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ABSTRACT

THE EFFECT OF LYSINE PROTECTION USING
CONDENSED TANNIN (CT) ON IN VITRO

GAS PRODUCTION AND AMMONIA CONCENTRATION

The research was carried out at the Animal Nutrition Laboratory of
Animal Husbandry Faculty of Brawijaya University starting from September 2009
until October 2009. The purpose of this research were to evaluate the effects of
lysine protection using condensed tannin (CT) on in vitro gas production and
ammonia concentration as well as to find the optimal level of CT in protecting
lysine amino acid to give the best responses of gas production and ammonia
concentration.

Material used the research were lysine (l-lysine) and tannin (mimosa
extract powder). The treatments were P0: lysine;  P1: lysine + 6% tannin ; P2:
lysine + 8% tannin; P3 : lysine + 10% tannin. All materials were incubated for 2,
4, 8, 16, 24, 36, 48 and 72 hours while ammonia concentration was incubated for
24 hours.

The results of the research showed that treatment have most significant
effect (p<0.01) on in vitro gas production and ammonia concentration. The
treatment of P3 had the lowest gas production (5.57 ml/500 mg DM). The highest
gas production was P0 (8.92 ml/500 mg DM). The treatment of P3 have the lowest
value of ammonia concentration for 24 hours incubation was 3.35 mg/ 100 ml,
respectively P0 have the highest value of ammonia concentration was 5.34 mg/
100 ml.

Based on research result suggested furthermore research about in vivo
research to protected lysine using CT.

Keyword: lysine, condensed tannin (CT), in vitro gas production, ammonia
concentration
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RINGKASAN

PENGARUH PERLINDUNGAN ASAM AMINO LISIN
DENGAN CONDENSED TANNIN (CT) TERHADAP
PRODUKSI GAS DAN KONSENTRASI AMONIA

SECARA IN VITRO

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang mulai bulan September 2009
sampai Oktober 2009.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perlindungan asam
amino lisin dengan menggunakan CT terhadap produksi gas dan konsentrasi NH3

secara in vitro dan mengetahui tingkat penggunaan CT yang optimal untuk
melindungi asam amino lisin dari degradasi oleh mikroba didalam rumen.

Materi penelitian yang digunakan adalah lisin (l-lisin) dan tanin (serbuk
mimosa). Metode yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan empat perlakuan dan tiga kali pengambilan cairan rumen sebagai
kelompok. P0 : lisin, P1 : lisin + 6% CT, P2 : lisin + 8% CT, P3 : lisin + 10% CT.
Keempat perlakuan tersebut diamati produksi gas waktu inkubasi 2, 4, 8, 16, 24,
36, 48 dan 72 jam dan konsentrasi NH3 pada masa inkubasi 24 jam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi gas secara in vitro antar
perlakuan berbeda sangat nyata (p<0,01). Perlakuan P3 memiliki produksi gas
yang paling rendah yaitu 5,57 ml/500 mg BK. Nilai produksi gas yang tertinggi
pada P0 yaitu 8.91 ml/500 mg BK. Nilai konsentrasi amonia terendah pada P3

dengan waktu inkubasi 24 jam yaitu 3,35 mg/ 100 ml, sedangkan nilai konsentrasi
NH3 yang paling tinggi pada P0 5,34 mg/ 100 ml.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi
penambahan tanin maka produksi gas semakin rendah. Produksi gas yang
terendah terdapat pada perlakuan P3 dengan  imbangan l-lisin + 10 % tanin dengan
produksi gas 5.57 ml/ 500 mg BK pada waktu inkubasi 72 jam. Konsentrasi NH3

terendah diperoleh dari perlakuan P3 pada masa inkubasi 24 yaitu 3,35 mg/ 100 ml
cairan rumen.

Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penelitian
in vivo untuk perlindungan asam amino lisin dengan senyawa CT.

Kata kunci : lisin, condensed tannin (CT), produksi gas in vitro, konsentrasi iNH3
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor pembatas tingkat produktivitas ternak ruminansia adalah

tidak terpenuhinya kebutuhan nutrien berupa protein oleh ternak yang

bersangkutan. Ruminansia dapat memenuhi kebutuhan proteinnya dari dua

sumber, yakni protein asal pakan dan protein mikroba. Ørskov dan Ryle (1990)

menyatakan bahwa mikroba rumen mempunyai peranan penting karena pakan

yang masuk dalam rumen akan didegradasi menjadi produk metabolis yang

sederhana untuk dimanfaatkan oleh mikroba yaitu amonia (NH3) sebagai sumber

N dan Volatile Fatty Acids (VFA) yaitu asam asetat, asam propionat dan asam

butirat sebagai sumber energi yang digunakan oleh ternak ruminansia.

Kejadian yang terpenting dari proses degradasi protein di dalam rumen

ialah ketersediaan nitrogen bagi pertumbuhan mikroba yang berperan dalam

penyediaan protein di dalam usus halus. Poncet, Michalet-Doreau, McAllister

and Remond (1995) menyebutkan bahwa protein mikroba rata-rata memberikan

kontribusi sebesar 59 % dari asam amino yang masuk ke usus halus. Asam amino

pakan yang lolos degradasi akan melengkapi kebutuhan asam amino bagi ternak

untuk berproduksi secara optimum. Dengan demikian pasokan asam amino bagi

ternak ruminansia tergantung pada protein pakan yang lolos degradasi di dalam

rumen dan protein mikroba yang terbentuk sebagai hasil fermentasi di dalam

rumen (Wallace, 1994). Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang

dalam pelarut air bersifat basa. Lisin mempunyai rumus kimia C6H14N2O2 dan

merupakan asam amino esensial. Asam amino disebut esensial bagi suatu spesies
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apabila spesies tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri

atau selalu kekurangan asam amino tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini,

spesies itu harus memasoknya dari makanan (Anonimus, 2009a).

Salah satu upaya untuk melindungi protein pakan dari degradasi mikroba

rumen adalah dengan menggunakan senyawa tanin yang terkondensasi atau yang

disebut condensed tannin (CT), secara kimia tanin sangat komplek dan biasanya

dibagi kedalam dua grup, yaitu hydrolizable tannin dan condensed tannin.

