuh tertentu 

untuk dapat memproduksi biji yang optimal sehingga tidak semua daerah di 

Indonesia dapat memproduksi kedelai dengan baik. Menurut BPS (2003), 

perkembangan luas lahan kedelai sangat lambat bahkan luas pertanaman kedelai 

semakin menurun. Produktivitas rata-rata nasional hanya 1,2 ton/ha. Berdasarkan 

data Statistik Indonesia (2006d), produksi kedelai tahun 2005 mencapai 808.000 

ton dengan luas area 417.536 ha dengan produktivitas rata-rata 1,9 ton/ha. 

Beberapa varietas kedelai yang terdapat di Indonesia yaitu Bromo, Argo Mulyo, 

Mahameru, Burangrang, GC-98-50, KDL H1 (kedelai hitam), Moket (varietas 

lokal) dan Hwai Lien (Budiono, Yuniastuti, Rusmiyanto, 2006).  
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Bungkil kedelai adalah produk hasil ikutan dari kedelai selama proses 

ekstraksi minyak dengan metode solvent (kimia) atau mekanik. Bungkil kedelai 

merupakan bahan pakan sumber protein yang kualitasnya paling baik 

dibandingkan dengan bungkil-bungkil yang lain karena bungkil kedelai terdapat 

kandungan protein yang berupa semua asam amino essensial yang cukup tinggi, 

kecuali metionin (McDonald et al., 1988). Kandungan nutrisi bungkil kedelai 

adalah BK 86%, PK 48%, LK 5,70%, SK 6,20%, BETN 30,80%, TDN 81% dan 

abu 9,30% (Hartadi dkk., 1993). 

Bungkil kedelai mempunyai faktor antinutrisi yaitu antitripsin, 

hemaglutinin, glukosida dan isoflavon. Anti nutrisi tersebut bersifat tidak stabil 

dan akan berkurang aktivitasnya dengan adanya pemanasan pada biji kedelai 

mentah (Gohl, 1975). Penggunaan bungkil kedelai dalam jumlah banyak akan 

menghambat laju pertumbuhan, berkurangnya daya cerna protein dan hipertropi 

pankreas (Ensminger, 1971).  

 

2.4 Pencernaan Protein pada Ternak Ruminansia 

 Protein yang masuk ke dalam rumen berasal dari pakan dan non protein 

nitrogen (NPN). Di dalam rumen ada sebagian dari protein pakan yang mampu 

dicerna oleh mikroba yang disebut rumen degradabel protein (RDP), sedangkan 

bagian yang tidak dapat dicerna oleh mikroba rumen sehingga lolos dan dicerna 

disaluran pencernaan bagian belakang disebut dengan undegradabel protein 

(UDP). Protein pakan yang tidak lolos di retikulo-rumen akan didegradasi menjadi 

peptida dan asam-asam amino oleh enzim yang dihasilkan mikroba rumen. 



Selanjutnya sebagian asam-asam amino tersebut akan didegradasi menjadi asam-

asam organik, NH3 dan CO2 (McDonald et al., 1988). 

 Degradasi protein pakan menggambarkan sejumlah protein yang 

terdegradasi di dalam rumen yang merupakan suplai protein pakan sebagai sumber 

N untuk mikroba rumen dan sebagai indikasi sejumlah pakan yang tidak 

terdegradasi dalam rumen yang masuk usus kecil (Ørskov, 1982). Menurut Satter 

dan Roffler (1981), jumlah protein murni yang lolos dari degradasi bervariasi rata-

rata 40% sedangkan sisanya 60% didegradasi oleh mikroba rumen menjadi NH3. 

Untuk mekanisme metabolisme N di dalam rumen  pada ruminansia dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme metabolisme N pada ruminansia (Jayawardena, 2000) 
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Degradasi protein dalam rumen adalah proses dimana komponen protein 

pakan difermentasi oleh mikroorganisme proteolitik, terutama bakteri dan protozoa 

