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ABSTRACT 

The Effect of Supplement Combination of Casein, Lysine and Methyonine Protected 
with Condensed Tannin of Completed Feed on NH3, VFA and Microbe Synthesis 

Production by In Vitro Method 

 

  The research was carried out at Animal Nutrition Laboratory, Animal 
Husbandry Faculty, University of Brawijaya from August to September 2010. 
The objective of the research was to know the effect of supplement combination of 
casein, lysine and methyonine protected with condensed tannin of completed feed on 
NH3, VFA and microbe synthesis production by in vitro method and also was to 
know combination between casein, lysine and methyonine  protected with optimal 
condensed tannin that giving the best effect of VFA, NH3 and protein microbe 
synthesis production. 
 This experiment used completed feed and supplement and also used in vitro 
method using Randomized Block Design with three groups and four CT treatments, 
and Complete feed = 50% Napier grass + 50% Concentrate ; P0 = CF 1 (50% Napier 
grass + 50% Concentrate) + (50% Casein + 30% Lysine + 20% Methyonine) + 0% 
CT; P1 = CF 2 (50% Napier grass  + 50% Concentrate) + (50% Casein + 30% Lysine 
+ 20% Methyonine)  + 6% CT; P2 = CF 3 (50% Napier grass + 50% Concentrate) + 
(50% Casein + 30% Lysine + 20% Methyonine)  + 8% CT; P3 = CF 4 (50% Napier 
grass  + 50% Concentrate) + + 8% CT. The variables observed were NH3, VFA and  
protein microbe synthesis production. 
 The result of this research showed that adding of CT on adding mimosa 
powder as a source of CT in Complete feed did not give influence to VFA and 
microba protein synthesis production but give the significant influence (P<0,05) in 
NH3’s concentrate. The concentrate of NH3’s treatment in P0,P1,P2,and P3 were 293.49 
; 285.54 ; 267.94 ; 259.99 (mM)/Rumen fluid. The treatment of P3 with CT protected 
is the lowest NH3 concentrate. 

The result of this research showed that supplement casein, lysine and 
methyonine did not give effect but P2 showed the best treatment so that this 
formulation could be taken to the next trial. Processing of protection condensed 
tannin on protein formulation until 10% could decrease rumen degraded. 

  
Keyword : Casein,  Lysine, Methyonine,  NH3 and VFA 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH SUPLEMEN ”CAMPURAN KASEIN, LISIN, DAN METIONIN” YANG 
DIPROTEKSI DENGAN KONDENTANIN PAKAN LENGKAP TERHADAP PRODUKSI 

NH3, VFA DAN PRODUKSI SINTESIS PROTEIN MIKROBA SECARA IN-VITRO. 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus hingga bulan September 2010, 
dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suplemen campuran 
kasein, lisin dan metionin yang diproteksi dengan CT dalam pakan lengkap terhadap 
konsentrasi NH3, VFA dan Sintesis protein mikroba secara in-vitro yang terbaik. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan penyusun pakan lengkap, 
bahan penyusun suplemen. Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) dengan empat perlakuan dan tiga ulangan pengambilan cairan rumen sapi 
sebagai kelompok. Adapun perlakuan tersebut adalah PL = Rumput Gajah 50% + Konsentrat 
50%; P0 = Pakan lengkap 1 (Rumput Gajah 50% + Konsentrat 50%) + (Kasein 50% + Lisin 
30% + Metionin 20%) + 0% CT; P1 = Pakan lengkap 2 (Rumput Gajah 50% + Konsentrat 
50%) + (Kasein 50% + Lisin 30% + Metionin 20%) + 6% CT; P2 = Pakan lengkap 3 
(Rumput Gajah 50% + Konsentrat 50%) + (Kasein 50% + Lisin 30% + Metionin 20%) + 8% 
CT; P3 = Pakan lengkap 4 (Rumput Gajah 50% + Konsentrat 50%) + (Kasein 50% + Lisin 
30% + Metionin 20%) 

Hasil penelitian menunjukan bahwa penambahan serbuk mimosa sebagai sumber CT 
pada pakan lengkap tidak memberikan pengaruh terhadap konsentrasi VFA dan Sintesis 
protein mikroba tetapi memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) pada konsentrasi NH3. 
Konsentrasi NH3 perlakuan P0, P1, P2, dan P3 berturut-turut yaitu : 293,49 ; 285,54 ; 267,94 ; 
259,99 (mM/ml)/ CR. Perlakuan P3 menunjukkan konsentrasi NH3 terendah. 

Kesimpulan dan saran adalah perlakuan suplemen olahan kasein, lisin dan metionin, 
menunjukkan hasil yang relatif tidak berbeda nyata secara statistik, namun adanya 
kecenderungan perlakuan P2 memberikan hasil yang lebih baik sehingga perlakuan ini yang 
diambil untuk uji selanjutnya. Penambahan bubuk CT pada perlakuan protein olahan sampai 
level 10% menurunkan degradasi dalam rumen ditinjau dari VFA in-vitro dan produksi NH3. 
Disarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui pengaruh penggunan 
protein olahan  yang diproteksi dengan CT secara in-vitro untuk mengetahui pengaruhnya 
terhadap produktivitas pada ternak perah. 

 
Kata Kunci: Kasein, Lisin, Metionin, NH3  dan VFA   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Protein merupakan nutrien esensial yang sangat dibutuhkan oleh ternak 

untuk mendukung banyak fungsi yang meliputi pergantian jaringan tubuh, 

pertumbuhan, serta protein susu. Sumber protein yang dimanfaatkan untuk 

kepentingan hidup dan berproduksi oleh ternak ruminansia berasal dari dua 

sumber yaitu protein mikroba dan protein pakan. Protein mikroba berasal dari sel 

tubuh mikroba rumen yang disintesis di dalam rumen, sedangkan protein pakan 

merupakan protein dari pakan yang lolos dari degradasi rumen. 

 Protein pakan di dalam rumen dapat dibedakan menjadi dua yaitu protein 

yang terdegradasi oleh mikroba dan protein yang lolos degradasi oleh mikroba. 

Degradasi  protein di dalam rumen dapat menghasilkan asam amino yang apabila 

tidak digunakan oleh mikroba rumen akan didegradasi lebih lanjut menjadi asam 

lemak terbang ammonia (NH3) dan karbondioksida (CO2). NH3 yang terbentuk 

merupakan sumber nitrogen utama bagi pertumbuhan dan sintesis protein 

mikroba. Kemampuan mikroba rumen dalam mensintesis protein mikroba adalah 

terbatas, namun selama masih ada protein yang dapat didegradasi di dalam rumen, 

proses degradasi oleh mikroba akan terus berlanjut meskipun kadar NH3 sudah 

melebihi kebutuhannya. Kelebihan produksi NH3 akan diserap dalam darah 

melalui dinding rumen dan dibawa ke hati yang akan diubah menjadi urea.  

 Salah satu upaya untuk melindungi protein pakan dari degradasi mikroba 

rumen adalah dengan penambahan senyawa tanin khususnya tanin yang  

terkondensasi atau yang disebut dengan condensed tannin (CT). Mc Leod (1974) 
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menyatakan bahwa ikatan CT dengan protein stabil pada pH diantara 3,5 – 7,0, 

akan tetapi ikatan tersebut menjadi tidak stabil dan melepaskan protein pada pH di 

bawah 3 dan di atas 8. Artinya dalam kondisi di rumen ikatan CT-protein sangat 

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

digunakan untuk mendapatkan nilai by pass protein yang tinggi. 

Metionin merupakan salah satu asam amino esensial bagi ternak. Asam 

amino adalah senyawa organik yang merupakan satuan penyusun  protein yang 

mempunyai gugus amino dan karboksilat sehingga asam amino mempunyai sifat 

asam maupun basa (Anonimus, 2009a). Penelitian tentang proteksi protein 

menggunakan CT telah banyak dilakukan dan terbukti mampu menurunkan 

tingkat degradasi di dalam rumen. Barry and Forss (1983) menyimpulkan bahwa 

imbangan antara protein : CT yang terbaik adalah 11 : 1 sampai 16 : 1. 

Protein merupakan senyawa yang tersusun oleh beberapa asam amino, 

terdapat  sepuluh macam asam amino esensial yang dibutuhkan ternak. Diantara 

sepuluh asam amino, asam amino lisin dan metonin merupakan asam amino 

pembatas, dan banyak dilaporkan penambahan lisin dan metionin dalam ransum 

dapat meningkatkan produktifitas ternak perah. Sebagaimana yang dinyatakan 

oleh Liman (2006), asam amino metionin, lisin, treonin dari beberapa penelitian 

merupakan asam amino pembatas bagi ternak ruminansia.  

 Kasein merupakan jenis protein yang menjadi bahan dasar penyusun susu 

(protein dalam susu). Menurut Anonimus (2009), kasein di dalam susu merupakan 

partikel yang besar. Di dalamnya tidak hanya terdiri dari zat organik, melainkan 

juga mengandung zat anorganik seperti kalsium, posfor, dan magnesium. Kasein 

yang merupakan partikel yang besar dan senyawa kompleks tersebut dinamakan 
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juga kasein misel. Kasein yang diperdagangkan sering digunakan sebagai 

suplemen pakan sumber protein, hal ini karena kualitas protein ini cukup baik 

sebagai sumber asam amino. Rogers et al., (1980) melaporkan bahwa produksi 

susu pada sapi perah meningkat sebesar 13% dan protein susu meningkat 15% 

setelah diberi kasein yang diberi perlindungan formaldehid. 

Serbuk mimosa adalah produk impor dari Afrika Selatan yang biasa 

digunakan sebagai sumber CT dalam proses penyamakan kulit. Penelitian tentang 

perlindungan asam amino metionin menggunakan CT belum banyak dilaporkan, 

sehingga perlu dilakukan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana produksi 

gas secara in vitro dari asam amino metionin yang terproteksi dengan serbuk 

mimosa sebagai sumber CT. 

 VFA merupakan produk utama fermentasi bahan organik di dalam rumen 

dan merupakan sumber energi untuk mikroba rumen. Semakin tinggi nilai VFA 

semakin baik kualitas pakan, NH3 merupakan produk utama hasil fermentasi 

protein di dalam rumen oleh mikroba rumen, dimana semakin tinggi nilai NH3 

semakin tinggi protein pakan mengalami fermentasi di dalam rumen. Produk NH3 

ini di dalam rumen akan dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk sintesis 

tubuhnya, dan sintesis protein mikroba merupakan parameter untuk menilai 

kualitas pakan ternak, apakah pakan itu baik atau kurang baik bagi ternak. 

Degradasi protein oleh mikroba di dalam rumen menghasilkan peptida dan asam 

amino, dimana sebagian asam amino tersebut akan didegradasi lebih lanjut 

menjadi bahan organik atau kadar karbohidrat, amonia (NH3) dan karbondioksida 

(CO2). Amonia yang terbentuk merupakan sumber nitrogen utama bagi 

pertumbuhan mikroba. Sebagian amonia diabsorbsi lewat dinding rumen dan 
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dibawa ke hati yang akan diubah menjadi urea. Urea yang terbentuk sebagian 

masuk kembali ke dalam rumen baik melalui saliva maupun yang langsung 

menembus dinding rumen dan sebagian dikeluarkan melalui urin (Puastuti dan 

Mathius, 2006). 

Protein yang lolos degradasi rumen disebut Undegraded Protein (UDP) 

sedangkan yang terdegradasi rumen disebut Rumen Degradable Protein atau RDP 

(Phillips, 1996). Proporsi protein yang terdegradasi di dalam rumen bervariasi 

tergantung pada jenis bahan pakan, namun protein yang terdegradasi dalam rumen 

besarnya rata-rata sekitar 60% (Anonymous, 2009a). Widyobroto dkk. (2007), 

menyatakan bahwa ketersediaan asam amino di usus halus perlu diperhatikan 

dengan meningkatkan UDP dalam ransum.  Nilai UDP sangat penting bagi 

ruminansia terutama yang berproduksi tinggi. Kebutuhan UDP ruminansia adalah 

sebanyak 39,5% dan RDP sebanyak 60,5%. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Taquire, Shahzad, Nisa, Sarwar dan Fayyaz (2000), semakin tinggi 

jumlah UDP pada pakan ternak ruminansia maka akan semakin tinggi pula 

pertambahan bobot badan, produksi dan kadar lemak susunya. 

