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ABSTRACT

EFFECT OF METHOD AND UREA CONCENTRATION IN THE 
MAKING OF RICE STRAW AMMONIATION ON RESIDUAL AND 

DEGRADATION IN VITRO DIGESTIBILITY

The material used is rice straw and urea, rumen liquid and as well as 
chemicals for in vitro digestibility analysis .

The research method used was randomized block design (RAK) nested 
pattern with seven treatments and three replications of rumen fluid collection as a 
group. The treatments were M0: rice straw, McL2: M0 + urea 2% + dipping, McL4: 
M0 + urea 4% + dipping, McL6: M0 + urea 6% + dipping, MsL2: M0 + urea 2% + 
spraying, MsL4: M0 + urea 4% + Spraying, MsL6: M0 + urea 6% + spraying. The 
variables measured were the degradation BK, BO of the residues in vitro and 
KcBK, KcBO.

Results showed that use of the dye method and spray method in the 
manufacture of rice straw ammoniation give a different effect was not significant 
(P> 0.05) to BK and BO degradation of residues in vitro and in KcBK and KcBO, 
but without treatment on rice straw dye and spray method is the tendency of 
increasing degradation of BK, BO of the residues in vitro and KcBK, KcBO. In 
the dye method has a mean value of BK degradation (38.45%) and degradation of 
BO (48.28%) and KcBK (53.17%) and KcBO (63.16%) is higher than the spray 
method (deradasi BK (35 , 31%), BO (44.98%) and KcBK (51.79%) and KcBO 
(61.91%)).

Conclusion obtained from this research is that urea ammoniation with dye 
method tends to produce in vitro digestibility and degradation of rice straw 
residues higher than the spray method and the most effective treatment increase 
the value of degradation of BK, BO in the rumen and KcBK and KcBO value is to 
use dye method with urea concentration of 6%.

Key words: rice straw, ammoniation, degradation residues, digestibility in 
vitro 
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RINGKASAN

PENGARUH METODE DAN KONSENTRASI UREA DALAM 
PEMBUATAN JERAMI PADI AMONIASI TERHADAP DEGRADASI 

DAN KECERNAAN IN VITRO 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Peternakan Sumber 
Sekar dan Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang mulai bulan Juli sampai bulan Agustus 2010.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode dan 
konsentrasi urea dalam pembuatan jerami padi amoniasi terhadap kecernaan in 
vitro dan degradasi residu serta mengetahui metode yang terbaik dan konsentrasi 
urea yang optimal dalam jerami padi amoniasi terhadap KcBK dan KcBO dan 
degradasi secara in vitro.

Materi yang digunakan adalah jerami padi dan urea, cairan rumen dari sapi 
betina PFH yang berfistula berumur 2,5 tahun dengan bobot badan 300 kg yang di 
beri pakan konsentrat dan rumput gajah kurang lebih 30 kg per harinya, serta 
bahan kimia untuk analisis kecernaan in vitro.

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) pola Tersarang dengan tujuh perlakuan dan tiga ulangan pengambilan 
cairan rumen sebagai kelompok. Perlakuannya adalah M0 : Jerami padi, McL2 : M0

+ Urea 2% + Pencelupan, McL4 : M0 + Urea 4% + Pencelupan, McL6 : M0 + Urea 
6% + Pencelupan, MsL2 : M0 + Urea 2% + Penyemprotan, MsL4 : M0 + Urea 4% + 
Penyemprotan, MsL6 : M0 + Urea 6% + Penyemprotan. Variabel yang diamati 
adalah degradasi BK, BO secara in vitro dan KcBK, KcBO.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode celup dan 
metode semprot dalam pembuatan jerami padi amoniasi memberikan pengaruh 
yang berbeda tidak nyata (P>0,05) terhadap degradasi BK dan BO secara in vitro 
serta pada KcBK dan KcBO, namun jerami padi tanpa perlakuan pada metode 
celup dan semprot ada kecenderungan meningkatkan degradasi BK, BO secara in 
vitro dan KcBK, KcBO. Pada metode celup memiliki nilai rataan degradasi BK 
(38,45%) dan degradasi BO (48,28%) serta KcBK (53,17%) dan KcBO (63,16%) 
yang lebih tinggi daripada metode semprot (deradasi BK (35,31%), BO (44,98%) 
dan KcBK (51,79%) dan KcBO (61,91%)). 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perlakuan 
urea amoniasi jerami padi dengan metode celup cenderung menghasilkan 
kecernaan in vitro dan degradasi residu lebih tinggi daripada metode semprot dan  
perlakuan yang paling efektif meningkatkan nilai degradasi BK, BO dari residu in 
vitro dan nilai KcBK dan KcBO adalah  dengan menggunakan metode celup 
dengan konsentrasi urea 6%.
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Disarankan dalam pembuatan jerami padi amoniasi untuk menggunakan 
metode celup dengan konsentrasi urea 6% sebagai metode yang lebih efektif 
dalam meningkatkan kecernaan dan degradasi jerami padi.

Kata kunci: jerami padi, amoniasi, degradasi, kecernaan secara in vitro
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakan merupakan salah satu faktor penentu utama yang 

mempengaruhi keberhasilan suatu usaha peternakan. Ketersediaan bahan 

pakan ternak akhir-akhir ini semakin terbatas. Hal ini disebabkan antara lain 

oleh meningkatnya harga bahan baku pakan ternak, dan semakin 

menyusutnya lahan bagi pengembangan produksi hijauan akibat 

penggunaan lahan untuk keperluan pangan dan tempat pemukiman. Oleh 

karena itu, perlu dicari sumber bahan baku yang potensial untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternatif yang mampu menggantikan 

sebagian atau seluruh hijauan serta dapat mengurangi ketergantungan 

kepada penggunaan bahan konsentrat yang sudah lazim digunakan.

Pengembangan ternak ruminansia tidak terlepas dari penyediaan 

pakan hijauan yang memadai, baik kuantitas maupun kualitasnya, 

mengingat hijauan merupakan  bahan pakan utama bagi ternak ruminansia. 

Namun, ketersediaan pakan hijauan tidak kontinyu sepanjang tahun akibat 

terbatasnya lahan untuk menanam hijauan serta karena faktor iklim. Pada 

musim kemarau, ketersediaan hijauan pakan ternak sangat kritis. Untuk 

memenuhi kebutuhan pakan, peternak umumnya memanfaatkan limbah 

pertanian yang ada di sekitarnya, seperti jerami padi, batang jagung, 
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brangkasan kacang tanah, ubi jalar, dan ubi kayu, serta pucuk tebu 

(Anonimous, 2008a)

Jerami padi tersedia cukup melimpah di pedesaan terutama pada 

musim panen. Setiap hektar tanaman padi dapat menghasilkan jerami 12-15 

ton, bergantung pada lokasi dan varietas padi (Anonimous, 2010). Jerami 

padi mempunyai potensi cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pakan 

ternak ruminansia walaupun mempunyai nilai nutrisi yang sangat rendah 

untuk dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak, karena nilai kecernaan 

bahan kering jerami padi hanya mencapai 35 – 37% dengan kandungan 

protein kasar (PK) 3 – 4% sedangkan untuk hidup ternak ruminansia 

membutuhkan bahan hijauan pakan dengan nilai kecernaan minimal 50 –

55% dengan kandungan PK sekitar 8% (Anonimousa, 2008). Jerami padi 

memiliki kandungan lignin sebesar 17,10%, selulosa 38,80% dan 

hemiselulosa 37,50%.

Kandungan lignin, selulosa, hemiselulosa mempengaruhi kecernaan 

pakan dan diketahui bahwa antara kandungan lignin dan kecernaan bahan 

kering berhubungan sangat erat terutama pada rumput-rumputan (Jaffar dan 

Hassan, 1990). Lignin dan selulosa sering membentuk senyawa 

lignoselulose dalam dinding sel tanaman dan merupakan suatu ikatan yang 

kuat, sehingga penggunan terbatas. Perlu upaya perlakuan yaitu amoniasi 

untuk memutuskan ikatan lignin dan selulosa.
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Melalui teknologi pengolahan pakan yang cukup sederhana, seperti 

amoniasi atau pembuatan silase, jerami padi dapat diolah menjadi bahan 

pakan yang mempunyai nilai nutrisi tinggi.

Sejumlah upaya teknologi ditempuh agar jerami padi dapat 

digunakan secara optimal. Langkah tersebut tak terbatas pada pengawetan 

saja, tapi juga peningkatan kualitasnya melalui teknologi amoniasi

(Anonimus, 2008). Amoniasi merupakan salah satu pilihan terbaik. Prinsip 

amoniasi adalah penggunaan urea sebagai sumber amonia (Co (NH2)2) yang 

dicampurkan dalam jerami. Amoniasi dapat meningkatkan nilai nutrisi

jerami agar dapat bermanfaat bagi ternak. Proses ini dapat meningkatkan

kadar PK dalam jerami. Urea dalam proses amoniasi berfungsi untuk 

merenggangkan ikatan-ikatan lignin, selulosa, dan silika yang terdapat pada 

jerami. Jerami yang telah diamoniasi memiliki nilai energi yang lebih besar 

dibandingkan jerami yang tidak diamoniasi, karena kandungan senyawa 

karbohidrat yang sederhana menjadi lebih besar. Amoniasi juga sangat 

efektif untuk membebaskan jerami dari kontaminasi mikroorganisme dan 

menghilangkan aflatoksin yang ada di dalamnya. Pengembangan teknologi 

pakan ternak secara intensif perlu dilakukan agar bisa lebih memberdayakan 

sumber daya lokal dan menghindari ketergantungan impor pakan ternak 

(Anonimus, 2009).

Pada umumnya untuk meningkatkan nilai nutrisi jerami padi 

dilakukan pembuatan jerami padi amoniasi, untuk pembuatannya dilakukan 

dengan beberapa metode yaitu dengan metode semprot dan metode siram, 
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sedangkan pada penelitian ini pembuatan jerami padi amoniasi dilakukan 

dengan menggunakan metode celup yang di bandingkan dengan metode 

semprot.