(Chuzaemi dan Van Bruchem, 1990). Bakteri dan protozoa menghasilkan enzim 

proteolitik seperti protease untuk memproteolisis protein menjadi peptida, 

peptidase untuk menghidrolisis peptida menjadi asam amino yang dapat dilakukan 

secara ekstraseluler dan intraseluler dan enzim deaminase untuk mendegradasi 

asam amino menjadi amonia (NH3), VFA dan CO2. Amonia merupakan sumber N  

utama untuk sintesis asam-asam amino bagi mikroba rumen sedangkan VFA yang 

dihasilkan dari proses deaminasi adalah rantai cabang VFA seperti asam-asam 

isobutirat, isovalerat, isoleusin, 2-metilbutirat yang berbeda dengan VFA dari 

perombakan karbohidrat. Rantai-rantai cabang tersebut adalah VFA yang essesial 

untuk pertumbuhan mikroba dan merupakan materi awal untuk membentuk cabang 

VFA rantai panjang yang merupakan karakteristik mikroba. Untuk mekanisme 

penggunaan protein oleh mikroba rumen dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Mekanisme penggunaan protein oleh bakteri (Jayawardena, 2000) 
(a) proteolisis, (b) hidrolisis peptida esktraseluler, (c) pengangkutan 
asam amino, (d) pengangkutan peptida, (e) hidrolisis peptida 
intraseluler, (f) fermentasi asam amino, (g) sintesis protein mikroba,  
(h) difusi NH3 dan VFA 
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2.5 Perubahan pH dalam Rumen 

 Soebarinoto (1991) menyatakan bahwa pH yang diperlukan untuk 

mencapai kondisi rumen yang baik untuk berlangsung proses fermentasi berkisar 

6,7-7,0. Menurut Hungate (1966), nilai pH rumen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, meliputi variasi pakan yang diberikan, waktu setelah makan dan sekresi             

saliva yang berfungsi sebagai buffer. Nilai pH akan meningkat pada saat serat 

kasar dalam pakan mulai dikonsumsi, hal tersebut disebabkan karena rendahnya 

fermentasi pakan dan terjadi peningkatan sekresi saliva yang bersifat alkali. 

Menurut Arora (1989), saliva yang masuk ke dalam rumen berfungsi sebagai 

buffer dan membantu mempertahankan pH tetap pada 6,8. Hal ini disebabkan                           

karena tingginya kadar ion HCO-3 dan PO-4. Kondisi dalam rumen yang demikian 

menyebabkan potensial oksidasi dan reduksi sangat rendah (Eh =-300 sampai -400 

mV). Hasil fermentasi yang terjadi adalah asam lemak terbang (VFA), dengan 

meningkatnya konsentrasi VFA dalam rumen akan menurunkan nilai pH 

(Hungate, 1966). Penurunan nilai pH akan meningkat kembali karena 

dihasilkannya saliva bersamaan dengan pakan terutama pakan hijauan, untuk 

menjaga agar pH tidak menurun secara drastis. Hal tersebut sesuai dengan Arora 

(1989) bahwa setelah pemberian pakan, pH akan menurun dan mencapai minimal 

pada 2 sampai 4 jam setelah makan. 

 Arora  (1989) menyatakan bahwa pada pH 6,5 semua mikroba  mengalami 

pertumbuhan yang sangat cepat dan lebih mudah mendegradasi protein sehingga 

terjadi peningkatan kadar NH3. Menurut Ørskov (1998), pertumbuhan mikroba 

rumen akan mengalami penurunan jika pH turun sampai 6,2 dan berhenti 

berkembang pada pH di bawah 6. 



 18

2.6 Konsentrasi NH3 Cairan Rumen 

 Konsentrasi NH3 cairan rumen bervariasi tergantung pada laju degradasi 

protein, waktu setelah pemberian pakan dan jumlah protein (Hungate, 1966). 

Menurut  Owen dan Zinn (1988) menyatakan bahwa konsentrasi NH3 meningkat 

setelah pemberian pakan sampai mencapai konsentrasi optimum selanjutnya akan 

menurun. Pada 2-4 jam setelah pemberian pakan konsentrasi NH3 mencapai 

produksi yang maksimal (Sutardi, 1978). 

  Pemberian pakan yang mengandung PK antara 5-7% belum dapat  

menunjang aktivitas mikroba rumen dalam mencerna nutrien pakan (Church, 

1979), hal tersebut disebabkan karena kandungan protein kasar yang kurang 

mencukupi menyebabkan NH3 yang terbentuk tidak mencukupi kebutuhan 

mikroba rumen (Crowder dan Chedda, 1982).  

