
PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN KULIT ARI
KEDELAI (Glicine max, Merrill ) DALAM KONSENTRAT
SEBAGAI PENYUSUN PAKAN LENGKAP TERHADAP

KECERNAAN PROTEIN DAN SINTESIS PROTEIN
MIKROBA MELALUI PENDEKATAN PRODUKSI GAS

SECARA IN VITRO

SKRIPSI

Oleh :
RISALAH DAMAYANTI

0510520042

JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK
FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2009

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN KULIT ARI
KEDELAI (Glicine max, Merrill ) DALAM KONSENTRAT
SEBAGAI PENYUSUN PAKAN LENGKAP TERHADAP

KECERNAAN PROTEIN DAN SINTESIS PROTEIN
MIKROBA MELALUI PENDEKATAN PRODUKSI GAS

SECARA IN VITRO

Skripsi

Oleh :

RISALAH DAMAYANTI
0510520042

Merupakan Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Peternakan
pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang

JURUSAN NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK
FAKULTAS PETERNAKAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG

2009

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN KULIT ARI
KEDELAI (Glicine max, Miller ) DALAM KONSENTRAT
SEBAGAI PENYUSUN PAKAN LENGKAP TERHADAP

KECERNAAN PROTEIN DAN SINTESIS PROTEIN
MIKROBA MELALUI PENDEKATAN PRODUKSI GAS

SECARA IN VITRO

Skripsi

Oleh :

Risalah Damayanti
0510520042

Telah dinyatakan Lulus Ujian Sarjana
Pada hari/tanggal : 7 April 2009

Menyetujui
Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama Anggota Tim Penguji

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP Prof. Dr. Ir. H. Kusmartono
NIP. 131125348 NIP. 131475803
Tanggal ................................. Tanggal .................................

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Marjuki, M. Sc
NIP. 131839355
Tanggal .......................

Mengetahui,
Universitas Brawijaya
Fakultas Peternakan
Dekan,

Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP
NIP. 131125348

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN KULIT ARI
KEDELAI (Glicine max, Miller ) DALAM KONSENTRAT
SEBAGAI PENYUSUN PAKAN LENGKAP TERHADAP

KECERNAAN PROTEIN DAN SINTESIS PROTEIN
MIKROBA MELALUI PENDEKATAN PRODUKSI GAS

SECARA IN VITRO

Laporan Penelitian

Oleh :
Risalah Damayanti
NIM. 0510520042

Mengetahui : Menyetujui :
Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak
Sekretaris, Pembimbing Utama

M. Halim Natsir, S.Pt., MP Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP
Tanggal..... ......................... Tanggal...........................

Pembimbing Pendamping

Dr. Ir. Marjuki, M. Sc
Tanggal ………………..

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kayuagung, Palembang pada tanggal 20 Mei 1987,

merupakan putri ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Syamsul Ikry

dan Ibu Nisa Susanti (Almarhum).

Penulis lulus dari TK Pertiwi pada tahun 1993, kemudian melanjutkan

Sekolah Dasar di SDN 1 Kayuagung pada tahun 1999, kemudian melanjutkan

Sekolah Menengah Pertama di SMPN I Kayuagung dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun 2002 diterima di SMA N 1 Kayuagung dan lulus pada tahun 2005.

Pada tahun yang sama penulis diterima di Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak,

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang melalui Penjaringan

Mahasiswa Berprestasi (PSB).

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di kegiatan takmir masjid Al

A’rraf sebagai Sekdep Kewanitaan dan di Fosma (Forum Studi Mahasiswa Al

A’rraf) sebagai Sekdep Islam Sainc (IS). Selama menjadi mahasiswa penulis

pernah menerima beasiswa BBM untuk periode 2006-2007 dan beasiswa BKM

untuk periode 2009.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat

menyelesaikan laporan skripsi ini.

Penelitian ini merupakan serangkaian penelitian dengan parameter yang

diukur yaitu kandungan nutrien bahan pakan dan pakan perlakuan, produksi gas,

kecernaan BK, kecernaan BO, kecernaan (degradasi) PK dan ESPM, sedangkan

parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu mengenai kandungan nutrien

bahan pakan dan pakan perlakuan, kecernaan (degradasi) PK dan ESPM.

Selama proses penelitian berlangsung hingga selesainya penyusunan

laporan ini tentu saja tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari semua pihak,

sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP., selaku Pembimbing Utama yang telah

memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ir. Marjuki, M. Sc, selaku Pembimbing Pendamping yang telah

memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Kusmartono, selaku penguji atas bimbingan, dan

motivasi yang telah di berikan.

4. Bapak Ngatuwin atas waktu dan bantuannya dalam pelayanan surat-menyurat.

5. Bapak Sugiono dan Bapak Machfud sebagai petugas laboratorium, atas

bantuan dan pengarahannya selama penelitian ini dilaksanakan.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


6. Ayah dan Almarhum Ibu serta saudara-saudara penulis Yuk Rita, Yuk Dedek,

Yuk Ika, adik Riko dan juga keluarga besar yang selalu penulis sayangi atas

doa, dukungan dan semangat serta motivasi yang telah diberikan selama ini,

baik moril ataupun materil.

7. Teman-teman jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak angkatan 2005 dan Warga

Srikandi Crue yang telah memberikan masukkan-masukkan, semangat dan

motivasi yang berharga selama penelitian dan penulisan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam penulisan laporan penelitian ini.

Penulis sangat menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam

penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu,

kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi

perbaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin

Malang, April 2009

Penulis

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


ABSTRACT

THE EFFECTS OF SOYBEAN HULL (Glicine Max, Merrill) LEVEL IN
COMPLETE FEED ON PROTEIN DIGESTIBILITY AND EFFICIENCY
OF MICROBIAL PROTEIN SYNTHESIS USING IN VITRO RESIDUAL

GAS PRODUCTION

This research was carried out at Sumber Sekar Field Laboratory, and The
Animal Nutrition Laboratory, Animal Husbandry Faculty, Brawijaya University
from December 2008 to January 2009.

This objective of this research was to know the effect of soybean hull
level in concentrate (Glicine max, Merrill) and the optimum level of soybean hull
in concentrate as complete compiler feed component based on protein digestible
and microbial protein synthesis using in vitro residual gas production.

Materials used in this research were one rumen fistulated cow as rumen
liquid donor. Feed stuff that used was Pennisetum purpureum, Schumacher
concentrate and soybean hull. The research design was Randomized Block Design
with four treatments and three blocks. The treatment were : Po: 50% forage +
50% concentrate, P1: 50% forage + 50% concentrate (80% concentrate + 20%
soybean hull), P2: 50% forage + 50% concentrate (60% concentrate + 40%
soybean hull), P3: 50% Forage + 50% concentrate (40% concentrate + 60%
soybean hull). Variable measured were nutrient content (dry matter, organic
matter, crude protein and crude fibre), protein digestibility and efficiency of
microbial protein synthesis (EMPS) using in vitro residual gas production.

Respectively the level of soybean hull incomplete feed showed
significantly effect ( P<0.05) on protein digestibility and efficiency of microbial
protein synthesis (EMPS) with highest value of protein digestibility and efficiency
of microbial protein synthesis (EMPS) at P0 treatment was 45.46% and 40.75%
while lowered value at P3 treatment was 29.92% and 27.31%.

The result of this research conclusion that the using of soybean hull in
good concentrate is P3. It is suggested in making of complete feed to use soybean
hull and require to research of in vivo to know influence to productivity of
ruminansia

Key words : complete feed, soybean hull, protein digestibility, microbial protein
synthesis.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


RINGKASAN

PENGARUH TINGKAT PENGGUNAAN KULIT ARI KEDELAI (Glicine
max, Merrill) DALAM KONSENTRAT SEBAGAI PENYUSUN PAKAN

LENGKAP TERHADAP KECERNAAN PROTEIN DAN SINTESIS
PROTEIN MIKROBA MELALUI PENDEKATAN PRODUKSI GAS

SECARA IN VITRO

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Peternakan Sumber
Sekar dan Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan,
Universitas Brawijaya mulai bulan Desember 2008 sampai Januari 2009

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat
penggunaan kulit ari kedelai (Glicine max, Merrill ) dan tingkat penggunaan kulit
ari kedelai yang optimal dalam konsentrat sebagai penyusun pakan lengkap
terhadap kecernaan protein dan sintesis protein mikroba melalui pendekatan
produksi gas secara in vitro.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu ekor ternak sapi
berfistula rumen sebagai donor cairan rumen. Bahan pakan yang digunakan adalah
pakan lengkap yang terdiri dari rumput gajah, konsentrat dan kulit ari kedelai.
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4
perlakuan dan 3 kelompok berdasarkan waktu pengambilan cairan rumen. Adapun
perlakuan yang digunakan yaitu Po: 50% hijauan + 50 % konsentrat tanpa kulit
ari kedelai, P1: 50 % hijauan + 50% konsentrat (80% konsentrat + 20 % kulit ari
kedelai ), P2: 50 % hijauan + 50% konsentrat (60% konsentrat + 40% kulit ari
kedelai ), P3: 50 % hijauan + 50% konsentrat (40% konsentrat + 60% kulit ari
kedelai ). Variabel yang diukur adalah kandungan nutrien bahan kering (BK),
bahan organik (BO), protein kasar (PK), serat kasar (SK), kecernaan protein dan
efisiensi sintesis protein mikroba (ESPM) melalui pendekatan produksi gas secara
in vitro.

Penambahan kulit ari kedelai berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap
kecernaan protein dan ESPM dengan kecernaan protein dan ESPM tertinggi
terdapat pada perlakuan P0 yaitu 45,46% dan 40,75% sedangkan terendah terdapat
pada perlakuan P3 yaitu 29,92% and 27,31%.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan kulit ari kedelai
dalam konsentrat yang baik adalah P3. Disarankan dalam pembuatan pakan
lengkap untuk menggunakan kulit ari kedelai dan perlu dilakukan percobaan in
vivo untuk mengetahui pengaruhnya terhadap produktivitas pada ternak
ruminansia.

Kata kunci: pakan lengkap, kulit ari kedelai, kecernaan protein, sintesis protein
mikroba.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan populasi ternak masih terpaku pada kemampuan suatu

wilayah untuk menyediakan pakan ternak yang baik. Pakan ternak ruminansia

seperti sapi, kambing, domba atau kerbau sebagian besar berupa hijauan dan

konsentrat. Bagi para peternak yang lebih maju umumnya telah memberikan

pakan konsentrat pada ternaknya terutama untuk penggemukan (ternak potong)

dan induk laktasi (ternak perah). Dalam pelaksanaan pemberiaan pakan, peternak

selalu dihadapkan dengan mahalnya harga pakan konsentrat. Oleh karena itu

dalam penyusunan pakan konsentrat perlu adanya pemanfaatan bahan pakan

penyusun konsentrat yang berasal dari limbah industri pertanian yang masih

memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi agar biaya pakan tidak

terlalu tinggi, salah satu bahan pakan penyusun konsentrat adalah kulit ari kedelai.

Ternak ruminansia yang mempunyai karakteristik unik yaitu pada lambung bagian

depan yang terdiri dari rumen, retikulum dan abomasum yang dihuni oleh

mikroba yang berperan simbiotik dengan induk semang dalam proses fermentasi

pakan, sehingga dengan keberadaan mikroba selulolitik dalam jumlah yang tinggi

dapat memanfaatkan pakan seefisien mungkin untuk menghasilkan nutrien yang

dibutuhkan oleh ternak agar produktivitasnya meningkat.