Keuntungan dari pencelupan adalah peresapan urea akan lebih cepat 

dan pengerjaan akan lebih praktis daripada dengan penyemprotan. Kerugian 

pencelupan adalah membutuhkan larutan urea yang lebih banyak untuk 

dapat mencelupkan jerami.

Untuk mengevaluasi nilai nutrisi bahan pakan adalah melalui 

percobaan kecernaan. Pada umumnya ada tiga cara yaitu dengan metode in 

vivo, in sacco dan in vitro. Pada penelitian ini untuk mengevaluasi nilai 

nutrisi bahan pakan digunakan metode in vitro. Teknik kecernaan in vitro

adalah suatu teknik penentuan kecernaan yang dilakukan secara kimiawi di 

laboratorium dengan meniru proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh 

ternak ruminansia (Van Soest, 1982). Church (1984) menyatakan bahwa 

penentuan kecernaan dengan metode in vitro ini memiliki kelebihan 

dibanding metode lain karena jumlah sampel yang digunakan kecil dan 

dapat menentukan kecernaan banyak sampel dalam waktu relatif singkat.

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, 



5

Edward, dan Greenhalgh, 1988). Nilai degradasi suatu bahan pakan hijauan 

penting untuk diketahui, karena jumlah nutrisi yang lolos dari degradasi 

dalam rumen (residu) akan berpengaruh terhadap produktivitas ternak.

1.2 Rumusan Masalah

Jerami padi mempunyai potensi cukup besar untuk memenuhi 

kebutuhan pakan ternak ruminansia walaupun mempunyai nilai nutrisi yang 

sangat rendah untuk dimanfaatkan sebagai hijauan pakan ternak, karena 

nilai kecernaan bahan kering jerami padi hanya mencapai 35 – 37% dengan 

kandungan PK 3 – 4% sedangkan untuk hidup ternak ruminansia 

membutuhkan bahan pakan hijauan dengan nilai kecernaan minimal 50 –

55% dengan kandungan protein kasar sekitar 8%.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah melalui perlakuan 

metode dan konsentrasi urea amoniasi dapat meningkatkan kecernaan in 

vitro dan degradasi residu pada jerami padi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode dan 

konsentrasi urea dalam pembuatan jerami padi amoniasi terhadap kecernaan 

in vitro dan degradasi residu.

Mengetahui metode yang terbaik dan konsentrasi urea yang 

optimal dalam jerami padi amoniasi terhadap kecernaan bahan kering 

(KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO) dan degradasi residu secara 

in vitro.
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1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

informasi tentang metode amoniasi jerami padi yang baik sebagai pakan 

ternak bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan perlakuan metode dan 

konsentrasi urea dalam pembuatan amoniasi jerami padi dapat berpengaruh 

terhadap KcBK dan KcBO secara in vitro dan degradasi residu. Metode 

celup lebih berpengaruh terhadap terhadap KcBK dan KcBO secara in vitro

dan degradasi residu daripada metode semprot, semakin besar konsentrasi 

urea yang digunakan semakin meningkatkan kecernaan.

1.6 Kerangka Pikir

Jerami padi secara kuantitas cukup tinggi tetapi pemanfaatannya 

sebagai pakan ternak dibatasi oleh tingginya kandungan serat kasar (SK), 

rendahnya kandungan nitrogen (N), mineral esensial dan kecernaan. Untuk 

dapat meningkatkan nilai nutrisi jerami padi maka diperlukan perlakuan.

Kandungan nutrisi jerami padi bervariasi tergantung dari varietas, 

morfologi (daun, helai daun, pelepah daun dan batang), lingkungan, umur 

pada saat dipanen dan penyimpanan setelah dipanen. Kandungan PK jerami 

padi berkisar antara 3% - 5% dan SK yang tinggi (27% - 30%) merupakan 

faktor pembatas bagi jerami padi apabila digunakan sebagai pakan ternak 
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sehingga konsumsinya rendah (Van Houtert, 1981). Ibrahim (1986), 

melaporkan bahwa kecernaan BK jerami padi hanya berkisar antara 30-

50%. Rendahnya kecernaan ini selain disebabkan kandungan PK rendah 

juga disebabkan oleh tingginya kandungan lignin yang telah membuat 

ikatan komplek dengan selulosa dan hemiselulosa yang terdapat pada 

dinding sel.

Sejumlah upaya teknologi ditempuh agar jerami padi bisa 

dimanfaatkan secara optimal. Langkah tersebut tak terbatas pada 

pengawetan saja, tapi juga peningkatan kualitasnya melalui teknologi 

amoniasi. Untuk mengolah jerami padi dengan amonia, ada tiga sumber 

yang bisa digunakan, yaitu NH3 dalam bentuk cair, NH4OH dalam bentuk 

larutan, dan urea dalam bentuk padat. Satu-satunya sumber NH3 yang murah 

dan tersedia di mana-mana (di segala pelosok pedesaan) adalah urea. 

Perlakuan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan 

perlakuan celup dan semprot. Keuntungan dari perlakuan celup adalah urea 

akan tercampur lebih merata dengan jerami padi, peresapan urea akan lebih 

cepat dan pengerjaan akan lebih praktis daripada dengan penyemprotan, 

sehingga dengan banyaknya urea yang terserap maka semakin 

meningkatkan kecernaan. Kerugian dari perlakuan celup adalah 

membutuhkan urea dan air yang lebih banyak untuk dapat merendam 

jerami, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metode 

yang terbaik dan konsentrasi urea yang optimal dalam jerami padi amoniasi 

terhadap KcBK dan KcBO dan degradasi residu secara in vitro.
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Kecernaan in vitro penting karena kecernaan pakan merupakan suatu 

indikasi yang penting untuk diketahui karena dapat digunakan sebagai 

petunjuk tentang pemanfaatan pakan oleh ternak atau menentukan jumlah 

nutrien dalam bahan pakan yang diserap di saluran pencernaan karena 

kecernaan didasarkan pada asumsi bahwa nutrien yang tidak terdapat di 

dalam feses adalah habis dicerna dan diabsorbsi.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Jerami Padi

Jerami tersedia melimpah sepanjang tahun, karena sebagian besar 

mata pencaharian rakyat adalah sebagai petani. Jerami melimpah sepanjang 

tahun, hal tersebut ditunjukkan dengan melimpahnya limbah pertanian 

berupa jerami padi, batang dan daun jagung, jerami kedelai, daun kacang 

tanah dan ubi kayu yang jumlahnya mencapai jutaan ton. Setiap hektar 

tanaman padi dapat menghasilkan jerami 12-15 ton, bergantung pada lokasi 

dan varietas padi (Anonimous, 2010). Jerami padi memberikan kontribusi 

limbah pertanian terbesar yaitu mencapai kurang lebih 60% dari total limbah 

pertanian yang ada.

Jerami adalah bagian tanaman pertanian di atas tanah atau bagian 

pucuk, batang yang tersisa, setelah dipanen atau diambil hasil utamanya, 

bagian dari batang tumbuhan tanpa akar yang tertinggal setelah dipanen 

buahnya, atau tanaman padi yang telah diambil buahnya (gabahnya), 

sehingga tinggal batang dan daunnya yang merupakan limbah pertanian 

terbesar serta belum sepenuhnya dimanfaatkan karena adanya faktor teknis 

dan ekonomis.

Anonimus (2008a) menyatakan bahwa, jerami merupakan bagian 

dari batang tanaman padi tanpa akar yang dibuang setelah diambil butir 

buahnya. Jika jerami padi langsung diberikan kepada ternak sapi, daya 
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cernanya rendah dan proses pencernaannya lambat, sehingga total yang 

dimakan per satuan waktunya menjadi sedikit. Di samping itu jerami 

mempunyai nilai gizi jerami yang rendah karena kandungan proteinnya 

rendah. Klasifikasi tanaman padi menurut Anonimus (2010) adalah sebagai 

berikut :

Kerajaan : Plantae

Divisi : Angiospermae

Ordo : Poales

Famili : Poaceae

Genus : Oryza

Spesies : O. sativa

Jika dilihat dari nilai nutrisi secara detail, jerami padi ini 

mempunyai kandungan PK 4,5 – 5,5%, lemak 1,4 - 1,7 %, SK 31,5 –

46,5%, abu 19,9 – 22,9%, kalsium 0,19%, posfor 0,1% dan BETN 27,8 –

39,9%. Dengan demikian karakteristik jerami padi sebagai pakan ternak 

tergolong hijauan bermutu rendah. Selain kandungan nutrisinya yang 

rendah, jerami padi juga termasuk pakan hijauan yang sulit dicerna karena 

kandungan serat kasarnya tinggi sekali. Kecernaan yang rendah itu 

terutama disebabkan oleh struktur jaringan jerami yang sudah tua. Jaringan-

jaringan pada jerami telah mengalami proses lignifikasi (pengerasan) 

sehingga terbentuk lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Selain oleh adanya 

proses lignifikasi, rendahnya kecernaan ternak terhadap jerami disebabkan 

juga oleh tingginya kandungan silikat. Lignifikasi dan silifikasi tersebut 
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secara bersamaan akan semakin menurunkan kecernaan jerami padi.

Rendahnya kandungan nutrien jerami padi dan sulitnya jerami dicerna, 

menyebabkan jerami menjadi pakan ternak ruminansia sangat rendah 

manfaatnya (Anonimus, 2009).