(Anonimus, 2009b). Senyawa CT banyak di dapatkan dari ekstraksi tanaman,

salah satunya adalah tanaman Mimosa (Mimosa invisa). Tanaman ini

mengandung CT cukup tinggi sehingga hasil ekstraksi kulitnya menjadi bahan

baku penyamakan kulit untuk proses tanning. Kandungan CT ekstrak Mimosa

dapat mencapai 20,64% (Rosdianto, 2000), bahkan sampai 50,69%

(Mashudi,1996). Mcleod (1974) menyatakan bahwa tanin yang terkondensasi

mengikat protein lebih kuat daripada mengikat polimer kabohidrat. Ikatan

komplek CT-protein adalah ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus karboksil

tanin dengan ikatan peptida yang sangat labil pada kisaran pH < 3,0 dan pH >8.0

(Jones dan Mangan,1977). Artinya dalam kondisi di rumen ikatan CT-protein

sangat stabil dan menjadi labil saat tiba di abomasum, sehingga potensi ini bisa

digunakan sebagai strategi proteksi protein untuk mendapatkan nilai by pass

protein yang tinggi.

Asam amino merupakan senyawa organik yang merupakan satuan

penyusun  protein yang mempunyai gugus amino dan karboksilat. Oleh karena

itu asam amino mempunyai sifat asam maupun basa (Anonimus, 2009c).

Penelitian tentang proteksi protein menggunakan CT telah banyak dilakukan dan
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terbukti mampu menurunkan tingkat degradasi protein di dalam rumen.

Barry dan Forss (1983) menyimpulkan bahwa imbangan antara protein : CT yang

terbaik adalah 11 : 1 sampai 16 : 1.

Produksi gas dapat digunakan sebagai alat prediksi nilai nutrisi pakan.

(Menke dan Steingass, 1988). Bahan pakan yang mempunyai produksi gas tinggi

menunjukkan bahwa BO yang difermentasi oleh mikroba rumen menghasilkan

VFA, sedangkan bahan pakan yang mempunyai produksi gas rendah tetapi

kecernaannya tinggi menunjukkan bahwa BO yang difermentasi oleh mikroba

rumen sebagian besar digunakan untuk kepentingan sintesis protein mikroba.

(Church, 1984).

Konsentrasi Amonia (NH3) dalam cairan rumen merupakan faktor yang

penting dalam menentukan laju sintesis protein mikroba (Satter dan Slyter, 1974).

Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis menjadi peptida oleh aktivitas

enzim mikroba. Sebagian peptida digunakan untuk membentuk protein sel

mikroba dan asam amino. Asam amino diubah menjadi NH3 dan NH3 tersebut

dimanfaatkan mikroba untuk metabolisme tubuh mikroba. Kadar NH3 dalam

rumen tergantung pada kandungan protein pakan (Anonimus, 2008). Kebutuhan

mikroba rumen untuk tumbuh normal yaitu termasuk melakukan sintesis protein

tubuhnya dapat berlangsung apabila konsentrasi NH3 dalam rumen berkisar 5-8

mg/ 100 ml cairan rumen (Satter dan Slyter, 1974).

Penelitian tentang perlindungan asam amino lisin dengan menggunakan

senyawa CT masih belum banyak dilaporkan, sehingga perlu dilakukan penelitian

bagaimana pengaruh perlindungan asam amino lisin dengan menggunakan CT

terhadap produksi gas dan konsentrasi NH3 secara in vitro.
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1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh perlindungan asam amino lisin dengan menggunakan

CT terhadap produksi gas dan konsentrasi NH3 secara in vitro.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh perlindungan asam amino lisin dengan

menggunakan CT terhadap produksi gas dan konsentrasi NH3 secara in vitro.

2. Untuk mengetahui tingkat penggunaan CT yang optimal untuk melindungi

asam amino lisin dari degradasi rumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian ilmiah serta sumber

informasi bagi akademisi dan bagi para peternak tentang pengaruh perlindungan

asam amino lisin dengan berbagai tingkat penggunaan CT terhadap produksi gas

dan konsentrasi NH3 secara in vitro yang nantinya dapat berguna untuk

peningkatan produktivitas ternak.

1.5 Kerangka Pikir

Dalam berbagai situasi pakan, asam amino yang tersedia bagi produksi

ternak sebagian besar berasal dari protein mikroba rumen. Protein mikroba rata-

rata memberikan kontribusi sebesar 59 % dari asam amino yang masuk ke usus

halus (Poncet et al., 1995). Kebutuhan protein ternak ruminansia tergantung pada

protein mikroba dan protein pakan yang lolos dari degradasi pakan dalam rumen

untuk mensuplai asam amino esensial.
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Pasokan asam amino pada ternak ruminansia yang berproduksi tinggi tidak

cukup berasal dari protein mikroba saja, tetapi memerlukan pasokan protein yang

berkualitas tinggi dan tahan degradasi di dalam rumen. Pasokan asam amino

pembatas yang dilindungi dari degradasi dalam rumen perlu dilakukan agar

pemanfaatan pakan serta pencernaan pascarumen tersebut optimal. Piepenbrink,

Overton and Clark (1998) menyatakan bahwa lisin merupakan salah satu asam

amino pembatas yang paling penting untuk sintesis susu dan protein susu selain

methionin. Penambahan lisin sebagai asam amino pembatas yang terlindungi

dapat meningkatkan jumlah penyerapan asam amino untuk sintesis protein susu

(Misciattelli, Kristensen, Vestergaard, Weisbjerg, Sejrsen and Hvelplund, 2003).

Lisin adalah asam amino dengan rumus kimia C6H14N2O2 dan merupakan

asam amino esensial. Asam amino disebut esensial bagi suatu spesies organisme

apabila spesies tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri

atau selalu kekurangan asam amino tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan

tersebut, spesies itu harus memasoknya dari makanan. (Anonimus, 2009c)

Tanin yang terkondensasi mengikat protein lebih kuat daripada mengikat

polimer kabohidrat (Mcleod, 1974). Makkar (2003) menyatakan bahwa tanin

dapat melindungi protein dari degradasi protein di dalam rumen, sehingga

meningkatkan penyerapan asam amino di dalam usus halus dan menyalurkannya

ke dalam darah.