  Mikroba rumen tidak dapat berkembang baik di dalam rumen jika pasokan 

N di dalam rumen terbatas. Komponen N sangat diperlukan sebagai bahan dasar 

sintesis protein mikroba sehingga kebutuhan mikroba rumen terhadap N tersebut 

perlu dipertimbangkan. Komponen N tersebut berasal dari pakan serta dari dalam 

tubuh ternak itu sendiri yaitu dalam bentuk NH3 (Arora, 1989). Kebutuhan 

mikroba rumen untuk tumbuh normal yaitu termasuk dalam melakukan sintesis 

protein tubuhnya dapat berlangsung apabila konsentrasi NH3 dalam rumen berkisar 

5 - 8 mgN/100ml cairan rumen (Satter and Slyter, 1974). 

 Menurut McDonald, Edward and Greenhalgh (1988), proses pencernaan 

protein pakan atau NPN di dalam rumen yang lebih cepat dari proses sintesis 

protein mikroba akan menimbulkan akumulasi NH3 dalam cairan rumen, jika 

konsentrasi NH3 sudah mencapai kondisi optimum (8,5-20 mg/100 ml) maka 



 19

sebagian amonia tersisa akan diserap oleh darah kemudian dibawa ke hati dan 

diubah menjadi urea. Urea tersebut sebagian akan dikembalikan ke dalam rumen 

melalui saliva dan sebagian langsung diserap dinding rumen dan sebagian besar 

akan diekskresi. 

Amonia yang dibebaskan dalam rumen selama proses fermentasi dalam 

bentuk ion NH4
+ maupun dalam bentuk terion sebagai NH3 (Allison, 1970; Bryant, 

1973; dikutip oleh Arora, 1989). Apabila amonia dibebaskan dengan cepat maka 

NH3 diabsorbsi melalui dinding rumen sebab amonia yang berupa NH3 lebih 

mudah melewati dinding rumen (Perez et al, 1967; Chalmer et al, 1971; dikutip 

oleh Arora, 1989). 
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BAB III  
 

MATERI DAN METODE 
 
 
 
3.1 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan 

pada bulan Agustus sampai Oktober 2006, sedangkan untuk analisis kandungan 

nutrien pakan, nilai pH dan konsentrasi NH3 dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Loka Penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan. 

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sapi Bali jantan 20 ekor umur 7-9 bulan dengan bobot badan berkisar 

antara 53-114 kg yang dikelompokkan menjadi lima kelompok sesuai 

dengan kisaran bobot badan mulai tertinggi sampai terendah.  

2. Ransum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari hijauan dan 

konsentrat dan konsentrat diberikan terlebih dahulu kemudian hijauan. 

      Hijauan yang digunakan adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum, 

Schumach dan Thonn) dan konsentrat yang terdiri dari jagung giling, 

bungkil kedelai, limestone dan premix. Ransum tersebut dibuat dengan 

kadar PK yang berbeda yaitu 9,5%; 13%; 16,5% dan 20%. Ransum 

diberikan sebanyak 3% dari BB ternak dalam %BK dengan imbangan 

hijauan dan konsentrat 20:80.  

 

 



 21

Tabel 1. Proporsi dan Kandungan nutrien pakan konsentrat 

Proporsi (% BK) Kandungan nutrien 
(%BK) 

Jenis pakan 

R1 R2 R3 R4

 
BK 

PK Abu 
Jagung giling 77 66,5 56 45 88,39 9,98 2,01 
B. Kedelai 0 10,5 21 32 90,41 50,17 6,55 
Premix 2 2 2 2 99,03 0,00 77,57 
Limestone  1 1 1 1 99,22 0,00 78,56 

 
 
3.  Alat dan bahan yang digunakan untuk analisis proksimat, mengukur nilai 

pH dan konsentrasi NH3, dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9.  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan di Lapang 

menggunakan Percobaan Tersarang dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)  

yang terdiri dari 4 perlakuan ransum, 5 kelompok ternak berdasarkan BB dan 2 

waktu pengambilan cairan rumen, 0 jam (sebelum diberi pakan) dan 4 jam 

(setelah pemberian hijauan). Adapun perlakuan yang digunakan adalah : 

R1 : R. Gajah 20% + konsentrat 80% (jagung 77%; bungkil kedelai 0%;    
limestone 1% dan premix 2%) 

R2 : R. Gajah 20% + konsentrat 80% (jagung 66,5%; bungkil kedelai 10,5%; 
limestone 1% dan premix 2%) 

R3 : R. Gajah 20% + konsentrat 80% (jagung 56%; bungkil kedelai 21%; 
limestone 1% dan premix 2%) 

R4 : R. Gajah 20% + konsentrat 80% (jagung 45%; bungkil kedelai 32%; 
limestone 1% dan premix 2%) 

 