2.2 Proses Urea Amoniasi

Sejumlah upaya teknologis ditempuh agar jerami padi bisa

didayagunakan secara optimal. Langkah tersebut tak terbatas pada 

pengawetan saja, tapi juga peningkatan kualitasnya melalui teknologi 

amoniasi. Untuk mengolah jerami padi dengan amoniak, ada tiga sumber 

yang bisa digunakan, yaitu NH3 dalam bentuk cair, NH4OH dalam bentuk 

larutan, dan urea dalam bentuk padat. Satu-satunya sumber NH3 yang 

murah dan tersedia di mana-mana (di segala pelosok pedesaan) adalah urea

(Anonimus, 2008b)

Urea dalam proses amoniasi berfungsi untuk merenggangkan ikatan-

ikatan lignin, selulosa, dan silika yang terdapat pada jerami. Sebab, ketiga 

komponen itu merupakan faktor penyebab rendahnya kecernaan jerami

(Badrudin, 2009). Urea atau carbonide (CO(NH2)2) adalah senyawa non 

protein nitrogen (NPN) yang murah dan mudah didapat. Urea berbentuk 

kristal, padat, berwarna putih dan mudah larut dalam air (Göhl, 1981). Urea 

mengandung 45%N yang setara dengan PK 287% (6,25 x 46%N). 

Penggunaan urea dalam pakan ternak ruminansia memiliki arti penting 

karena dapat mengganti sebagian konsentrasi protein konvensional serta
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dapat meningkatkan kualitas bahan pakan yang rendah kandungan N 

(Parakkasi, 1999).

Amoniasi dengan urea lebih efektif, karena NH3 cair tidak tersedia di 

beberapa tempat serta penanganannya yang cukup sulit. Menurut Ibrahim 

(1986) urea dipakai karena harganya yang murah, mudah didapat dan telah 

dikenal oleh petani. Dimana kadar nitrogen yang terkandung di dalamnya 

adalah 46 persen (Anonimus, 2007).

Pada prinsipnya amoniasi adalah upaya untuk marenggangkan ikatan 

antara lignin dengan selulosa maupun hemiselulosa sehingga memudahkan 

mikroba rumen untuk mencernanya. Pemecahan ikatan ini dilakukan oleh 

NH3 yang berasal dari hidrolisis urea dengan bantuan enzim urease 

(Anonimous, 1995). Lignin secara kovalen terikat pada hemiselulosa dan 

selulosa melalui ikatan ester dan eter, dan terhadap protein dinding sel 

seperti dengan glikoprotein yang kaya hidroksoprolin.

Reaksi pembentukan NH3 dapat di lihat pada Gambar 1.

          O

                      NH2CNH2 + H2O   Enzim urease     2NH3 +CO2

Gambar 1. Reaksi pembentukan NH3

Penggunaan urea untuk perlakuan urea amoniasi adalah 4 -5 % dari 

bahan kering (BK) limbah pertanian dengan perbandingan jumlah air dan 

BK limbah pertanian 1:1 (Anonimous, 1995). Penambahan enzim urease 

terkadang diperlukan untuk limbah-limbah pertanian yang tidak 

mengandung sumber urease ataupun yang hanya memiliki sedikit sumber 
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urease. Menurut Coxworth dan Kullman (1978) dalam SundstL dan Owen 

(1984) menyatakan bahwa jika urea tidak terhidrolisis menjadi NH3 maka 

jumlah urea dalam limbah tersebut akan tinggi dan akan berbahaya jika 

diberikan pada ternak, sedangkan jumlah sumber urease yang dapat 

diberikan adalah 3-5% (BK).

Sundstl dan Owen (1984) mengemukakan bahwa 4% urea dengan 

lama pemeraman 3-4 minggu memberi hasil optimal proses amoniasi jerami 

padi dalam polybag. Rekomendasi waktu untuk pemeraman adalah 3-14 

hari (Anonimous, 1995). Lebih lanjut dijelaskan oleh Chuzaemi (1986) 

bahwa perlakuan dengan amoniasi dapat meningkatkan KcBK jerami padi 

dari 40,65% menjadi 50,09% dengan penambahan urea 6% dan 56,98% 

dengan penambahan 8% urea. Nilai KcBO juga meningkat seiring dengan 

timgkat penambahan urea dari 50,57% menjadi 60,61% (urea 6%) dan 

67,42% (8%).

Komar (1984) dan Jackson (1977) menyatakan bahwa perlakuan 

alkali terhadap limbah pertanian dapat mengakibatkan :

1. Putusnya sebagian ikatan antara selulosa dan hemiselulosa dengan lignin.

2. Mengembangnya dinding sel sehingga memungkinkan terjadinya difusi 

yang lebih besar.

3. Sebagian hemiselulosa, lignin dan silika akan terlarut.

Reaksi hidrolisis urea menjadi amonia serta reaksi pemutusan ikatan 

lignoselulosa dan lignohemiselulosa pada proses urea amoniasi menurut 

Utomo dan Soejono (1987) seperti terlihat pada Gambar 1. Pada reaksi urea 
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amoniasi dinding sel tanaman yang terjadi adalah pemutusan ikatan H+ pada 

ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa sehingga mengembangkan 

jaringan dan meningkatkan fleksibilitas dinding sel dan selanjutnya 

memudahkan penetrasi enzim selulase.

     NH2

C = O        +     H2O  enzim
mikroba

urease          2 NH3  + CO2

        NH2

          O

R – C                OR2  +  NH3    RC               NH2 + HOR2

Keterangan :
R  = karbohidrat dalam bentuk selulosa dan hemiselulosa.
R2 = karbohidrat dalam bentuk karboksil atau phenylpropane dari lignin.

Gambar 2. Reaksi yang terjadi pada proses urea amoniasi

Doyle, Devender dan Pearce (1986) menjelaskan bahwa perlakuan 

alkali bertujuan untuk memecah atau menghidrolisis ikatan ester antara 

lignin dan selulosa maupun hemiselulosa. Aksi ini akan menyebabkan 

meningkatnya daya pengembangan atau swelling capacity dinding sel. 

Untuk perlakuan yang menggunakan alkali kuat dapat memecahkan ikatan 

molekul-molekul lignin sehingga akan mengurangi berat molekulnya. 

Pengaruh ini dapat juga menyebabkan ikatan antara lignin dan hemiselulosa 

menjadi lemah yang selanjutnya akan melarutkan hemiselulosa dan 

menambah kapasitas dinding sel, dimana kondisi ini merupakan fasilitas 

penetrasi enzim mikroba yang mempunyai pengaruh besar terhadap digesti 

karbohidrat (Gőhl, 1981).
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Penggunaan urea dalam ransum akan menjadi efisien apabila amonia 

yang terbentuk masih seimbang dengan kesanggupan mikroba rumen dalam 

menggunakan amonia. Penggunaan urea akan menunjukkan hasil yang 

maksimum bila ditambahkan pada ransum yang berprotein rendah (Maynard 

dan Loosli, 1979). Tingkat penggunaan urea yang dianjurkan oleh Mc 

Donald et al., (1972), dan Chalupa (1975) adalah 1% dari bahan kering 

ransum dan tidak melebihi 3% dari campuran konsentrat atau tidak lebih 

dari 1/3 dari kebutuhan protein. Bundy dan Diggins (1958) menganjurkan 

pemberian urea yang optimal adalah 4% dari campuran makanan konsentrat 

atau 1% dari bahan kering ransum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan urea amoniasi 

menurut Sudstol and Coxworth (1984) adalah sifat bahan yang diamoniasi, 

jumlah amonia, temperatur perlakuan, waktu dan kelembaban (kadar air).

Tabel 1. Hubungan antara lama pemeraman dengan suhu lingkungan pada 
proses urea amoniasi.

Suhu (oC) Kernan (1977) Sundstl (1978)
0 60 hari -
5 - 6 minggu
10 30 hari -
5-15 - 4-6 minggu
20 15 hari -
15-30 - 1-4 minggu
30 - 1 minggu

Sumber : Sundsol and Coxworth (1984)

Lama pemeraman berhubungan erat dengan suhu pemeraman urea 

amoniasi. Suhu lingkungan berpengaruh terhadap kecepatan reaksi antara 

bahan-bahan kimia yang digunakan dengan bahan yang diamoniasi. Reaksi 
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kimia akan berjalan lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi sehingga 

memerlukan waktu pemeraman lebih pendek.

Untuk urea amoniasi sebaiknya menggunakan perbandingan air 

dengan bahan kering bahan yang diamoniasi tidak lebih dari 1:1 dan lama 

pemeraman antara 1 sampai 3 minggu ( Ibrahim, 1986 ).

2.3 Kecernaan In Vitro

Kecernaan atau daya cerna adalah bagian dari nutrisi pakan yang 

tidak diekskresikan dalam feses dan dinyatakan dalam bahan kering 

(Tillman, Soedomo, Soeharto dan Soekanto, 1991). Anggorodi (1979) 

menyatakan bahwa kecernaan pakan merupakan suatu indikasi yang penting 

untuk diketahui karena dapat digunakan sebagai petunjuk tentang 

pemanfaatan pakan oleh ternak atau menentukan jumlah nutrien dalam 

bahan pakan yang diserap di saluran pencernaan karena kecernaan 

didasarkan pada asumsi bahwa nutrisi yang tidak terdapat di dalam feses 

adalah habis dicerna dan diabsorbsi.

Penentuan kecernaan dapat dilakukan secara in vitro dan in sacco. 

Teknik kecernaan in vitro adalah suatu teknik penentuan kecernaan yang 

dilakukan secara kimiawi di laboratorium dengan meniru proses pencernaan 

yang terjadi di dalam tubuh ternak ruminansia (Van Soest, 1982). Church 

(1984) menyatakan bahwa penentuan kecernaan dengan metode in vitro ini 

memiliki kelebihan dibanding metode lain karena jumlah sampel yang 
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digunakan kecil dan dapat menentukan kecernaan banyak sampel dalam 

waktu relatif singkat.

Pencernaan oleh ternak ruminansia terutama tergantung pada 

aktifitas mikroba rumen dalam mencerna serat kasar sedangkan daya cerna 

suatu pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pakan, mikroba, dan 

ternak (McDonald dkk, 1988).

Faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah (Ranjhan, 1997) :

1. Jenis ternak, kemampuan ternak untuk mencerna pakan berbeda.

2. Umur ternak, perkembangan mikroba rumen dipengaruhi oleh umur 

ternak. Pada saaat fase pre-ruminan, mikroba rumen belum 

berkembangan sehingga kemampuan ternak untuk mencerna pakan masih 

rendah dibandingkan ketika rumen sudah berkembang.