Menurut Sniffen dan Robinson (1987) yang disitasi oleh Puastuti dan 

Mathius (2005), protein mikroba mampu memenuhi kebutuhan ternak ruminansia 

sebesar 40–80% dari seluruh kebutuhannya. Oleh karena perlu adanya upaya 

meningkatkan pasokan protein pada ruminansia salah satunya dengan 

memaksimalkan sintesis protein mikroba dan meningkatkan pasokan protein lolos 

degradasi rumen. 

Asam amino pakan yang lolos dari degradasi untuk memenuhi kebutuhan 

asam amino bagi ternak untuk berproduksi secara optimum. Asupan asam amino 
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bagi ternak ruminansia tergantung pada protein pakan yang lolos degradasi di 

dalam rumen dan protein mikroba yang terbentuk sebagai hasil fermentasi di 

dalam rumen (Puastuti dan Mathius, 2006). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan 

kombinasi suplemen kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap terhadap 

NH3, VFA dan Sintesis protein mikroba secara in-vitro serta nilai degradasi pakan 

lengkap. 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

suplemen campuran kasein, lisin dan metionin yang diproteksi dengan CT dalam 

pakan lengkap terhadap konsentrasi NH3,VFA dan sintesis protein mikroba secara 

in-vitro. 

1.3.Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

 1. Untuk mengevaluasi pengaruh suplemen campuran kasein, lisin dan metionin 

yang diproteksi dengan CT dalam pakan lengkap terhadap konsentrasi 

NH3, VFA dan sintesis protein mikroba secara in-vitro.  

2. Untuk menentukan campuran kasein, lisin, metionin yang diproteksi dengan CT 

yang optimal yang memberikan respon NH3, VFA dan sintesis protein 

mikroba secara in-vitro yang terbaik. 
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1.4.Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi insan 

akademis dan bagi para peternak tentang pengaruh suplemen campuran kasein, 

lisin dan metionin yang diproteksi dengan CT dalam pakan lengkap terhadap 

konsentrasi VFA, NH3, dan sintesis protein mikroba secara in-vitro. 

1.5. Kerangka Pikir 

 Pasokan asam amino pada ternak ruminansia yang berproduksi tinggi tidak 

cukup berasal dari protein mikroba saja, namun memerlukan pasokan protein 

yang berkualitas tinggi dan tahan terhadap degradasi di dalam rumen. Pasokan 

asam amino pembatas yang dilindungi dari degradasi di dalam rumen perlu 

dilakukan agar pemanfaatannya lebih optimal. Asam amino metionin, lisin, 

treonin dari beberapa penelitian merupakan asam amino pembatas bagi ternak 

ruminansia (Liman, 2006). 

Kasein merupakan protein susu, sedangkan asam amino lisin dan metonin 

merupakan asam amino pembatas untuk produktivitas ternak perah (Ragland-Gray 

et al., 1997; Sun et al., 2007)., dimana ketiga bahan tersebut telah banyak dijual di 

pasaran dan sering digunakan sebagai suplemen sumber asam amino. Namun 

demikian, di dalam rumen, kasein dan kedua asam amino tersebut cenderung 

mudah degradasi (Sun et al., 2007), dan hal ini memberikan inspirasi untuk 

melindungi bahan-bahan tersebut dari degradasi di dalam rumen. Menurut 

(Rogers et al, 1980)  produktivitas ternak perah akan lebih meningkat bila diberi 

ransum yang mengandung kasein lisin dan metionin  terproteksi dari degradasi 

mikroba rumen (Rulquin et al., 2006). Demikian juga perlindungan asam amino 

metionin dan lisin dari degradasi oleh mikroba rumen dengan menggunakan 
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kapsul lemak ternyata dapat menurunkan degradasi dalam rumen dan 

meningkatkan protein susu dan produksi susu (Sun et al., 2007). 

 Penelitian tentang proteksi protein menggunakan CT telah banyak 

dilaporkan dan terbukti mampu menurunkan tingkat degradasi di dalam rumen. 

Meskipun demikian, penelitian tentang perlindungan CT adalah senyawa phenol 

yang mampu membentuk ikatan kompleks yang kuat dengan protein yang tidak 

lain adalah gugusan asam amino di dalam rumen dan  mampu membentuk protein 

by-pass tersedia untuk penyerapan dan pasokan asam amino di usus halus (Reid et 

al., 1994). Condensed Tanin mempunyai potensi  sebagai pelindung protein 

pakan. Untuk mengetahui efektivitas serbuk mimosa sebagai sumber CT dalam 

melindungi asam amino dari proses degradasi di dalam rumen dengan 

menggunakan parameter produksi gas serta nilai degradasi pakan lengkap secara 

in vitro dan untuk menggetahui keterkaitannya dengan nilai hasil degradasi NH3, 

VFA dan sintesis protein mikroba secara in vitro. Persen CT dalam serbuk 

mimosa adalah sekitar 70-80 % dari protein yang larut (Anonimus, 2010). 

 VFA adalah merupakan suatu degradasi BO untuk mengetahui jumlah BO 

yang didegradasi. Sedangkan NH3 adalah degradasi dari protein dan sintesis 

protein mikroba adalah pemanfaatan dari NH3. 

1.6. Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tinggi jumlah penambahan 

serbuk mimosa sebagai sumber CT untuk memproteksi suplemen campuran 

kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap, maka akan menurunkan 

konsentrasi VFA, NH3, dan meningkatkan sintesis protein mikroba secara in-vitro.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Karakteristik Kasein  

 Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus-gugus 

fungsional karboksil (-COOH) dan amina (biasanya -NH2). Dalam biokimia 

seringkali pengertiannya dipersempit karena keduanya saling terikat pada satu 

atom karbon (C) yang sama (yang disebut atom C alfa atau α). Gugus karboksil 

memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat yang basa.Dalam 

bentuk larutan, asam amino bersifat amfoter yang cenderung menjadi asam pada 

larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Hal ini terjadi karena asam 

amino mampu bersifat zwitter-ion (Anonimus, 2009a). 

 Asam amino termasuk merupakan komponen protein yang mempunyai zat 

yang diperoleh karena sel hidup. Salah satu fungsinya sangat penting dalam 

organisme, yaitu sebagai penyusun protein (Anonimus, 2009a). Hampir semua 

asam amino yang ditemukan pada protein mempunyai ciri yang sama, yaitu 

mempunyai gugus karboksil dan amina yang diikat pada atom karbon yang sama. 

Masing-masing berbeda satu dengan yang lain pada gugus R-nya, yang bervariasi 

dalam struktur, ukuran, muatan listrik, dan kelarutan dalam air. Beberapa asam 

amino mempunyai reaksi yang spesifik yang melibatkan gugus R-nya (Rismaka, 

2009). 

 Asam amino disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila spesies 

tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu 

kekurangan asam amino yang bersangkutan.Untuk memenuhi kebutuhan ini, 
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spesies itu harus memasoknya dari luar (lewat pakan).Istilah asam amino esensial 

berlaku hanya bagi organisme heterotrof (Anonimus, 2009a). 

 Pada ternak ruminansia yang memiliki produksi tinggi, pasokan asam 

amino tidak cukup berasal dari protein mikroba saja, tetapi memerlukan pasokan 

protein yang memiliki kualitas tinggi dan tahan terhadap degradasi di dalam 

rumen. Hal ini berarti pada ternak ruminansia yang berproduksi tinggi komposisi 

protein menjadi sangat penting.Pasokan asam amino pembatas yang dilindungi 

dari degradasi dalam rumen perlu dilakukan agar pemanfaatan pakan serta 

pencernaan pascarumen tersebut optimal.Asam amino methionin, lisin, kasein dari 

beberapa penelitian merupakan asam amino pembatas bagi ternak ruminansia 

(Liman, 2006). 

Komposisi susu terdiri atas air, lemak susu, dan bahan kering tanpa lemak 

(solids non fat). Bahan kering tanpa lemak mengandung protein, laktosa, mineral, 

asam, enzim, gas (oksigen, nitrogen), dan vitamin.(Anonimus,2004). Protein 

dalam susu mencapai 3,25% yang terdiri dari: 2,75% kasein, dan 0,50% albumin. 

Berarti 26,50% dari bahan kering air susu adalah protein. Beberapa protein 

spesifik menyusun protein susu dan kasein merupakan komponen protein yang 

terbesar dalam susu dan sisanya berupa whey protein. Kadar kasein pada protein 

susu mencapai 80%. Kasein terdiri atas beberapa fraksi seperti alfha-kasein, beta-

kasein, dan kappa-kasein. Kasein merupakan salah satu komponen organik yang 

berlimpah dalam susu bersama dengan lemak dan laktosa. Kasein penting 

dikonsumsi karena mengandung asam amino yang dibutuhkan tubuh( Anonimus, 

2007). 
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Menurut Anonimus ( 2007),  kasein di dalam susu merupakan partikel 

yang besar. Di dalamnya tidak hanya terdiri dari zat-zat organik, melainkan 

mengandung juga zat-zat anorganik seperti kalsium, posfor, dan magnesium. 

Kasein yang merupakan partikel yang besar dan senyawa yang kompleks tersebut 

dinamakan juga kaseinmisel(casein micell). Didalam usaha peternakan, kasein 

yang diperdagangkan sering digunakan sebagai suplemen pakan sumber protein, 

hal ini karena kualitas protein ini cukup bagus sebagai sumber asam amino. 

Rogers et al. (1980) melaporkan bahwa produksi susu pada sapi perah meningkat 

sebesar 13% dan protein susu meningkat 15% setelah diberi kasein yang diberi 

perlindungan formaldehid. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya 

protein yang menuju pasca rumen. 

Kasein merupakan protein susu, sedangkan asam amino Lisin dan Metonin 

merupakan asam amino pembatas untuk produktifitas ternak perah (Ragland-Gray 

et al., 1997; Sun et al., 2007)., dimana ketiga bahan ini  telah banyak dijual di 

pasaran dan sering digunakan sebagai suplemen sumber asam amino. Namun 

demikian, di dalam rumen, kasein dan kedua asam amino ini cenderung mudah 

terombak (Sun et al., 2007), dan hal ini memberikan inspirasi untuk melindungi 

bahan-bahan tersebut dari perombakan di dalam rumen. Menurut (Rogers et al, 

1980) produktifitas ternak perah akan lebih meningkat bila diberi ransum yang 

mengandung kasein terproteksi, serta lisin dan metionin yang  terproteksi dari 

perombakan mikroba rumen (Rulquin et al., 2006). Perlindungan asam amino 

metionin dan lisin dari perombakan mikroba rumen dengan menggunakan kapsul 

lemak ternyata dapat menurunkan degradasi dalam rumen dan meningkatkan 

protein susu dan produksi susu (Sun et al., 2007). 
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2. 2.     Asam Amino Metionine 

Metionin merupakan asam amino pembatas pertama bila ransum yang 

diberikan ke sapi perah kekurangan pakan jagung dan kelebihan hijauan, atau 

disuplementasi dengan Rumen Undegradable Protein (RUP)/ UDP yang 

mengandung bahan kedelai atau protein hewani selain tepung ikan (NRC, 2001). 

Selanjutnya methionin akan tercukupi dalam pasca rumen apabila ransum 

mengandung Corn Glutein Meal (CBM), namun lisin masih belum tercukupi. 

Penambahan tepung ikan dalam ransum dilaporkan dapat mencukupi metionin dan 

lisin (Rulquin dan Verite, 1993), namun bahan pakan ini cukup mahal. Metionin 

adalah  salah satu dari 10 jenis asam amino esensial dengan rumus kimia HO2C 

CH(NH2) CH2 CH2 SCH3 (Anonimus, 2009b). 

Metionin adalah asam amino yang memiliki atom S.Asam amino ini 

penting dalam   sintesa protein (dalam proses transkripsi, yang menterjemahkan 

urutan basa Nitrogen di DNA  untuk membentuk RNA) karena kode untuk 

metionin sama dengan kode awal untuk satu   rangkaiaRNA. Asam amino ini bagi 

ternak bersifat esensial, sehingga harus  dipasok dari bahan pangan. Sumber 

utama Metionin adalah buah-buahan, daging, ikan,  sayuran (Jagung, kelapa), 

serta kacang-kacangan (kacang kedelai) (Wiki, 2000). Bahan baku pembuatan 

metionin adalah  methy mercaptan, acrolei dan hydrocanic acid. Produk methionin 

dikemas dalam bentuk kering maupun cairan (Baker and Parson, 1990 dalam  

Widyani 1999). DL methionine tingkat kemurniannya  99% berwarn  puti atau  

krem berbetuk tepung,  mengandung nitrogen 9,4%  atau kadaar protein kasarnya 

58,78% (Widyani 1999).  
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2.3.  Asam Amino Lisin 

Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air 

bersifat basa, juga seperti histidin, lisin tergolong esensial bagi ternak. Biji- bijian 

serelia terkenal miskin akan lisin. Sebaliknya biji polong-polongan kaya akan 

asam amino( Wiki, 2007).Menurut Sundari et al (2004), lisin merupakan asam 

amino esensial yang sangat berguna bagi tubuh. Lisin adalah prekusor untuk 

biosintesis karnitin, sedangkan karnitin merangsang proses ß-oksidasi dari asam 

lemak rantai panjang yang terjadi di mitokondria. Penambahan lisin ke dalam 

pakan diharapkan dapat meningkatkan terbentuknya karnitin, dengan demikian  

lemak tubuh yang mengalami  ß-oksidasi semakin meningkat, sehingga 

mengakibatkan kadar lemak dan  kolesterol daging rendah. 