 

 

 



Denah kandang secara umum tentang letak ternak, perlakuan dan ulangan 

yang dilakukan selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Denah kandang 
K2 K3 K5 K1 K4

                    
19 8 17 9 16 4 3 11 6 5 2 7 18 15 14 12 1 20 10 13 
R R RR R R R R R R R R R R R R R R R R3 4 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 4 2 1 3 2 4 3 1

   

 

U  

B T  

Keterangan : S 
K -K  : Kandang ternak 1 5
R -R   : Ransum perlakuan 1 4
1-20      : Nomor ternak 
 

3.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap adaptasi 

Pada tahap ini ternak diberikan pakan hijauan dan konsentrat dengan kadar 

protein berbeda, konsentrat diberikan sedikit demi sedikit sampai ternak 

mau mengkonsumsinya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membiasakan 

ternak dengan pakan yang akan dicobakan. Tahap ini dilakukan selama 

dua minggu untuk mengamati konsumsi pakan dan BB ternak pada akhir 

tahap adaptasi untuk pengelompokan ternak pada tahap pendahuluan. 

2. Tahap pendahuluan 

Pada tahap ini ternak dikelompokkan menjadi lima berdasarkan BB ternak 

dan diberikan pakan dengan pakan perlakuan (R , R , R , dan R ) sesuai  1 2 3 4
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dengan hasil pengacakan. Tahap pendahuluan ini bertujuan untuk 

menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya dan membiasakan ternak 

dengan pakan perlakuan. Tahap pendahuluan dilakukan selama dua 

minggu dengan mengamati konsumsi pakan dan pada akhir tahap 

pendahuluan dilakukan penimbangan BB ternak untuk mengetahui PBB 

ternak dan BB pada awal tahap koleksi data. 

3. Tahap koleksi data  

Pada tahap ini ternak diberi pakan sesuai perlakuan masing-masing (R1, 

R2, R3, dan R4). Selama tahap ini dilakukan penimbangan dan 

pengambilan sampel pakan pemberian, pakan sisa pada masing-masing 

sapi secara sampling, koleksi feses koleksi feses selama 3 minggu yang 

dilakukan pada minggu ke-2, 6 dan 10 dari tahap koleksi untuk 

mengetahui tingkat konsumsi dan juga pengambilan cairan rumen pada 

hari terakhir koleksi data untuk analisis pH dan konsentrasi NH3 dalam 

cairan rumen. 

  Selanjutnya untuk analisis di laboratoriun melalui dua tahap yaitu: 

1. Analisis bahan pakan  

Tahap ini dilakukan dengan menganalisis masing-masing bahan pakan dan 

pakan perlakuan untuk mengetahui kadar BK, BO dan PK dan feses pada 

Lampiran 1 sampai 6. 

2. Pengukuran pH cairan rumen 

Pengukuran pH cairan rumen dilakukan berdasarkan teknik petunjuk Idris 

(1995) yang  dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 



 24

3. Pengukuran konsentrasi NH3 (amonia) cairan rumen  

Pengukuran konsentrasi NH3 dilakukan berdasarkan teknik petunjuk 

Abdulrazak (1999) yang dapat dilihat pada Lampiran 9.  

 

3.3.2 Variabel yang diukur 

 Variabel yang diukur adalah nilai pH dengan menggunakan pH meter dan 

kadar NH3 cairan rumen dengan menggunakan analisis mikro-Kjeldahl. 

 

3.3.3 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 

Percobaab Tersarang dengan RAK 4 x 5 x 2 yaitu 4 perlakuan ransum, 5 

kelompok ternak dan 2 waktu pengambilan cairan rumen yaitu 0 jam (sebelum 

pemberian ransum) dan 4 jam (setelah pemberian hijauan). Jika didapatkan 

perbedaan yang nyata ataupun sangat nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai petunjuk Yitnosumarto (1993).  