Produksi gas menggambarkan produksi VFA yang mempunyai hubungan

terbalik dengan konsentrasi NH3 yang digunakan untuk sintesis protein mikroba

(Sugoro, Obel, dan Elananingtyas, 2005). Perlindungan asam amino lisin dengan

menggunakan CT belum banyak dilaporkan sebelumnya. Oleh karena itu perlu
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dilakukan penelitian mengenai pengaruh perlindungan asam amino lisin dengan

menggunakan CT terhadap produksi gas dan konsentrasi NH3 secara in vitro.

1.6 Hipotesis

Hipotesa dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat penggunaan CT

untuk perlindungan asam amino lisin maka semakin rendah produksi gas dan

konsentrasi NH3 secara in vitro.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Asam Amino Lisin

Asam amino merupakan senyawa organik yang merupakan satuan

penyusun protein yang mempunyai gugus amino dan karboksilat. Oleh karena itu

asam amino mempunyai sifat asam maupun basa. Dalam biokimia seringkali

pengertiannya dipersempit: keduanya terikat pada satu atom karbon (C) yang

sama (disebut atom C alfa atau α). Gugus karboksil memberikan sifat asam dan

gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat

amfoterik: cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada

larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi zwitter-ion

(Anonimus, 2009a).

Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari

karena salah satu fungsinya sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai

penyusun protein. Protein merupakan polimer yang tersusun dari asam amino

sebagai monomernya. Monomer-monomer ini tersambung dengan ikatan peptida,

yang mengikat gugus karboksil milik satu monomer dengan gugus amina milik

monomer di sebelahnya (Anonimus, 2009a). Winarno (1997) menambahkan

bahwa dua asam amino berikatan melalui suatu ikatan peptida dengan melepas

sebuah molekul air. Reaksi kesetimbangan ini cenderung untuk berjalan ke

hidrolisis daripada sintesis. Gugus karboksil suatu asam amino berikatan dengan

gugus amino dari asam amino lain yang menghasilkan peptida dengan melepas
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molekul air. Asam amino yang umumnya ditambahkan dalam pakan umumnya

dalam bentuk DL-Metionin dan L-lisin.

Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air

bersifat basa. Lisin mempunyai rumus kimia C6H14N2O2 dan merupakan asam

amino esensial. Asam amino disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila

spesies tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau

selalu kekurangan asam amino tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies

itu harus memasoknya dari makanan (Anonimus, 2009c). Muhtarudin (2002)

menyatakan bahwa lisin merupakan asam amino pembatas bagi ternak ruminansia

dengan produksi yang tinggi, selain metionin dan treonin. Namun,

ketersediaannya kurang dalam bahan pakan hingga perlu adanya penambahan

pada bahan pakan. Ketersediaan lisin dalam ransum yang dilindungi dari

degradasi mikroba rumen setidaknya sebanyak 24 gram yang diserap usus halus

(Misciattelli et al., 2003).

Gambar 1. Struktur kimia lisin (Anonimus, 2009b)

Lisin merupakan salah satu asam amino pembatas yang paling penting

untuk sintesis susu dan protein susu selain methionin. Sebelum terjadi penyerapan

di usus halus, asam amino yang tidak terlindungi dalam pakan akan terdegradasi

oleh mikroba rumen. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan asam amino
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dalam pakan sehingga terlindung dari degradasi oleh mikroba rumen dan jumlah

penyerapan asam amino di usus halus semakin banyak (Piepenbrink et al., 1998).

Pernyataan ini didukung oleh Misciattelli et al. (2003) bahwa penambahan lisin

yang terlindungi dapat meningkatkan jumlah penyerapan asam amino untuk

sintesis protein susu.

2.2. Tanin

Kata tanin berasal dari istilah penyamakan kulit (tanning) dengan

menggunakan ekstrak tanaman (Cheeke dan Shall,1985). Menurut Tangendjaja,

Wina, Ibrahim, dan Palmer (1992) tanin merupakan senyawa polifenol yang

mempunyai sifat utama dapat berikatan dengan protein atau senyawa polimer

lainnya seperti selulosa, hemiselulosa, dan pektin membentuk suatu ikatan

komplek yang sangat stabil.

Secara kimia tanin sangat komplek dan biasanya dibagi kedalam dua grup,

yaitu hydrolizable tannin dan condensed tannin. Tanin mempunyai berat molekul

500-9.000, tanin tidak dapat terurai oleh sifat alkalis (Anonimus, 2009b).

Hydrolizable tannin merupakan senyawa poliester dari karbohidrat seperti

glukosa dan fenolat asam karboksilat dari asam gallate (gallotannins) atau asam

heksa hidroksidifenil (ellagitannins) yang mempunyai sifat dihidrolisis oleh

larutan asam (Anonimus, 2009b). Hydrolizable tannin juga mudah dihidrolisa

secara kimia atau oleh enzim dan terdapat di beberapa leguminosa tropik yang

banyak ditemukan pada daun dan kulit tanaman tersebut.

Condensed tannin (CT) merupakan senyawa tanin yang sulit terhidrolisis

oleh asam, basa, dan enzim menjadi bentuk yang lebih sederhana karena
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ikatannya yang komplek. Senyawa-senyawa yang termasuk golongan ini

merupakan hasil polimerisasi dari flavan-3-ol dan flavan-3-4-diol atau gabungan

keduanya. Mengingat kelompok ini hampir seluruhnya mengandung unsur flavon,

maka CT disebut juga sebagai flavolan atau procyanidin (Jansman, 1993).

Tanaman Mimosa (mimosa invisa) ini mengandung CT cukup tinggi sehingga

hasil ekstraksi kulitnya menjadi bahan baku penyamakan kulit untuk proses

tanning. Tanin hasil ekstraksi tanaman ini memiliki pH 4,2 (Pizzi, 1994).