Lisin dibuat dari oksidasi glukosa HCl dengan reaksi enzimatik DL a 

amino d caprolaktam, untuk 100 g/l menjadi L Lisin dalam waktu 25 jam dengan 

hasil 99,8 mol produk per mol substrat (Widyani, 1999). (Baker and Parson 1990 

dalam Widyani 1999)  menyatakan bila proses fermentasi dengan 

mikroorganisme, maka konversi 140g/l glukosa menjadi 56 g/l lisin dalam waktu 

72 jam. 

Lisin  seringkali sebagai faktor pembatas pertama atau kedua pada ransum 

sapi perah berbasis jagung, dan pada saat bersamaan lisin hampir selalu 

dibutuhkan oleh kambing dalam jumlah berlebih. Semua kelebihan lisin yang 

dikonsumsi ternak ternyata dioksidasi dan tingkat oksidasi lebih tinggi pada saat 

akhir laktasi dibanding  awal laktasi (Mabjeesh et al., 2000). 
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Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air 

bersifat basa, juga seperti histidin , lisin tergolong esensial bagi ternak. Butiran 

serelia terkenal miskin akan lisin. Sebaliknya biji polong-polongan kaya akan 

asam amino (Anonimus, 2008). 

Rumus bangun lisin (C6H14O2N2), adalah sebagai berikut: (Rasyaf, 1994). 

 

 

 

 

2.4.     Condensed Tannin (CT) 

Konden Tannin (CT) adalah senyawa fhenol yang mampu membentuk 

ikatan kompleks yang kuat dengan protein yang tidak lain adalah gugusan asam 

amino di dalam rumen dan  mampu membentuk protein by-pass tersedia untuk 

penyerapan dan pasokan asam amino di usus halus (Reid et al, 1994).  CT 

mempunyai potensi  sebagai pelindung protein pakan seperti yang dilaporkan  

Waghorn et al. (1987) bahwa CT mampu meningkatkan penyerapan asam-asam 

amino Threonine (57%), Valine (89%), Isoleucine (94%), Leucine (30%), 

Thyrosine (41%), Phenilalanine (93%), Histidin (96%), dan Lysine (59%). 

 Tanin adalah senyawa polimer fenol yang mudah dibedakan dengan 

polimer lainnya yaitu mampu mengendapkan protein dan mampu berkombinasi 

dengan polimer lain, seperti selulosa, hemiselulosa, dan pektin untuk membentuk 

senyawa kompleks yang stabil (Mangan, 1988). Condensed Tanin mempunyai 

pengaruh besar terhadap kecernaan pakan, khususnya pada ternak ruminansia. Hal 

ini disebabkan karena kemampuannya untuk berikatan dengan nutrien pakan 
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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). 

 Senyawa CT yang dijumpai pada sejumlah tanaman hijauan pakan ternak 

mempunyai sifat mengikat protein sehingga bisa dianggap menguntungkan karena 

mampu melindungi protein pakan dari proses degradasi yang berlebihan di dalam 

rumen, sehingga meningkatkan jumlah protein yang siap diserap di usus halus 

(Wallace et al., 2002). McLeod (1974) menyatakan bahwa CT mengikat protein 

lebih kuat daripada mengikat polimer karbohidrat pada pH di antara 3,5-7,0, dan 

ikatan tersebut menjadi tidak stabil dan melepaskan protein pada pH di bawah 3 

dan di atas 8. 

  Serbuk mimosa adalah serbuk hasil ekstaksi kulit batang mimosa yang 

biasa digunakan dalam proses penyamakan kulit. Berdasarkan hasil analisa BPT 

Ciawi Bogor, serbuk mimosa mengandung CT sebesar 20,64%. Struktur kimia CT 

adalah seperti pada Gambar 1 berikut: 

 

 

Gambar 1. Struktur kimia CT (Anonimous, 2009c). 

 Senyawa CT termasuk kedalam senyawa polifenol yang artinya senyawa 

yang memiliki bagian berupa fenolik. Senyawa tanin dibagi menjadi dua yaitu 
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tanin yang terhidrolisis dan tanin yang terkondensasi. Jenis – jenis senyawa diatas 

akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut: 

1. Tannin terhidrolisa (hydrolyzable tannins) 

Tannin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk 

ikatan oksigen, oleh karena itu tannin dapat dihidrolisis dengan menggunakan 

asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh jenis tanin terhidrolisis adalah 

gallotanis yang nerupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. 

 

 Gambar 2. tannin (Anonimus, 2009c). 

 Selain membentuk gallotannins, dua asam galat akan membentuk tanin 

terhidrolisis yang biasanya disebut Ellagitannins. Ellagitannins sederhana juga disebut 

ester asam hexahydroxydiphenic (HHDP).  Senyawa ini dapat terpecah menjadi asam 

galat  jika dilarutkan dalam air. 

 

Gambar 3. Ellagitanins (Anonimus, 2009c). 
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2. Tanin Terkondensasi (condensed tannins)  

Condensed tannin ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat 

terkondensasi menghasilkan asam klorida.  Condensed tannin jenis ini terdiri dari 

polimer flafanoid yang merupakan senyawa fenol. Nama lain dari CT ini adalah 

Proanthocyanidine. Proanthocyanidin merupakan polimer dari flavonoid yang 

dihubungkan melalui C8 dengan C4. Salah satu contohnya adalah Sorghum 

procyanidine, senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epicatechin dan 

cathecin. 

 

Sorghum procyadinin 

Gambar 4. Tannin terkondensasi (Anonimus, 2009c). 

 Senyawa ini jika dikondensasi akan menghasilkan flavonoid jenis flavan 

dengan bantuan nukleolin berupa floroglusinol. 
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Gambar 5. Flavonoid (Anonimus, 2009c). 

2.5.  Pakan Lengkap 

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

konsentrat dan hijauan yang telah dihitung bagiannya, diproses dan dicampur 

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

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

Owen (1979) pakan lengkap merupakan sistem pemberian pakan campuran 

bahan-bahan pakan yang diproses untuk mengurangi seleksi oleh ternak dalam 

bentuk pakan tunggal. 

Sistem ini telah dikenal beberapa tahun di negara-negara berkembang 

untuk menyederhanakan pemberian pakan pada ternak ruminansia yang 

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

meningkatkan konsumsi dan menghindari terjadinya penolakan dalam porsi 

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

lengkap juga dapat mengurangi fluktuasi asam dalam rumen sehingga dapat 

meningkatkan efisiensi pakan. 
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Adapun kelebihan penggunaan pakan lengkap adalah dapat menjamin 

pasokan nutrien seimbang, mengontrol rasio hijauan dan konsentrat, membantu 

dalam memperbaiki penggunaan limbah pertanian, mengurangi sisa hasil pakan 

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

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penggunaan pakan 

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

untuk diberikan pada ternak, dengan komposisi penyusunan pakan sebagaimana 

telah ditetapkan, (2) Pakan diberikan secara bebas selama 24 jam sesuai 

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

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

mengandung hijauan yang cukup untuk memenuhi serat kasar yang dibutuhkan, 

(5) Diberikan sebagai pakan tunggal (Owen, 1979). 

2.5.1 Rumput Gajah 

Hijauan memiliki klarakteristik serat kasarnya (selulosa dan hemiselulosa) 

tinggi dan biasanya kandungan energinya rendah. Kandungan proteinnya sangat 

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

ternak merupakan golongan bahan ransum kasar untuk ternak ruminansia yang 

diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, leguminosa dan limbah pertanian 

(Chuzaemi dan Hartutik, 1989). 

Kuantitas produksi hijauan adalah nilai yang diperoleh dari pengukuran 

secara mekanis terhadap hijauan, yaitu dengan pemotongan dan penimbangan, itu 

oleh ternak (Soebarinoto, S. Chuzaemi dan Mashudi (1991). Menurut Subagiyo 

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

dan bahan kering (BK). Di dalam BK terdapat protein, karbohidrat, lemak, 
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vitamin dan mineral. Adanya kandungan nutrien yang paling penting sebagai 

sumber protein dan energi oleh karena itu BK sering kali dijadikan parameter 

produktivitas suatu jenis hijauan. 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum, Schumacher dan Thonn) menurut 

Soetanto (1981), diklasifikasikan sebagai berikut: 

Sub Kingdom : Embryphyta 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae  

Klas  : Dicothyledoneae 

Sub klas : Achimyadeae 

Ordo  : Rosales 

Famili  : Ginae 

Sub family : Panicoideae 

Genus  : Pennisetum 

Species : Pennisetum purpureum, Schumacher dan Thonn. 

 Rumput  gajah merupakan tanaman tahunan yang berdiri tegak, berakar 

dalam, dan tinggi dengan rimpang yang pendek. Tinggi batang dapat mencapai 2-

4 meter (bahkan mencapai 6-7 m), dengan diameter batang dapat mencapai lebih 

dari 3 cm dan terdiri sampai 20 ruas/buku. Tumbuh berbentuk rumpun hingga 1 

m. Pelepah daun gundul hingga berbulu pendek, helai daun bergaris dengan dasar 

yang lebar, ujungnya runcing (Anonimus, 2006a). Banyak  menghasilkan  daun 

yang kaku dan panjangnya mencapai 90 cm dengan nilai nutrisi yang tinggi 

(Tafal, 1981). 
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 Pada musim penghujan biasanya rumput gajah sudah dapat dipanen pada 

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

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

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

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

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

bulan (Anonimus, 2006a). 

 Kandungan nutrien rumput gajah segar dengan umur pemotongan 43-56 

hari menurut  Hartadi, dkk (1993) adalah BK 18%, PK 9,10%, SK 33,10%, LK 

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

Chuzaemi dkk (1997) rumput gajah mempunyai nilai degradasi PK sebesar 

34,36%, sedangkan Sirait (1994) melaporkan degradasi PK rumput gajah dengan 

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

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

antara lain jenis hijauan, umur pemotongan, kandungan nutrien, kecernaan dan 

iklim. 

 Menurut (Kompiyang, 1984), hijauan sebaiknya diberikan sebanyak 70-

80% dari seluruh ransum yang diberikan. Berdasarkan hasil penelitian Mulyono 

(2001), imbangan hijauan: konsentrat (dalam BK) dalam ransum yang 

memberikan hasil terbaik terhadap populasi mikroba rumen adalah 50%:50%. 

2.5.2 Konsentrat 

Konsentrat atau pakan penguat merupakan pakan tambahan yang nilai 

nutrisinya lebih tinggi serta mudah dicerna dibandingkan dengan pakan hijauan. 

Pemberian konsentrat dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan sapi 
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(Guntoro, 2002). Sedangkan menurut Chuzaemi dan Hartutik (1989), konsentrat 

mempunyai kadar SK rendah (kurang dari 18%). Miller (1979) menyatakan 

bahwa konsentrat adalah suatu pakan yang tinggi kandungan BETN dan total 

digestible nutrient (TDN) serta rendah kandungan SK yaitu kurang dari 18%.  

Pemberian konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran bermacam-macam 

bahan pakan yang mempunyai kandungan tinggi, karena adanya variasi 

kandungan nutrien dan diharapkan efisiensi ransum menjadi lebih tinggi karena 

bahan-bahan tersebut akan saling melengkapi. Sesuai dengan pendapat Morisson 

(1961) bahwa pemberian konsentrat sebaiknya terdiri lebih dari satu macam bahan 

ransum agar terjadi supplementary effect diantara kandungan nutriennya. Menurut 

Blakely dan Blade (1998) konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan 

pakan yang mengandung nutrien tinggi sehingga dapat meningkatkan palatabilitas 

dan dapat berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan sehingga ternak dapat 

mencapai produksi yang maksimal. Davies (1983) menyatakan bahwa konsentrat 

biasanya mengandung PK 12-18% dalam BK. 