3. Level pemberian pakan, kecernaan pakan dipengaruhi oleh laju aliran 

pakan dalam saluran pencernaan. Semakin lama pakan dalam saluran 

pencernaan, maka semakin tinggi kecernaannya dan sebaliknya.

4. Prosesing bahan pakan seperti grinding, soaking, chopping, dan 

perlakuan alkali. 

5. Komposisi pakan, kandungan protein dan serat kasar mempengaruhi 

kecernaan bahan pakan. 

6. Komposisi ransum, dipengaruhi oleh kandungan nutrien bahan pakan lain 

yang dikonsumsi ternak.

Prinsip teknik in vitro adalah usaha simulasi atau meniru proses in 

vivo di dalam rumen dengan menggunakan tabung fermentor yang berisi 
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cairan rumen yang diperoleh dari ternak ruminansia (sapi, kambing, domba 

dan kerbau) berfistula. Keuntungan utama metode ini adalah waktu lebih 

singkat, biaya lebih murah, berkurangnya pengaruh ternak dan dapat 

dikerjakan dengan banyak sampel sekaligus, sedangkan salah satu 

kekurangannya adalah tidak mempertimbangkan masalah palatabilitas pakan 

yang diuji. Teknik ini bertujuan mempelajari proses fermentasi dan 

sejumlah proses lainnya yang terjadi karena aktifitas mikrobial dalam rumen 

(Soebarinoto dkk, 1991).

Pengukuran kecernaan dengan meniru kondisi di dalam alat 

pencernaan ternak yang dikerjakan dalam kondisi laboratorium yang 

dikontrol manusia, sangat mungkin dijumpai beberapa hal yang dapat 

menjadi sumber variasi. Sumber variasi tersebut antara lain adalah ukuran 

dan jumlah sampel yang digunakan (Tilley and Terry, 1963 yang 

dimodifikasi Van der Meer, 1980.

Pada umumnya ada tiga cara untuk mengatasi daya cerna pakan 

ternak yaitu dengan metode in vivo, in sacco dan in vitro (Uden, 1984).

Teknik in vitro merupakan metode penafsiran kecernaan di laboratorium. 

Keuntungannya adalah sampel yang digunakan untuk evaluasi dalam jumlah 

kecil, berbagai jenis sampel dapat dikerjakan pada waktu yang bersamaan, 

peralatan yang digunakan sedikit, daya cerna bahan dapat segera diketahui, 

terkontrol dan daya cerna in vitro mempunyai korelasi yang tinggi terhadap 

daya cerna in vivo.
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Proses pencernaan oleh mikroba anaerob terjadi pada suhu rumen 

(39 0C) dengan pH netral (6,9-7,0). pH yang netral dijaga dengan adanya 

saliva rumen yang mengandung fosfat dan bikarbonat yang bersifat buffer

(penyangga).  Mikroba yang bersifat anaerob dalam proses fermentasi 

rumen dapat mendegradasi bahan pakan yang masuk ke dalam rumen 

menjadi komponen-komponen nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan 

oleh ternak.

2.4 Degradasi secara In Vitro

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). 

Nilai degradasi suatu bahan pakan hijauan penting untuk diketahui, 

karena jumlah nutrisi yang lolos dari degradasi dalam rumen (residu) akan 

berpengaruh terhadap respon ternak. Menurut rskov (1988) bahwa laju 

degradasi merupakan faktor dominan yang akan menentukan nilai kecernaan 

serta konsumsi pakan. Laju degradasi merupakan jumlah pakan yang 

tercerna per unit waktu.



20

Sistem pencernaan ruminansia sangat komplek karena mempunyai 

lambung majemuk yaitu retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen 

berperan sebagai tempat terjadinya proses fermentasi dalam jumlah besar 

yang dihuni oleh berbagai macam populasi mikroba dan dalam jumlah yang 

banyak (Church dan Pond, 1979). Mikroba rumen mempunyai peranan yang 

penting dalam proses pencernaan pakan ternak ruminansia. Hal ini 

disebabkan karena pakan yang masuk ke dalam rumen akan didegradasi 

oleh mikroba menjadi produk metabolis yang lebih sederhana untuk 

dimanfaatkan oleh mikroba itu sendiri maupun ternak induk semang 

(rskov , 1990). Mikroba yang bersifat anaerob dalam proses fermentasi 

rumen dapat mendegradasi bahan pakan yang masuk ke rumen menjadi 

lomponen-komponen nutrisi yang dapat diserap dan dimanfaatkan oleh 

ternak. Laju degradasi pakan ditentukan berdasarkan hilangnya komponen 

(BK dan BO) / unit waktu. Nilai pH rumen sekitar 6,50-7,00 dengan 

temperatur 39o C - 40o C yang merupakan lingkungan ideal untuk sistem 

enzim mikroba rumen (Czerkawski, 1986). Kondisi dalam rumen sangat 

bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jenis pakan, saliva, 

mikroba, digesti, absorbsi, serta faktor fisologi lain.
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BAB III
MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2010 di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang

3.2. Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Jerami padi dan urea

2. Cairan rumen yang diambil dari sapi betina PFH yang berfistula beumur 

2,5 tahun dengan bobot badan 300 kg di Laboratorium Lapang Sumber 

Sekar yang diberi pakan hijauan yaitu rumput gajah kurang lebih 30 kg per 

harinya dan konsentrat

3. Bahan kimia dan seperangkat alat untuk analisis proksimat (BK, BO, PK, 

LK, SK, Abu). Lampiran 1-5

4. Bak tempat pencampuran jerami dengan larutan urea

5. Timbangan merk NEO CAHAYA ADIL TM15, kapasitas 10 kg, 

kepekaan 0,5

6. Plastik polybag

7. Tali untuk mengikat jerami

8. Bahan kimia dan peralatan yang digunakan antara lain:

a.  Analisis kecernaan secara in vitro berdasarkan metode Tilley dan Terry 

(1963) yang dimodifikasi oleh Van der Meer (1980)
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Bahan kimia: cairan rumen, gas CO2, larutan McDougall, pepsin 5%, 

HCl 20%.

Peralatan untuk mengambil cairan rumen: termos air panas, 

thermometer, kain saring.

Peralatan untuk pengukuran kecernaan secara in vitro: tabung 

fermentor, pipet 5 ml, crucible, waterbath,  karet penyumbat, termos, 

sendok sampel, pompa hisap, erlenmeyer 1000 ml ; 2000 ml, stirrer,  

hotplate, beaker glass 1000 ml, inkubator, dan kertas saring whatman

3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kekompok (RAK) pola Tersarang dengan 7 perlakuan dan 3 kali penggantian 

cairan rumen sebagai kelompok dengan lama pencelupan selama 5 menit dan 

penyemprotan dilakukan sampai larutan urea habis dan kemudian disimpan 

selama 7 hari. Adapun kombinasi perlakuan dalam penelitian ini adalah :

M0 : Jerami padi

McL2 : M0 + Urea 2% + Pencelupan

McL4 : M0 + Urea 4% + Pencelupan

McL6 : M0 + Urea 6% + Pencelupan

MsL2 : M0 + Urea 2% + Penyemprotan

MsL4 : M0 + Urea 4% + Penyemprotan

MsL6 : M0 + Urea 6% + Penyemprotan

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan sampel
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Jerami dengan berat 2 kg dari berat basah dipotong-potong dengan ukuran 

5 cm, kemudian dicetak dalam blok.

2. Perlakuan celup

Setelah jerami dipotong-potong dan dicetak, kemudian jerami yang 

berbentuk blok tersebut dilakukan perlakuan celup dengan menggunakan 

air sebanyak 50 liter dan urea sebanyak 2%, 4%, dan 6% dari banyaknya 

air tesebut. Jerami blok di celupkan selama 5 menit dan kemudian 

disimpan pada plastik polybag secara tertutup selama 7 hari.

3. Perlakuan semprot

Setelah jerami dipotong-potong dan dicetak, kemudian jerami yang 

berbentuk blok tersebut dilakukan perlakuan semprot dengan 

menggunakan air sebanyak 2 liter dan urea sebanyak 2%, 4%, dan 6% dari 

banyaknya jerami. Jerami blok disemprot sampai larutan urea habis dan 

kemudian disimpan pada plastik polybag secara tertutup selama 7 hari.

4. Analisis proksimat

Setelah 7 hari, sampel dikeringkan dalam oven 60-70 oC kemudian 

digiling sampai ukuran 1 mm. Dilakukan analisis proksimat untuk 

mengetahui kandungan BK, PK, LK, SK, Abu.  Prosedur kerja analisis 

proksimat dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai 5.

5. Pengukuran kecernaan secara in vitro

Pengukuran KcBK dan KcBO secara in vitro berdasarkan metode Tilley 

dan Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van der Meer (1980). Prosedur 
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kerja pengukuran KcBK dan KcBO secara in vitro dapat dilihat pada 

Lampiran 6.  

3.4. Variabel Penelitian

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah:

1. Kandungan nutrien jerami padi tanpa perlakuan dan jerami padi setelah 

perlakuan

2. Degradasi BK dan BO

3. Kecernaan BK dan BO secara in vitro.

3.5. Analisis Statistik

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dalam 

RAK pola Tersarang sebagai berikut:

Yij = μ + τi + βj + εij

Keterangan:
Yij      = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j
µ = Nilai tengah umum
ßj = Pengaruh pada kelompok ke-j
τi = Pengaruh pada perlakuan ke-i
εij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j

Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata diantara perlakuan,

dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan untuk mengetahui perbedaan pengaruh pada 

masing-masing perlakuan (Yitnosumarto, 1993).
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3.6. Jadwal Penelitian

Tabel 2. Matriks rencana pelaksanaan penelitian

Kegiatan
Bulan ke-

1 2 3 4 5 6

Pengajuan judul

Proposal penelitian

Seminar proposal

Pelaksanaan penelitian

Penulisan laporan skripsi 

Revisi laporan skripsi

Ujian skripsi
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan Nutrien Jerami Padi

Jerami padi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jerami padi 

varietas Luk Ulo yang di peroleh dari Udan Awu Blitar, adapun kandungan 

nutrien dari jerami padi sebelum dan setelah perlakuan disajikan pada Tabel 

2 sebagai berikut.