Model linier analisis RAK Tersarang yang digunakan adalah: 

Yijk = μ + αi + βj(i) + εk((ij) 

Keterangan: 

Yijk    = pengamatan dari perlakuan faktor A level ke i, faktor  B level ke j  
(tersarang pada faktor A) dan pada ulangan ke k 

μ        = rataan umum 
αi        = pengaruh faktor A level ke i 
βj(i)     = pengaruh faktor B level ke j tersarang pada faktor A 
εk((ij) =  galat percobaan karena pengaruh faktor A level ke i , faktor B level ke j  

dan pada ulangan ke k 
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

4.1 Kandungan Nutrien Bahan Pakan 

Pakan yang digunakan dalam penelitian yaitu hijauan yang berupa Rumput 

Gajah (Pennisetum purpureum) dan konsentrat yang tersusun dari jagung giling 

(Zea mays), bungkil kedelai (Glycine max), limestone dan premix. Perbandingan 

hijauan dan konsentrat dalam ransum pada penelitian ini adalah 20 : 80  Adapun 

hasil analisis kandungan nutrien bahan pakan dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Kandungan nutrien rumput gajah dan konsentrat   
Kandungan  Nutrien (% BK) Bahan Pakan BK(%) BO PK LK Abu 

Rumput gajah 
Konsentrat: 
K1
K2
K3
K4

22,19 
 

87,80 
87,69 
88,63 
88,48 

88,29 
 

94,91 
94,58 
93,87 
93,24 

6,92 
 

8,92 
16,27 
23,98 
25,74 

2,50 
 

4,18 
3,46 
3,59 
4,01 

11,71 
 

5,09 
5,47 
6,13 
6,76 

Keterangan: 
* Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Loka Penelitian Sapi 

Potong Grati  Pasuruan 
 
    Dari Tabel diatas diketahui bahwa kandungan nutrien BK, BO dan PK 

rumput gajah hasil analisis yaitu 22,19%; 88,09% dan 6,92%. Menurut Hartadi 

(1993), rumput gajah dengan umur pemotongan 43-56 hari mempunyai 

kandungan nutrien BK 18%, BO 91,10% dan PK 9,1%. Kandungan PK yang lebih 

rendah pada penelitian ini mungkin disebabkan karena adanya perbedaan iklim, 

suhu lingkungan, pemupukan dan umur pemotongan. Subagyo dan Kusmartono 

(1988) menyatakan bahwa pemupukan itu dapat memberikan pengaruh terhadap 

kandungan zat pakan hijauan dengan didasarkan pada keadaan bahwa kurangnya 
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unsur hara dari jenis pupuk yang digunakan dapat menyebabkan pertumbuhan 

hijauan tidak optimal. 

  Berdasarkan hasil analisis kandungan rumput gajah dan konsentrat, 

ternyata  kandungan PK perlakuan yang didapatkan yaitu R1 8,5%, R2 14,4%, R3 

20,5% dan R4 21,98%. Hal ini berbeda dengan kandungan PK perlakuan yang 

telah direncanakan sebelum penelitian yaitu R1 9,5%, R2 13%, R3 16,5% dan R4 

20%.    

 

4.2 Konsumsi nutrien 

  Konsumsi nutrien pakan yang diamati pada penelitian ini meliputi 

konsumsi bahan kering (KBK), konsumsi bahan organik (KBO) dan konsumsi 

protein kasar (KPK) yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rataan KBK, KBO dan KPK 
Konsumsi (g/kg BB0,75/hari) 

Perlakuan 
BK BO PK 

R1 82,33±5,65a 77,42±5,20a 7,06±0,58a

R2 83,69±8,57a 78,54±7,82a 12,62±1,40b

R3 91,89±5,27b 85,57±4,92a 19,87±1,07c

R4 86,70±7,77ab 81,05±7,13a 20,35±1,66c

Keterangan: a-b Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan respon 
yang berbeda nyata (P<0,05), untuk KBK 

 a-b-c Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan respon    
yang berbeda sangat nyata (P<0,01), untuk KPK 

Sumber: Hasil penelitian Afni (2007)  
 
 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan pakan memberikan 

pengaruh yang berbeda nyata terhadap (P<0,05) terhadap KBK dan  memberikan 

pengaruh berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap KPK tetapi memberikan 

pengaruh tidak berbeda nyata (P<0,05) terhadap KBO. Konsumsi PK tertinggi 
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terdapat pada perlakuan R4 (20,35 g/kgBB0,75/hari)  tetapi  KPK  perlakuan R4 