Bahan pakan penyusun konsentrat dapat berupa sumber protein atau 

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

industri pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto dkk, 1991). 

a. Bungkil kedelai (Glycine max) 

Anonimus (2006b) menyatakan bahwa bungkil kedelai merupakan produk 

hasil ikutan penggilingan biji kedelai setelah diekstraksi minyaknya secara 

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

tahun 2009 berdasarkan data BPS mencapai 671.322 ton (Anonimus, 2005a), 

sedangkan luas lahan kedelai secara keseluruhan di Indonesia sekitar 1.266531 ha 
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dengan produksi kulit ari biji kedelai sebesar 14,5% dan produksi dari 1 ton 

kedelai menghasilkan bungkil kedelai sebanyak 200-350kg (Anonimus, 2009). 

Bungkil kedelai adalah bahan pakan sumber protein yang kualitasnya 

paling baik dibandingkan dengan bungkil-bungkil yang lain, karena pada bungkil 

kedelai terdapat kandungan protein yang berupa semua asam amino esensial 

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

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

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

dkk, 1993). 

Pemanfaatan bungkil kedelai dalam ransum dibatasi dengan adanya 

kandungan anti nutrisi seperti anti tripsin, hemaglutinin, glukosida dan isoflavon. 

Anti nutrisi tersebut bersifat tidak stabil dan akan berkurang aktifitasnya dengan 

adanya pemanasan pada biji kedelai mentah (Gőhl, 1975). Beberapa efek dari anti 

tripsin pada pedet dan babi menyebabkan, pertumbuhan yang rendah, mengurangi 

konsumsi pakan dan menurunkan kecernaan protein. Cheeke (1985) menyatakan 

bahwa anti tripsin dapat rusak karena perlakuan pemanasan. Lebih dari 95% dari 

aktivitas anti tripsin dapat dirusak dengan perlakuan pemanasan pada suhu 100oC 

selama 15 menit. Penggunaan bungkil kedelai dalam jumlah banyak akan 

menghambat laju pertumbuhan, berkurangnya kecernaan protein dan hipertropi 

pankreas (Ensminger, 1971). 

b. Bekatul (Oryza sativa) 

Bekatul merupakan hasil sisa dari penumbukan atau penggilingan gabah 

padi. Bekatul tersusun dari tiga bagian yang masing-masing berbeda kandungan 

nutriennya. Ketiga bagian tersebut adalah: 



23 
 

• Kulit gabah yang banyak mengandung serat kasar dan mineral 

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

mineral. 

• Lembaga beras yang sebagian besar terdiri dari karbohidrat yang mudah 

dicerna. 

Berhubung bekatul merupakan campuran dari ketiga bagian tersebut diatas 

maka nilai nutrisinya selalu berubah-ubah tergantung dari proporsi bagian-bagian 

tersebut (Anonimus, 2006b). Pemanfaatan bekatul sebagai bahan pakan ternak 

sudah umum dilakukan. Bekatul adalah salah satu limbah penggilingan padi pada 

kulit paling luar dari beras dan kulit paling dalam dari sekam yang sudah 

terkelupas melalui proses penggilingan. Bekatul ini mengandung paling banyak 

jumlah kulit ari dari beras, dari 1 kuintal padi akan dihasilkan 18-20 kg dedak padi 

(Anonimus, 2006b) dan berdasarkan data produksi padi tahunan BPS, dari 

produksi beras sekitar 50 juta ton akan dapat menghasilkan dedak dan bekatul 

sebanyak 5 juta ton (Anonimus, 2005b). 

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

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

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

dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 100% (Anonimus, 2005b). 

Berdasarkan hasil penelitian dari (Anonimus, 2005b) bahwa penambahan bekatul 

dalam konsentrat terhadap hijauan sebanyak 30% dapat meningkatkan kadar 

lemak susu. 
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c. Bungkil kelapa (Cocos nucifera) 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera) merupakan tanaman unggulan yang 

sudah diekspor oleh Indonesia. Pada tahun 2009, areal tanaman kelapa di 

Indonesia tercatat seluas 3,69 juta ha, didominasi oleh perkembunan rakyat 

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

ternyata sebagian besar adalah perkebunan rakyat. Perkembangan areal 

perkebunan kelapa telah meningkat dari 1,6 juta ha (tahun 2005) menjadi 3,69 juta 

ha (tahun 2009) dengan rata-rata 4% per tahun dan produksi meningkat dari 1,13 

juta ton (tahun 1968) menjadi 3,05 juta ton (tahun 2000) dengan rata-rata 

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

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

kelapa segar yang telah diparut kemudian dikeringkan da dipres hingga 

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

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

menghasilkan 150-400 kg bungkil kelapa (Susana, 2005). Hasil samping dari 

proses pembuatan minyak kelapa murni ini adalah ampas kelapa. Ampas kelapa 

hasil samping pembuatan minyak kelapa murni masih memiliki kandungan 

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

dimanfaatkan dan diolah menjadi pakan. Protein kasat yang terkandung pada 

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

merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk menjadikan ampas kelapa sebagai 

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

Bungkil kelapa adalah ampas dari proses pembuatan minyak kelapa. 

Sebagai bahan pakan dalam ransum dapat dipakai sampai 20%. Kandungan 
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nutrien dari bungkil kelapa yaitu PK 17,09%, LK 9,44%, karbohidrat 23,77%, abu 

5,925, SK 30,4%, air 13,35% (Anonimus, 2007a). 

Berdasarkan hasil penelitian dari Suherman (2003) menyatakan bahwa 

penambahan bungkil kelapa dalam konsentrat terhadap hijauan sebanyak 30% 

dapat meningkatkan kadar lemak susu, selain itu suplementasi bungkil kelapa 

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

berkualitas rendah dapat meningkatkan produksi protein mikroba dan efisiensi 

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

d. Bungkil biji kapuk (Ceiba pentandra, Gaertn) 

Pohon kapuk termasuk famili Bombaceae mudah tumbuh di daerah tropis 

dan tumbuh dengan baik pada ketinggian 100-800 m di atas permukaan laut, ahan 

terhadap kekurangan air, sehingga dapat ditanam di tegalan, pematang sawah atau 

tepi jalan (Anonimus, 2005b). 

Dari setiap buah kapuk yang masak berisi sekitar 35% serat, 15% teras 

dengan kulit buah dan 50% biji kapuk yang beratnya antara 25-40 g. Setiap pohon 

kapuk dewasa dapat menghasilkan sekitar 150 kg biji kapuk per tahun (Anonimus, 

2005b). 

Biji kapuk merupakan hasil ikutan yang penting karena dua pertiga bagian 

berat buah kapuk adalah merupakan biji. Dari biji kapuk akan dihasilkan minyak 

sebanyak 22 sampai 25% yang berwarna kekuning-kuningan dan hampir tidak ada 

rasanya. Sisanya berupa bungkil biji kapuk yang dapat digunakan untuk pakan 

ternak  (Anonimus, 2005b). 
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Kandungan PK bungkil biji kapuk adalah cukup tinggi. Menurut Parakkasi 

(1983), yaitu berkisar antara 26,99-28,66%. Untuk lebih jelasnya kandungan 

nutrien pada bungkil biji kapuk dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil analisis proksimat bungkil biji kapuk (100%BK) 

Nutrien Kandungan (%) 
 

Bahan Kering 83,90 
Protein Kasar 29,60 
Lemak Kasar 7,580 
Serat Kasar 30,00 
BETN 25,30 
Abu 7,540 
Sumber: Sutardi (1981) 
 

e. Pollard (Triticum aestivum) 

Pollard atau dedak gandum adalah hasil samping dari pengolahan atau 

penggilingan gandum. Hasil samping penggilingan gandum ini dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu wheat bran dan  wheat pollard. Wheat bran wheat pollard 

dimanfaatkan untuk pakan ternak dan untuk menambah kandungan protein pada 

roti whole wheat.  Berdasarkan data tahunan BPS, dari penggilingan gandum 

sekitar 10 juta ton akan dapat menghasilkan pollard sebanyak 1 juta ton 

(Anonimus, 2005b). 

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

penggunaannya tidak disukai untuk sapi yang sedang fasifinishing dan 

pemberiannya dalam jumlah besar dapat mengakibatkan sifat laksansia. Selain itu, 

sifatnya yang sedikit tinggi akan N dan karbohidrat, maka sebagai sumber 

karbohidrat digunakan dalam jumlah banyak. 

Adapun kandungan nutrien dari pollard yaitu PK 15%, LK 1,48%, 

Karbohidrat 64,75%, Abu 0,64%, SK 3,75%, Air 17,35% (Anonimus, 2007). 
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Hasil penelitian (Utomo, 2004) menunjukkan bahwa makin tinggi proporsi 

penggunaan pollard pada fermentasi bagas tebu teramoniasi akan makin 

menurunkan kadar SK, diikuti oleh meningkatkan kadar PK, kecernaan BK, 

kecernaan BO, produksi VFA, dan produksi amonia dan sapi PO jantan yang 

diberi pakan jerami padi disuplementasi pollard dan tepung daun lamtoro 

menghasilkan pertambahan bobot badan harian 0,59 kg. 

f. Mineral 

Bahan ini digunakan sebagai campuran pakan ternak karena mampu 

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

vitamin larut dalam air, mineral anorganik dan faktor pertumbuhan digunakan 

sebagai kekuatan untuk menstimulir aktivitas pertumbuhan mikroba dalam 

terfermentasi pakan dalam proses fermentasi. Mineral tersebut  umumnya dijual 

dalam bentuk mineral lengkap dengan kandungan mineral yang disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan mineral per 1 kg pada mineral campuran. 

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

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

Sumber: CV Rukun Karya Sumedang 2002 

Mineral ini penting untuk pertumbuhan mikroba. Kandungan mineral 

sangat rendah bahkan sering defisien pada pakan berserat tinggi. Hal ini akan 
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berpengaruh negatif terhadap degradasi komponen nutrien pakan dan sintesis 

mikroba. Penambahan mineral dalam konsentrat diharapkan mampu 

meningkatkan pertumbuhan. Peningkatan populasi mikroba rumen akan 

meningkatkan konsentrasi enzim dan mampu meningkatkan kecernaan bahan 

pakan sekaligus meningkatkan suplai protein mikroba bagi ternak induk semang. 

Sebagian besar (82%) mikroba rumen memerlukan N-amonia untuk pertumbuhan 

(Saputra, 2007). 

2.6. Konsentrasi NH3 

Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis menjadi peptida oleh 

aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba.Sebagian peptida digunakan untuk 

membentuk protein sel mikroba dan asam amino. Selanjutnya asam amino oleh 

aktivitas mikroba dideaminasi menjadi NH3, oleh karena itu kadar NH3 dalam 

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

NH3 dalam rumen untuk memasok sebagian besar N untuk pertumbuhan mikroba 

merupakan prioritas utama dalam mengoptimalkan fermentasi hijauan (Charles, 

2008). 

 Konsentrasi NH3 dalam cairan rumen dipengaruhi oleh kandungan protein 

dan asam amino dan oleh aktivitas mikroba. Senyawa NH3 terbentuk dari proses 

deaminasi asam amino oleh aktivitas mikroba, sehingga besarnya konsentrasi 

tersebut dipengaruhi oleh kandungan protein tercerna dalam pakan (Hungate, 

1966). Efektifitas degradasi bahan pakan di dalam rumen sangat tergantung pada 

aktivitas mikroba yang ada. Beberapa faktor yang  dapat mempengaruhi aktivitas 

mikroba rumen adalah konsentrasi NH3 dalam rumen dan mineral (Anonimus, 

2008). 
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 Penurunan konsentrasi NH3 dalam rumen dapat dilihat dari penurunan 

konsumsi pakan akibat menurunnya proses perombakan komponen pakan oleh 

mikroba. Konsentrasi NH3 untuk degradasi optimum pakan berserat harus diatas 

200 mg/liter cairan rumen (Anonimus, 2008). 

2.7.  Produksi Volatile Fatty Acid (VFA) 

Volatile Fatty Acid merupakan produk akhir fermentasi dalam rumen yang 

kemudian tersedia bagi ruminansia induk semang setelah diabsorbsi ke dalam 

darah . Di dalam rumen VFA diserap melalui jaringan epitel rumen dan menjadi 

sumber energi utama pada ternak ruminasia (Charles, 2008). Volatile Fatty Acid 

terdiri atas asam-asam organik yang mudah menguap atau atsiri. Volatile Fatty 

Acid dihasilkan oleh bakteri tertentu dan jumlahnya tergantung pada jumlah 

bakteri dalam rumen (Hungate, 1966). 