Kandungan CT ekstrak Mimosa dapat mencapai 20,64% (Rosdianto, 2000),

bahkan sampai 50,69% (Mashudi,1996).

Gambar 2. Struktur kimia condensed tannin (Anonimus, 2009c)

Senyawa CT mempunyai pengaruh besar terhadap kecernaan pakan,

khususnya pada ternak ruminansia. Hal ini disebabkan karena kemampuannya

untuk berikatan dengan zat-zat nutrisi seperti karbohidrat dan protein. Ikatan tanin

dengan karbohidrat dapat meningkat oleh peningkatan ukuran berat molekul

karbohidrat dan rendahnya kelarutan. Sedangkan interaksi antara CT dengan

protein tergantung dari struktur kimia keduanya (Anonimus, 2000). Makkar

(2003) menyatakan bahwa tanin dapat melindungi protein dari degradasi protein
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di dalam rumen, sehingga meningkatkan penyerapan asam amino di dalam usus

halus dan menyalurkannya ke dalam darah.

D’Mello (1992) menyatakan bahwa sifat menguntungkan dengan

penggunaan senyawa tanin dalam pakan ternak ruminansia adalah senyawa CT

dapat digunakan untuk mencegah kembung (bloat) pada ternak sapi maupun

kambing, artinya produksi gas karena fermentasi bahan organik (BO) di dalam

rumen menurun. Keadaan tersebut disebabkan oleh senyawa CT yang terdapat

dalam pakan ternak ruminansia mempunyai peranan dapat menghambat aktivitas

enzim pencernaan termasuk protease, lipase dan glikosidase (Hangerman, 1992).

2.3. Produksi Gas In Vitro

Fermentasi nutrien oleh mikroorganisme rumen akan menghasilkan gas.

Produksi gas merupakan hasil samping fermentasi bahan organik (BO) di dalam

rumen. Jumlah produksi gas selama inkubasi secara in vitro dapat menunjukkan

tingkat kecernaan bahan pakan yang diinkubasikan sebagai substrat di dalam

cairan rumen. Penelitian yang dilakukan oleh Hermanto, Soebarinoto, Ørskov,

dan Van Bruchem (1992) menunjukkan bahwa jumlah dan laju produksi gas

meningkat sejalan dengan tingginya kecernaan dan konsumsi bahan organik

jerami padi. Menke dan Steingass (1988) juga mengemukakan bahwa produksi

gas dapat digunakan sebagai alat prediksi nilai nutrisi pakan.

Menke dan Steingass (1988) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif

antara kecernaan lemak di dalam pakan dengan kecernaan karbohidrat dan

produksi gas. Sedangkan menurut Blummel, Steingass, dan Beeker (1997)

produksi gas secara in vitro berkorelasi positif dengan hasil fermentasi di dalam

rumen seperti volatile fatty acid (VFA) dan berkorelasi negatif dengan jumlah
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biomasa mikroba rumen. Produksi gas (Gb) didefinisikan sebagai pertambahan

volume gas total   (Vt-Vo) dikurangi blanko (Bt-Bo) dan dikalikan faktor koreksi

(Makkar et al., 1995) dengan rumus sebagai berikut:  Gb = (Vt-Vo- blanko) FK

Produksi gas yang tinggi menunjukkan aktivitas mikroba dalam rumen

tinggi dan dapat mencerminkan kualitas pakan. Produksi gas akan mencapai

puncak pada inkubasi 24 jam pertama, selanjutnya laju produksi gas mengalami

penurunan hingga saat 96 jam akhirnya mencapai nol. Hal ini terjadi pada semua

jenis pakan oleh karena semakin lama jenis pakan dalam rumen semakin

berkurang sumber BO yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba untuk memproduksi

gas (Ella, Hardjosoewigyo, Wiradayawan dan Winugroho, 1997).

Pencernaan pada ternak ruminansia tidak dapat terlepas dari aktivitas

fermentasi mikroba rumen secara anaerob. Fermentasi mikroba dalam rumen

menghasilkan gas dalam jumlah yang besar (yaitu karbondioksida dan metan)

yang harus dibuang (Church, 1984). Jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan

pakan diinkubasikan secara in vitro dalam cairan rumen berhubungan erat dengan

kecernaan pakan dan nilai energi pakan pada ternak ruminansia (Menke dan

Steingass, 1988).

Church (1984) menyatakan bahwa bahan pakan yang memiliki produksi

gas tinggi menunjukkan bahwa BO yang terfermentasi mikroba rumen

menghasilkan VFA, sedangkan bahan pakan yang mempunyai produksi gas

rendah tetapi kecernaannya tinggi menunjukkan bahwa BO yang difermentasi

oleh mikroba rumen sebagian besar digunakan untuk kepentingan sintesis protein

mikroba.

2.4. Konsentrasi Amonia
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Amonia (NH3) merupakan produk utama dari proses deaminasi asam

amino dan kucukupannya dalam rumen untuk memasok sebagian besar N untuk

pertumbuhan mikroba merupakan prioritas utama dalam mengoptimalkan

fermentasi hijauan (Charles, 2008). Peranan NH3 pada fermentasi di dalam rumen

sebagai senyawa penting sebagai sumber N untuk pertumbuhan mikroba yang

dapat mempengaruhi sintesis protein mikroba serta asam amino secara efisien

(Anonimus, 2008). Konsentrasi NH3 dalam caiaran rumen merupakan faktor yang

penting dalam menentukan laju sintesis protein mikroba. Kebutuhan mikroba

rumen untuk tumbuh normal yaitu termasuk melakukan sintesis protein tubuhnya

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

cairan rumen (Satter dan Slyter, 1974), sedangkan menurut Ørskov (1992) nilai

optimal kadar NH3 dapat mencapai 22,5 mg/ 100ml cairan rumen.