tersebut tidak berbeda dengan pakan perlakuan R3 (19,87 g/kg BB0,75/hari) karena 

perlakuan R4 dan R3 mengandung konsentrat dengan kadar protein yang hampir 

sama, yaitu 25,74% dan 23,98%. Sedangkan Konsumsi PK yang tertinggi pada 

perlakuan R4 tersebut disebabkan karena R4 mempunyai kadar PK 20% dengan 

proporsi bungkil kedelai yang paling banyak yaitu 32% dan juga didukung dengan 

nilai degradasi bungkil kedelai dalam rumen yang cukup tinggi yaitu 75% 

(Parakkasi, 1991). Menurut Arora (1989) bahwa pakan dengan daya cerna yang 

rendah dan kurang palatabilitas akan memberikan tingkat konsumsi rendah 

sedangkan Barnejee (1982) menyatakan bahwa kadar dan kualitas protein pakan 

akan  mempengaruhi laju degradasi dan laju keluarnya pakan dan pada akhirnya 

akan mempengaruhi konsumsi pakan. Namun untuk KBK ternyata yang paling 

tinggi terjadi pada perlakuan R3 yaitu 91,89 g/kg BB0,75/hari, sedangkan 

perlakauan R4 nilai BKnya cenderung lebih rendah yaitu 86,70 g/kg BB0,75/hari. 

Hal ini memberikan indikasi bahwa walaupun konsentrasi PK R4 lebih tinggi 

daripada R3 tetapi tidak diikuti dengan peningkatan nilai KPK yang secara nyata 

sehingga tidak berpengaruh terhadap peran mikroba dalam meningkatkan laju 

Rate of Passage. Menurut Preston and Leng (1987) bahwa konsentrasi PK pakan 

yang tinggi mendukung pertumbuhan dan aktivitas mikroba di dalam rumen. 

Dalam kondisi pertumbuhan mikroba yang optimal maka akan diikuti dengan 

proses kecernaan yang tinggi, sehingga laju keluarnya pakan (Rate of Passage) 

dari rumen meningkat dan Weston (1982) menyatakan bahwa semakin cepat laju 

keluarnya pakan maka akan diikuti dengan peningkatan nilai konsumsi. 
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4.2 Nilai pH Cairan Rumen 

 Van Soest (1994) menyatakan bahwa untuk mempertahankan 

pertumbuhan dan aktivitas mikroba rumen maka kondisi ekologi rumen harus 

dijaga, dimana pH rumen merupakan salah satu faktor fisiologis yang perlu 

diperhatikan. Rataan nilai pH cairan rumen hasil penelitian dengan perlakuan 

pakan yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data rataan nilai pH cairan rumen 

waktu pengambilan cairan rumen Perlakuan 0 jam 4 jam Rataan 

R1
R2
R3
R4

7,36±0,19a 

7,46±0,27a 

7,46±0,20b 

7,34±0,23a

7,08±0,13a 

7,12±0,25a 

6,98±0,19a 

7,14±0,18a

7,23±0,21p 

7,29±0,24p 

7,22±0,34p 

7,24±0,14p

Keterangan : a-b Superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan respon 
yang berbeda sangat nyata (P<0,01), untuk waktu pengambilan 
cairan rumen  

  

 Hasil analisis ragam pada lampiran menunjukkan bahwa pakan perlakuan  

memberikan pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap nilai pH cairan 

rumen tetapi waktu pengambilan cairan rumen memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai pH. 

  Rataan pH cairan rumen dari perlakuan R1, R2, R3 dan R4 dengan kadar 

protein yang berbeda menghasilkan nilai yang relatif sama. Hal ini mungkin 

disebabkan karena konsumsi BO yang tidak berbeda nyata (tabel 4) dan produksi 

VFA yang ternyata tidak signifikan (tabel 7). Menurut Preston dan Leng (1987) 

bahwa BO yang terfermentasi lebih banyak untuk produksi VFA daripada 

produksi biomasa mikroba dan VFA merupakan produk fermentasi yang bersifat 

asam.  

 



 29

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui juga bahwa pH pada 0 jam 

mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan 4 jam setelah pemberian 

pakan pada setiap perlakuan pakan. Menurut Hungate (1966), pH rumen itu 

dipengaruhi oleh jenis pakan, waktu setelah makan dan sekresi saliva yang 

berfungsi sebagai  buffer. Nilai pH akan meningkat pada saat pakan hijauan mulai 

dikonsumsi yang disebabkan karena rendahnya fermentasi dan terjadi peningkatan  

sekresi saliva yang bersifat alkali. Menurut Soebarinoto, Chuzaemi dan Mashudi 

(1991), bila pakan banyak mengandung konsentrat dan partikel pakan yang kecil 

maka pH akan turun. Makin banyak asam-asam hasil fermentasi maka makin 

cepat terjadi penurunan pH. Arora (1989) menyatakan bahwa setelah pemberian 

pakan pH akan menurun dan mencapai nilai minimum pada 2-4 jam setelah 

makan. Pada penelitian ini, perlakuan R3 memberikan nilai penurunan pH yang 

lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan yang lain dan hal ini memberikan 

indikasi bahwa perlakuan R3 menghasilkan produk fermentasi bersifat asam yang 

lebih banyak dibandingkan dengan perlakuan yang lain.      