 Komponen utama VFA adalah asam asetat, propionat, dan butirat.Asam 

asetat adalah yang paling banyak diproduksi oleh hampir semua jenis bakteri, 

kemudian diikuti asam propionat, butirat, dan valerat (Hungate, 1966). Pada 

umumnya perbandingan proporsi molar VFA adalah 65% asetat (C2), 20% 

propionat (C3), 10% butirat (C4) dan 5% valerat (C5) (Charles, 2008). Menurut 

McDonald., et al (1988) proporsi VFA dalam cairan rumen memiliki variasi 

tergantung dari macam ransum dan waktu setelah makan. Pada ternak ruminansia, 

hijauan yang dikonsumsi melalui proses fermentasi di dalam rumen menjadi VFA 

dengan perbandingan asam asetat (C2) : asam propionat (C3) : asam butirat (C4) 

umumnya adalah 70 : 20 : 10 dan biasanya memenuhi sekitar 70-80% dari 

kebutuhan energi ternak. 
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 Mikroba rumen mendegradasi karbohidrat dalam pakan menjadi bahan 

yang berupa VFA, protein mikroba dan vitamin B berasal dari senyawa degradasi 

karbohidrat, dan beberapa bahan yang tidak berguna seperti gas metan dan CO2. 

Jumlah   dan pola dari akhir fermentasi pakan oleh mikroba rumen tergantung 

kepada jenis pakan yang dikonsumsi. Pakan yang menggandung serat tinggi 

banyak menghasilkan VFA terutama AS-asetat dan gas, sedangkan pakan 

mengandung protein tinggi memghasilkan banyak NH3. Dua jenis pakan yaitu 

rumput dan tanaman leguminosa memiliki struktur dan isi sel yang berbeda, 

sehingga diduga akan menghasilkan produk akhir fermentasi oleh mikroba rumen 

yang berbeda pula. Penelitian menggunakan metode in vitro untuk mengetahui 

produk akhir fermentasi dua jenis pakan yaitu rumput dan leguminosa oleh 

mikroba rumen. Hasil menunjukkan bahwa degradasi bahan organik dari tanaman 

leguminosa lebih banyak dari pada rumput, dan ini juga banyak menghasilkan 

NH3. Berdasarkan jumlah bahan organik yang di degradasi, maka rumput 

menghasilkan lebih banyak gas. Kedua jenis pakan tidak merubah pH di dalam 

rumen (Widiawati dan Thalib, 2008). 

2.8. Sintesis Protein Mikroba 

Rumen merupakan media yang paling penting dalam proses pencernaan 

pada ternak ruminansia. Aktivitas di dalam rumen sebagian besar dilakukan oleh 

mikroba yang terdapat di dalamnya sehingga ternak ruminansia mampu mencerna 

serat kasar yang tinggi (Cullison, 1978). Di dalam rumen terdapat populasi 

mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Mikroba rumen dapat dibagi dalam tiga 

kelompok utama yaitu bakteri, protozoa dan jamur (Charles, 2008). 
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Sintesis protein mikroba dipengaruhi oleh kecepatan pemecahan N pakan, 

kecepatan absorpsi NH3, kecepatan aliran bahan pakan keluar dari rumen, 

kebutuhan mikroba akan asam amino dan jenis fermentasi rumen (McDonald et 

al., 1988). Konsentrasi NH3 di dalam rumen ikut menentukan efisiensi sintesis 

protein mikroba yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil fermentasi bahan 

organik pakan. Hasil fermentasi tersebut dapat dilihat sebagai konsentrasi VFA di 

dalam cairan rumen (Charles, 2008) 

 Church (1984) menyatakan bahwa 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. 

2.9. Metabolisme Protein pada Ruminansia 

Menurut Leng (1992) saluran pencernaan pada ruminansia didominasi 

oleh sebagian besar kantong fermentasi tempat aktivitas mikroba. Salah satu 

saluran pencernaan yang mengandung populasi mikroba yang cukup besar adalah 

rumen yang merupakan perut depan termasuk ruminansia. Rumen merupakan 

tempat pakan dicerna secara fermentatif yang di dalamnya terdapat sejumlah 

mikroba anaerob. Menurut Ørskov dan Ryle (1990), terdapat beberapa hal yang 

akan terjadi salama proses pencernaan berlangsung antara lain: degradasi nutrien, 

pelarutan, dan emulsifikasi senyawa organik. Mikroba rumen ini mempunyai 

peranan penting karena pakan yang masuk dalam rumen akan didegradasi oleh 

mikroba menjadi ammonia (NH3) sebagai sumber N dan Volatile Fatty acid 
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(VFA) yaitu asam asetat, asam propionat dan asan  butirat sebagai sumber energi 

yang digunakan oleh ternak ruminansia. 

Di dalam rumen protein mengalami hidrolisis menjadi peptida oleh 

enzim proteolisis yang dihasilkan mikroba. Sebagian peptida digunakan untuk 

membentuk protein tubuh mikroba dan sebagian lagi dihidrolisis menjadi asam-

asam amino. Kurang lebih 82%  mikroba rumen akan merombak asam-asam 

amino menjadi amonia untuk selanjutnya digunakan menyusun protein tubuhnya.  

(Soebarinoto, Chuzaemi, dan Mashudi, 1991) 

Untuk ternak yang berproduksi tinggi, maka protein yang masuk ke 

dalam usus halus selain berasal dari protein mikroba, juga berasal dari protein 

bahan pakan yang tahan terhadap degradasi protein dalam rumen, sehingga 

persediaan asam-asam amino bagi penyerapan usus halus menjadi lebih banyak. 

Gambar 6 memperlihatkan metabolisme nitrogen pada ruminansia. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian untuk mengukur konsentrasi NH3, VFA dan Sintesis protein 

mikroba melalui analisis produksi gas secara in-vitro ini dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga 

September 2010. 

 
3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bahan pakan penyusun pakan lengkap yaitu: Rumput gajah (Pennisetrum 

purpureum) 500 g, dan konsentrat yang terdiri dari Pollard  (Triticum 

aestivum) 36 %, Empok jagung (Zea mays) 17%, Bekatul (Oryza sativa) 

11%, Bungkil kedelai (Gycine max) 5%, Bungkil kelapa (Cocos nucifera) 

13%, Bungkil biji kapuk (Ceiba pentandra gaertn) 8%,  Molases 

(Saccharum officinarum) 7,6%, Urea  0,4%, Mineral 2% 

2. Bahan penyusun suplemen (kasein, lisin, dan metionin) didapatkan dari 

kota Blitar 

3. Bahan-bahan dan seperangkat peralatan untuk analisis proksimat 

4. Ekstrak mimosa (sebagai sumber condensed tannin) produksi Afrika 

Selatan yang dibeli didaerah Blitar. 
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 Peralatan dan bahan 

a. Analisis BK 

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

eksikator dan timbangan analitis. 

b. Analisis BO 

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

eksikator, dan timbangan analitis. 

c. Analisis PK 

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

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

H2SO4 0,1N, NaOH 40%, indicator mix, NaOH 0,1 N. 

d. Analisis SK 

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

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

550-600oC, H2SO4 0,3 N, EDTA(ethylene diaminetetraacetic acid)  

5. Bahan-bahan dan seperangkat peralatan untuk analisis Produksi gas, VFA, 

NH3, dan sintesis protein mikroba secara in vitro. 

 
3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dengan 

menggunakan RAK ( rancangan acak kelompok ). Waktu pengambilan cairan 

rumen digunakan sebagai dasar pengelompokan. Pakan yang digunakan penelitian 

ini dalam bentuk pakan lengkap yang terdiri dari 50% rumput gajah dan 50% 

konsentrat dalam bahan kering, konsentrat yang digunakan mempunyai 

kandungan protein 18%. Sebagai suplemen dalam percobaan ini menggunakan 
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asam amino yang terdiri dari Casein 50%, Lisin 30%, dan Metionin 20%. 

Suplemen tersebut diberikan sebanyak 1% dari pakan lengkap. 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah level conden tannin ( CT ) yang terdiri 

dari 4 perlakuan yaitu: 

 P0 = Tanpa conden tanin ( 0% CT) 

 P1 = 6% conden tanin dari suplemen ( 6% CT ) 

 P2 = 8% conden tanin dari suplemen ( 8% CT ) 

 P3 = 10% conden tanin dari suplemen ( 10% CT)  

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap :       

1. Pembuatan Pakan 

Pakan lengkap dibuat dari campuran antara rumput gajah dan konsentrat. 

Rumput gajah dikeringkan kemudian digiling untuk memudahkan pencampuran 

dengan konsentrat. Rasio rumput gajah dan konsentrat 1:1. Adapun konsentrat 

dibuat dengan komposisi sebagai berikut:  

Tabel 3. Komposisi bahan pakan yang disusun dengan konsentrat , terdapat pada      
Tabel 3. 
Bahan Pakan Proporsi (PK 18%)             

Pollard 36%  

Empok jagung 17%  

Bekatul 11%  

Bungkil kelapa 13%  

Bungkil kedelai 5%  

Bungkil biji kapuk 8%  

Molases 7,6%  

Mineral 2%  

Urea 
 

0,4%  
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2. Produksi gas secara in vitro  

Pada tahap ini, dilakukan persiapan pengukuran produksi gas 

secara in vitro yang dikerjakan mengikuti petunjuk Makkar et al. (1995). 

Percobaan tersebut bertujuan untuk memperoleh data produksi gas pada 

saat inkubasi jam ke-24, data tersebut akan digunakan untuk menghitung 

kadar nilai protein mikroba sehingga dapat diketahui Efisiensi Sintesis 

Protein Mikroba (ESPM). 

Selain itu, dari proses produksi gas juga dapat diperoleh supernatan 

cairan rumen yang digunakan sebagai sampel untuk pengukuran NH3 

berdasarkan teknik microdiffusi conway (Conway, 1950). Supernatan 

tersebut juga dapat digunakan sebagai sampel untuk pengukuranVFA. 

3. Pengukuran konsentrasi NH3  

Sampel yang digunakan untuk analisa adalah supernatan dari 

proses inkubasi produkai gas secara  in vitro inkubasi selama 24 jam yang 

telah direndam dalam air es dan disentrifuge, kemudian 1ml supernatan 

tersebut dianalisa kandungan NH3  dengan teknik  microdiffusi conway 

(Conway, 1950) dan dihitung menggunakan persamaan berikut : 

 

Konsentrasi NH3 (mM/ml cairan rumen) = ml H2SO4 x N H2SO4 

                                                                           ml Sampel 

 Keterangan: ml H2SO4 = titrasi H2SO4  
N H2SO4 = normalitas H2SO4 
 ml Sampel = banyaknya sampel yang digunakan 
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4. Pengukuran konsentrasi VFA 
 

 Analisa konsentrasi VFA ini menggunakan sampel berupa 

supernatan dari pengukuran produksi gas secara in vitro inkubasi selama 

24 jam yang telah direndam dalam air es dan disentrifuge, dimasukan ke 

dalam botol plastik dan disimpan dalam freezer sampai beku. Kemudian 

supernatan tersebut dianalisis konsentrasi VFA di Laboratorium Pusat 

Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada. 

Pengukuran konsentrasi VFA (Volatile Fatty Acid) (Bachruddin, 1996) 

a. Mengambil cairan supernatan sebanyak 20 ml ditambah larutan HgCl2 

dan H3PO4 sebanyak 2 ml dengan pertimbangan perbandingan cairan 

rumen dan pengawet 10:1 

b. Selanjutnya sampel disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 

menit dan diambil supernatannya. 

c. Kemudian sebanyak 1 ml supernatan diinjeksikan dengan 

menggunakan microsyringe kedalam Gas Chromatography yang 

kemudian akan mengalami penguapan dan reaksi dalam kolom yang 

terdapat dalam alat tersebut. Sebelumnya terlebih dahulu diinjeksikan 

larutan standar yang digunakan terdiri dari asam asetat 30 mM, asam 

propionate 15 mM, dan asam butirat 15,15 mM. Reduksi dalam kolom 

tersebut akan ditangkap oleh recorder membentuk kromatogram. 

Kadar VFA parsial cairan rumen dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

VFA parsial : luas kurva sampel   x konsentrasi standart (mM) 

       luas kurva standart 
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5. Pengukuran Sintesis Protein Mikroba (ESPM) 

Sintesis protein mikroba diamati dengan cara mempredeksi nilai 

Microbial Protein (MP), nilai MP dapat dihitung berdasarkan gas yang 

diproduksi pada masa inkubasi 24 jam dengan data analisis proksimat 

(Czerkawaski, 1986) Rumus yang digunakan untuk memprediksi nilai MP 

adalah : 

 

 

 

  Dalam penelitian ini tidak mengunakan NDS, penelitian 

mengunakan ESPM karena dianggap lebih sederhana dari NDS. 