Rumen merupakan media yang penting dalam proses pencernaan pada

ternak ruminansia (Cullison, 1978). Menurut (Dehority, 1998) rumen merupakan
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tempat dimana makanan dicerna secara fermentatif yang didalamnya terdapat

sejumlah mikroba anaerob. Jenis mikroba rumen secara garis besar adalah bakteri,

protozoa dan jamur dengan jumlah populasi terdiri dari 1010 bakteri/ml, 106 ciliate

protozoa/ml dan 106 Phymycete fungi/ml. Mikroba rumen ini mempunyai peranan

penting karena pakan yang masuk dalam rumen akan didegadasi oleh mikroba

rumen menjadi produk metabolis yang sederhana untuk dimanfaatkan oleh

mikroba yaitu amonia (NH3) sebagai sumber N dan Volatyle Fatty Acids (VFA)

yaitu asam asetat, asam propionat dan asam butirat sebagai sumber energi yang

digunakan oleh ternak ruminansia (Ørskov dan Ryle, 1990).

Kebutuhan protein pada ternak ruminansia dapat dipenuhi dari protein

pakan dan protein asal mikroba rumen. Biomasa mikroba rumen merupakan

sumber utama protein yang mengandung asam amino esensial atau non esensial

yang sangat baik untuk ternak ruminansia, dimana dapat memenuhi kebutuhan

asam aminonya 40-80 % (Elihasridas, 2000). Namun demikian untuk

mendapatkan efisiensi sintesis protein mikroba (ESPM) rumen yang tinggi,

mikroba tidak hanya membutuhkan N baik dalam bentuk NPN tetapi juga

karbohidrat yang mudah terfermentasi sebagai sumber energi dan mineral.

Salah satu bahan pakan konsentrat yang memiliki protein cukup tinggi

yaitu hasil ikutan tanaman kedelai seperti kulit buah (polong), batang dan kulit

polong, kulit ari biji, ampas tahu, ampas kecap dan kedelai afkir merupakan salah

satu bahan pakan yang mempunyai nilai biologis tinggi. Penggunaan kedelai

sebagai pakan ternak ruminansia belum umum digunakan di Indonesia karena

harganya mahal, persaingan untuk kebutuhan pangan dan ternak monogastrik.

Produksi kedelai nasional pada tahun 2003 berdasarkan data BPS mencapai
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671.322 ton (Anonimus, 2005a), sedangkan luas lahan kedelai secara keseluruhan

di Indonesia sekitar 1.266.531 ha (Anonimus, 2003) dengan produksi kulit ari biji

kedelai sebesar 14,5%. Hasil survei Direktorat Bina Produksi Peternakan dan

Fakultas Peternakan IPB (1986), persentase berat limbah tempe dari berat bahan

baku berkisar antara 10 - 20 % atau rata – rata 16,60 % sehingga dapat

diperkirakan bahwa jumlah kulit ari yang dihasilkan setiap hari relatif banyak.

Pemberian sebanyak 30 - 35 kg/hari memberikan pertambahan bobot badan (PBB)

0,96 g/hari (Irsyamawati, 1999). Kedelai dan hasil ikutan kedelai dapat digunakan

semaksimal mungkin bergantung kepada ketersediaan dan harga bahan di lokasi

setempat. Ampas tahu dan kulit ari biji sangat baik diberikan pada sapi menyusui

atau penggemukan, dapat menggantikan konsentrat hingga 75% (Pribadi, 2008).

Kedelai merupakan hasil pertanian yang telah dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan industri dan pangan. Secara umum penggunaan dan

pemanfaatan kedelai terbatas pada biji saja, sedangkan limbah di antaranya kulit

arinya belum banyak dimanfaatkan. Biji kacang kedelai yang akan dibuat tempe

ini harus bersih dari kulit ari yang masih menempel pada biji tersebut. Secara

tradisional pengupasan kulit ari pada biji kacang kedelai ini dengan cara biji

kacang kedelai yang telah direbus dimasukkan kedalam karung dan digilas dengan

kaki manusia, biji kacang kedelai ini diinjak-injak sampai dengan dirasa kulit ari

telah terkelupas dari biji kedelai, selanjutnya karung dibuka dan isinya dituangkan

kedalam bak, dan setelah itu dicuci dengan air yang mengalir, biasanya kalau

didesa dicuci di sungai, dari sini kulit ari yang memiliki berat lebih ringan

dibanding biji kacang kedelai akan ikut aliran sungai sehingga kulit akan terpisah

dari biji kacang kedelai (Anonimus, 2005a). Kandungan nutrien kulit ari kedelai

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


terdiri dari bahan kering (BK) 91,0%, bahan organik (BO) 95,4%, serat kasar

(SK) 36,4%, protein kasar (PK) 11,0%, kalsium (Ca) 0,23%, Posfor (P) 0,58%,

dan zat-zat lain 26,06% (Suparjo, 2008).

Kebutuhan protein pada ternak ruminansia dipenuhi dari protein pakan

yang lolos degradasi, protein mikroba dan protein endogen yang berasal dari sel

epitel mucosa rumen, mukoprotein dan mukopolisakarida. Protein pakan di dalam

sistem pencernaan ruminansia sebagian akan mengalami degradasi di dalam

rumen dan sebagian yang lainnya lolos dari proses degradasi (by-pass). Protein

yang tidak terdegradasi atau protein by-pass akan langsung masuk ke abomasum

(pH 2,5-3,5) untuk dicerna secara enzimatis oleh enzim tripsin dan penyerapan.

Pengukuran sintesis protein mikroba dalam perannya menyediakan protein

untuk mikroba sudah banyak dilakukan berdasarkan residu terdegradasi semu

(apparent degradability) yang dikurangi dengan residu terdegradasi asli (true

degradability) hasil perlakuan Neutral Detergent Solution (NDS) dari residu

produksi gas (Blummel et al., 1997). Hal ini disebabkan karena larutan NDS

dapat mencerna semua mikroba dan meninggalkan residu dinding sel tanaman

yang tidak dapat dicerna. Hasil dari ekstraksi ini dapat digunakan untuk menduga

produksi biomasa mikroba yang terjadi karena didapatkan residu terdegradasi asli

yang tidak mengandung mikroba, sehingga melalui pengurangan residu

terdegadasi semu yang masih mengandung mikroba dengan residu terdegradasi

asli akan didapatkan produksi biomasa mikroba

Mempertimbangkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian lebih

lanjut untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat penambahan kulit ari

kedelai (Glicine max) dalam konsentrat sebagai penyusun pakan lengkap terhadap
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kecernaan protein dan sintesis protein mikroba melalui pendekatan produksi gas

secara in vitro.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat

penggunaan kulit ari kedelai (Glicine max ) dalam konsentrat sebagai penyusun

pakan lengkap terhadap kecernaan protein dan sintesis protein mikroba melalui

pendekatan produksi gas secara in vitro.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

1. Pengaruh tingkat penggunaan kulit ari kedelai (Glicine max) dalam konsentrat

sebagai penyusun pakan lengkap terhadap kecernaan protein dan sintesis

protein mikroba melalui pendekatan produksi gas secara in vitro.

2. Tingkat penggunaan kulit ari kedelai yang optimal dalam konsentrat sebagai

penyusun pakan lengkap terhadap kecernaan protein dan sintesis protein

mikroba melalui pendekatan produksi gas secara in vitro.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

peternak, maupun bagi pihak yang membutuhkan mengenai penggunaan kulit ari

kedelai (Glicine max) dalam konsentrat sebagai penyusun pakan lengkap terhadap

kecernaan protein dan efisiensi sintesis protein mikroba melalui pendekatan

produksi gas secara in vitro sehingga peternak akan lebih optimal lagi dalam
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memanfaatkan kulit ari kedelai sebagai salah satu pakan tambahan dalam

konsentrat.

1.5. Kerangka Pikiran

Kedelai merupakan hasil pertanian yang telah dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan industri dan pangan. Secara umum penggunaan dan

pemanfaatan kedelai terbatas pada biji saja, sedangkan limbah di antaranya kulit

arinya belum banyak dimanfaatkan. Ternak ruminansia yang mempunyai lambung

bagian depan yang terdiri dari rumen, retikulum dan abomasum yang dihuni oleh

milliaran mikroba yang berperan simbiotik dengan induk semang dalam proses

fermentasi pakan., sehingga dengan keberadaan mikroba selulolitik dalam jumlah

yang tinggi dapat memanfaatkan pakan seefisien mungkin untuk menghasilkan

nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak agar produktivitasnya meningkat.

Rumen merupakan tempat dimana makanan dicerna secara fermentatif

yang didalamnya terdapat sejumlah mikroba anaerob. Biomasa mikroba rumen

merupakan sumber utama protein yang mengandung asam amino esensial atau

non esensial yang sangat baik untuk ternak ruminansia, dimana dapat memenuhi

kebutuhan asam aminonya 40-80 % (Elihasridas, 2000). Namun demikian untuk

mendapatkan efisiensi sintesis protein mikroba (ESPM) rumen yang tinggi,

mikroba tidak hanya membutuhkan N baik dalam bentuk NPN tetapi juga

karbohidrat yang mudah terfermentasi sebagai sumber energi dan mineral.

Tingkat degradasi protein yang cukup tinggi di dalam rumen akan mengakibatkan

turunnya efisiensi penggunaan PK karena sebagian besar protein akan dirubah

menjadi NH3 melebihi jumlah yang dibutuhkan oleh mikroba rumen. Mikroba

rumen tidak mempunyai kontrol dalam melakukan perombakan protein untuk
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memproduksi NH3, dimana perombakan protein dapat terus berjalan walaupun

kadar NH3- sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan protein pada ternak ruminansia dipenuhi dari protein pakan

yang lolos degradasi, protein mikroba dan protein endogen yang berasal dari sel

epitel mucosa rumen, mukoprotein dan mukopolisakarida. Protein pakan di dalam

sistem pencernaan ruminansia sebagian akan mengalami degradasi di dalam

rumen dan sebagian yang lainnya lolos dari proses degradasi (by-pass). Protein

yang tidak terdegradasi atau protein by-pass akan langsung masuk ke abomasum

(pH 2,5-3,5) untuk dicerna secara enzimatis oleh enzim tripsin dan penyerapan.

Protein terdegradasi akan dihidrolisis oleh mikroba rumen menjadi peptida dan

asam amino. Beberapa asam amino akan terdegradasi lebih lanjut menjadi

amonia, selanjutnya amonia tersebut digunakan oleh mikroba rumen untuk

mensintesis protein tubuhnya. Ketika mikroba itu sampai di abomasum maka

protein mikroba akan dicerna dan akan terjadi penyerapan asam amino di dalam

usus halus seperti halnya yang terjadi pada protein yang lolos dari degradasi

(McDonald et al., 1988).

Pengukuran sintesis protein mikroba dalam perannya menyediakan protein

untuk mikroba sudah banyak dilakukan berdasarkan residu terdegradasi semu

(apparent degradability) yang dikurangi dengan residu terdegradasi asli (true

degradability) hasil perlakuan Neutral Detergent Solution (NDS) dari residu

produksi gas (Blummel et al., 1997). Hal ini disebabkan karena larutan NDS

dapat mencerna semua mikroba dan meninggalkan residu dinding sel tanaman

yang tidak dapat dicerna. Hasil dari ekstraksi ini dapat digunakan untuk menduga

produksi biomasa mikroba yang terjadi karena didapatkan residu terdegradasi asli
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yang tidak mengandung mikroba, sehingga melalui pengurangan residu

terdegadasi semu yang masih mengandung mikroba dengan residu terdegradasi

asli akan didapatkan produksi biomasa mikroba

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan adanya suatu penelitian

mengenai pengaruh tingkat penambahan kulit ari kedelai (Glicine max ) dalam

konsentrat sebagai penyusun pakan lengkap terhadap kecernaan protein dan

sintesis protein mikroba melalui pendekatan produksi gas secara in vitro.