  

4.3 Konsentrasi NH3 Cairan Rumen 

 Konsentrasi  NH3 cairan rumen bervariasi tergantung pada jumlah protein 

pakan, laju degradasi protein dan waktu setelah pemberian pakan (Hungate, 

1966). Protein pakan yang masuk rumen difermentasi oleh mikroorganisme 

proteolitik (bakteri dan protozoa). Bakteri dan protozoa menghasilkan enzim 

proteolitik seperti protease, peptidase dan deaminase untuk mendegradasi protein 

menjadi asam amino, peptida dan akhirnya menjadi amonia (Chuzaemi dan Van 

Bruchem, 1990). Amonia merupakan sumber N utama untuk pertumbuhan dan 
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sintesis protein mikroba (Bryant and Robinson, 1962; dikutip oleh Pamungkas, 

2003). Rataan konsentrasi NH3 cairan rumen dengan perlakuan pakan yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Data rataan konsentrasi NH3 cairan rumen (mg N/100 ml) 

waktu pengambilan cairan rumen Perlakuan 0 jam 4 jam Rataan 

R1
R2
R3
R4

14,51±2,10a 

17,86±5,53a 

25,51±2,12a 

29,09±2,38a

24,79±2,40b 

28,99±6,18b 

44,51±3,47b 

48,02±3,71b

19,65±7,27p 

23,42±7,87p 

35,01±13,43q

38,56±13,39q

Keterangan: a-b Superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan respon 
yang berbeda sangat nyata (P<0,01), untuk waktu pengambilan 
cairan rumen  

                     p-q Superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan respon 
yang berbeda sangat nyata (P<0,01), untuk rataan pakan 
perlakuan  

 
 
 Hasil analisis ragam pada lampiran menunjukkan pakan perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap konsentrasi 

NH3 cairan rumen dan waktu pengambilan cairan rumen memberikan pengaruh 

yang berbeda sangat nyata (P<0,01) terhadap konsentrasi NH3.  

 Rataan konsentrasi NH3 pada tiap perlakuan yaitu R1 19,65 mg N/100 ml; 

R2 23,42 mg N/100 ml; R3 35,01 mg N/100 ml; R4 38,56 mg N/100 ml. 

Peningkatan konsentrasi NH3 tersebut disebabkan karena perbedaan kandungan 

PK ransum akibat penggunaan bungkil kedelai dalam ransum yang semakin 

meningkat. Hungate (1966) menyatakan bahwa jumlah protein pakan dan laju 

degradasi protein dapat menyebabkan adanya variasi konsentrasi NH3 cairan 

rumen. Pada penelitian ini, konsentrasi NH3 yang dihasilkan pada R3 dan R4 

berbeda  secara signifikan dengan R2 dan R1. Hal ini memberikan indikasi bahwa 
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pada R3 dan R4 dengan proporsi bungkil kedelai yang lebih banyak yaitu 21% dan 

32% memberikan nilai degradasi protein yang jauh lebih tinggi.  

 Pada Tabel 6 dapat juga diketahui bahwa konsentrasi NH3 pada 4 jam 

lebih tinggi dibandingkan dengan 0 jam setelah pemberian pakan. Hal ini 

disebabkan karena pada 2-4 jam setelah pemberian pakan konsentrasi NH3 

mencapai produksi maksimal (Sutardi, 1978). Konsentrasi NH3 yang diamati pada 

penelitian ini telah memenuhi untuk pertumbuhan mikroba rumen. Secara 

kuantitatif, kadar amonia dalam cairan rumen adalah penting karena pemakaian 

amonia oleh mikroba terus meningkat mencapai 8,5 mg N/100 ml (Bryant, 1970; 

dikutip Arora, 1989). Konsentrasi NH3 dalam kisaran 5-8 mg N/100 ml cairan 

rumen merupakan kondisi yang dibutuhkan mikroba rumen untuk dapat mulai 

tumbuh normal dan adanya pasokan energi yang cukup akan diikuti proses 

sintesis protein mikroba (Satter dan Slyter, 1974). Dengan berlangsungya sintesis 

protein mikroba berarti akan memberikan pengaruh yaitu adanya pembentukan 

protein mikroba yang akan menambah pasokan protein bagi tubuh ternak karena 

mikroba yang keluar dari rumen bersama aliran pakan akan dicerna di saluran 

pencernaan berikutnya. Namun, konsentrasi NH3 yang tinggi belum tentu 

memberikan efek terjadinya sintesis protein mikroba yang juga tinggi, hal ini 

disebabkan karena pemakaian N untuk sintesis protein berkorelasi positif dengan 

kebutuhan energi (Arora, 1989).  