3.4.Variabel Penelitian  

Variabel yang diukur pada penelitian ini antara lain adalah: 

1. Konsentrasi NH3  

2. Konsentrasi VFA  

3. Sintesis Protein Mikroba (SPM) 

4. Prediksi nilai : - KcBO (OMD; Kecernaan Bahan Organik) 
              - ME (Metabolizable Energy) 

                        - NE (Net Energy),  
        - MP (Mikrobial protein).     
 

Prediksi energi ini dihitung berdasarkan banyaknya gas yang diproduksi 

pada masa inkubasi 24 jam dengan data analisis proksimat (dikembangkan 

oleh Menke and Steingass, 1988). 

ME (MJ /Kg DM) = 1,06 + 0,157Gp + 0,084CP + 0,22CF- 0,081CA 

OMD (%) = 14,88 + 0,889 Gp + 0,45CP + 0,0651 CA 

Microbial Protein (MP) = 19,3 g microbial nitrogen 
kg organic matter digestibility (OMD) 
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        Keterangan: 

 ME =  metabolizable energy 
OMD =  organic matter digestibility 
Gp = produksi gas  24 jam (ml/200 mg DM) 
CP = crude protein (% of DM) 
CA = crude ash (% of DM) 

 
 

NE (Mkal/lb) = (2,2 + (0,0272*Gas) +(0,057*CP) +(0,149*CF)) /14,64 

 Keterangan: Gas = produksi gas selama 24 jam (ml/g DM) 

CP = crude protein (%of DM) 
CF = crude fiber (%of DM) 
Microbial protein (MP) dihitung sebagai 19,3 g microbial nitrogen 
per kg OMD . 
 

3.5.Analisis data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis ragam dalam RAK sesuai 

petunjuk Yitnosumarto (1993) 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 
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3.6.Batasan Istilah 

Sintesis Protein Mikroba : pengukuran atau perhitungan produksi biomasa 

protein mikroba di dalam rumen dari pengukuran 

gas in-vitro. 

NH3 (amonia) : produk utama dari proses deaminasi asam amino 

dalam rumen untuk memasok sebagian besar N 

untuk pertumbuhan mikroba. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Bahan Pakan dan Pakan Perlakuan 

 Hasil analisis kandungan nutrien (BK, BO, PK) bahan pakan penyusun 

Pakan Lengkap (PL) berupa bahan konsentrat, sumber serat berupa rumput gajah 

yang dianalisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang, disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun pakan lengkap berupa 
konsentrat, rumput gajah dan suplemen 

 Kandungan Nutrien(%BK)   
Bahan Pakan BK BO PK 

Biji Kapok 86,52 92,55 24,98 
Biji Kedelai 87,82 92,67 47,35 
Biji Kelapa 87,72 92,44 19,18 
Bekatul 88,61 93,44 13,23 
Dedak Kasar 87,85 81,84          6,53 
Empok 88,26 97,08 10,53 
Pollard 86,11 95,42          17,3 
Molases 71,55 86,55          3,04 
Mineral 100 0 0 
Urea 100 0 287,5 
    
Konsentrat 94,35 86,78 18,03 
    
Rumput 
Gajah 93,69 92,86 9,1 

    
Kasein   100 
Lisin   100 
Metionin   100 

Keterangan: Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan    Universitas Brawijaya (2010). 

 Dari tabel 5 di atas, menunjukkan bahwa kandungan PK konsentrat 

sebesar 18%, nilai ini sesuai dengan kebutuhan kambing perah yang 

direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian untuk ternak perah. Selanjutnya 

rumput gajah sebagai sumber serat memiliki kandungan PK sebesar 9,1%, nilai ini 
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cukup tinggi dan cukup layak digunakan sebagai pakan basal ternak perah. Kasein 

komersial yang merupakan protein susu, lisin dan metionin komersial yang 

merupakan asam amino dianggap memiliki kandungan protein 100%. 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan seperti yang dijelaskan 

bahwa kasein, lisin dan metionin yang akan dijadikan sebagai suplemen sumber 

asam amino pembatas ternak perah dan mempunyai tingkat degradasi terhadap 

mikroba rumen yang sangat tinggi (Anonimus 2009a). 

               4.2 Degradasi/ Kecernaan dari Residu Produksi Gas Pakan lengkap 

 Menke et al., (1979) menyatakan bahwa jumlah gas yang dibebaskan 

ketika bahan pakan diinkubasikan secara in vitro dengan cairan rumen, memiliki 

hubungan erat dengan kecernaan atau degradasi pakan di dalam rumen. Makkar et 

al., (1995) menerangkan bahwa residu hasil produksi gas bisa terdiri dari substrat 

yang tidak terdegradasi ditambah dengan biomasa mikroba. Dalam penelitian ini 

kecernaan BK (KCBK) dan kecernaan BO (KCBO) diukur  berdasarkan hasil 

residu dari penggukuran produksi gas. Penurunan tingkat degradasi protein di 

dalam rumen akan meningkatkan efisiensi pemanfaatan protein oleh ternak. 

produksi gas in vitro selama 24 jam dengan tujuan untuk mengetahui proporsi BK 

dan BO yang terdegradasi di dalam rumen. Nilai rata-rata KcBK dan KcBO pakan 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 6.  
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Tabel 6 . Nilai KcBK dan KcBO dari residu produksi gas dari Pakan Perlakuan 

Perlakuan Kecernaan   (%) 
KcBK KcBO 

P0 64,30 64,70 
P1 63,67 64,23 
P2 64,43 64,74 
P3 61,02 61,38 

 

Dari Tabel 6 terlihat bahwa  semakin tinggi level CT maka nilai KcBK dan 

KcBO dari residu produksi gas semua perlakuan cenderung menurun namun 

secara statistik tidak berbeda nyata (P>0,05). Hal ini disebkan karena  CT 

memiliki sifat mengikat protein dan melindungi protein dari fermentasi mikroba 

di dalam rumen sehingga kecernaan BO di rumen menjadi rendah.  

Sedangkan menurut Rossa (2011) menyatakan bahwa berdasarkan hasil 

residu produksi gas secara in-vitro selama 48 jam dari residu produksi gas Pakan 

lengkap yang di suplementasi dengan protein olahan adalah Pada perlakuan P2 

baik pada PL (a) maupun PL (b) yang ditambahkan dengan suplemen 2 dengan 

proporsi komposisi kasein 0,50% + lisisn 0,30% + metionin 0,20%, menunjukkan 

proporsi yang sudah ideal untuk takaran suplemen, karena jika dilihat lagi dengan 

hasil tambahan suplemen lain dimana jumlah kasein diatas maupun dibawah 

0,50%, serta jumlah lisin dan metionin yang berbeda dari suplemen 2, nilai 

masing-masing KcBK dan KcBO pada tiap perlakuan menunjukkan nilai yang 

lebih rendah.  

Dari hasil penelitian diatas sama-sama menunjukan nilai KcBK dan KcBO 

yang memiliki nilai yang rendah baik yang menggunakan CT maupun Protein 

olahan. Frutos et al. (2004) menyatakan bahwa beberapa penelitian membuktikan 

tanin dapat menurunkan tingkat kecernaan pakan. Tanin dalam hal ini mampu 
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meningkatkan kecernaan protein namun disisi lain tanin memberikan efek negatif 

pada kecernaan komponen nutrien pakan yang lain. Tanin mempengaruhi 

kecernaaan karbohidrat dan serat kasar, yang lebih spesifik lagi meliputi 

hemiselulosa, selulosa, pati dan pektin. Dalam waktu yang lama, tanin 

memberikan efek anti-nutrisi terhadap degradasi karbohidrat dan serat kasar 

tersebut. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa degradasi serat kasar tersebut 

dapat turun drastis ketika ternak mengkosumsi ransum yang mengandung tanin.  

Menurut Scalbert (1991); McAllister et al. (1994); McMahon et al. (2000) 

yang disitasi oleh Frutos et al. (2004), mekanisme tanin dalam menurunkan 

tingkat degradasi nutrien pakan belum dapat dijelaskan secara tuntas. Hal tersebut 

diduga karena adanya enzim yang bersifat inhibitor atau menghambat degradasi 

pakan dan adanya reaksi langsung dari mikroorganisme rumen karena tanin dapat 

mengubah permeabilitas membran sel mikroorganisme. Makkar (2003) 

menyatakan bahwa CT dengan mudah mampu menghambat aktivitas enzim 

fibrolitik dalam mencerna hemiselulosa dan selulosa.  

4.3 Konsentrasi amonia (NH3) 

  Amonia (NH3) merupakan produk utama hasil fermentasi protein di 

dalam rumen oleh mikroba rumen, dimana semakin tinggi nilai NH3 

mengindikasikan semakin tinggi protein pakan mengalami fermentasi di dalam 

rumen. Produk NH3 ini di dalam rumen akan dimanfaatkan oleh mikroba rumen 

untuk sintesis tubuhnya. Nilai NH3 semua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 7. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa penambahan serbuk mimosa 

sebagai sumber CT secara  nyata (P<0,05) dapat menurunkan kadar NH3 dalam 
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cairan rumen yang berarti degradasi protein kedua pakan lengkap juga menurun di 

dalam rumen. Hal ini disebabkan protein bahan pakan dapat membentuk ikatan 

kompleks dengan CT dari mimosa yang tidak dapat dirombak oleh mikroba 

rumen. Menurut Jansman (1993), CT dapat membentuk ikatan kompleks dengan 

protein  yang stabil dan tidak larut pada pH 3,5 -7, tetapi tidak stabil pada pH <3,5 

dan pH >7. pH rumen sekitar 6,5 -7 dan ini membuat ikatan kompleks protein CT 

sulit dipecah pada pH rumen sehingga dapat menurunkan degradasi protein dalam 

rumen. Penurunan tingkat degradasi protein di dalam rumen akan meningkatkan 

efisiensi pemanfaatan protein oleh ternak di usus halus.  

Tabel 7. Nilai NH3 dari pakan perlakuan 

Perlakuan NH3 (mM)/ ml 

P0 293,49ab 

P1 285,54ab 
P2 267,94ab 
P3 259,99ab

Keterangan : *a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05) 

Hasil penelitian ini seiring dengan hasil penelitian Yusfranto (2006) bahwa 

penambahan serbuk mimosa sebagai sumber CT pada konsentrat komersial sapi 

perah  sampai level 6% dapat menurunkan degradasi protein dalam rumen secara 

nyata (P<0,05) ditinjau dari produksi amonia dengan metode kinetika enzim. 

Berdasarkan pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa level CT 10 % 

adalah level yang terbaik yang paling efektif dapat menurunkan degradasi protein 

olahan yang merupakan campuran kasein, lisin dan metionin  oleh mikroba rumen 

sehingga efisiensi pemanfaatan protein oleh ternak meningkat. Untuk melihat 
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Tabel 8. Produksi VFA dari supernatan produksi gas 24 jam Pakan perlakuan 
yang menggunakan CT 

Perlakuan 
 Asam 
Asetat 

Asam 
Propionat 

Asam 
Butirat VFA Total 

Mmol 
P0 41,57 8,12 5,09 54,78 
P1 38,85 7,19 3,51 48,55 
P2 31,79 5,83 2,67 40,29 
P3 32,05 5,60 2,88 40,53 
     

 Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai asam asetat, propionat, butirat dan 

VFA total untuk perlakuan Pakan lengkap yang menggunakan konsentrat dengan 

standard (PK 18%) memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan PL (PK 16%). 

Dan perlakuan PL dibawah standar. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian 

suplemen dapat meningkatkan nilai VFA. Ditinjau dari nilai VFA, perlakuan 

terbaik untuk PL standarnya adalah  P0 yang memiliki nilai VFA total yang tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan P1, P2, dan P3 yang memiliki nilai total VFA yang 

kurang tinggi. 