1.6 Hipotesis Penelitian

Makin meningkat penggunaan kulit ari kedelai (Glicine max) dalam

konsentrat sebagai penyusun pakan lengkap dapat meningkatkan kecernaan

(degradasi) protein dan sintesis protein mikroba di dalam rumen secara in vitro.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Potensi Kacang Kedelai ( Glicine max )

Tanaman kedelai (Glicine max) yang ada di Indoneisa berasal dari kedelai

liar yang tumbuh di daratan China, Manchuria dan Korea (Aisyiah, 1979). Kedelai

mengandung nilai gizi unggul yaitu selain mempunyai kadar protein tinggi juga

mempunyai susunan asam-asam amino yang hampir menyamai kedudukan asam-

asam amino protein hewani (Clodwell, 1973). Menurut Yuliana (1999) yang

dikutip dari Wolfe dan Kipps (1959) menyatakan bahwa susunan kimiawi kedelai

lebih banyak dipengaruhi oleh varietas dari pada oleh lingkungan dimana kedelai

itu ditanam. Kandungan nutrien biji kedelai menurut NRC (1994) dapat dilihat

pada Tabel 1.

Penggunaan kedelai sebagai pakan ternak ruminansia belum umum

digunakan di Indonesia karena harganya mahal, persaingan untuk kebutuhan

pangan dan ternak monogastrik. Hasil ikutan kedelai yang banyak digunakan

sebagai pakan ternak ruminansia adalah kulit buah (polong), batang dan kulit

polong, kulit ari biji, ampas tahu, ampas kecap dan kedelai afkir. Kedelai dan

ikutannya dapat digunakan semaksimal mungkin bergantung kepada ketersediaan

dan harga bahan di lokasi setempat. Ampas tahu dan kulit ari biji sangat baik

diberikan pada sapi menyusui atau penggemukan, dapat menggantikan konsenrat

komersial hingga 75%. Kandungan nutrien kulit ari kedelai terdiri dari bahan

kering 91,0%, bahan organik 95,4%, serat kasar (SK) 36,4%, protein kasar (PK)
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11,0%, kalsium (Ca) 0,23%, Posfor (P) 0,58%, dan zat-zat lain 26,06% (Suparjo,

2008).

Tabel 1.Kandungan nutrien biji kedelai

Kandungan Nutrisi Satuan Kandungan
Protein
Lemak
Serat kasar
Energi metabolis
Asam-asam amino

- Arginin
- Sistin
- Glisin
- Histidin
- Isoleusin
- Leusin
- Lisin
- Metionin
- Fenilalanin
- Treonin
- Triptofan
- Tirosin
- Valin

Elemen mineral
- Kalsium
- Fosfor
- Natrium
- Kalium
- Klorida
- Magnesium
- Seng

(%)
(%)
(%)

(Kkal/kg)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(mg/kg)

37,00
18,00
5,50

3300,00

2,95
0,59
1,50
0,99
1,56
2,75
2,25
0,53
1,78
1,41
0,51
1,34
1,65

0,25
0,58
0,03
1,61
0,03
0,28

25,00
Sumber : NRC (1994)

Koswara (1992) yang disitasi oleh Rismiawati (2002) mengatakan kulit ari

kedelai merupakan limbah dari hasil pengupasan/pengosohan dari biji kedelai

dalam proses pembuatan tempe. Hasil survei Direktorat Bina Produksi Peternakan

dan Fakultas Peternakan IPB (1986), persentase berat limbah tempe dari berat

bahan baku berkisar antara 10 - 20 % atau rata – rata 16,60 % sehingga dapat

diperkirakan bahwa jumlah kulit ari yang dihasilkan setiap hari relatif banyak.
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Pemberian sebanyak 30 - 35 kg/hari memberikan pertambahan bobot badan (PBB)

0,96 g/hari (Irsyamawati, 1999).

2.2. Pakan Lengkap

Pakan Lengkap (Complete feed) merupakan kumpulan bahan-bahan pakan

termasuk hijauan yang telah dihitung bagiannya, diproses dan di campur menjadi

satu kesatuan (seragam) yang diberikan secara bebas pada ternak untuk memasok

nutrien yang diperlukan oleh ternak ( Reddy, 1968). Adapun menurut Owen

(1979) pakan lengkap merupakan sistem pemberian pakan campuran bahan-bahan

pakan yang diproses untuk mengurangi seleksi dari ternak dalam bentuk pakan

tunggal.

Sistem ini telah dikenal beberapa tahun dinegara-negara berkembang

untuk menyederhanakan pemberian pakan pada ternak ruminansia yang

berproduksi tinggi dengan biaya dan tenaga kerja yang rendah. Hal ini juga dapat

meningkatkan konsumsi dan menghindari terjadinya penolakan dalam porsi

tertentu bahan pakan yang tidak disukai. Selain mengurangi biaya pakan, pakan

lengkap juga dapat mengurangi fluktuasi asam dalam rumen sehingga bisa

meningkatkan efisiensi pakan.

Adapun kelebihan penggunaan pakan lengkap adalah dapat menjamin

pasokan nutrien seimbang, mengontrol rasio hijauan dan konsentrat, membantu

dalam memperbaiki penggunaan limbah pertanian, mengurangi sisa hasil pakan

dan biaya serta mengurangi seleksi pakan oleh ternak (Reddy, 1968).

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan pakan

lengkap antara lain : (1) Bahan-bahan pakan diproses dan dicampur menjadi satu

untuk diberikan pada ternak, dengan komposisi penyusunan pakan sebagaimana
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telah ditetapkan, (2) Pakan diberikan secara bebas selama 24 jam sesuai

kebutuhan, sehingga ternak dapat makan tanpa ada pembatasan, (3) Dapat

merubah rasio hijauan dan konsentrat sesuai keperluan, (4) Pakan harus

mengandung hijauan yang cukup untuk memenuhi SK yang dibutuhkan, (5)

Diberikan sebagai pakan tunggal (Owen, 1979)..

1. Hijauan

Hijauan memiliki karakteristik serat kasarnya (selulosa dan hemiselulosa)

tinggi dan biasanya kandungan energinya rendah. Kandungan proteinnya sangat

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

ternak merupakan golongan bahan ransum kasar untuk ternak ruminansia yang

diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, leguminosa dan limbah pertanian

(Chuzaemi dan Hartutik, 1989).

Kuantitas produksi hijauan adalah nilai yang diperoleh dari pengukuran

secara mekanis terhadap hijauan, yaitu dengan pemotongan dan penimbangan,

sedangkan kualitas hijauan mencakup nilai nutrisi dan tingkat konsumsi hijauan

itu oleh ternak (Soebarinoto dkk, 1991). Menurut Subagiyo dan Kusmartono

(1988), suatu jenis hijauan mengandung dua komponen yaitu air dan bahan kering

(BK). Didalam BK terdapat protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral.

Dengan adanya kandungan nutrien yang paling penting sebagai sumber protein

dan energi itu maka BK sering kali dijadikan parameter produktivitas suatu jenis

hijauan.

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum, Schumacher dan Thonn) menurut

Soetanto (1981) diklasifikasikan sebagai berikut :
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Sub Kingdom : Embryphyta

Divisio : Spermatophyta

Sub devisio : Angiospermae

Klas : Dicothyledoneae

Sub klas : Achimyadeae

Ordo : Rosales

Famili : Ginae

Sub famili : Panicoideae

Genus : Pennisetum

Species : Pennisetum purpureum, Schumacher dan Thonn.

Rumput gajah merupakan tanaman tahunan yang berdiri tegak, berakar

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

2–4 meter (bahkan mencapai 6–7 m), dengan diameter batang dapat mencapai

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

dengan lebar rumpun hingga 1 m. Pelepah daun gundul hingga berbulu pendek,

helai daun bergaris dengan dasar yang lebar, ujungnya runcing (Anonimus,

2006a). Banyak menghasilkan daun yang kaku dan panjangnya mencapai 90 cm

dengan nilai nutrisi yang tinggi (Tafal, 1981).

Pada musim penghujan biasanya rumput gajah sudah dapat dipanen pada

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

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

batang semakin keras hal ini dapat mengurangi palatabilitas ternak. Panen pertama

setelah tanam dapat dilakukan setelah rumput berumur minimal 60 hari. Apabila

terlalu awal, tunas yang tumbuh kemudian tidak sebaik yang dipanen lebih dari 2

bulan (Anonimus, 2006a).
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Kandungan nutrien rumput gajah segar dengan umur pemotongan 43-56

hari menurut Hartadi (1993) adalah (BK) 18 %, (PK) 9,10 %, (SK) 33,10 %, (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 Sirait (1994) melaporkan degradasi PK rumput gajah dengan waktu

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

61,52 %. Degradasi yang rendah dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara

lain jenis hijauan, umur pemotongan, kandungan nutrien, kecernaan dan iklim.

Pada umumnya ransum hijauan diberikan dalam jumlah 10% dari bobot

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

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

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

dalam ransum yang memberikan hasil terbaik terhadap populasi mikroba rumen

adalah 50%:50%.

2. Konsentrat

Konsentrat atau ransum penguat merupakan ransum tambahan yang nilai

nutrisinya lebih tinggi serta mudah dicerna dibandingkan dengan ransum hijauan.

Pemberian konsentrat dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan sapi

(Guntoro, 2002). Sedangkan menurut Chuzaemi dan Hartutik (1989), konsentrat

merupakan bahan ransum yang banyak mengandung zat ransum utama dan

mempunyai kadar serat kasar rendah (kurang dari 18%). Miller (1979)

menyatakan bahwa konsentrat adalah suatu bahan ransum yang tinggi akan

kandungan BETN dan total digestible nutrient (TDN) serta rendah kandungan SK

yaitu kurang dari 18%.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Pemberian ransum konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran bermacam-

macam bahan ransum, karena adanya variasi kandungan nutrien dan diharapkan

efisiensi ransum menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut akan saling

melengkapi. Sesuai dengan pendapat Morisson (1961) bahwa pemberian

konsentrat sebaiknya terdiri lebih dari satu macam bahan ransum agar terjadi

supplementary effect diantara kandungan nutriennya. Menurut Blakely dan Blade

(1998) konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan ransum yang

mengandung nutrien tinggi sehingga dapat meningkatkan palatabilitas dan dapat

berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan sehingga ternak dapat mencapai produksi

yang maksimal. Davies (1983) menyatakan bahwa konsentrat biasanya

mengandung PK 12-18% dari BK.

Bahan ransum penyusun konsentrat dapat berupa sumber protein atau

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

industri pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto dkk, 1991).

a. Bungkil kedelai

Anonimus (2006b) menyatakan bahwa bungkil kedelai merupakan produk

hasil ikutan penggilingan biji kedelai setelah diekstraksi minyaknya secara

mekanis (expeller) atau secara kimia (solvent). Produksi kedelai nasional pada

tahun 2003 berdasarkan data BPS mencapai 671.322 ton (Anonimus, 2005a),

sedangkan luas lahan kedelai secara keseluruhan di Indonesia sekitar 1.266.531 ha

dengan produksi kulit ari biji kedelai sebesar 14,5% dan produksi dari 1 ton

kedelai menghasilkan bungkil kedelai sebanyak 200-350kg (Anonimus, 2003).

Bungkil kedelai adalah bahan pakan sumber protein yang kualitasnya

paling baik dibandingkan dengan bungkil-bungkil yang lain, karena pada bungkil
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kedelai terdapat kandungan protein yang berupa semua asam amino esensial

cukup tinggi, kecuali metionin (McDonald et al, 1988). Tingginya kandungan

asam amino didalam bungkil kedelai ini akan lebih sesuai bila bahan ini

digunakan sebagai sumber by pass protein.

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

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

(Hartadi dkk, 1993).

Pemanfaatan bungkil kedelai sebagai bahan ransum ternak dibatasi dengan

adanya kandungan anti nutrisi seperti anti tripsin, hemaglutinin, glukosida dan

isoflavon. Anti nutrisi tersebut bersifat tidak stabil dan akan berkurang

aktifitasnya dengan adanya pemanasan pada biji kedelai mentah (Göhl,1975).