Protein mengalami hidrolisis menjadi peptida oleh aktivitas enzim

mikroba rumen, dimana peptida tersebut akan dipecah lebih lanjut menjadi asam

amino. Asam amino diubah menjadi NH3 dan NH3 tersebut dimanfaatkan mikroba

untuk metabolisme tubuh mikroba . Kadar NH3 dalam rumen tergantung pada

kandungan protein pakan (Anonimus, 2008). Menurut Hungate (1966) konsentrasi

NH3 dalam cairan rumen bervariasi tergantung pada laju degradasi protein dan

jumlah protein pakan, degradasi protein dibanding dengan degradasi BO lainnya

serta waktu setelah pemberian pakan.

Sumber NH3 di dalam rumen tersebut selain dari komponen N pakan juga

berasal dari saliva. Menurut Satter dan Roffler (1981) bahwa sumber NH3 saliva

berasal dari NH3 rumen yang diserap oleh dinding rumen maupun hasil
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katabolisme komponen N di dalam tubuh yang semua proses ini didistribusikan

oleh organ hati. Pernyataan ini didukung oleh Mc Donald, Edward dan

Greenhalgh (1988) yang menyatakan bahwa penyerapan NH3 yang dipercepat

dapat menyebabkan ternak tidak keracunan karena NH3 oleh aliran darah dibawa

ke hati untuk diubah menjadi urea yang nantinya terbawa dalam saliva dan urine

yang dibuang melalui ginjal

Konsentrasi NH3 yang digunakan sebagai sintesis protein mempunyai

hubungan terbalik dengan produksi VFA yang digambarkan dengan produksi gas.

Apabila produksi gas yang dihasilkan tinggi maka sintesis protein mikroba

rendah, sebaliknya jika produksi gas rendah maka sintesis protein mikroba tinggi

(Sugoro dkk., 2005). Efektifitas degradasi bahan pakan di dalam rumen sangat

tergantung pada aktvitas mikroba yang ada. Beberapa faktor yang  dapat

mempengaruhi aktivitas mikroba rumen seperti konsentrasi amonia dalam rumen

dan mineral. Penurunan konsentrasi amonia dalam rumen dapat dilihat dari

penurunan konsumsi pakan akibat menurunnya proses perombakan komponen

pakan oleh mikroba (Anonymous, 2008). Menurut Sutardi (1978) peningkatan

dan penurunan konsentrasi NH3 selain dipengaruhi oleh sumber pakan yang

didegradasi juga disebabkan oleh waktu setelah diberi pakan, dimana pada 2-4

jam setelah pemberian pakan konsentrasi NH3 mencapai produksi yang maksimal.

Artinya terjadi penurunan konsentrasi NH3 setelah 6 jam pemberian pakan karena

terjadi NH3 digunakan mikroba untuk sintesis protein tubuhnya.
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk produksi gas dan konsentrasi NH3 secara in vitro ini

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan

Brawijaya, sedangkan pengambilan cairan rumen dilakukan di Laboratorium

Lapang Peternakan Sumber Sekar, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya

Malang. Penelitian ini di laksanakan pada bulan September sampai dengan

Oktober 2009.

3.2. Materi Penelitian

3.2.1. Bahan

1. Asam amino lisin dalam bentuk L-lysine.

2. Cairan rumen yang berasal dari 1 ekor sapi PFH betina yang berfistula

3. Tanin yang berasal dari bahan mimosa bark ekstrak yang di impor dari

Afrika Selatan.

4. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis produksi gas secara in vitro

adalah: vaselin, aquades, 730 ml larutan buffer terdiri dari Na2HCO3 dan

(NH4)HCO3 dilarutkan dengan aquades, 365 ml larutan mineral makro terdiri

dari Na2HPO4 + KH2PO4 + MgSO4.7H2O + NaCl yang dilarutkan dalam 1

liter aquades, 0,23 ml larutan mineral mikro terdiri 13,2 gram CaCl2.6H2O +

10 gram MnCl2.4H2O + 1 gram CoCl2.6H2O + 0,8 gram FeCl3.6H2O

dilarutkan dalam aquades sampai volume 100 ml, larutan resazurin 1 ml (0,1
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g resazurin dilarutkan dalam aquades sampai volume 100 ml), dan reduktor

solvent 60 ml (dibuat sesaat sebelum cairan rumen) terdiri dari 580 mg

Na2S.9H2O + 3,7 mL NaOH 1 M.

5. Bahan yang digunakan untuk pengukuran NH3 adalah : vaselin, 1 ml cairan

supernatan, 1 ml larutan Na3CO3 jenuh, 1 ml larutan borax (H3BO3), dan

larutan H2SO4 0,005N sebagai larutan titran.

3.2.2. Peralatan

1. Peralatan untuk analisis proksimat

 Analisis BK : cawan porselin atau aldisk, oven 1050 C, eksikator,

penjepit dan timbangan analitis.

 Analisis BO : cawan porselin atau aldisk, tanur 550-6000C, eksikator,

penjepit, dan timbangan analitis.

2. Peralatan untuk analisis produksi gas secara in vitro meliputi: timbangan

analitik merk adventurer dengan kapasitas 210 g dan kepekaan sampai

0,0001ig, alat memasukkan sampel, syringe, inkubator, erlenmeyer, gelas

ukur, magnetic stirrer, termometer, pipet hisap, beaker glass, tabung CO2,

pipet piston, dan waterbath suhu 38O-39O C.

3. Peralatan yang digunakan untuk pengukuran NH3 menggunakan cawan

conway, pipet hisap, wadah perendaman tabung, sentrifuse, magnetic stirrer,

dan buret.

i. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 3 perlakuan dan 3 kali ulangan dengan
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pengelompokan berdasarkan waktu pengambilan cairan rumen. Berdasarkan

penelitian Barry dan Forss (1983) yang menyimpulkan bahwa imbangan antara

protein : CT yang terbaik adalah 11 : 1 sampai 16 : 1 sehingga penelitian

menggunakan perlakuan sebagai berikut :

P0 = Lysin

P1 = P0 + 6% CT

P2 = P0 + 8% CT

P3 = P0 + 10% CT

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan sampel

Dilakukan analisa untuk mengetahui kandungan lisin murni dari

sampel l-lysine dan kandungan BK dan BO dari sampel serbuk mimosa.