 Menurut Mashudi (2011) bahwa nilai VFA dari supernatan 
produksi gas 24 jam Pakan perlakuan yang disuplementasi dengan protein olahan 
adalah 

Tabel 9. Produksi VFA dari supernatan produksi gas 24 jam Pakan perlakuan      
yang tidak menggunakan CT 

Perlakuan  Asam Asetat Asam 
Propionat Asam Butirat VFA Total 

Mmol 
P0 29,10 4,91 2,23 36,25 

P1 35,78 4,57 8,35 48,71 

P2 35,77 5,43 2,85 44,05 

P3 34,37 6,15 3,45 43,98 
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Terlihat bahwa nilai asam asetat, propionat, butirat dan VFA total 

untuk perlakuan dengan protein 18% PL  standard lebih tinggi dibanding kontrol 

(P0) dan perlakuan PL dibawah standard. Demikian juga nilai VFA perlakuan PL 

dibawah standard masih lebih tinggi dabanding kontrol. Hal ini menunjukkan 

bahwa pemberian suplemen dapat meningkatkan nilai VFA. Ditinjau dari nilai 

VFA, perlakuan terbaik untuk PL standard adalah  P1 namun tidak berbeda nyata 

dengan P2, P3. 

Perbandingan yang ada pada penelitian diatas adalah P0 sama – sama 

memiliki nilai yang paling tinggi diantara perlakuan yang lain, baik yang 

menggunakan conden tanin maupun yang tidak menggunakan conden tanin. 

4.5 Sintesis Protein Mikroba (ME,  NE,  OMD dan MP) 

 Berdasarkan nilai produksi gas in vitro, dapat di prediksi nilai 

Metabolizable energy (ME), Net energy (NE), Organic Matter Digestibility 

(OMD) dan Mikrobial Protein (MP) dari suatu pakan. Nilai-nilai ME, NE, OMD 

dan MP semua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 8.  Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa nilai ME, NE, OMD dan MP semua perlakuan menunjukkan 

tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05) antar perlakuan 

         Tabel 8. Nilai ME, NE, OMD dan MP dari pakan perlakuan  
 

Perlakuan 
ME 

(MJ/kgDM) 
NE 

(MJ/kgDM) 
OMD 
(%) MP (g/kgOMD) 

P0 16,62 4,76 88,59 106,86 
P1 16,97 4,80 90,57 109,25 
P2 14,75 4,56 77,96 94,05 
P3 13,15 4,38 68,92 83,14 

 Namun demikian terlihat bahwa nilai ME, NE, OMD dan MP  untuk 

perlakuan PL  standard lebih tinggi dibanding perlakuan kontrol P0, P1, P2 dan P3. 

Perlakuan PL dibawah standard masih lebih tinggi dibandingkan dengan control 
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P0, P1, P2 dan P3. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian suplemen dapat 

meningkatkan nilai - nilai ME, NE, OMD dan MP. Ditinjau dari nilai ME, NE, 

OMD dan MP , perlakuan terbaik untuk Pakan lengkap standard adalah P2. 

 Sesuai dengan penelitian Damayanti (2009) menyatakan bahwa 

penelitan yang menggunakan larutan NDS dapat mencerna semua mikroba dan 

meninggalkan residu dinding sel tanaman yang tidak dapat dicerna. Hasil dari 

ekstrasi ini dapat digunakan untuk menduga produksi biomasa mikroba yang 

terjadi karena didapatkan residu terdegradasi asli yang tidak mengandung 

mikroba. Sehingga melalui pengurangan residu terdegradasi yang mengandung 

mikroba residu terdegradasi asli akan didapatkan produksi biomasa mikroba. 

 Nilai dari ESPM adalah P3 yaitu 27,31 %, hal ini diduga karena 

karbohidrat struktural yang tidak mudah terfermentasi di dalam rumen menjadi 

VFA dan tidak adanya imbangan NH3 yang cukup, menyebabkan nilai ESPM nya 

rendah, sedangkan nilai ESPM terdapat pada P0 yaitu 40,75 %, hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi keseimbangan produksi VFA dan NH3, sehingga 

dapat digunakan untuk sintesis protein mikroba. 

 Hasil dari penelitian sebelumnya sangat berbeda, karena disebabkan 

oleh pada penelitian sebelunya tidak menggunakan NDS, oleh karena itu hasil 

nilai perbandingan sangat jauh sekali baik dari nilai P0 maupun P3 nya. 

 Elihasridas (2000) menyatakan bahwa kondisi ideal bagi 

terbentuknya protein mikroba apabila sumber karbohidrat terfermentasi tersedia 

serentak dengan sumber protein. Sedangkan untuk mendapatkan efisiensi sintesis 

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

akan tetapi karbohidrat yang mudah terfermentasi sebagai sumber energy dan 
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mineral. Sedangankan Menurut Ørskov (1992) bahwa pemanfaatan NH3 dalam 

proses sintesis protein mikroba terjadi apabila disertai karbohidrat mudah 

tefermentasi sebagai kerangka karbon. Pertumbuhan dan pembentukan protein 

mikroba sangat ditentukan oleh adanya ke seimbangan antara NPN sebagai 

bakalan NH3 dan energi berupa VFA yang akan menghasilkan ATP yang berasal 

dari pakan.  



 

52 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berbagai perlakuan suplemen campuran kasein, lisin dan metionin ada 

kecenderungan menurunkan konsentrasi NH3. Produksi  VFA dan sintesis 

protein mikroba. Penambahan CT campuran kasein, lisin dan metionin sampai 

level 10 % menurunkan  produksi gas in vitro dan konsentrasi NH3. 

Sedangkan untuk produksi total VFA pada P0 memiliki nilai total yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan total VFA perlakuan P1, P2 dan P3. 

2. Pakan lengkap yang memiliki nilai yang paling baik yaitu pakan lengkap yang 

menggunakan konsentrat kandungan PK 18% dengan penambahan campuran 

kasein, lisin dan metionin yang diproteksi dengan CT 10% (P3) 

5.2 Saran   

 Berdasarkan hasil penelitian, ini maka perlu dilakukan penelitian 

penggaruh penggunaan pakan level CT lengkap yang menggunakan konsentrasi 

dengan kandungan PK 18%, ditambah campuran kasein, lisin dan metionin 

P3(Kasein 50%+ Lisin 30% + Metionin 20%) diproteksi dengan CT 10% terhadap 

produktivitas ternak perah. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Penetapan kadar bahan kering udara 

Cara kerja penetapan bahan kering udara: 

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

kemudian kertas + sampel ditimbang (B g). 

2. Kertas dan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60-700C 

sampai diperoleh berat konstan. 

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

kemudian ditimbang (C g). 

Perhitungan: 

Kadar BK udara = 
C A
C B

 x 100% 
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Lampiran 2. Penetapan kadar bahan kering oven 

Cara kerja penetapan kadar kering oven: 

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

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

penjepit). 

3. Ditimbang cawan tersebut dengan teliti, missal beratnya A g. 

4. Dimasukkan sampel kira-kira 5 g dalam cawan, dan ditimbang kembali. 

Missal beratnya B g. kemudian dimasukkan cawan yang berisi sampel 

tersebut ke dalam oven 105oC selama 4 jam. 

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

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

cawan, gunakan tang penjepit. 

Perhitungan: 

Kadar BK = C A
B A

 x 100% 
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Lampiran 3. Penetapan kadar bahan organik 

Cara kerja penetapan kadar bahan organik 

1. Diambil al disk  dan dimasukkan ke dalam tanur (600oC) selama 1 jam. 

2. Ditimbang al disk tersebut, misalnya beratnya A g. ambil sampel kira-kira 

3-5 g masukkan ke dalam al disk dan ditimbang kembali, missal berat B g. 

3. Dimasukkan al disk  yang berisi sampel ke dalam tanur 600oC sampai 

warna berubah menjadi putih atau berubah menjadi abu-abu. Tidak boleh 

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

4. Al disk diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator, diamkan selama 1 

jam kemudian ditimbang dengan teliti (beratnya C g). 

Perhitungan: 

Kadar abu =  x 100% 

Kadar Bahan Organik =100 % - Kadar abu (%) 

Keterangan 

A : berat cawan porselen 
B : berat cawan porselen dan sampel sebelum dioven 
C : berat cawan porselen dan sampel setelah dioven 
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Lampiran 4. Penetapan kadar protein kasar 

Cara kerja penetapan protein kasar: 

1. Destruksi  

a. Diambil kertas minyak kemudian ditimbang, misal berat A g. ambil 

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

atau 0,2 g bahan yang mengandung protein tinggi, dituangkan dalam 

kertas minyak dan  ditimbang kembali, missal beratnya B g. masukkan 

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. Di biarkan menjadi dingin. 

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

larutan ke dalam Erlenmeyer 300 ml. 

2. Destilasi  

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

dengan menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes indicator mix, 

warna menjadi ungu. Kemudian  di letakkan beaker glass dibawah 

ujung alat destilasi (ujung alat destilasi harus masuk ke dalam cairan 

penampung agar tidak ada NH3 yang hilang). 

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

hasil destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang 

hilang) dipasang alat destilasi. 

c. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam erlenmeyer 100 ml. 
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Lampiran 4. Lanjutan 

3. Titrasi  

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

sampai warna berubah menjadi hijau jernih. Misal NaOH untuk titrasi 

C ml. 

b. Dibuat blanko, caranya sama tetapi memakai sampel (misalnya untuk 

titrasi perlu D ml NaOH 0,1 ml). 

Perhitungan: 

Kadar PK = 
D C   OH  ,   ,

D A
  x 100% 
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Lampiran 5. Penetapan kadar serat kasar 

Cara kerja penetapan kadar serat kasar 

1. Kertas minyak ditimbang, missal berat A g. di ambil sampel kira-kira 1 g, 

taruh dikertas minyak dan timbang kembali, missal berat B g. Dituangkan 

sampel (kertas minyak tidak ikut) dalam beaker glass khusus untuk analisa 

serat kasar dan tambahkan H2SO4 0,3 N 50 ml didihkan selama 30 menit. 

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

lagi selama 25 menit tepat. 

3. Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 g EDTA (The Weened Proximate 

Analyses) kemudian didihkan lagi selama 5 menit tepat. Dimatikan tombol 

pemanas. Diambil beaker glass dan disaring dengan cawan filtrasi. 

4. Dibersihkan beaker glass dengan aquadest  panas sedikit mungkin sampai 

semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

5. Lalu ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N didiamkan 1 menit lalu dihisap dengan 

pompa vakum. Kemudian ditambahkan 10 ml aceton, diamkan selama 1 

menit lalu dihisap sampai kering. 

6. Selanjutnya di oven pada suhu 140oC selama 1,5 jam, kemudian 

dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti 

(beratnya C g). 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Lampiran 5. Lanjutan 

Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur 550-600oC selama 2 jam, 

dikeluarkan dengan tang penjepit dan dimasukkan ke dalam eksikator , 

didiamkan selama 1 jam dan timbanglah dengan teliti (beratnya D g). 

 

Perhitungan: 

Kadar SK = 
C D
B A

  x 100% 
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Lampiran 6. Pengukuran konsentrasi NH3 

1. Pengukuran konsentrasi NH3 cairan rumen metode Conway (1950) 

a. Pada produksi gas, setelah inkubasi 24 jam fermentasi mikroba rumen 

dihentikan dengan merendam syringe dalam air dingin.  Kemudian 

tabung disentrifuse  dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit.  

Supernatan diambil untuk pengukuran NH3.  

b. Sebelumnya cawan Conway dan tutupnya telah disiapkan dengan 

mengoleskan bibir cawan dan tutupnya menggunakan vaselin. 

c. Sebanyak 1 ml cairan supernatan dimasukkan ke dalam salah satu 

ujung cawan sedangkan pada ujung yang lain dimasukkan 1 ml 

Na2CO3 jenuh. 

d. Pada bagian tengah cawan dimiringkan sehingga larutan Na2CO3 jenuh 

dapat bercampur dengan supernatan. 

e. Setelah disimpan selama 24 jam pada suhu kamar, dilakukan titrasi 

pada larutan H3SO3 dengan menggunakan larutan H2SO4 0,005 N 

hingga berubah warna berubah dari biru menjadi merah jingga. 

f. Konsentrasi NH3 (mg/100 ml) cairan rumen dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

Konsentrasi NH3 (mM/ml cairan rumen) = ml H2SO4 x N H2SO4 

                                                                           ml Sampel 

 Keterangan: ml H2SO4 = titrasi H2SO4  
N H2SO4 = normalitas H2SO4 
 ml Sampel = banyaknya sampel yang digunakan 
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Lampiran 7. Pengukuran konsntrasi VFA 

 Analisa konsentrasi VFA ini menggunakan sampel berupa 

supernatan dari proses inkubasi produksi gas secara in vitro selama 24 jam 

yang telah direndam dalam air es dan disentrifuge, dimasukan kedalam 

botol plastik dan disimpan dalam freezer sampai beku. Kemudian 

supernatan tersebut dianalisais di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan 

Gizi Universitas Gadjah Mada.   