Beberapa efek dari anti tripsin pada hewan seperti pedet dan babi meliputi

pertumbuhan yang rendah, mengurangi konsumsi pakan dan menurunkan

kecernaan protein. Cheeke (1985) menyatakan bahwa anti tripsin dapat dirusak

dengan perlakuan pemanasan. Lebih dari 95 persen dari aktivitas anti tripsin dapat

dirusak dengan perlakuan pemanasan pada suhu 100o C selama 15 menit.

Penggunaan bungkil kedelai dalam jumlah banyak akan menghambat laju

pertumbuhan, berkurangnya daya cerna protein dan hipertropi pankreas

(Ensminger, 1971).

Berdasarkan hasil penelitian Subagyo (1989), penggunaan bungkil kedelai

sebagai sumber protein dalam ransum sapi Madura tidak memberikan pengaruh

yang nyata terhadap populasi mikroba (bakteri dan protozoa) dalam cairan rumen

sapi tersebut. Namun populasi mikroba dalam cairan rumen cenderung meningkat

dengan meningkatnya level protein ransum, sedangkan penggunaan kulit ari biji

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


kedelai yang dipanaskan dan dicampurkan dengan bekatul pada ransum sapi

potong akan meningkatkan nilai kecernaan di usus halus (Anonimus, 2008a) dan

penggunaan 15 % pollard dan kulit ari kacang kedelai terfermentasi dengan ragi

tape dalam ransum dapat menurunkan lemak abdomen dan kadar kolesterol

daging itik (Sukada, 2007). Serta berdasarkan hasil penelitian Puastuti (2005)

penggunaan bungkil kedelai terproteksi getah pisang sebagai sumber protein tahan

degradasi rumen tidak mempengaruhi fermentasi dalam rumen.

b. Bekatul (dedak padi)

Dedak padi atau bekatul merupakan hasil sisa dari penumbukan atau

penggilingan gabah padi. Dedak tersusun dari tiga bagian yang masing masing

berbeda kandungan nutriennya. Ketiga bagian tersebut adalah:

• Kulit gabah yang banyak mengandung serat kasar dan mineral

• Selaput perak yang kaya akan protein dan vitamin B1, juga lemak dan

mineral.

• Lembaga beras yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat yang mudah

dicerna.

Berhubung dedak merupakan campuran dari ketiga bagian tersebut diatas

maka nilai/martabatnya selalu berubah-ubah tergantung dari proporsi bagian-

bagian tersebut (Anonimus, 2006b). Pemanfaatan bekatul (dedak padi) sebagai

bahan pakan ternak sudah umum dilakukan. Bekatul adalah salah satu limbah

penggilingan padi pada kulit paling luar dari beras dan kulit paling dalam dari

sekam yang sudah terkelupas melalui proses penggilingan. Bekatul ini

mengandung paling banyak jumlah kulit ari (rice bran) dari beras, dari 1 kuintal

padi akan dihasilkan 18-20 kg dedak padi (Susana, 2005) dan berdasarkan data
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produksi padi tahunan BPS, dari produksi beras sekitar 50 juta ton akan dapat

menghasilkan dedak dan bekatul sebanyak 5 juta ton (Anonimus, 2005b).

Kandungan nutrien dari bekatul cukup tinggi yaitu (PK) 11,3-14,4%, (LK)

15,0-19,7%, (SK) 7,0-11,4%, dan karbohidrat 34,1-52,3%, tetapi nutrisi bekatul

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

dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 100%. (Rosanty, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian dari Suherman (2003) bahwa penambahan bekatul

dalam konsentrat terhadap hijauan sebanyak 30 % dapat meningkatkan kadar

lemak susu.

c. Bungkil kelapa

Tanaman kelapa (Cocos nucifera) merupakan tanaman unggulan yang

sudah diekspor oleh Indonesia. Pada tahun 2000, areal tanaman kelapa di

Indonesia tercatat seluas 3,697 juta ha, didominasi oleh perkebunan rakyat

(96,6%) dan perkebunan besar (3,4%). Luas perkebunan kelapa di Indonesia

ternyata sebagian besar adalah perkebunan rakyat. Perkembangan areal

perkebunan kelapa telah meningkat dari 1,6 juta ha (tahun 1968) menjadi 3,697

juta ha (tahun 2000) dengan rata-rata 4% per tahun dan produksi meningkat dari

1,133 juta ton (tahun 1968) menjadi 3,048 juta ton (tahun 2000) dengan rata-rata

peningkatan 5% per tahun (Anonimus, 2008b).

Pada proses pembuatan minyak kelapa murni (Virgin Coconut Oil), daging

kelapa segar yang telah diparut kemudian dikeringkan dan dipres hingga

minyaknya terpisah. Rendemen minyak kelapa berkisar 30-40% dan menyisakan

bungkil kurang lebih 6-16%, sehingga dari 1 ton rendeman minyak kelapa akan

menghasilkan 150 - 400 kg bungkil kedelai (Susana, 2005). Hasil samping dari
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proses pembuatan minyak kelapa murni ini adalah ampas kelapa. Ampas kelapa

hasil samping pembuatan minyak kelapa murni masih memiliki kandungan

protein yang cukup tinggi. Hal ini menyebabkan ampas kelapa berpotensi untuk

dimanfaatkan dan diolah menjadi pakan. Protein kasar yang terkandung pada

ampas kelapa mencapai 23%, dan kandungan seratnya yang mudah dicerna

merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk menjadikan ampas kelapa sebagai

bahan pakan pedet (calf), terutama untuk menstimulasi rumen (Miskyah, 2006).

Bungkil kelapa adalah ampas dari proses pembuatan minyak kelapa.

Sebagai bahan ramuan dapat dipakai sampai 20%. Kandungan nutrien dari

bungkil kelapa yaitu (PK) 17,09%, (LK) 9,44%, Karbohidrat 23,77%, Abu 5,92%,

(SK) 30,4%, Air 13,35% (Anonimus, 2007a).

Berdasarkan hasil penelitian dari Suherman (2003) menyatakan bahwa

penambahan bungkil kelapa dalam konsentrat terhadap hijauan sebanyak 30 %

dapat meningkatkan kadar lemak susu, selain itu suplementasi bungkil kelapa

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

berkualitas rendah dapat meningkatkan produksi protein mikroba dan efisiensi

produksi protein mikroba di dalam rumen (Marsetyo, 2007).

d. Pollard

Pollard atau dedak gandum adalah hasil samping dari pengolahan atau

penggilingan gandum. Hasil samping penggilingan gandum ini dapat dibedakan

menjadi tiga yaitu wheat bran, wheat pollard, dan tepung anggrek. Wheat bran dan

wheat pollard dimanfaatkan untuk makanan ternak dan untuk menambah

kandungan protein pada roti whole wheat, sedangkan tepung anggrek

dimanfaatkan untuk lem industri kayu lapis. Berdasarkan data tahunan BPS, dari
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penggilingan gandum sekitar 10 juta ton akan dapat menghasilkan pollard

sebanyak 1 juta ton (Anonimus, 2005b).

Pollard memiliki sifat yang voluminous (bulky) dan berserat tinggi, maka

penggunaannya tidak disukai untuk sapi yang sedang di-finish dan pemberiannya

dalam jumlah besar dapat mengakibatkan sifat laksansia. Selain itu, sifatnya yang

sedikit tinggi akan N dan karbohidrat, maka penggunaannya akan banyak dalam

kondisi khusus yaitu dibutuhkan sumber karbohidrat dalam jumlah banyak

(Parrakasi, 1999).

Adapun kandungan nutrien dari pollard yaitu (PK) 11,99%, (LK) 1,48%,

Karbohidrat 64,75%, Abu 0,64%, (SK) 3,75%, Air 17,35% (Anonimus, 2007).

Hasil penelitian Prayuwidayati (2006) menunjukkan bahwa makin tinggi proporsi

penggunaan dedak gandum pada fermentasi bagas tebu teramoniasi, makin

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

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

amonia dan sapi PO jantan yang diberi pakan jerami padi disuplementasi dedak

gandum (wheat pollard) dan tepung daun lamtoro menghasilkan kenaikan bobat

badann harian (KBH) 0,59 kg (Utomo, 2004) dan penggunaan 15 % pollard dan

kulit ari kacang kedelai terfermentasi dengan ragi tape dalam ransum dapat

menurunkan lemak abdomen dan kadar kolesterol daging itik (Sukada, 2007)

e. Mineral

Bahan ini digunakan sebagai campuran pakan ternak karena mampu

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

vitamin larut dalam air, mineral inorganik dan faktor pertumbuhan digunakan

sebagai kekuatan untuk menstimulir aktivitas pertumbuhan mikroba dalam
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mensintesis pakan dalam proses fermentasi. Umumnya dijual dalam bentuk

mineral lengkap dengan kandungan mineral yang disajikan pada Tabel 2

Tabel 2. Kandungan mineral per 1 kg

Kandungan mineral Kandungan (g)
Kalsium
Fosfor
Natrium
Klorida
Magnesium
Kalium
Kobalt
Besi
Tembaga
Seng
Yodium

54,50
22,50
15,45
1,50
0,75
0,25
0,20
0,10
0,15
0,15
0,10

Sumber : CV Rukun Karya Sumedang

Mineral ini penting untuk pertumbuhan mikroba. Kandungan mineral

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

berpengaruh negatif terhadap degradasi komponen zat makanan dan sintesis

mikroba. Penambahan mineral dalam konsentrat diharapkan mampu

meningkatkan pertumbuhan. Peningkatan populasi mikroba rumen akan

meningkatkan konsentrasi enzim-enzim tersebut sehingga mampu meningkatkan

kecernaan bahan pakan sekaligus meningkatkan suplai protein mikroba bagi

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

amonia untuk pertumbuhan (Saputra, 2007).

Beberapa jenis mineral yaitu lactamineral, top mix, ultra mineral dan feed

mix B. Mineral Zn yang merupakan mineral penting untuk mensintesis asam

amino yang mengandung Zn (methionin, sistein, sistin). Sedangkan penelitian

Zein, M yang disitasi oleh Saputra (2007) penambahan analog hidroksi methinin

(AHM) sebagai sumber Zn memperlihatkan pengaruh positif terhadapat

peningkatan populasi bakteri dan kecernaan bahan kering ransum. Sintesis protein
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mikroba biasa dioptimalkan dengan menambah mineral penting untuk

pertumbuhan.

2.3. Kecernaan Protein dalam Rumen (degradabilitas) dari Residu Produksi
Gas.

Degradasi adalah rangkaian proses yang terjadi di dalam alat pencernaan

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

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

pencernaan). Sistem pencernaan ternak ruminansia pada dasarnya dapat dibedakan

menjadi dua bagian yaitu pencernaan di dalam rumen dan pencernaan pasca

rumen (McDonald, Edward, dan Greenhalgh, 1988). Pencernaan fermentatif yang

terjadi di dalam rumen lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi dalam rumen yang

meliputi temperatur (38-39°C), pH rumen (6,7-7,0), berat jenis (kurang lebih

1,038), BK isi rumen (10-15%) dan kemampuan mempertahankan pH (6,0-7,8)

(Soebarinoto, Chuzaemi, dan Mashudi, 1991).

Kebutuhan protein pada ternak ruminansia dipenuhi dari protein pakan

yang lolos degradasi, protein mikroba dan protein endogen yang berasal dari sel

epitel mucosa rumen, mukoprotein dan mukopolisakarida (Nolan dan Leng,

1984). Menurut Hagemeister (1977) pemberian protein pakan pada ternak

ruminansia harus dapat mencukupi kebutuhan nutrisi mikroba rumen dalam hal ini

adalah NH3 dan dapat mencukupi kebutuhan asam amino untuk induk semang,

yaitu berupa protein yang lolos degradasi di dalam rumen.