Tabel 2. Kandungan nutrien pada masing-masing perlakuan sebelum dan 
setelah amoniasi

Perlakuan BK
Kandungan Nutrien (%BK)

Level Abu PK LK SK

M0 - 90,30 13,35 6,97 1,91 35,07
Mc L2 92,24 24,10 7,88 1,55 34,46

L4 92,68 20,10 8,75 1,94 33,46
L6 91,04 23,90 8,88 1,58 33,45

Ms L2 92,59 20,64 7,65 1,43 33,80
L4 93,93 18,69 8,28 1,59 33,76
L6 93,72 16,37 8,85 1,84 33,05

Sumber : Analisa proksimat Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang (2010)

Berdasarkan hasil analisis laboratorium dapat di ketahui bahwa 

kandungan bahan pakan yang di analisis secra proksimat menunjukkan hasil

bahwa kandungan BK jeami padi pada perlakuan mengalami peningkatan 

setelah di amoniasi, hal ini kemungkinan disebabkan pengaruh aktivitas 

urease dalam mengubah urea dan air menjadi senyawa lain sehingga terjadi 

sebagian senyawa tersebut mengalami penguapan dan sebagian besar 

terbuang bebas sehingga BK jerami padi menjadi lebih tinggi.
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Proses urea amoniasi dapat meningkatkan PK jerami padi, hal ini 

disebabkan karena N dalam urea sebagian tertahan pada jaringan sel jerami 

padi yang pada akhirnya meningkatkan kandungan PK jerami padi. .

Sundstl dan Coxworth (1984) mengemukakan bahwa urea amoniasi dapat 

meningkatkan kandungan PK kerena urea selain dapat digunakan sebagai 

sumber amonia juga mengandung nitrogen, satu kilogram urea setara 

dengan 2,88 kg protein kasar karena urea mengandung 46% N.

4.2 Pengaruh Jenis Metode Terhadap Degradasi BK dan BO (%) di Dalam 
Rumen Serta KcBK dan KcBO (%) Secara In Vitro.

Pengaruh jenis metode terhadap degradasi BK dan BO di dalam 

rumen serta KcBK dan KcBO secara in vitro pada jerami padi disajikan 

pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Rataan nilai degradasi BK dan BO di dalam rumen serta rataan 
nilai KcBK  dan KcBO secara in-vitro.

Jenis 
Metode

Degradasi 
BK (%)

Degradasi 
BO (%)

Kecernaan 
BK (%)

Kecernaan 
BO (%)

M0 24,71 ± 1,64a 34,69 ± 1,44a 40,72 ± 0,41a 51,35 ± 0,46a

Mc 38,45 ± 1,12a 48,28 ± 1,02a 53,17 ± 0,49a 63,16 ± 0,38a

Ms 35,31 ± 0,25a 44,98 ± 0,75a 51,79 ± 0,48a 61,91 ± 0,46a

Keterangan : a Superskrip pada kolom yang sama menunjukkan adanya 
perbedaan yang tidak nyata (P<0,05)

Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil analisis statistik 

penggunaan metode celup dan metode semprot dalam pembuatan jerami 

padi amoniasi memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) 

terhadap degradasi BK dan BO dalam rumen serta pada KcBK dan KcBO.. 

Namun secara numerik jerami padi tanpa perlakuan ada kecenderungan 
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meningkat apabila diperlakukan dengan metode celup dan semprot, 

sedangkan pada metode celup memiliki rataan yang lebih besar daripada 

metode semprot. Rataan nilai degradasi BK dan BO dalam rumen pada 

perlakuan Mc (celup) dan Ms (semprot) dapat dilihat pada Tabel 3.

Besarnya nilai degradasi BK pada M0 tersebut dapat diartikan bahwa 

24,71% dari sampel awal (0,5g) terdegradasi di dalam rumen, sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 75,29%  masuk ke dalam usus halus, untuk nilai 

degradasi BO dapat diartikan juga bahwa 34,69% dari sampel awal (0,5g) 

terdegradasi dalam rumen, sedangkan sisanya (65,31%) masuk ke dalam 

usus halus. Besarnya pakan yang terdegradasi dalam rumen dan yang masuk 

ke dalam usus halus pada Mc dan Ms dapat diartikan sama seperti pada M0. 

Semakin tinggi nilai degradasi, semakin sedikit pakan yang lolos dari 

degradasi rumen. 

Rataan nilai pada KcBK dan KcBO, secara numerik perlakuan Mc

(celup) juga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Ms (semprot).

Masing-masing nilai KcBK dan KcBO pada perlakuan Mc dan Ms dapat 

dilihat pada Tabel 3.

Perlakuan Mc (celup) memiliki nilai yang lebih tinggi daripada Ms

(semprot) disebabkan karena pada pembuatan jerami padi amoniasi dengan 

metode celup, urea yang meresap pada jerami lebih banyak daripada urea 

yang disemprot karena dengan metode semprot banyak urea yang menguap, 

sehingga hanya sedikit urea yang meresap pada jerami padi. Hal ini 
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membuktikan bahwa perlakuan celup pada pembuatan jerami padi amoniasi 

lebih efisien daripada perlakuan semprot.

Peningkatan KcBK dan KcBO serta degradasi BK dan BO dalam 

rumen ini dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa proses urea amoniasi 

berjalan secara optimal, sehingga NH3 yang terbentuk dapat terfiksasi dalam 

jaringan jerami padi dan akhirnya selulosa dan hemiselulosa mudah 

terdegradasi oleh mikroba rumen. Menurut Ikhsan (2007), teknik amoniasi 

dapat meningkatkan nilai nutrisi jerami padi serta urea mampu berperan 

dalam memuaikan serat selulosa. Pemuaian ini memudahkan penetrasi 

enzim selulase dan meningkatkan kandungan protein kasar melalui 

peresapan nitrogen dalam jerami padi. Smith (1984) menjelaskan bahwa 

perlakuan urea amoniasi lebih efektif untuk pemanfaatan limbah pertanian, 

dalam hal ini ketersediaan limbah pertanian limbah pertanian cukup 

melimpah (jerami gandum, jerami padi, batang jagung, millet dan batang 

sorghum.

Diana (2007) juga menjelaskan bahwa amoniasi dapat 

meningkatkan kecernaan BK dan BO, hal ini disebabkan karena urea dapat 

melarutkan sebagian komponen SK termasuk silika yang dapat 

mengakibatka ketersediaan nutrien untuk dicerna semakin tinggi karena urea 

dapat melonggarkan ikatan ligniselulosa sehingga akan meningkatkan 

kecernaan bahan kering, bahan organik dan dinding sel, sehingga 

meningkatkan TDN (Total Digetible Nutrient) dan DE (Digestible Energy). 
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4.3 Pengaruh Level Penggunaan Urea dan Jenis Metode Terhadap 
Degradasi BK dan BO (%) di dalam Rumen

Pengaruh level penggunaan urea dan jenis metode terhadap 

degradasi BK dan BO (%) dalam rumen pada jerami padi disajikan pada 

Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4. Pengaruh level penggunaan urea dan jenis metode terhadap
degradasi BK dan BO (%) dalam rumen

Perlakuan
(Metode)

Degradasi BK
(%)

Degradasi BO
(%)

MsL2 32,39 ± 0,25a 41,44 ± 1,23a

McL2 35,25 ± 1,31b 45,49 ± 0,60b

MsL4 35,58 ± 0,31b 45,62 ± 1,27b

MsL6 37,98 ± 0,18c 47,45 ± 1,18c

McL4 38,34 ± 1,14c 48,01 ± 0,43c

McL6 41,76 ± 0,91d 51,74 ± 0,56d

         Keterangan : a-d Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01)

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa pada semua perlakuan Mc dan 

Ms yang menggunakan L3 memiliki nilai degradasi BK dan BO lebih tinggi 

daripada L1 dan L2, dimana L3 adalah penggunaan urea dengan konsentrasi 

6%. Secara umum Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil analisis statistik 

pengaruh level penggunaan urea dan jenis metode memberikan pengaruh 

yang meningkat sangat nyata (P<0,01) terhadap degradasi BK dan BO di 

dalam rumen. 

Dari data penelitian tersebut, didapatakan bahwa jerami padi 

amoniasi yang degradasinya paling tinggi terdapat pada perlakuan McL6

(perlakuan menggunakan metode celup dengan konsentrasi urea 6%) yaitu 

sebesar (41,76 ± 0,91 %) untuk degradasi BK dan (51,74 ± 0,56 %) untuk 
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degradasi BO. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi level 

penggunaan urea akan memberikan pengaruh terhadap degradasi BK dan 

BO dalam rumen, sedangkan untuk nilai degradasi BK dan BO dalam 

rumen terendah terdapat pada perlakuan MsL2 (perlakuan menggunakan 

metode semprot dengan konsentrasi urea 2%). Nilai degradasi BK dan BO 

pada MsL2 masing-masing adalah (32,39 ± 0,25 %) dan (41,44 ± 1,23 %).

Rendahnya nilai degradasi mungkin disebabkan karena proses urea amoniasi 

tidak berjalan secara optimal sehingga tidak terbentuk amonia untuk 

membebaskan ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa sehingga selulosa 

dan hemiselulosa sulit didegradasi oleh mikroba rumen.