 

 

 

 



 32

Tabel 7. Rataan produksi VFA, KBOT, KPKT, Microbial Crude Protein (MCP), PBB 

Perlakuan 
* 

VFA 
(mM/l) 

** 
KBOT 
(g/hr) 

TDN 
(g) 

Energi 
(Mkal) 

** 
KPKT 
(g/hr) 

E/P 
(Mkal/g) 

** 
MCP 
(g) 

*** 
PBB 

(kg/hr) 

R1 48,81 1828 1450,15 5,16 133,96 38,5x10-3 188,52 0,30 

R2 47,80 1888 1490,01 5,30 290,00 18,3x10-3 193,70 0,51 

R3 47,96 2176 1781,49 6,33 546,92 11,6x10-3  231,59 0,60 

R4 57,34 2138 1794,64 6,38 570,51 11,2x10-3  233,30 0,54 
Keterangan :   *   Gatmabeti (2007) 
          **   Afni (2007) 
                    ***  Affandi (2007) 
 

 Dari tabel diatas, nilai KBOT akan memberikan kontribusi pada 

ketersediaan energi dan KPKT kontribusi untuk ketersediaan N dalam bentuk NH3 

yang merupakan prekursor untuk sintesis protein mikroba. Untuk pemanfaatan N 

dalam sintesis protein mikroba atau pengkonversian N menjadi protein mikroba 

ditentukan oleh adanya energi sehingga keseimbangan energi dan protein perlu 

untuk diperhatikan. Dari nilai KBOT tersebut maka akan dapat diketahui nilai 

Total Digestible Nutrient (TDN) yaitu R1 1450,15 g; R2 1490,01 g; R3 1781,49 g; 

R4 1794,64 g yang selanjutnya dapat dikonversikan dalam bentuk energi dengan 

nilai ketetapan bahwa 1 kg TDN sebanding dengan 3,5556 Mkal ME sehingga 

didapatkan nilai ME  yaitu R1 5,16 Mkal; R2 5,30 Mkal; R3 6,33 Mkal; R4 6,38 

Mkal. Oleh karena itu dengan nilai KPKT yang diketahui maka nilai E/P untuk 

perlakuan R1, R2, R3 dan R4 yaitu 38,5 x 10-3 Mkal/g; 18,3 x 10-3 Mkal/g; 11,6 x 

10-3 Mkal/g; 11,2 x 10-3 Mkal/g. Berdasarkan nilai tersebut maka memberikan 

indikasi bahwa perlakuan R2, R3 dan R4 mempunyai nilai keseimbangan energi 

dan protein yang lebih baik untuk dapat mendukung aktivitas di dalam rumen 

sehingga menghasilkan MCP yang lebih tinggi dan memberikan PBB yang cukup 

baik dibandingkan R1. Namun MCP yang meningkat pada perlakuan R4 tidak 
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diikuti dengan PBB yang meningkat. Hal ini mungkin disebabkan faktor 

kecernaan nutrien pasca rumen bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah 

nutrien yang tercerna di saluran pencernaan pasca rumen maka semakin 

meningkat nutrien yang diserap ternak yang nantinya akan dikonversikan pada 

PBB dengan nilai yang lebih tinggi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan 

PK dalam ransum yang semakin meningkat tidak memberikan pengaruh terhadap 

nilai pH tetapi memberikan pengaruh terhadap konsentrasi NH3 dan MCP 

(Microbial Crude Protein) yang semakin meningkat. 

 

5.2 Saran  

Sebaiknya ransum yang diberikan pada Sapi Bali jantan lepas sapih adalah 

R2, R3 dan R4 karena ditinjau dari segi imbangan potein (P) dan Energi (E) bahwa 

dengan rasio P:E = 1:11−18 dapat memberikan PBB yang lebih baik 

dibandingkan R1 yang mempunyai rasio P:E yang cukup tinggi yaitu 1: 38,5. 
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