Protein pakan di dalam sistem pencernaan ruminansia sebagian akan

mengalami degradasi di dalam rumen dan sebagian yang lainnya lolos dari proses

degradasi (by-pass). Protein yang tidak terdegradasi atau protein by-pass akan
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langsung masuk ke abomasum (pH 2,5-3,5) untuk dicerna secara enzimatis oleh

enzim tripsin dan penyerapan. Protein terdegradasi akan dihidrolisis oleh mikroba

rumen menjadi peptida dan asam amino. Beberapa asam amino akan terdegradasi

lebih lanjut menjadi amonia, selanjutnya amonia tersebut digunakan oleh mikroba

rumen untuk mensintesis protein tubuhnya. Ketika mikroba itu sampai di

abomasum maka protein mikroba akan dicerna dan akan terjadi penyerapan asam

amino di dalam usus halus seperti halnya yang terjadi pada protein yang lolos dari

degradasi (McDonald et al., 1988).

Menurut Arora (1989) bahwa mikroba rumen tidak dapat berkembang biak

dalam rumen jika pasokan nitrogen (N) dalam rumen terbatas. Komponen N

sangat diperlukan sebagai bahan dasar sintesis protein mikroba, sehingga

kebutuhan mikroba rumen akan N tersebut perlu dipertimbangkan. Komponen N

tersebut dapat berasal dari pakan serta dari dalam tubuh ternak sendiri yaitu dalam

bentuk NH3.

Protein by pass adalah protein pakan yang tidak mengalami proses

degradasi oleh aktivitas mikroba rumen dan langsung menuju ke bagian

pencernaan bawah, sehingga dapat dimanfaatkan oleh ternak melalui proses

pencernaan enzimatis di dalam usus halus yang selanjutnya dapat diserap untuk

keperluan metabolisme jaringan (Nolan dan Leng, 1984). Selanjutnya Ferguson

(1972) menambahkan bahwa protein pakan yang lolos dari degradasi mikroba

rumen dapat dicerna di abomasum dan usus halus, mempunyai produksi asam

amino yang lebih besar dibandingkan jika digunakan untuk sintesis protein

mikroba sehingga perlindungan protein pakan dari degradasi rumen akan

meningkatkan kuantitas penyerapan asam amino.
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2.4. Sintesis Protein Mikroba

Pengukuran sintesis protein mikroba dalam perannya menyediakan protein

untuk mikroba sudah banyak dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya

dengan menggunakan perunut radio isotop seperti 15N, 35S, dan 32P atau dengan

menggunakan perunut alami yang dimiliki oleh mikroba itu sendiri, seperti

diamino pimelic acid atau DAPA, amino ethyl phosporic acid, D-alanine, asam

nukleat dan adenosin triphosphat (ATP) (Tamminga dan Williams, 1998). Namun

metode tersebut mempunyai kendala seperti biaya mahal dan ketersediaan alat

yang terbatas. Penghitungan produksi biomasa mikroba dapat juga dilakukan

dengan pengukuran derivat purin (allantoin,asam urat, xanthine dan hypoxantine)

yang diekskresikan dalam urin karena derivat purin di dalam urin merupakan hasil

katabolisme asam nukleat mikroba rumen (Hermanto, Soetanto dan Soebarinoto,

1995). Selain itu produksi biomasa mikroba juga dapat dilakukan berdasarkan

residu terdegradasi semu (apparent degradability) yang dikurangi dengan residu

terdegradasi asli (true degradability) hasil perlakuan Neutral Detergent Solution

(NDS) pada residu produksi gas. (Blummel et al., 1997). Hal ini disebabkan

karena larutan NDS dapat mencerna semua mikroba dan meninggalkan residu

dinding sel tanaman yang tidak dapat dicerna (Van Soest, 1994). Hasil dari

ekstraksi ini dapat digunakan untuk menduga produksi biomasa mikroba yang

terjadi karena didapatkan residu terdegradasi asli yang tidak mengandung

mikroba, sehingga melalui pengurangan residu terdegadasi semu yang masih

mengandung mikroba dengan residu terdegradasi asli akan didapatkan produksi

biomasa mikroba. (Blummel et al., 1997)
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Rumen merupakan media yang penting dalam proses pencernaan pada

ternak ruminansia. Aktivitas di dalam rumen sebagian besar dilakukan oleh

mikroba yang terdapat di dalamnya sehingga ternak ruminansia mampu untuk

mencerna pakan yang berserat kasar tinggi. Besarnya degradasi komponen pakan

di dalam retikulo rumen disamping dipengaruhi oleh laju degradasi fermentatif

juga dipengaruhi oleh laju aliran komponen tersebut menuju saluran pencernaan

bagian bawah (Cullison, 1978).

Proses fermentasi di dalam rumen dilaksanakan oleh mikroba yang dapat

dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu bakteri, protozoa dan jamur. Dimana

jumlah masing-masing mikroba adalah 1010-1012 bakteri/ml dan 105-106

protozoa/ml, sedangkan jamur tidak dapat dihitung karena melekat pada bagian

padatan digesta (Hartutik, 2000).

Biomasa mikroba rumen merupakan asam amino esensial atau non

esensial yang sangat baik untuk ternak ruminansia, dimana dapat memenuhi

kebutuhan asam amino 40% - 80% (Siniffon and Robinson, 1987 disitasi

Elihasridas, 2000). Dari hasil serangkaian studi, diperoleh informasi bahwa

protozoa diduga mempunyai peranan sebagai sumber protein dengan

keseimbangan kandungan asam amino yang lebih baik dibandingkan dengan

bakteri sebagai makanan ternak ruminansia (Soetanto, 2001).

Sintesis protein mikroba dipengaruhi oleh kecepatan pemecahan N pakan,

kecepatan absorpsi amonia, kecepatan aliran bahan pakan keluar rumen,

kebutuhan mikroba akan asam amino dan jenis fermentasi rumen (Mc Donald et

al., 1988).

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


Bahan organik (BO) sangat penting karena merupakan ukuran

ketersediaan sumber rantai karbon untuk sintesis protein mikroba. Ketersediaan

bahan organik membatasi terjadinya proses sintesis walaupun jumlah NH3 tinggi.

Kegunaan protein hasil sintesis sangat ditentukan oleh metabolisme protein

mikroba di saluran pencernaan pasca rumen. Protein Kasar (PK) yang berasal dari

pakan merupakan bahan baku untuk pembentukan NH3 yang merupakan prekusor

dalam sintesis protein mikroba rumen. Sehingga konsumsi PK pakan menjadi

ukuran tersedianya N bagi mikroba. Selanjutnya protein mikroba merupakan

pasok utama protein untuk ternak ruminansia yang digunakan untuk produksi,

pertumbuhan dan reproduksi (Wahyudi, 2005).

Terjadinya proses pencernaan protein di dalam rumen yang lebih cepat

dari proses sintesis protein mikroba akan menimbulkan akumulasi amonia dalam

cairan rumen. Jika konsentrasi amonia sudah mencapai kondisi optimum (85-

200mg N liter cairan rumen) maka sebagian amonia yang tersisa akan diserap oleh

darah kemudian dibawa ke hati dan dirubah menjadi urea (McDonald et al.,1988).

Sinkronisasi pelepasan energi dan protein dari pakan didalam rumen akan

sangat bermanfaat bagi mikroba rumen. Tersedianya kerangka karbon dan mineral

akan meningkatkan laju sintesis protein mikroba rumen yang pada akhirnya akan

berdampak positif terhadap produk ternak (Elihasridas, 2000). Kondisi yang ideal

bagi terbentuknya protein mikroba apabila sumber karbohidrat terfermentasi

tersedia serempak dengan sumber protein. Untuk mendapatkan efisiensi sintesis

protein mikroba rumen yang tinggi , nutrien yang dibutuhkan tidak hanya nitrogen

apakah dalam bentuk Non Protein Nitrogen (NPN) atau nitrogen protein tapi juga

karbohidrat yang mudah terfermentasi sebagai sumber energi dan mineral.
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Apabila sumber nitrogen berasal dari NPN atau protein yang berkualitas rendah,

maka sintesis protein mikroba dapat meningkatkan kualitas protein pakan

(Elihasridas, 2000).

Metode pengukuran produksi gas secara in vitro dapat digunakan untuk

mengetahui residu inkubasi atau produk fermentasi seperti biomasa mikroba, VFA

dan volume gas. Estimasi produksi biomasa mikroba dapat dilakukan berdasarkan

residu terdegradasi semu (apparent degradability) yang dikurangi dengan residu

terdegradasi murni (true degradability) hasil perlakuan Neutral Detergent

Solution (NDS) (Blummel et al., 1997). Hal ini disebabkan karena larutan NDS

dapat mencerna semua mikroba dan meninggalkan residu dinding sel tanaman

yang tidak dapat dicerna (Van Soest, 1994). Hasil dari ekstraksi ini dapat

digunakan untuk menduga produksi biomasa mikroba yang terjadi karena

didapatkan residu terdegradasi asli yang tidak mengandung mikroba. Sehingga

melalui pengurangan residu terdegradasi semu yang masih mengandung mikroba

dengan residu terdegradasi asli akan didapatkan produksi biomasa mikroba

(Blummel et al., 1997).
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2008 sampai Januari

2009 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya, sedangkan untuk analisis proksimat bahan pakan dan analisis

kecernaan protein, sintesis protein mikroba dari residu produksi gas dilaksanakan

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas

Brawijaya, Malang.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kulit ari kedelai ( Glicine max ) yang berasal dari limbah industri

pengolahan tempe di Blitar.

2. Hijauan yaitu rumput gajah yang di tanam di daerah Pujon.

3. Konsentrat Saepro yang berasal dari Koperasi SAE Pujon.

4. Ternak sapi berfistula rumen yang biasa diberi pakan konsentrat saepro

dan hijauan rumput gajah sebagai donor cairan rumen untuk percobaan

produksi gas in vitro.

5. Peralatan dan bahan

a. Analisis BK

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselin, oven 105oC,

eksikator dan timbangan analitis
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b. Analisis BO

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselin, tanur 600oC,

eksikator, dan timbangan analitis.

c. Analisis PK

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, labu kjedahl, alat

destruksi, alat destilasi, alat titrasi, tabung erlenmeyer, beaker glass,

H2SO4 pekat, aquades, H2SO4 0,1N, NaOH 40%, indicator mix, NaOH

0,1 N

d. Analisis SK

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, beaker glass, alat

pendidih, crusible serta alat filtrasinya, eksikator, oven 140oC, tanur

550 – 600oC, H2SO4 0,3N, NaOH 1,5 N, HCl 0,3 N, EDTA, aceton,

aquadest

e. Pengukuran sintesis protein mikroba

Cairan rumen sapi, larutan buffer, larutan mineral makro, larutan

mineral mikro, larutan rezazurin, reduktor solvent, larutan NDS

(Neutral Detergent Solution), aseton, aquades, seperangkat alat

pengukuran produksi gas, seperangkat alat untuk analisis pasok protein

mikroba yaitu beaker glass, alat pendidih, crusible, eksikator, oven

1400C, timbangan analitis.

3.3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 4 perlakuan

dan 3 kali pengambilan cairan rumen sebagai kelompok. Pakan perlakuan adalah
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level penggunaan kulit ari kedelai dalam konsenrat sebagai penyusun pakan

lengkap yang terdiri dari hijauan dan konsentrat dengan imbangan 1:1

berdasarkan BK. Level penggunaan kulit ari kedelai dalam konsentrat tersebut

adalah :

Po: 50% hijauan + 50% konsentrat + 0% kulit ari kedelai

P1: 50% hijauan + 50% konsentrat (80% Konsentrat + 20% kulit ari kedelai )

P2: 50% hijauan + 50% konsentrat (60% Konsentrat + 40 % kulit ari kedelai )

P3: 50% hijauan + 50% konsentrat (40% Konsentrat + 60 % kulit ari kedelai )

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap:

1. Persiapan sampel

Menyiapkan tepung kulit ari kedelai yang sudah dihaluskan sebelumnya

dan mencampurkan tepung kulit ari kedelai dengan konsentrat sesuai

perlakuan sampai homogen.