Menurut Sutardi (1978), suplementasi urea akan dapat 

meningkatkan kecernaan dan konsumsi BK, akan tetapi penggunaannya 

harus diimbangi dengan pemberian sumber energi yang mempunyai 

karakteristik mudah difermentasikan sama cepatnya dengan urea, sehingga 

begitu NH3 terbentuk, pada saat itu pula terdapat produk fermentasi asal 

karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi sehingga sintesis asam 

amino protein mikroba dapat terjadi. Tingginya kandungan urea tidak 

disertai dengan tingginya kandungan energi dapat menurunkan kecernaan 

dari pakan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hartutik, dkk 

(1987) bahwa apabila urea yang ditambahkan pada level tinggi maka NH3

yang terbentuk juga tinggi jika keadaan ini tidak diibangi dengan 

ketersediaan karbohidrat mudah terfermentasi yang dapat menghasilkan 

asam keto, memgakibatkan konsentrasi NH3 dalam cairan rumen meningkat 



32

yang selanjutnya akan diikuti dengan peningkatan pH rumen. Kondisi ini 

akan menghambat aktivitas mikroorganisme rumen yang dapat 

menghasilkan enzim pendegradasi BO pakan sehingga menurunkan 

kecernaan BO pakan.

Kecernaan fase enzimatis yang memperlihatkan pola peningkatan 

nilai kecernaan baik KcBK maupun KcBO menggambarkan bahwa bahan 

sampel yang terlindung dari degradasi mikroba pada fase fermentasi, 

tercerna secara proporsional dalam suasana asam (pH 2-3) di dalam 

abomasum (Mirwandhono, 2003). 

4.4 Pengaruh Level Penggunaan Urea dan Jenis Metode Terhadap KcBK 
dan KcBO (%) secara in vitro.

Pengaruh level penggunaan urea dan jenis metode terhadap KcBK

dan KcBO (%) secara in vitro pada jerami padi disajikan pada Tabel 5 

sebagai berikut :

Tabel 5. Pengaruh level penggunaan urea dan jenis metode terhadap KcBK 
dan KcBO (%) secara in vitro

Perlakuan
KcBK

(%)
KcBO

(%)

MsL2 50,15 ± 0,58a 60,49 ± 0,63a

McL2 51,29 ± 0,17b 61,41 ± 0,44b

MsL4 51,62 ± 0,29b 61,75 ± 0,63b

MsL6 52,89 ± 0,93c 62,76 ± 0.41c

McL4 53,60 ± 0,57c 63,49 ± 0,57d

McL6 55,34 ± 0,37d 65,30 ± 0,29e

Keterangan : a-e Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama    
menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01)
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Secara umum Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil analisis statistik 

pengaruh level penggunaan urea dan jenis metode memberikan pengaruh 

yang meningkat sangat nyata (P<0,01) terhadap KcBK dan KcBO (%) pada 

jerami padi amoniasi. Nilai KcBK dan KcBO paling tinggi terdapat pada 

perlakuan McL6, dimana pada perlakuan tersebut pembuatan jerami padi 

amoniasi menggunakan metode celup dengan larutan urea dengan 

konsentrasi tertinggi (6%). Nilai KcBK dan KcBO pada McL6 sabesar 

(55,34 ± 0,37 %) dan (65,30 ± 0,29 %), sedangkan nilai KcBK dan KcBO 

terendah terdapat pada perlakuan MsL2 (perlakuan menggunakan metode 

semprot dengan konsentrasi urea 2%) yaitu sebesar (50,15 ± 0,58 %) dan 

(60,49 ± 0,63 %).

Peningkatan KcBK dan KcBO ini dapat dijadikan sebagai indikasi 

bahwa proses urea amoniasi berjalan secara optimal, sehingga NH3 yang 

terbentuk dapat terfiksasi dalam jaringan jerami padi dan akhirnya selulosa 

dan hemiselulosa mudah terdegradasi oleh mikroba rumen. Hal ini sesuai 

dengan Brownson (2007) yang menyatakan bahwa amoniasi dapat 

meningkatkan kecernaan bahan kering secara in-vitro jerami dari 8% 

menjadi 15% unit, dengan membandingkan struktur jerami sebelum proses 

amoniasi sehingga fermentasi oleh mikroba rumen dapat meningkat. Hal ini 

juga dijelaskan Saadullah, Haque & Dolberg (1981) bahwa amoniasi akan 

meningkatkan KcBK in-vitro jerami padi dari 11% menjadi 15% unit dan 

BO dari 9% menjadi 12% unit. Disebut pula oleh Hadjipanayiotou, et al
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(1997) kecernaan bahan organik meningkat dari 6% menjadi 14,6% unit 

setelah perlakuan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlakuan urea amoniasi dengan metode celup cenderung menghasilkan 

kecernaan in vitro dan degradasi residu jerami padi lebih tinggi 

daripada metode semprot tapi tidak menunjukkan perbedaan yang 

nyata.

2. Semakin tinggi level penggunaan urea akan meningkatkan nilai 

degradasi BK, BO dalam rumen serta nilai KcBK dan KcBO.

3. Nilai degradasi BK dan BO tertinggi tejadi pada McL6 yaitu sebesar 

(38,45 %) dan (48,28 %), sedangkan nilai KcBK dan KcBO tertinggi 

tejadi pada McL6 yaitu sebesar (53,17 %) dan (63,16 %).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk menggunakan 

metode celup dengan konsentrasi urea 6% sebagai metode yang lebih efektif 

dalam meningkatkan kecernaan dan degradasi residu jerami padi.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur pengukuran kadar bahan kering (BK)

Alat-alat:

1. Cawan porselin atau Al-disks

2. Oven 105 oC

3. Eksikator

4. Tang penjepit

5. Timbangan analitis

Cara kerja:

1. Cawan porselin dimasukkan ke dalam oven 105oC selama 1 jam.

2. Cawan diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator (menggunakan tang 

penjepit) selama 1 jam.

3. Menimbang cawan porselin tersebut dengan teliti, misal beratnya A g.

4. Dimasukkan sampel 3-5 g ke dalam cawan porselin, dan ditimbang 

kembali. Misal beratnya B g, kemudian dimasukkan cawan yang berisi 

sampel ke dalam oven 105 oC selama 4 jam.

5. Cawan diambil dengan menggunakan tang penjepit dan dimasukkan ke 

dalam eksikator selama 1 jam, kemudian ditimbang beratnya dengan teliti, 

misal beratnya C g.

Perhitungan:

C - A
Kadar BK =

B – A 
Keterangan: A = Berat cawan porselin (g)

B = Berat cawan porselin + sampel sebelum di oven (g)
C = Berat cawan porselin + sampel setelah di oven 105oC (g)

x 100%
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran kadar bahan anorganik (Abu)

Alat-alat:

1. Tanur 550-600 0C

2. Timbangan analitis

3. Aluminium disks atau cawan porselin

4. Eksikator 

5. Tang Penjepit 

Cara kerja:

1. Mengambil Al- disks dan dimasukkan ke dalam tanur 600 0C selama 1 

jam.

2. Dengan menggunakan tang penjepit Al-disks dimasukkan ke dalam 

eksikator selama 1 jam.

3. Menimbang Al-disks tersebut, misal beratnya A g. Mengambil sampel 

kira-kira 3-5 g dimasukkan ke dalam Al-disks dan ditimbang kembali, 

misal beratnya B g.

4. Dimasukkan Al-disks yang berisi sampel ke dalam tanur 600 0C sampai 

warna berubah menjadi putih atau berubah menjadi abu. Tidak boleh 

terdapat warna hitam (kira-kira selama 4 jam).

5. Al-disks diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator (dengan 

menggunakan tang penjepit), didiamkan selama 1 jam kemudian 

ditimbang dengan teliti (misal beratnya C g).
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Perhitungan:
C - A

Kadar Abu =
B - A 

Keterangan: A = Berat cawan porselin setelah di tanur 600 oC (g)
B = Berat cawan porselin + sampel (g)
C = Berat cawan porselin + sampel setelah di tanur 600 oC (g)

x 100%
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran kadar protein kasar (PK)

Alat-alat:

1. Kertas minyak 6. Beaker glass 300 ml

2. Timbangan analitis 7. Gelas ukur 5 ml atau dispenser

3. Labu didih Kjeldahl 50 ml 8. Alat destilasi

4. Erlenmeyer 300 ml 9. Buret 50 ml

5. Pipet volume 25 ml atau dispenser

Bahan yang digunakan:

1. Katalisator 5. Indikator mix

2. H2SO4 pekat 6. NaOH 40%

3. Aquadest 7. NaOH 0,1 N

4. H2SO4 0,1 N 8. Batu didih

Cara kerja:

1. Destruksi

a. Menimbang kertas minyak, misal beratnya A g. Mengambil sampel 

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

g bahan yang mengandung protein tinggi, tuangkan dalam kertas 

minyak dan timbang kembali, misal beratnya B g. Memasukkan 

sampel (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 dan dibiarkan menjadi dingin.
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d. Ditambahkan 60 ml (dibagi 4 kali), kocok dan dimasukkan larutan ke 

dalam tabung destilasi Buchi 300 ml.

2. Destilasi

a. Mengambil beaker glass 300 ml, diisi dengan H2SO4 0,1 N sebanyak 

25 ml dengan menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes indikator 

mix hingga warna berubah menjadi ungu. Kemudian diletakkan beaker 

glass di bawah ujung alat destilasi (ujung alat destilasi harus masuk ke 

dalam cairan penampung agar tidak ada NH3 yang hilang).

b. Untuk destilasi, pasang tabung destilasi pada alat, kemudian 

tambahkan 20 ml NaOH 40% dengan cara menekan tombol NaOH dan 

tombol start. Destilasi berlangsung ± 3 menit. Selama destilasi tetap 

berwana ungu.