2. Pengukuran produksi gas secara in-vitro

2.1 Pengambilan cairan rumen

Cairan rumen dari 1 ekor sapi berfistula yang diambil 4 jam setelah

makan, kemudian ditampung dalam termos yang telah diisi air panas

bertemperatur ± 390C dan secepatnya dibawa ke laboratorium untuk disaring

dan dipisahkan antara cairan rumen dan padatan kemudian ditampung dalam

beaker glass.

2.2 Pengukuran produksi gas secara in-vitro menurut Makkar et al., (1995)

sebagai berikut:

a. Sampel digiling dengan ukuran 1 mm dan ditimbang sebanyak 500 mg

BK, dimasukkan dalam dasar dan diusahakan tidak mengotori syringe agar
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pada saat inkubasi piston tidak macet dan sebelum piston dimasukkan

dalam syringe diolesi dengan vaselin

b. Ujung syringe dihubungkan dengan selang karet silikon yang panjangnya

sampai 5 cm dan ditutup dengan klip plastik

c. Cairan rumen dicampur dengan larutan buffer (perbandingan 1:2)

pembuatan larutan buffer terdiri dari:

i. Aquadest

ii. Larutan buffer (NaH CO3 35 g + NH4HCO3 4 g dilarutkan dalam 1 liter

aquadest)

iii. Larutan mineral makro (Na2HPO4 5,7 g + KH2PO4 6,2 g +

MgSO47H2O 0,6 g + NaCl 2,22 g dilarutkan dalam 1 liter aquadest)

iv. Larutan mineral mikro (CaCl22H2O 13,29 g + MnCl24H2O 10 g +

COCl26H2O 1 g + FeCl26H2O 0,8 g dilarutkan dalam aquadest sampai

volumenya 100 ml)

v. Larutkan resazurin

vi. Larutan reduktor (Na2S 0,58 g + NaOH 1 N 3,7 ml dan ditambah

aquadest 60 ml)

d. Larutan buffer campuran ini dimasukkan ke dalam labu, dicampur dan

dipanaskan pada suhu 39°C dalam waterbath. Gas CO2 dialirkan,

sementara itularutan reduktor ditambahkan. Larutan yang berwarna kebiru-

biruan akan menjadi agak merah kemudian menjadi tidak berwarna

e. Cairan rumen dimasukkan  ke dalam labu apabila indikator sudah berubah

menjadi tidak berwarna. Penambahan CO2 diteruskan setelah cairan rumen
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dimasukkan dalam labu, kemudian di tuangkan ke dalam erlenmeyer

dicampur dan dipanaskan pada suhu 39°C dalam waterbath

f. Campuran larutan buffer dan cairan rumen sebanyak 50 ml dimasukkan

dalam setiap syringe yang berisi sampel dengan menggunakan dispenser.

Diusahakan pada saat memasukkan larutan campuran kedalam syringe

tidak ada gelembung-gelembung udara didalamnya

g. Klip plastik pada selang silikon ditutup dan dicatat volumenya (V0),

kemudian syringe ditempatkan dalam waterbath pada suhu 39°C.

Membuat blanko untuk koreksi dengan cara seperti diatas hanya tanpa

penambahan sampel

h. Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 8, 16, 24, 36, 48 dan 72 jam.

Volume gas bersih pada tiap periode inkubasi dihitung dengan cara

mengurangi volume gas dalam syringe yang mengandung substrat dan

volume gas dari blanko

i. Data hasil pengukuran produksi gas diolah dengan program Naway,

dengan rumus P= a+ b (1-e-ct)

Keterangan : a   : produksi gas bahan pakan mudah larut(ml/500mg BK)

b l:iproduksi gas bahan pakan mudah didegradasi(ml/500
mg BK)

c  : laju produksi gas bahan pakan yang potensi didegradasi
(ml/jam)

t  :iwaktu inkubasi (jam)

3. Prosedur pengukuran konsentrasi NH3 secara in vitro sebagai berikut :

a. Syringe diambil dari waterbath sesuai dengan waktu pengamatan (jam

ke 24) dan direndam ke dalam air es untuk menghentikan aktivitas

mikroba.
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b. Sampel (cairan dalam syringe) dipindah ke tabung khusus dan disentrifuge

dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit untuk memisahkan antara

endapan dan supernatan.

c. Dilakukan analisa kadar NH3 dari supernatan (Conway, 1950)

- Cawan conway beserta beserta tutupnya disiapkan, kemudian bibir cawan

dan tutup diolesi dengan vaselin.

- 1 ml supernatan dimasukkan ke dalam salah satu ujung cawan,

sedangkan ujung yang lain diisi dengan 1 ml larutan Na2CO3 jenuh. Pada

bagian tengah cawan diisi dengan 1 ml larutan borax (H2BO3)

berindikator metil merah dan brom kresol hijau.

- Secepatnya cawan ditutup dan dimiringkan agar larutan Na2CO3 jenuh

segera becampur dengan supernatan. Cawan disimpan pada suhu kamar

selama 24 jam.

- Setelah 24 jam dilakukan titrasi pada larutan H2BO3 menggunakan

larutan H2SO4 0,005 N sampai warnanya berubah dari biru menjadi

merah jingga

- (seperti warna semula). Volume larutan  H2SO4 0,005 N yang terpakai

digunakan untuk mengghitung konsentrasi NH3 dari supernatan.

3.4.Variabel Penelitian

Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah :

a. Produksi gas secara in vitro dihitung menggunakan rumus:

s

Gb  =   (Vt – Vo – Vb)
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Keterangan :
Gb = produksi gas waktu t jam (ml)
Vt = volume pada t jam (ml)
V0 = volume pada waktu 0 jam (ml)
Vb = volume blanko

b. Konsentrasi NH3 secara in vitro dihitung menggunakan rumus:

Kadar NH3 (mg/ 100 ml cairan rumen) =
sampelml

BM x100 xSONH xSOHml 4242

Keterangan :
ml H2SO4 = jumlah titrasi H2SO4 (ml)
N H2SO4 = normalitas H2SO4

ml Sampel = banyaknya sampel yang digunakan
BM NH3 = Berat Molekul NH3 : 17,0306

3.5.Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Rancangan Acak

Kelompok (RAK). Apabila terdapat perbedaan nyata atau sangat nyata dilanjutkan

dengan uji jarak berganda Duncan. Model matematis untuk RAK adalah

(Yitnosumarto, 1993) :

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
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan BK dan BO

Kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) dalam sampel

tanin dan lisin yang dilakukan laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas

Peternakan Universitas Brawijaya Malang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan BK dan BO serbuk mimosa dan lisin

Nama bahan
Kandungan (% BK)

BK % BO (% BK)
Serbuk Mimosa 93,54 97,94

Lisin 95,86 99,78
Keterangan: Hasil analisis proksimat di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang.