2. Analisis proksimat

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kandungan BK, PK, SK dan BO

bahan baku sesuai dengan prosedur kerja. Prosedur pengukuran kandungan

BK, PK, SK dan BO dapat dilihat pada Lampiran 1, 2, 3, 4 dan 5.

3. Pengukuran kecernaan protein dari residu produksi gas..

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui degradasi protein dari pakan

perlakuan di dalam rumen. Prosedur pengukuran kecernaan protein dapat

dilihat pada Lampiran 6.
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4. Pengukuran sintesis protein mikroba dari residu produksi gas.

Untuk mengukur sintesis protein mikroba, sampel diperoleh dari residu

produksi gas secara in vitro selama 48 jam menggunakan metode

Blummel et al.,(1997) sebagaimana diuraikan pada lampiran 8.

3.4 Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah

1. Kandungan nutrien bahan pakan dan pakan perlakuan

2. Kecernaan / degradasi protein dari residu produksi gas in vitro.

3. Efisiensi sintesis protein mikroba (EPSM) dari residu produksi gas in

vitro.

3.5 Analisis Statistik

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam dalam RAK sesuai

petunjuk Yitnosumarto (1993) sebagai berikut:

Yij = µ + τi+ εij i =1,2,…….t

j =1,2…….r

Keterangan :

Yij = nilai pengamatan untuk perlakuan level ke-I dan pada ulangan ke-j
µ = nilai tengah umum
τi = pengaruh perlakuan ke-i
εij = pengaruh galat percobaan dari perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

Apabila diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata atau sangat

nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai petunjuk

Yitnosumarto (1993) sebagai berikut:
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BNT = ()Τϕ
/Φ5 15.863 Τφ
1 0 0 1 261.84 734.97 Τµ ()
r
galatKTgalatdbt 2

2 ×α

Keterangan:

α = taraf uji
KT galat = kuadrat tengah galat
r = banyaknya ulangan

3.6. Batasan Istilah

Sintesis protein mikroba: Pengukuran atau penghitungan produksi biomasa

protein mikroba di dalam rumen dari residu produksi gas in

vitro.

Kecernaan protein : Jumlah protein yang terdegradasi oleh mikroba di dalam

rumen melalui pengukuran dari residu produksi gas in vitro.

3.7 Matrik Rencana Pelaksanaan Penelitian

No Kegiatan
Bulan
Ke-

1 2 3 4 5 6
1 Pengajuan Judul x
2 Proposal Penelitian x
3 Pelaksanaan Penelitian x

Pengambilan Data x
Analisa Hasil x

4 Penulisan Laporan
Penelitian x

5 Revisi Laporan
Penelitian

x x

6 Ujian x
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan Nutrien Bahan Pakan dan Pakan Perlakuan

Kandungan nutrien (BK, BO dan PK) bahan pakan dan pakan perlakuan,

disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan nutrien bahan pakan dan pakan perlakuan.
Kandungan Nutrien (% BK)Bahan Pakan dan

Pakan Perlakuan BK (%) BO PK SK
Rumput gajah
Konsentrat
Kulit ari kedelai

Po
P1
P2
P3

22,45
89,46
93,42

89,28
88,96
89,01
89,77

85,92
87,65
97,52

87,29
89,10
89,48
90,43

9,30
17,93
13,74

13,72
13,61
12,29
11,37

33,81
13,05
37,59

23,42
25,88
28,33
30,79

*) Hasil analisis di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya (2008).

Dari hasil analisis proksimat bahan dasar pada Tabel 3 dapat diketahui

bahwa rumput gajah yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kandungan

BK, BO, PK dan SK yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat dari

Hartadi, dkk (1993) yaitu kandungan nutrien rumput gajah segar dengan umur

pemotongan 43-56 hari adalah BK 18%, PK 9,10%, SK 33,5% dan BO 84,60%.

Perbedaan kandungan nutrien ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya

iklim, suhu lingkungan, pupuk yang digunakan, cara penanganan serta kondisi

tanah yang sangat mempengaruhi kandungan nutrisi tanaman.
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Konsentrat yang digunakan sebagai pakan perlakuan sudah cukup baik.

Menurut Siregar (1995) bahwa konsentrat yang berkualitas baik untuk ternak sapi

perah ataupun potong, harus memiliki kandungan PK tidak kurang dari 16-18 %

dan SK antara 13-18% dari BK total.

Hartadi, dkk (1993) menyatakan bahwa konsentrat adalah suatu bahan

pakan yang digunakan bersama bahan pakan lain untuk melengkapi dan

meningkatkan nutrisi dari seluruh pakan yang dicampur sebagai suplemen dan

fungsi terbesarnya adalah untuk memasok energi.

Kulit ari kedelai dalam konsentrat ransum perlakuan memilki kualitas

yang cukup baik karena kulit ari kedelai memiliki kandungan BK, BO, SK dan

PK yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Suparjo (2008) yaitu

kandungan nutrien kulit ari kedelai BK 91,0%, BO 95,4%, SK 36,4%, PK 11,0%,

Ca 0,23%, P 0,58%, dan zat-zat lain 26,06%

Berdasarkan kandungan nutrien bahan pakan yang digunakan sebagai

penyusun pakan perlakuan maka diperoleh kandungan BK, BO, dan SK semakin

meningkat sedangkan kandungan PK semakin rendah dari P0, P1, P2, dan P3

seiiring dengan semakin meningkatnya penggunaan kulit ari kedelai. Hal ini

dikarenakan kandungan BK, BO dan SK pada kulit ari kedelai lebih tinggi

dibandingkan konsentrat sedangkan kandungan PK lebih rendah, sehingga

mempengaruhi kandungan nutrien pakan perlakuan. Dilihat dari kandungan

nutriennya maka pakan perlakuan sudah cukup baik karena menurut Reddy (1999)

salah satu hal yang perlu untuk dijadikan patokan dalam menyusun pakan lengkap

adalah komposisi kimia dan nilai nutrisinya yaitu PK berkisar 9,2% – 16,5%, SK

28,32% dan TDNnya berkisar antara 42,1% - 64,4%.
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4.2. Kecernaan Protein dalam Rumen (degradabilitas) dari Residu Produksi

Gas In Vitro

Data hasil pengukuran kecernaan protein dalam rumen (degradabilitas)

pada masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Degradabilitas protein dari residu produksi gas secara in vitro

Pakan Perlakuan Degradabilitas PK (%)
Po
P1
P2
P3

45,46c

43,47b

36,25b

29,92a

Keterangan : a-c Subskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap degradabilitas protein
kasar.

Secara in vivo pengukuran kecernaan protein dalam rumen (degradabilitas)

bertujuan untuk mengetahui banyaknya nutrien yang hilang atau terfermentasi di

rumen dan pasca rumen. Berdasarkan analisis ragam dapat dilihat bahwa

perlakuan berpengaruh nyata (p<0,05) terhadap degradabilitas PK. Semakin tinggi

tingkat penambahan kulit ari kedelai pada pakan perlakuan maka nilai

degradabilitas PK semakin menurun. Hal ini disebabkan karena kandungan SK

yang meningkat dan kandungan PK yang menurun pada pakan perlakuan.

Menurut Chuzaemi (1989) bahwa pakan ternak yang mengandung SK yang tinggi

dan kandungan PK yang rendah akan menyebabkan degradabilitas menjadi

menurun.

Degradabilitas PK terendah terjadi pada perlakuan P3 dengan nilai

degradabilitas PK 29,92 % dan tertinggi pada P0 dengan nilai degradabilitas 45,46

%. Tingginya degradabilitas PK pada P0 dapat disebabkan karena pakan perlakuan
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P0 mendapatkan penambahan konsentrat tanpa penambahan kulit ari kedelai yang

memiliki kandungan SK yang rendah dan kandungan PK yang tinggi sedangkan

rendahnya degradabilitas PK pada P3 dapat disebabkan karna pakan perlakuan P3

mendapatkan penambahan kulit ari kedelai yang memiliki kandungan SK yang

tinggi dan kandungan PK yang rendah. Selain itu tingkat degradabilitas protein di

dalam rumen tergantung dari ketahanan terhadap degradabilitas protein bahan

penyusunnya. Menurut Jouany (1991) bahwa proses pencernaan bahan pakan

sumber karbohidrat non struktural di dalam rumen lebih mudah dan lebih cepat

terfermentasi jika dibandingkan bahan pakan sumber karbohidrat struktural.

Perlakuan P3 menunjukkan degradabilitas terendah (29,92 %) dibanding

perlakuan lainnya. Menurut Sutardi, Sigit dan Toharmat (1983) yang disitasi

Halim (2005) bahwa tingkat degradabilitas protein yang cukup tinggi di dalam

rumen akan mengakibatkan turunnya efisiensi penggunaan PK oleh ternak. Hal ini

karena sebagian besar protein diubah menjadi NH3 melebihi jumlah yang

dibutuhkan oleh mikroba rumen. Selain itu menurut (Ella dkk., 1997) bahwa

produksi gas merupakan hasil proses fermentasi yang terjadi dalam rumen dan

dapat menggambarkan banyaknya BO yang didegradasi oleh mikroba rumen,

produksi gas dan kecernaan BO yang tinggi menunjukkan aktivitas mikroba

dalam rumen dan mencerminkan kualitas pakan yang baik.

4.3. Efisiensi Sintesis Protein Mikroba

Data hasil pengukuran ESPM dan BOTR pada masing-masing perlakuan

disajikan pada Tabel 5. Hasil pengukuran ESPM pada penelitian ini sesuai dengan

pendapat Hagemaister dan Kaufman (1974) yang disitasi oleh ∅ rskov (1982)
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bahwa pengukuran sintesis protein mikroba yang menggunakan indikator diamino

pimelic acid atau DAPA pada ternak sapi dengan pemberian pakan hijauan akan

menghasilkan sintesis protein mikroba per kg BOTR sebanyak 18-35 gr N/kg

BOTR.

Tabel 5. Rataan nilai produksi gas, produksi ESPM, BOTR dan ESPM dari residu
produksi gas inkubasi 48 jam

Perlakuan Rata-rata
Produksi Gas

(ml/500mg BK)

Total Prod.
N mikroba

(gNmikroba)

BOTR
(g)

ESPM
(gNmikroba/
kg BOTR)

Po
P1
P2
P3

67,20 a

74,50 a

83,00 a

84,33 a

10,619a

10,609a

10,521a

9,792a

260,74 c

313,62 b

336,52 b

358,56 a

40,75 c

33,82 b

31,26 b

27,31 a

Keterangan : a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan
adanya perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) terhadap rata-rata
produksi gas dan total produksi N mikroba.
a-c Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan
adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap BOTR dan ESPM.