3. Titrasi

a. Beaker glass yang berisi hasil destilasi kemudian dititrasi dengan 

NaOH 0,1 N sampai warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah 

NaOH untuk titrasi C ml.

b. Membuat blanko, caranya sama tetapi tidak menggunakan sampel 

(misal untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1 N)  

Perhitungan:

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

                       B - A 

Keterangan: A = Berat kertas minyak (g)
B = Berat kertas minyak + sampel (g)
C = Jumlah NaOH untuk titrasi (ml)
D = Jumlah NaOH untuk blanko (ml)

x 100%



45

Lampiran 4. Prosedur pengukuran kadar serat kasar (SK)

Alat-alat:

1. Timbangan analitis 7. Pompa vacum

2. Kertas minyak 8. Oven 140 0C

3. Beaker glass 9. Eksikator

4. Gelas ukur 10. Tanur 550-600 0C

5. Cawan filtrasi 11. Tang penjepit

6. Alat untuk mendidihkan

Bahan yang digunakan:

1. H2SO4 0,3 N 5. Aquadest panas

2. NaOH 1,5 N 6. HCl 0,3 N

3. EDTA 7. Aceton

4. Pasir bersih dan batu didih

Cara kerja:

1. Menimbang kertas minyak, misal beratnya A g. Mengambil sampel kira-

kira 1 g ditaruh diatas kertas minyak dan ditimbang kembali, misal 

beratnya B g. Sampel (kertas minyak tidak diikutkan) dituangkan ke dalam 

beaker glass khusus untuk analisis serat kasar dan ditambahkan  H2SO4

0,3 N sebanyak 50 ml dengan menggunakan gelas ukur kemudian 

dididihkan selama 30 menit.

2. Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan dididihkan 

lagi selama 25 menit tepat.
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3. Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 g EDTA, kemudian dididihkan lagi 

selama 5 menit tepat.

4. Tombol pemanas dimatikan dan mengambil beaker glass.

5. Disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah diisi dengan pasir.

6. Membersihkan beaker glass dengan aquades panas sesedikit mungkin

sampai semua larutan masuk ke dalam cawan filtrasi.

7. Lalu ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N kemudian didiamkan selama 1 menit 

dan dihisap dengan pompa vacum.

8. Ditambahkan dengan 10 ml aquadest panas (sampai 5 kali).

9. Kemudian ditambahkan 10 ml aceton dan dihisap dengan pompa vacum.

10. Ditambahkan 40 ml aceton, didiamkan selama 1 menit kemudian dihisap 

sampai kering.

11. Selanjutnya di oven pada suhu 140 0C selama 1,5 jam, kemudian 

dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti 

(beratnya C g).

12. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur 550-600 0C selama 2 jam, 

dikeluarkan dengan tang penjepit dan dimasukkan kembali ke dalam 

eksikator. Didiamkan selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya 

D g).

Perhitungan:

   C - D
Kadar Serat  =

   B - A 

Keterangan: A = Berat kertas minyak (g)
B = Berat kertas minyak + sampel (g)
C = Berat beaker glass setelah di oven (g)
D = Berat beaker glass setelah di tanur (g)

x 100%
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Lampiran 5. Prosedur pengukuran kadar lemak kasar (LK)

Alat-alat:

1. Alat ekstraksi Goldfish 6. Beaker glass khusus untuk lemak

2. Gelas ukur 7. Alat porselin atau selongsong S

3. Oven vacum 80 0C 8. Eksikator

4. Timbangan analitis 9. Tang penjepit

5. Kertas saring 10. Oven 105 0C

Bahan yang digunakan:

1. n-hexan

2. Batu didih

Cara kerja:

1. Beaker glass yang sudah diberi 2-3 buah batu didih dimasukkan ke dalam 

oven dengan suhu 105 0C selama 1 jam.

2. Mengambil beaker glass dan dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 

jam.

3. Menimbang kertas saring bebas abu, misal A g. Mengambil sampel kira-

kira 3-5 g taruh diatas kertas saring dan ditimbang kembali, misal beratnya 

B g. Sampel dibungkus dengan menggunakan kertas saring kemudian 

sampel dimasukkan ke dalam alat porselin atau selongsong S.

4. Mengambil beaker glass khusus untuk analisa lemak dari eksikator dan 

ditimbang, misal beratnya C g. Beaker glass di isi dengan 50 ml n-hexan 

dengan menggunakan gelas ukur.
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5. Kemudian beaker glass dan alat porselin atau selongsong S dipasang ke 

alat ekstraksi Goldfish, dan diekstraksi selama 4 jam.

6. Mengambil alat porselin atau selongsong S dengan sampel dan diganti 

dengan labu khusus untuk mengumpulkan hexan lagi, sampai hexan dalam 

beaker glass tinggal sedikit saja.

7. Beaker glass yang telah berisi lemak dimasukkan ke dalam oven vacum 80 

0C. Lalu dihisap udara dari oven dan beaker glass di oven selama 1,5 jam.

8. Beaker glass dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam, dan ditimbang 

dengan teliti, misal beratnya D g.

Perhitungan:

   D - C
Kadar Lemak =

   B - A 

Keterangan: A = Berat kertas saring (g)
B = Berat kertas saring + sampel (g)
C = Berat beaker glass (g)
D = Berat beaker glass yang berisi lemak (g)

x 100%
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Lampiran 6. Prosedur pengukuran kecernaan secara in vitro

Pengukuran kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik (KcBO) 

secara in vitro berdasarkan metode Tilley dan Terry (1963) yang dimodifikasi 

oleh Van Der Meer (1980) adalah sebagai berikut: 

Alat-alat:

1. Tabung fermentor 8.  Pipet 5 ml

2. Crucible 9.  Waterbath

3. Karet penyumbat 10. Termos

4. Sendok sampel 11. Pompa hisap

5. Erlenmeyer 1000 ml ; 2000 ml 12. Stirer

6. Inkubator 13. Hotplate

7. Beaker glass 1000 ml 14. Kertas saring whatman

Bahan yang digunakan:

1. Gas CO2

2. Larutan McDougall

3. Cairan rumen

4. Pepsin 5%

5. HCl 20%

Cara kerja:

1. Mempersiapkan larutan buffer McDougall’s yang mempunyai komposisi 

sama dengan saliva. Komposisi larutan tersebut terdiri dari: NaHCO3

15,58 g; Na2HPO4.12 H2O 7,44 g; NaCl 0,75 g; dan KCl 0,91 g dilarutkan 

dalam aquades sampai volume 320 liter. Larutan MgCl 6% 3,2 ml, CaCl 
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4% 3,2 ml, dan larutan buffer McDougal’sl dimasukkan dalam storage 

flask yang berstirer, ditempatkan di atas pemanas dan dialiri dengan gas 

CO2.

2. Mengambil cairan rumen yang telah disaring menggunakan kain 

dipindahkan ke dalam storage flask yang telah berisi larutan buffer dengan 

perbandingan buffer dan cairan rumen 4 : 1. Kondisi cairan ini harus 

berada dalam suhu 38-39 oC dengan pH 6,9-7,0.

3. Menimbang sampel kering udara sebanyak ± 0,5 g, dimasukkan ke dalam 

tabung fermentor. Kemudian disimpan dalam inkubator 38-39 oC (± 1 hari

sebelum pelaksanaan.

4. Mencampurkan cairan rumen dan larutan buffer sebanyak 50 ml, 

dimasukkan ke dalam tabung fermentor yang sudah berisi sampel 0,5 g 

dan tabung fermentor untuk blanko (tanpa sampel) dengan menggunakan 

dispenser. Selanjutnya, segera ditutup dengan menggunakan sumbat karet 

yang dilapisi dengan bunsen. Sebelum ditutup terlebih dahulu dialiri 

dengan gas CO2.

5. Tabung-tabung fermentor diletakkan dalam inkubator 39 oC selama 48 jam 

dan dikocok setiap 4 jam sekali.

6. Setelah 48 jam tabung fermentor dikeluarkan dari inkubator dan direndam 

dalam air es untuk menghentikan aktifitas mikroba, kemudian disentrifuge 

dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit.

7. Tabung yang berisi residu diisi kembali dengan 50 ml larutan HCl-pepsin 

dengan cara memasukkan 4 g pepsin ke dalam erlenmeyer 1000 ml, 
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kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit HCl 37% sambil dikocok 

sampai volume 1 liter dan ditambah aquades sampai 1000 ml.

8. Tutup tabung menggunakan karet penyumbat tanpa dilapisi bunsen, 

diletakkan kembali dalam inkubator dengan suhu 39 oC.

9. Selanjutnya larutan dalam tabung disaring menggunakan kertas saring 

whatman bebas abu 41 Ø3, kemudian residu dikeringkan dalam oven 105

oC selama 5 jam. Setelah itu, didinginkan dalam eksikator selama 1 jam 

dan ditimbang.

10. Selanjutnya cawan yang berisi residu dimasukkan ke dalam tanur 550 oC 

selama 2 jam atau sampai warna putih, kemudian didinginkan dalam 

eksikator dan ditimbang.

11. Kecernaan BK dan BO secara in vitro dihitung dengan cara sebagai 

berikut:

      BK awal (g) – (BK residu (g) – BK blanko)
KcBK% =

              BK awal (g)
x 100%

      BO awal (g) – (BO residu (g) – BO blanko)
KcBO% =

              BO awal (g)

Keterangan: 

BK sampel = Berat awal x BK sampel
BK residu = (Berat cawan + residu setelah dioven 105 oC) –

(Berat cawan + kertas saring) 
BK blanko = BK residu – {(berat cawan + residu setelah di tanur 550 oC) –

   (berat cawan)}
BO sampel = BK sampel x % BO sampel
BO residu = BK residu – residu setelah di tanur 550 oC
BO blanko = BK residu – residu blanko setelah di tanur 550 oC

x 100%
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Lampiran 7. Contoh Perhitungan Analisis Ragam dalam Rancangan Acak 

Kelompok (RAK).