Hasil analisis laboratorium diketahui kandungan BK dari serbuk mimosa

dan lisin masing-masing adalah 93,54 % dan 95,86 %, sedangkan  BO dari sampel

serbuk mimosa dan lisin masing-masing adalah 97,94 % dan 99,78. Dari data

tersebut di atas menunjukkan bahwa kedua bahan tersebut potensi untuk

menghasilkan gas karena produksi gas merupakan cerminan tinggi rendahnya BO

yang terfermentasi.

4.2 Produksi Gas In Vitro

Hasil pengukuran produksi gas pada masing-masing perlakuan dapat

dilihat pada Tabel 2.
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Tabel 2. Produksi gas in vitro pada masing-masing perlakuan

Perlakuan
Produksi gas (ml/500 mg BK) pada masa inkubasi jam ke-

2 4 8 16 24 36 48 72

P0 0,67 1.00a 1,25a 1,75a 2,66a 3,91ab 5,91b 8,91c

P1 1,25 1,83b 2,25b 3,00b 3,66bc 4,32c 4,99a 7,07b

P2 1,33 1,91b 2,50b 3,00b 3,74c 4,24bc 4,82a 6,24ab

P3 1,17 1,83b 2,25b 2,83b 3,16b 3,83a 4,49a 5,57a

Keterangan: a-c : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada inkubasi
aaaaaaaaaaaaaai4 jam dan 36 jam menunjukkan pengaruh berbeda nyata (P<0,05),
aaaaaaaaaaaaaai sedangkan inkubasi 8-24 dan 48-72 jam menunjukkan pengaruh
aaaaaaaaaaaaaa berbeda sangat nyata (P<0,01)

Hasil analisa produksi gas dari masing-masing perlakuan yang disajikan

pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi waktu inkubasi maka semakin

tinggi produksi gas. Pada inkubasi 4 dan 36 jam menunjukkan perbedaan yang

nyata (P<0,05), sedangkan inkubasi 8-24 dan 48-72 jam menunjukkan pengaruh

berbeda sangat nyata antara (P<0,01) antar perlakuan (P0, P1, P2, dan P3). Pada

hasil penelitian menunjukan bahwa semakin banyak penambahan senyawa CT

dapat menurunkan nilai produksi gas. Hal ini memberikan indikasi bahwa

penambahan sumber CT dapat menekan terjadinya proses fermentasi terutama

fermentasi protein di dalam rumen. Makkar (2003) menyatakan bahwa tanin dapat

melindungi protein dari degradasi protein di dalam rumen, sehingga

meningkatkan penyerapan asam amino di dalam usus halus dan menyalurkannya

ke dalam darah.

Berdasarkan hasil penelitian, produksi gas tertinggi pada P0 adalah 8,91

ml/ 500 mg BK dengan waktu inkubasi 72 jam. Nilai ini termasuk rendah

mengingat lisin tergolong senyawa asam amino, dan hal ini kemungkinan

disebabkan karena dari proporsi BO yang tinggi hanya dari kelompok protein.
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Nilai produksi gas P0 yang paling tinggi disebabkan lisin tidak dilindungi senyawa

CT sehingga akan terdegradasi di dalam rumen dan dimanfaatkan penuh oleh

mikroba rumen. Hermanto dkk. (1992) menyatakan bahwa laju produksi gas

berkorelasi positif dengan kecernaan bahan organik dan konsumsi bahan organik

tercerna.

Nilai produksi gas terendah terdapat pada perlakuan dengan suplementasi

10 % tanin (lisin + 10 % tannin) atau P3 adalah 5,57 ml/ 500 mg BK dengan waktu

inkubasi 72 jam. Kemungkinan rendahnya produksi gas disebabkan rendahnya

degradasi asam amino di dalam rumen akibat dari ikatan dengan senyawa CT,

keadaan ini memberikan peluang pada ketersediaan by pass asam amino. Hal ini

sesuai dengan pernyataan D’Mello (1992) sifat menguntungkan dengan

penggunaan senyawa tanin dalam pakan ternak ruminansia adalah senyawa CT

dapat digunakan untuk mencegah kembung (bloat) pada ternak sapi maupun

kambing.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik hubungan produksi gas

antar perlakuan dengan masa inkubasi 72 jam pada Gambar 3.

Gambar 3. Grafik hubungan antara waktu inkubasi dengan produksi gas pada
aaaaaii masing-masing perlakuan
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Hasil perhitungan menggunakan program Naway menurut petunjuk

rskov dan McDonald (1979) dengan rumus P=a + b (1-e-ct) yang dikutip oleh

Natalia (2009) dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai parameter a, b, dan c dari pengukuran gas secara in vitro pada
masing masing perlakuan

Perlakuan
Parameter

a (ml/ 500 mg BK) b (ml/ 500 mg BK) c (ml/ jam)
P0 0.0571a 19.3172c 0.0078a

P1 0.7294b 8.8719b 0.0229a

P2 0.7566b 5.8776b 0.0377a

P3 0.4742b 5.1925a 0.0685a

Keterangan : a-c : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama pada parameter
a menunjukkan berbeda nyata, parameter b menunjukkan
adanya perbedaan yang sangat nyata (P<0,01), sedangkan
parameter c menunjukkan pengaruh tidak berbeda nyata
(P>0,05).