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa penambahan kulit ari kedelai

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap nilai ESPM, namun ada kecenderungan

nilai total produksi N mikroba dan nilai ESPM menurun dengan makin

meningkatnya penggunaan kulit ari kedelai dalam konsentrat. Hal ini dikarenakan

kulit ari kedelai mengandung PK yang lebih rendah dari konsentrat sehingga tidak

memberikan konstribusi N untuk sintesis protein mikroba, dan kulit ari kedelai

tidak bertindak sebagai sumber energi yang akan menyediakan kerangka karbon

dan energi bagi terbentuknya sintesis protein mikroba sehingga dapat menurunkan

nilai total produksi N mikroba dan nilai ESPM. Elihasridas (2000) menyatakan

bahwa kondisi yang ideal bagi terbentuknya protein mikroba apabila sumber

karbohidrat terfermentasi tersedia serentak dengan sumber protein. Untuk

mendapatkan efisiensi sintesis protein mikroba rumen yang tinggi, nutrien yang

dibutuhkan tidak hanya nitrogen tapi juga karbohidrat yang mudah terfermentasi
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sebagai sumber energi dan mineral. Menurut Ørskov (1992) bahwa pemanfaatan

NH3 dalam proses sintesis protein mikroba terjadi apabila disertai penambahan

karbohidrat mudah terfermentasi sebagai kerangka karbon. Pertumbuhan dan

pembentukan protein mikroba sangat ditentukan oleh adanya keseimbangan antara

NPN sebagai bakalan NH3 dan energi berupa VFA yang akan menghasilkan ATP

yang berasal dari pakan.

Nilai ESPM terendah terdapat pada P3 yaitu 27,31 %, hal ini diduga karena

kulit ari kedelai merupakan karbohidrat struktural yang tidak mudah terfermentasi

di dalam rumen menjadi VFA dan tidak di imbangi dengan ketersediaan NH3

yang cukup, menyebabkan nilai ESPM nya rendah, sedangkan nilai ESPM

tertinggi terdapat pada P0 yaitu 40,75 %, hal ini menunjukkan bahwa terjadi

keseimbangan produksi VFA dan NH3, sehingga dapat digunakan untuk sintesis

protein mikroba.

Semakin tinggi penambahan kulit ari kedelai pada pakan perlakuan

menyebabkan semakin rendahnya nilai total produksi N mikroba dan nilai ESPM

sedangkan nilai produksi gas dan BOTR semakin meningkat. Hal ini

mengindikasikan bahwa ada korelasi negatif antara total produksi N mikroba dan

ESPM dengan produksi gas dan BOTR dimana terdapat kecenderungan pasokan

energi bagi ternak dan di ikuti kandungan NH3 yang menurun sebagai akibat

penambahan kulit ari kedelai, sehingga VFA sebagai sumber energi bagi ternak

tidak dapat dimanfaatkan untuk sintesa mikroba. Hal ini sesuai dengan pendapat

Blummel et al., (1997) yang menyatakan bahwa adanya korelasi negatif antara

produksi gas dengan nilai ESPM, dimana semakin meningkat nilai produksi gas

maka nilai ESPM menjadi semakin menurun. Selain itu menurut Makkar et al.,
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(1995) bahwa produksi gas yang dihasilkan pada dasarnya merupakan hasil

fermentasi dari BO yang dilakukan oleh mikroba rumen, namun BOTR tidak

selalu menghasilkan gas karena bila hasil fermentasi (degradabilitas pakan) tidak

digunakan untuk sintesis protein mikroba maka produksi gas akan meningkat atau

sebaliknya. Hal ini dapat ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Grafik hubungan antara ESPM dengan produksi gas dan BOTR

Berdasarkan hasil penelitian ini pakan perlakuan P3 merupakan pakan

terbaik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai degradabilitas protein kasar yang rendah

(29,92 %) tetapi menunjukkan nilai kecernaan bahan kering (76,77%), kecernaan

bahan organik (71,71 %) tertinggi (Guna Teunera, 2009), nilai produksi gas

inkubasi 48 jam tertinggi (84,33 %) dan total produksi N mikroba yang tidak

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Semakin tinggi penggunaan kulit ari kedelai dalam konsentrat sebagai

penyusun pakan lengkap menurunkan degradabilitas protein dan ESPM dari

residu produksi gas in vitro dan menunjukkan hasil pakan yang semakin baik

(P3).

2. Degradabilitas protein dari residu produksi gas in vitro tertinggi pada P1 yaitu

45,46 % dan terendah pada P3 yaitu 29,92 %.

3. Efisiensi sintesis protein mikroba tertinggi diperoleh pada P0 yaitu 40,75

gN/kgBOTR dan terendah pada P3 27,31 gN/kgBOTR.

4. Kulit ari kedelai yang memberikan respon terbaik pada degradabilitas protein

dan ESPM yaitu pada penggunaan kulit ari kedelai dalam konsentrat sebanyak

60% atau 30% dalam pakan lengkap.

5.2. Saran

Dalam pembuatan pakan lengkap disarankan untuk menggunakan kulit ari

kedelai sebanyak 60 % dalam konsentrat dan perlu dilakukan percobaan in vivo

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap produktivitas pada ternak ruminansia.
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LAMPIRAN 

 

 

Lampiran 1. Penetapan kadar bahan kering (Chuzaemi, dkk., 1983) 

 

Cara kerja penetapan kadar bahan kering udara: 

1. Kertas ditimbang (A g) dan ditambah sampel sebanyak 150-200 gram, 

kemudian kertas + sampel ditimbang (B g). 

2. Kertas dan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60-70 
o
C 

sampai diperoleh berat konstan. 

3. Sampel dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan selama 2-3 jam, 

kemudian ditimbang (C g). 

Perhitungan : 

Kadar BK udara : %100x
BC

AC

−

−

 

Keterangan : 

A = berat cawan 

B = berat cawan + sampel 

C = berat cawan + sampel setelah dioven 
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Lampiran 2. Penetapan kadar bahan kering (Chuzaemi, dkk., 1983) 

 

Cara kerja penetapan kadar bahan kering oven: 

1. Cawan porselin dimasukkan kedalam oven 105 
o
C selama 1 jam. 

2. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (gunakan tang penjepit). 

3. Cawan ditimbang dengan teliti, misal beratnya A g. 

4. Sampel dimasukkan kira-kira 5 g dalam cawan, dan ditimbang kembali. 

Misal beratnya B g. Kemudian  cawan  yang berisi sampel tersebut 

dimasukkan kedalam oven 105 
o
C selama 4 jam. 

5. Cawan diambil, dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam, kemudian 

ditimbang beratnya dengan teliti, missal C g. Pada waktu mengambil 

cawan, gunakan tang penjepit. 

Perhitungan : 

Kadar BK Oven =    %100x
AB

AC

−

−

 

Kadar BK Sesungguhnya = UdaraBKx
yaSesungguhnBK

100
 

Keterangan : 

A = berat cawan 

B = berat cawan + sampel 

C = berat cawan + sampel setelah dioven 

BK = bahan kering 
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Lampiran 3. Penetapan kadar bahan organik (Chuzaemi, dkk., 1983) 

 

Cara kerja penetapan kadar bahan organik: 

1. Cawan  yang berisi sampel dari hasil pengukuran BK dimasukkan ke 

dalam tanur 600 
o
C sampai warna berubah menjadi putih atau berubah 

menjadi abu. Tidak boleh terdapat warna hitam (kira-kira selama 4 jam). 

2. Cawan diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator diamkan selama 1 

jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya D g). 

Perhitungan :  

Kadar Abu = %100x
AB

AD

−

−

 

Kadar BO = 100% – kadar abu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

Lampiran 4. Penetapan kadar protein kasar (Chuzaemi,dkk., 1983) 

 

Cara kerja penetapan kadar protein kasar: 

1. Destruksi 

a. Kertas minyak ditimbang, misal berat A g. Sampel diambil kira-

kira 0,3 g untuk bahan yang mengandung protein rendah atau 0,2 g 

minyak bahan yang mengandung protein tinggi, dituangkan dalam 

kertas minyak dan ditimbang kembali, misal beratnya B g.  Sampel 

dimasukkan (tidak dengan kertas minyak) ke dalam labu kjeldahl. 

b. Ditambahkan 1,4 g katalisator dan batu didih. Kemudian 

ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat (di dalam lemari asam) dengan 

menggunakan dispenser. 

c. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan menjadi dingin. 

d. Ditambahkan 60 ml aquades (dibagi 4 kali), kocok dan 

dimasukkan larutan ke dalam Erlenmeyer 300 ml. 

2. Destilasi 

a. Diambil beaker glass 300 ml, isi dengan H2SO4 0,1 N sebanyak 25 

ml dengan menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes indicator 

mix, warna menjadi ungu. Kemudian  beaker glass di letakkan di 

bawah ujung alat destilasi (ujung alat destilasi harus masuk ke 

dalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang hilang). 
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Lampiran 4 lanjutan 

3. Untuk destilasi, ditambahkan 20 ml NaOH 40% dalam Erlenmeyer hasil 

destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang hilang) pasang 

dalam alat destilasi. 

4. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam Erlenmeyer 100ml. 

5. Titrasi 

a. Beaker glas yang berisi hasil destilasi dititrasi dengan NaOH 0,1 

N sampai warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah 

NaOH untuk titrasi C ml. 

b. Buat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai sampel (misal 

untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1 N). 

Perhitungan : 

 PK = %100
25,6014,0)(

x
AB

xxNaOHNxCD

−

−

 

Keterangan : 

A = berat kertas minyak 

B = berat kertas minyak plus sampel 

C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel 

D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko 
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Lampiran 5. Penetapan kadar serat kasar (Chuzaemi,dkk., 1983) 

 

Cara kerja penetapan kadar serat kasar: 

a. Kertas minyak ditimbang, misal beratnya A g. Ambil sampel kira-kira 1 

g taruh di kertas minyak dan ditimbang kembali, misal beratnya B g. 

Tuangkan sampel (kertas minyak tidak diikutkan) dalam beaker glass 

khusus untuk analisa serat kasar dan ditambahkan H2SO4 0,3 N 

sebanyak 50 ml dengan menggunakan gelas ukur, didihkan selama 30 

menit. 

b. Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan 

lagi selama 25 menit tepat. 

c. Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 gram EDTA kemudian didihkan 

lagi selama 5 menit tepat. 

d. Tombol pemanas dimatikan. Ambil beaker glass. 

e. Saring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah diisi dengan pasir. 

f. Beaker glas dibersihkan dengan aquades panas sesedikit mungkin 

sampai semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

g. Lalu ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N diamkan 1 menit lalu dihisap dengan 

pompa vacum. 

h. Kemudian ditambahkan 10 ml aceton, diamkan selama 1 menit lalu 

dihisap sampai kering. 

i. Selanjutnya di oven pada suhu 140 
o
C selama 1,5 jam, kemudian 

dimasukkan kedalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti 

(beratnya C g). 



 53 

Lampiran 5 lanjutan 

j. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur 550-600
o
C selama 2 jam, 

keluarkan dengan tang penjepit dan di masukkan kembali ke dalam 

eksikator, diamkan selama 1 jam dan di timbang dengan teliti (beratnya 

D g). 

Perhitungan : 

 Kadar SK = %100x
AB

DC

−

−

 

Keterangan :   A = Berat kertas minyak 

  B = Berat kertas minyak + sampel 

  C= Betat crusible setelah oven 105
o
C  

  D = Berat crucible setelah  dari tanur 
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Lampiran 6. Prosedur pengukuran kecernaan protein dari residu produksi 

gas 

 

 

1. Sampel dalam tabung syringe  diinkubasikan selama 48 jam kemudian 

diambil dan direndam dalam air es selama 15 menit, yang bertujuan untuk 

menghentikan proses fermentasi secara serentak. 

2. Isi dari tabung syringe dipindahkan pada tabung sentrifus (tabung 

fermentor) dan disentrifus pada kecepatan 2500 rpm selama 15 menit 

3. Cairan supernatan dibuang dan residu sampel di oven pada suhu 110
o
 C 

selama 4 jam 

4. Setelah pengovenan sampel yang kering di dalam tabung fermentor 

dianalisa protein. 