Konsentrasi 
P0 (0%) P1 (20%) P2 (30%) P3 (40%)

Jenis daging D1 D2 D1 D2 D1 D2 D1 D2
46,8
45,2
46,1

Kelompok 1
2
3

5,8
5,8
5,8

5,3
5,6
5,8

5,7
5,8
5,8

6,5
5,3
5,6

5,9
5,7
5,8

5,9
5,4
5,7

5,8
5,7
5,7

5,9
5,9
5,9

17,4 16,7 17,3 17,4 17,4 17,0 17,2 17,7

34,1 34,7 34,2 34,9 138,1

FK = 

2
a

1i

b

1j

r

1k
ijk

r x b x a

X 








  

= 
 

3 x 2 x 4

138,1 2

=  794,650

JKTotal = 
  

a

1i

b

1j

r

1k

2
ijkX - FK = (5,82 + … + 5,92) – 794,650

                  = 1,23

JKKelompok = 
a x b

X
r

k

a

i

b

j
ijk  

  









1

2

1 1
- FK 

     = 
2 x 4

46,145,246,8 222 
- 794,650

     = 0,16
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JKkonsentrasi jahe = 
b x r

X
a

i

b

j

r

k
ijk  

  









1

2

1 1
- FK 

= 34,12 + 34,72 + 34,42 + 34,92  
_  794,650

         2 x 3

= 
6

4768,27
- 794,650

                        = 0,06

JK P (K) = 

2

1 1
)(

r

X
b

j

r

k
kji 

 










-

2

1 1
)(

b x r

X
b

j

r

k
kji 








 

                             =
2222

3

7,172,17...7,164,17  - 
2

3.2

1,34


2

3.2

7,34


2

3.2

4,34 2

3.2

9,33

            = 794,863 – 2794,7

= 0,163

JKGalat = JKTotal – ( KKelompok  + JKKonsentrasi + JK P (K) )

           = 1,84  – (0,16 + 0,06 + 0,163)

            = 0,847

Sk db Jk KT Fhitung 5% 1%
Kelompok 2 0,16 0,08 0,195 3,74 6,51
Konsentrasi 3 1,23 0,41 10,25 3,34 5,56
Daging 
dalam
konsentrasi

4 0,163 0,040 0,66 3,11 5,03

Galat 14 0,847 0,060
Total 23
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BNT  5%, =  t0.05 (14) x dagingeniskelompok.j2KTGalat /

                 =        2,14 x 0,060/6x2

                 = 0,030

Konsentrasi Pengaruh penambahan jahe

P0 (0%) 34,1/6= 5,68 a

P2 (30%) 34,2/6= 5,7 ab

P1 (20%) 34,7/6= 5,8 b

P3 (40%) 34,9/6= 5,81 b
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Lampiran 8. Analisa statistik KcBO dalam rumen

Jenis 
Metode

Level
Kelompok Jumlah

Rata2 Sd
1 2 3

M1
L2 46,49 44,17 46,23 136,88 45,63 1,27
L3 48,78 46,51 47,08 142,38 47,46 1,18
L4 51,65 52,35 51,25 155,25 51,75 0,56

Jumlah 146,92 143,03 144,56 434,51 144,84 1,96
L2 41,81 40,06 42,44 124,31 41,44 1,23

M2
L3 45,72 44,81 45,95 136,47 45,49 0,60
L4 47,51 48,30 48,21 144,02 48,01 0,43

Jumlah 135,04 133,17 136,59 404,80 134,93 1,71

FK = 39134,90
JK TOTAL =     184,94
JK KELOMPOK =         3,24

JK LEVEL-M1 =       59,25

JK LEVEL-M2 =       65,89
JK JENIS METODE =       49,03
JK LEVEL-METODE =     125,15
JK GALAT =        7,52

Tabel analisis ragam

SK db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01
Jenis Metode 1 49,0331 49,03312053 1,5672 4,75 9,33
Level-metode 4 125,1469 31,28673487 49,932 3,26 5,41

Galat 12 7,5190 0,626581777
Total 17

F hit < F5 % berarti jenis metode tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap degradasi BO dalam rumen

F hit > F1% berarti level tersarang pada jenis metode memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata terhadap degradasi BO dalam rumen
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Lampiran 8. Lanjutan

Uji lanjutan Duncan

SE 0,3232
2 3 4 5 6

JND 1% 4.32 4,55 4,68 4,76 4,81
JNT 1% 1,3960 1,4704 1,5124 1,5382 1,5544

Perlakuan Rata2 Notasi

MsL2 41,44 a

MsL4 45,49 b

McL2 45,63 b

McL4 47,46 c

MsL6 48,01 c

McL6 51,75 d
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Lampiran 9. Analisa statistik KcBK dalam rumen

Jenis 
Metode

Level
Kelompok

Jumlah Rata2 Sd
1 2 3

M1
L2 35,52 33,82 36,41 105,76 35,25 1,31
L3 38,71 37,05 39,24 115,01 38,34 1,14
L4 40,96 42,74 41,58 125,28 41,76 0,91

JUMLAH 115,19 113,62 117,23 346,04 115,35 1,81
L2 32,57 32,50 32,10 97,16 32,39 0,25

M2
L3 35,59 35,88 35,26 106,73 35,58 0,31
L4 37,77 38,02 38,13 113,93 37,98 0,18

Jumlah 105,93 106,39 105,49 317,81 105,94 0,45

FK                                = 24483,3544
JK TOTAL                   = 163,0553
JK KELOMPOK          = 0,6184

JK LEVEL-M1                     = 63,5724

JK LEVEL-M2                     = 47,1363
JK JENIS METODE   = 44,2571
JK LEVEL-METODE   = 110,7087
JK GALAT                   = 7,4711

Tabel analisis ragam

SK db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01
Jenis Metode 1 44,2571 44,25707811 1,5990 4,75 9,33
Level-metode 4 110,7087 27,67717812 44,455 3,26 5,41

Galat 12 7,4711 0,622592272
Total 17

F hit < F5 % berarti jenis metode tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap degradasi BO dalam rumen

F hit > F1% berarti level tersarang pada jenis metode memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata terhadap degradasi BO dalam rumen
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Lampiran 9. Lanjutan

Uji lanjutan Duncan

SE 0,3221
2 3 4 5 6

JND 1% 4,32 4,55 4,68 4,76 4,81
JNT 1% 1,3916 1,4657 1,5076 1,5333 1,5494

Perlakuan Rata2 Notasi

MsL2 32,39 a

McL2 35,25 b

MsL4 35,58 b

MsL6 37,98 c

McL4 38,34 c

McL6 41,76 d
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Lampiran 10. Analisa statistik KcBO setelah HCl – Pepsin

Jenis 
Metode

Level
Kelompok

Jumlah Rata2 Sd
1 2 3

M1
L2 61,90 61,32 61,03 184,24 61,41 0,44
L3 62,39 62,68 63,20 188,28 62,76 0,41
L4 65,48 64,96 65,45 195,89 65,30 0,29

JUMLAH 189,77 188,96 189,68 568,41 189.47 0,44
L2 60,63 60,56 60,29 181,48 60,49 0,18

M2
L3 62,12 62,10 61,03 185,25 61,75 0,63
L4 64,14 63,27 63,05 190,46 63,49 0,57

Jumlah 186,89 185,93 184,37 557,19 185,73 1,27

FK                                  = 70388,0917
JK TOTAL                     = 46,2909
JK KELOMPOK           = 0,5878

JK LEVEL-M1                   = 23,3416

JK LEVEL-M2                   = 13,5502
JK JENIS METODE      = 6,9973
JK LEVEL-METODE    = 36,8918
JK GALAT                     = 1,8140

Tabel analisis ragam

SK db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01
Jenis Metode 1 6,9973 6,997329 0,7587 4,75 9,33
Level-metode 4 36,8918 9,222954 61,011 3,26 5,41

Galat 12 1,8140 0,151168
Total 17

F hit < F5 % berarti jenis metode tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap KcBO 

F hit > F1% berarti level tersarang pada jenis metode memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata terhadap KcBO
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Lampiran 10. Lanjutan

Uji lanjutan Duncan

SE 0,1587
2 3 4 5 6

JND 1% 4,32 4,55 4,68 4,76 4,81
JNT 1% 0,6857 0,7222 0,7428 0,7555 0,7635

Perlakuan Rata2 Notasi

MsL2 60,49 a

McL2 61,41 b

MsL4 61,75 b

McL4 62,76 c

MsL6 63,49 d

McL6 65,30 e
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Lampiran 11. Analisa statistik KcBK setelah HCl – Pepsin

Jenis 
Metode

Level
Kelompok

Jumlah Rata2 Sd
1 2 3

M1
L1 51,18 51,21 51,49 153,87 51,29 0,17
L2 52,27 52,43 53,96 158,67 52,89 0,93
L3 55,74 55,27 55,01 166,03 55,34 0,37

JUMLAH 159,19 158,91 160,46 478,57 159,52 0,83
L1 50,70 49,54 50,22 150,46 50,15 0,58

M2
L2 51,63 51,33 51,91 154,87 51,62 0,29
L3 53,54 54,20 53,06 160,80 53,60 0,57

Jumlah 155,87 155,07 155,19 466,13 155,38 0,44

FK                                  = 49580,2521
JK TOTAL                     = 55,0942
JK KELOMPOK           = 0,2406

JK LEVEL-M1                    = 24,9857

JK LEVEL-M2                  = 17,9351
JK JENIS METODE     = 8,6000
JK LEVEL-METODE   = 42,9208
JK GALAT                    = 3,3329

Tabel analisis ragam

SK db JK KT F Hit F 0.05 F 0.01
Jenis Metode 1 8,6000 8,599951 0,8015 4,75 9,33
Level-metode 4 42,9208 10,7302 38,634 3,26 5,41

Galat 12 3,3329 0,27774
Total 17

F hit < F5 % berarti jenis metode tidak memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap KcBK 

F hit > F1% berarti level tersarang pada jenis metode memberikan pengaruh yang 

berbeda sangat nyata terhadap KcBK
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Lampiran 11. Lanjutan

SE 0,2152
2 3 4 5 6

JND 1% 4,32 4,55 4,68 4,76 4,81
JNT 1% 0,9295 0,9789 1,0069 1,0241 1,0349

Perlakuan Rata2 Notasi

MsL2 50,15 a

McL2 51,29 b

MsL4 51,62 b

McL4 52,89 c

MsL6 53,60 c

McL6 55,34 d
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