Pada Tabel 3, nilai parameter a merupakan hasil perhitungan secara

matematis. Secara biologis pada saat 0 jam  bahan pakan yang didegradasi belum

memproduksi gas bernilai 0. Berdasarkan analisis statistik diperoleh hasil

parameter b (potensi produksi gas dari bahan pakan yang potensi didegradasi)

pada perlakuan berbeda sangat nyata (P<0,01). Nilai b yang paling tinggi adalah

P0 yaitu sebesar 19,32 ml/500 mg BK, karena P0 merupakan sampel lisin tanpa

penambahan tanin sehingga berpotensi untuk didegradasi di dalam rumen, Makkar

(2003) menyatakan bahwa tanin dapat melindungi protein dari degradasi protein

di dalam rumen, sehingga meningkatkan penyerapan asam amino di dalam usus

halus dan menyalurkannya ke dalam darah.

Nilai c (laju produksi gas dari bahan pakan yang potensial didegradasi)

tidak berbeda nyata (P<0,05). Laju produksi gas lisin pada inkubasi 2-24 jam
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tinggi karena kandungan BO yang mudah terdegradasi  masih banyak, sedangkan

produksi gas lisin pada inkubasi 36-72 jam rendah karena ketersediaan BO sudah

berkurang. Produksi gas P0 pada inkubasi 2-36 jam memiliki produksi gas lebih

rendah dibandingkan P1, P2 dan P3 yang menggunakan senyawa tanin untuk

melindungi lisin dari degradasi rumen. Tanin memiliki BO sebesar 97,94 %

sehingga produksi gas lebih tinggi. Pada inkubasi 48-72 jam P0 memiliki produksi

gas lebih tinggi dibandingkan P1, P2 dan P3, hal ini membuktikan bahwa tanin

dapat menurunkan degradasi BO didalam rumen.

4.3 Konsentrasi Amonia

Amonia (NH3) merupakan produk utama dari proses deaminasi asam

amino dan kucukupannya dalam rumen untuk memasok sebagian besar N untuk

pertumbuhan mikroba. Data konsentrasi NH3 dapat di lihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi NH3 in vitro pada masing-masing perlakuan

Perlakuan
Konsentrasi NH3 (mg/ 100ml cairan rumen)

Pada Lama Inkubasi 24 jam
P0 5,34 b

P1 4,68b

P2 3,78a

P3 3,35a

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

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa konsentrasi NH3 masing-

masing perlakuan (P0, P1, P2 dan P3) menunjukkan perbedaan yang sangat nyata

(p<0,01). Nilai NH3 tertinggi pada P0 karena pada P0 lisin tidak ditambah tanin

sehingga asam amino mudah terdegradasi oleh mikroba rumen. Konsentrasi

NH3 dalam cairan rumen bervariasi tergantung pada laju degradasi protein dan

jumlah protein pakan (Anonimus, 2008).
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Konsentrasi NH3 pada P0 pada inkubasi 24 adalah 5,34mg/ 100 ml cairan

rumen. Hasil konsentrasi NH3 ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Satter dan Slyter (1974) bahwa kadar NH3 optimal untuk sintesis mikroba rumen

berkisar antara 5-8 mg/ 100 ml cairan rumen, sedangkan menurut Ørskov (1992)

nilai optimal kadar NH3 dapat mencapai 22,5 mg/ 100ml cairan rumen. Sutardi

(1978) menyatakan bahwa peningkatan dan penurunan konsentrasi NH3 selain

dipengaruhi oleh sumber pakan yang didegradasi juga disebabkan oleh waktu

setelah diberi pakan, dimana pada 2-4 jam setelah pemberian pakan konsentrasi

NH3 mencapai produksi yang maksimal. Artinya terjadi penurunan konsentrasi

NH3 setelah 6 jam pemberian pakan karena NH3 digunakan mikroba untuk sintesis

protein tubuhnya.

Produksi NH3 pada P1, P2 dan P3 lebih rendah dari pada P0. Hal ini

dikarenakan asam amino berikatan dengan senyawa CT sehingga produksi NH3

lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan tanpa menggunakan tanin. Menurut

Jones dan Mangan (1977) keadaan tersebut disebabkan oleh Ikatan komplek CT-

protein adalah ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus karboksil tanin dengan

ikatan peptida yang sangat slabil pada kisaran pH di antara 3,5 sampai 7.0. Hal ini

membuat ikatan CT-protein sulit di pecah pada pH rumen sehingga dapat

menurunkan degradasi lisin dalam rumen.

Konsentrasi NH3 didalam rumen digunakan oleh mikroba rumen untuk

sintesis protein, bila konsentrasi NH3 terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan

sumber energi maka akan di ekskresikan dalam bentuk urea melalui urin. Menurut

Mc Donald, Edward dan Greenhalgh (1988) penyerapan NH3 yang dipercepat

dapat menyebabkan ternak tidak keracunan karena NH3 melalui aliran darah akan
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dibawa ke hati untuk diubah menjadi urea yang nantinya akan masuk dalam saliva

dan urine yang dibuang melalui ginjal. Namun dalam penelitian ini tidak terjadi

penyerapan NH3 oleh dinding rumen karena menggunakan syringe, sehingga

semakin lama masa inkubasi maka semakin besar konsentrasi NH3. Konsentrasi

NH3 yang digunakan untuk sintesis protein mikroba mempunyai hubungan

terbalik dengan produksi gas. Apabila produksi gas yang dihasilkan tinggi maka

sintesis protein mikroba rendah, sebaliknya jika produksi gas rendah maka sintesis

protein mikroba tinggi (Sugoro dkk., 2005).
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Semakin tinggi penambahan tanin maka produksi gas dan konsentrasi NH3

semakin rendah, Produksi gas yang terendah terdapat pada perlakuan P3 dengan

imbangan l-lisin + 10 % tanin dengan produksi gas 5,57 ml/ 500 mg BK pada

masa inkubasi 72 jam.

2. Konsentrasi NH3 terendah diperoleh dari perlakuan P3 pada masa inkubasi 24

yaitu 3,35 mg/ 100 ml cairan rumen.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut

mengenai penelitian in vivo untuk perlindungan asam amino lisin dengan condensed

tannin (CT).
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