Nilai kecernaan PK secara in-vitro dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

     PK sampel - (PK residu – PK blanko) 

KcPK =        X 100% 

PK sampel 

 

Keterangan: 

PK sampel = berat sampel awal x % BK sampel 

PK residu  = (berat cawan + residu setelah dioven 60 
0
C) – (berat cawan + 

kertas saring) 
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Lampiran 7. Pembuatan larutan NDS (Neutral Detergent Solution)  

 

 

Larutan NDS 1 liter 

Bahan kimia: 

a. Dodecyl lauryl sulphate (C12H25NaO4S)  = 30 g 

b. EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic)    = 18,61 g 

(C10H14N2Na2O8) 

c. Na2HPO4.12H2O                           = 4,56 g 

d. Na2B4O7                           = 6,81 g 

e. Ethoxy ethanol    = 10 ml 

f. Na2SO3                           = 5 g 

 

Cara membuat: 

a. Mencampur ethoxy ethanol dengan aquades dalam labu ukur 1000 ml 

sampai volume 1 liter. 

b. Bahan-bahan diatas ditimbang, langsung dimasukkan ke dalam botol 

yang telah disediakan. 

c. Menambahkan ke dalamnya larutan ethoxy ethanol. 

d. Ditunggu sampai larut dan buihnya hilang. 

e. Cek pH = 6,9-7,1 

Bila pH < 7,1 ditambahkan sedikit/tetes demi tetes H3PO4,   

aduk, chek pH kembali 

Bila pH < 6,9 ditambahkan NaOH pa 1 butir/lebih, aduk, 

chek pH 
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Lampiran 8. Prosedur pengukuran sintesis protein mikroba dari residu 

produksi gas in vitro (Blummel, et al., 1997) adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Sampel dalam syringe  diinkubasikan selama 48 jam kemudian diambil 

dan direndam dalam air es selama 15 menit, yang bertujuan untuk 

menghentikan proses fermentasi secara serentak. 

2. Empat tabung dari tiap tiap perlakuan, 2 tabung di centrifuge untuk 

menentukan kandungan BK nya dan 2 tabung yang lain dilarutkan 

dengan larutan NDS untuk menentukan ESPM.  

3. Residu dari hasil centrifuge tersebut (2 tabung) di oven pada suhu 105
o
C 

selama 4 jam, kemudian ditimbang untuk menentukan kandungan 

BKnya.  

4. Sampel dari tabung yang lain dimasukkan kedalam beaker glass khusus 

dan ditambahkan larutan NDS sebanyak 100ml.  

5. Sampel direflux selama 60 menit, dihitung sejak larutan mendidih. 

6. Larutan dimasukkan ke dalam filter crusible no. 1 (porositas 0,01 mm) 

dicuci dengan air panas sedikit mungkin dan ditambahkan aseton 

sebanyak 75 ml. 

7. Residu NDS tersebut di oven pada suhu 105 
o
C selama 4 jam, kemudian 

ditimbang untuk menentukan kandungan BK. 

8. Selisih berat dari BK residu NDS dan BK residu produksi gas 

merupakan biomasa mikroba 

9. Rumus untuk menentukan ESPM (g N/kg BOTR) adalah: 
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Lampiran 8 lanjutan 

 

        ESPM (g N/kg BOTR) =  

 

        BOTR (kg)          =  

Keterangan : 

Biomasa mikroba (g)          =   true digestible – apparent digestible 

Apparent digestible (g)  = substrat yang di inkubasi – residu yang telah 

dicentifuge 

True digestible (g)            =  substrat yang diinkubasi – residu yang telah diberi 

larutan NDS 

N mikroba (%)          =   7% dari BK mikroba  

BOTR (kg)           =   bahan organik terfermentasi dalam rumen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KcBO (%) X BO Sampel 

                100 / 1000 

Biomasa mikroba (g) X N Mikroba (%) X1000 

                               BOTR (kg) 
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Lampiran 9. Analisis statistik kecernaan protein dari residu produksi gas in 

vitro 

     

         

         

Rancangan Acak Kelompok 

(RAK)     

Variabel : KcPK       

         

r 3   r x t 12     

t 4           

         

Periode Kuadrat   Kuadrat 

Perlk I II III Total Rataan Nilai   Total 

Po 45,630 44,364 46,380 136,4 45,458 6201,4  18598,03153 

P1 42,256 43,163 44,998 130,4 43,472 5673,4  17008,48956 

P2 35,187 34,046 39,520 108,8 36,251 3959,1  11827,17151 

P3 30,363 29,010 30,376 89,75 29,916 2686,2  8054,865051 

Total 153,4 150,6 161,27 465,3   18520  55488,55764 

Rataan 38,36 37,65 40,318          

               

Kdt 

Tot 23543 22675 26009 72227         

         

         

Faktor Koreksi   18041,4569     

JK Total   478,6232654     

JK Perlakuan   454,7289807    

JK Blok   15,32301573     

JK Galat   8,57126898     

         

Analisis Varian        

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01        Ket 

Perlk 3 454,7 151,58 106,1 3,33   5,64          SN 

Blok 2 15,32 7,6615 5,363 4,10   7,56           N 

Galat 6 8,571 1,4285       

Total 11             

** Perlakuan pakan yang diberikan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

     terhadap kecernaan protein 
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Lampiran  9 lanjutan  
       

 SE = 0,95236 0,97589    

 Bnt 5% 2,17429     

       

     P3 P2 P1 Po 

     29,916 36,251 43,472 45,458 

 P3 29,916 0 6,335 13,556 15,542 

 P2 36,251   0 7,221 9,207 

 P1 43,472     0 1,986 

 Po 45,458       0 

       

 Perlakuan Rata-rata Kc PK    

 P3 29,916 a    

 P2 36,251 b    

 P1 43,472 b    

 P0 45,458 c    
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Lampiran 10. Analisis statistik total prod, ESPM dari residu produksi gas in vitro 

      

        

Rancangan Acak Kelompok (RAK)      

Variabel : EPSM       

         

r 3   r x t 12     

t 4           

         

Periode Kuadrat   Kuadrat 

Perlk I II III Total Rataan Nilai   Total 

Po 10,7835 10,7345 10,339 31,857 10,619 338,408  1014,87 

P1 11,5115 10,542 9,77445 31,828 10,609 339,188  1013,02 

P2 11,039 10,451 10,0723 31,5623 10,521 332,534  996,179 

P3 9,688 9,989 9,6985 29,3755 9,792 287,698  862,92 

Total 43,022 41,7165 39,8843 124,623   1297,83  3886,99 

Rataan 10,7555 10,4291 9,97106          

               

Kdt Tot 1850,89 1740,27 1590,75 5181,91         

         

         

Faktor Koreksi   1294,235818     

JK Total     3,593250962     

JK Perlakuan   1,426059117    

JK Blok     1,242245448     

JK Galat   0,924946397     

         

Analisis Varian        

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01        Ket 

Perlk 3 1,42606 0,47535 3,08355 3,33   5,64          SN 

Blok 2 1,24225 0,62112 4,02914 4,10   7,56           N 

Galat 6 0,92495 0,15416       

Total 11             

** Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05)terhadap total  

     produksi ESPM 
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Lampiran 11. Analisis statistik BOTR dari residu produksi gas in vitro 

         

Rancangan Acak Kelompok (RAK)      

Variabel : BOTR       

         

r 3   r x t 12     

t 4           

         

Periode Kuadrat   Kuadrat 

Perlk I II III Total Rataan Nilai   Total 

Po 261,654 255,118 265,46 782,231 260,744 204017  611886 

P1 322,436 309,136 309,297 940,869 313,623 295194  885234 

P2 335,747 334,853 338,974 1009,57 336,525 339756  1019240 

P3 356,038 359,865 359,786 1075,69 358,563 385712  1157106 

Total 1275,87 1258,97 1273,52 3808,36   1224679  3673465 

Rataan 318,968 314,743 318,379          

               

Kdt 

Tot 1627853 1585012 1621844 4834709         

         

         

Faktor Koreksi   1208635,474     

JK Total   16043,16364     

JK Perlakuan   15852,96672    

JK Blok   41,89383061     

JK Galat   148,3030906     

         

Analisis Varian        

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01   Ket 

Perlk 3 15853 5284,32 213,791 3,33  5,64     SN 

Blok 2 41,8938 20,9469 0,84746 4,1  7,56      N 

Galat 6 148,303 24,7172       

Total 11             

** Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap BOTR 
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Lampiran 11 lanjutan 

 

 SE = 16,4781 4,05933    

 Bnt 5% 9,04418     

       

     P3 P2 P1 Po 

     358,563 336,525 313,623 260,744 

 P3 358,563 0 22,038 44,94 97,819 

 P2 336,525   0 22,902 75,781 

 P1 313,623     0 52,879 

 Po 260,744       0 

       

 Perlakuan Rata-rata BOTR    

 Po 260,744 a    

 P1 313,623 b    

 P2 336,525 b    

 P3 358,563 c    
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Lampiran 12.  Analisis statistik ESPM dari residu produksi gas in vitro 

       

         

Rancangan Acak Kelompok (RAK)      

Variabel : ESPM       

         

r 3   
r x 

t 12     

t 4           

         

Periode Kuadrat   Kuadrat 

Perlk I II III Total Rataan Nilai   Total 

Po 41,214 42,085 38,950 122,249 40,750 4986,877  14944,9158 

P1 35,707 34,143 31,599 101,448 33,816 3439,169  10291,71699 

P2 32,882 31,211 29,693 93,7857 31,262 2937,006  8795,757524 

P3 27,208 27,751 26,973 81,9319 27,311 2237,93  6712,836238 

Total 137,01 135,19 127,22 399,415   13600,98  40745,22656 

Rataan 34,253 33,797 31,804          

               

Kdt Tot 18772 18276 16184 53231,8         

         

         

Faktor Koreksi   13294,36851     

JK Total     306,6141788     

JK Perlakuan   287,3736764    

JK Blok     13,57168632     

JK Galat   5,668816112     

         

Analisis Varian        

SK db JK KT Fhit F0,05  F0,01        Ket 

Perlk 3 287,37 95,791 101,388 3,33   5,64          SN 

Blok 2 13,572 6,7858 7,18229 4,10   7,56           N 

Galat 6 5,6688 0,9448       

Total 11             

** Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap ESPM 
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Lampiran 12 lanjutan 

       

 SE        = 0,62987 0,79364    

 Bnt 5% = 1,76824     

       

     P3 P2 P1 Po 

     27,311 31,262 33,816 40,75 

 P3 27,311 0 3,951 6,505 13,439 

 P2 31,262   0 2,554 9,488 

 P1 33,816     0 6,934 

 Po 40,75       0 

       

 Perlakuan Rata-rata EPSM    

 P3 27,311 c    

 P2 31,262 b    

 P1 33,816 b    

 Po 40,75 a    
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Lampiran 13. Analisis Statistik Produksi Gas     
         

Rancangan Acak Kelompok (RAK)      

Variabel : Biomassa mikroba     

         

r 3   r x t 12     

t 4           

         

Periode Kuadrat   Kuadrat 

Perlk I II III Total Rataan Nilai   Total 

Po 66 67,25 68,25 201,5 67,167 13537  40602,3 

P1 72,25 75,75 75,5 223,5 74,5 16658  49952,3 

P2 84,5 81,75 82,75 249 83 20671  62001 

P3 86,5 83,5 83 253 84,333 21344  64009 

Total 309,25 308,25 309,5 927   286444  216565 

Rataan 51,542 51,375 51,58333          

Kdt 

Tot 95636 95018 95790,25 286443,9         

         

         

Faktor Koreksi   71610,75     

JK Total   214833,125     

JK Perlakuan   577,4166667    

JK Blok   0,21875     

JK Galat   214255,4896     

         

Analisis Varian        

SK db JK KT Fhit F0,05  F0,01   Ket 

Perlk 3 577,42 192,4722 0,00539 3,33   5,64     TN 

Blok 2 0,2188 0,109375 3,06 x 10 
-6

 4,1   7,56     TN 

Galat 6 214255 35709,25       

Total 11             

** Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

produksi gas 
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