Pengukuran konsentrasi VFA (Volatile Fatty Acid) (Bachruddin, 1996) 

a. Mengambil cairan supernatan sebanyak 20 ml ditambah larutan HgCl2 

dan H3PO4 sebanyak 2 ml dengan pertimbangan perbandingan cairan 

rumen dan pengawet 10:1 

b. Selanjutnya sampel disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 

menit dan diambil supernatannya. 

c. Kemudian sebanyak 1 ml supernatan diinjeksikan dengan 

menggunakan microsyringe kedalam Gas Chromatography yang 

kemudian akan mengalami penguapan dan reaksi dalam kolom yang 

terdapat dalam alat tersebut. Sebelumnya terlebih dahulu diinjeksikan 

larutan standar yang digunakan terdiri dari asam asetat 30 mM, asam 

propionate 15 mM, dan asam butirat 15,15 mM. Reduksi dalam kolom 

tersebut akan ditangkap oleh recorder membentuk kromatogram. 

Kadar VFA parsial cairan rumen dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

VFA parsial : luas kurva sampel   x konsentrasi standart (mM) 

       luas kurva standart 
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Lampiran 8. Perhitungan Efisiensi Sintesis Protein Mikroba (ESPM) 

Efisiensi sintesis protein mikroba diamati dengan cara 

mempredeksi nilai Microbial Protein (MP), nilai MP dapat dihitung 

berdasarkan gas yang diproduksi pada masa inkubasi 24 jam dengan data 

analisis proksimat (Czerkawaski, 1986 dan Naseer et al, 2005). 

 

Rumus yang digunakan untuk memprediksi nilai MP adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microbial Protein (MP) = 19,3 g microbial nitrogen 
kg organic matter digestibility (OMD) 
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Lampiran 9. Perhitungan statistika NH3 

Kelompok 
Jenis suplemen (perlakuan) Total 

P0 P1 P2 
 

P3 
 

K1 253,75 236,72 228,21 223,10 94,17811 
K2 303,14 299,74 265,67 250,35 1118,897 
K3 323,58 320,17 309,95 306,55 1260,25 

Jumlah 880,47 856,6291 803,8349 779,9923 3320,928 
 

FK    = 919047 

JKT   = 15479 

JKP   = 2147,2 

JKK  = 12731 

JKG  = 600,85 

F tabel 
Sumber 

Keragaman Db JK KT F hit 5% 1% 
Perlakuan  3 2147,222 715,7408 7,147224 2,59 3,89
Kelompok 2 12731,07 6365,533 63,56476 3,63 6,2
Galat 6 600,8549 100,1425
Total 11 15479,14   

Keterangan : 

1.Perlakuan  
F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 
 
2.Kelompok 
F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan menunjukan adanya perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 9. lanjutan 

Uji lanjutan Duncan 
PERLAKUAN 

SE 5,7776
2 3 4 

JND 5% 3,460 3,586 3,649

SE X JND 5%      19,991 
 

20,719      21,083 

Tabel hasil uji Duncan 
Perlakuan rata-rata selisih notasi 5% 

P3 259,9974       a 
P2 267,9450 7,9475     ab 
P1 285,5430 17,5981 25,5456   bc 
P0 293,9974 7,9475 25,5456 33,4931 c 

Keterangan : a-c Notasi yang berbeda 
menunjukkan berbeda 
nyata (P<0,05) 

KELOMPOK 
SE 5,7776

2 3 
JND 1% 5,243 5,439 
SE X JND 1%  30,292    31,424 

Tabel hasil uji Duncan 
Perlakuan rata-rata Selisih notasi 1% 

K1 235,4453       a 
K2 279,7243 35,3381     b 
K3 315,0642 44,2790 79,6171   c 

Keterangan = : a-c Notasi yang   berbeda 
menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)
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Lampiran 10. Perhitungan statistika VFA 
 

Asam Asetat : 

Kelompok 
Jenis suplemen (perlakuan) Total 

P0 P1 P2 
 

P3 
 

K1 67,76 51,12 50,65 40,73 210,26 
K2 39,19 30,18 19,76 19,93 109,6 
K3 17,76 35,27 24,94 35,51 113,48 

Jumlah 124,713 116,563 95,374 96,173 432,823 
 

FK    = 15611,31 

JKT   = 2495,525 

JKP   = 217,2579 

JKK  = 1635,317 

JKG  = 642,9495 

 

F tabel 
Sumber 

Keragaman db JK KT F hit 5% 1% 
Perlakuan  3 217,258 72,41391 0,67582 2,59 3,89
Kelompok 2 1635,32 817,6586 7,63038 3,63 6,23
Galat 6 107,1583 107,1583
Total 11

Keterangan : 

1.Perlakuan  

F hitung > F tabel 5 %, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang 
tidak nyata 

2. Kelompok 

F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan menunjukan adanya perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 
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Asam Propionat : 

Kelompok 
Jenis suplemen (perlakuan) Total 

P0 P1 P2 
 

P3 
 

K1 15,19 10,39 10,26 7,82 43,66 
K2 6,24 5,13 3,34 3,04 17,75 
K3 2,95 6,09 3,92 5,97 18,93 

Jumlah 24,382 21,596 17,515 16,829 80,322 
 

FK    = 537,635 

JKT   = 149,702 

JKP   = 12,6512 

JKK  = 107,047 

JKG  = 30,0041 

F tabel 
Sumber 

Keragaman db JK KT F hit 5% 1% 
Perlakuan  3 12,6512 4,21708 0,8433 2,59 3,89
Kelompok 2 107,047 53,5234 10,7032 3,63 6,23
Galat 6 30,0041 5,00068
Total 11 149,702

 

Keterngan: 

1.Perlakuan  

F hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang 
tidak nyata 

2. Kelompok 

F hitung > F tabel 1 %, maka perlakuan menunjukan adanya perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 10. lanjutan 

Uji lanjutan duncan 

Uji lanjutan duncan 
Kelompok 

SE 1,29108
2 3 4 

JND 1% 3,460 3,586 3,649 

SE X JND 5% 
 

4,467 
 

4,630      4,711  

TABEL HASIL UJI DUNCAN 
Kelompok rata-rata Selisih notasi 5% 
K2 4,44       a 
K3 4,73 0,29     a 
K1 10,91 6,47 6,18   b 

Keternagan = a-c Notasi menunjukkan bebeda nyata (P < 0,05) 

 

 

Asam Butirat : 

Kelompok 
Jenis suplemen (perlakuan) Total 

P0 P1 P2 
 

P3 
 

K1 10,60 5,02 4,81 4,15 24,58 
K2 3,49 2,50 1,33 1,44 8,76 
K3 1,19 3,02 1,88 3,08 9,71 

Jumlah 15,283 10,539 8,026 8,666 42,514 
 

FK    = 150,62 

JKT   = 73,25699 

JKP   = 10,7656 

JKK  = 40,73365 

JKG  = 21,75775 
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F table 
Sumber 

Keragaman db JK KT F hit 5% 1% 
Perlakuan  3 10,7656 3,58853 0,98959 2,59 3,89
Kelompok 2 40,7336 20,3668 5,61643 3,63 6,23
Galat 6 21,7577 3,62629
Total 11 73,257

Kesimpulan Statistik 

1.PerlakuanF hitung < F tabel 5 %, maka perlakuan menunjukkan adanya 
perbedaan yang tidak nyata (P<0,05) 

2. KelompokF hitung > F tabel 5%, maka perlakuan menunjukan adanya 
perbedaan yang sangat nyata (P<0,05) 

 

Uji lanjutan duncan 
Kelompok 

SE 1,09944
2 3 4 

JND 
5% 3,460 3,586 3,649

SE X JND 5% 
 

3,804 
 

3,943      4,012 

Table hasil uiji Duncan 
Kelompok rata-rata Selisih notasi 5% 
K2 2,19       a 
K3 2,29 0,10     a 
K1 6,15 3,96 3,86   b 

Keterangan = a-c Notasi menunjukkan bebeda nyata (P < 0,05) 
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Lampiran 11. Analisi statistik KcBK 

Kelompok 
Jenis suplemen (perlakuan)  

P0 P1 P2 
 

P3 
Total 

K1 65,38 61,83 61,37 61,67 249,6429 
K2 67,11 62,82 61,69 58,67 250,2872 
K3 60,40 66,35 70,23 63,33 260,3245 

Jumlah 192,8935 191,0025 193,2871 183,0716 760,2548 
 

FK    = 48165,59 

JKT   = 119,8388 

JKP   = 22,72305                                      

JKK  = 17,93842 

JKG  = 79,17737 

F table 
Sumber 

Keragaman db JK KT F hit 5% 1% 
Perlakuan  3 22,72305 7,574352 0,573978 2,59 3,89
Kelompok 2 17,93842 8,96921 0,67968 3,63 6,23
Galat 6 79,17737 13,19623
Total 11 119,8388

 

Keterangan 

1. Peralakuan 

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) 

2. Kelompok 

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 11. lanjutan 

Uji lanjutan duncan perlakuan 

SE 2,097318
2 3 4 

JND 
5% 3,460 3,586 3,649

SE X JND 5%         7,257 
  

7,521          7,653 

TABEL HASIL UJI DUNCAN 
Perlakuan rata-rata selisih notasi 5% 

P3 61,0239       a  
P1 63,6675 -0,6303     ab 
P0 64,2978 -0,7615 -0,1312   b 
P2 64,4290 3,4052 2,6437 3,2740 b 

keterangan = a-b Notasi yang 
berbeda menunjukkan nyata 
(P<0,05) 

 
 
 

Kelompok 
SE 2,097318

2 3 
JND 1% 5,243 5,439 

SE X JND 1% 
 

10,996 
  

11,407  

TABEL HASIL UJI DUNCAN 
Perlakuan rata-rata selisih notasi 1% 

K1 62,4107       a  
K2 62,5718 2,5093     b 
K3 65,0811 0,1611 2,6704   ab 

Keterangan = a-b Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 
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Lampiran 12. Analisis statistik KcBO 

Kelompok 
Jenis suplemen (perlakuan)  

P0 P1 P2 
 

P3 
Total 

K1 65,12 61,35 61,05 61,07 248,5904 
K2 67,09 62,89 61,86 60.62 252,463 
K3 61,89 68,45 71,30 62,47 264,1061 

Jumlah 194,0947 192,6958 1942,2185 184,151 76516 
 

FK    = 48789,15 

JKT   = 131,638 

JKP   = 23,12775 

JKK  = 32,60757 

JKG  = 75,90267 

F tabel 
Sumber 

Keragaman db JK KT F hit 5% 1% 
Perlakuan  3 23,12775 7,70925 0,609405 2,59 3,89
Kelompok 2 32,60757 16,30379 1,288792 3,63 6,23
Galat 6 75,90267 12,65044
Total 11 131,638
 

Keterangan 

1. Peralakuan 

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) 

2. Kelompok 

F hitung < F tabel 5%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang tidak nyata 

(P>0,05) 
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Lampiran 12. lanjutan 

Uji lanjutan duncan perlakuan 

SE 2,097318
2 3 4 

JND5% 3,460 3,586 3,649 

SE X JND 5% 
 

7,257 
  

7,521  
  

7,653  

Tabel uji hasil duncan 

Perlakuan rata-rata selisih notasi 
5% 

P3 61,0239       a  
P1 63,6675 0,6303     ab  
P0 64,2978 -0,7615 -0,1312    b 
P2 64,4290 3,4052 2,6437 3,2740  b 

Keterangan = a-b N otasi 
yang berbeda menunjukkan 
berbeda nyata (P<0,05) 
 
Lampiran 12. lanjutan 
 
Kelompok 

SE 2,097318
2 3 

JND1% 5,243 5,439 

SE X JND 1% 
 

10,996 
  

11,407  

Table hasil uji duncan 

Perlakuan rata-rata selisih notasi 
1% 

K1 62,4107        a 
K2 62,5718 2,5093      b 
K3 65,0811 0,1611 2,6704    ab 

Keterangan = a-b Notasi yang berbeda menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)  
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Lampiran 13. Perhitungan ME 

 

Run 1 = P0 = 1,06+(0,157x62,06996)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

                 = 14,63978 (MJ/kgDM) 

   P1 = 1,06+(0,157x61,92119)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

        = 14,61643 (MJ/kgDM) 

     P2 =1,06+(0,157x25,21524)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

        = 8,853592 (MJ/kgDM) 

      P3 = 1,06+(0,157x52,985)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

         = 13,21344 (MJ/kgDM) 

 

Run 2 = P0 = 1,06+(0,157x85,9153)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

        =  18,3835 (MJ/kgDM) 

   P1 = 1,06+(0,157x87,79571)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

                   = 18,67873 (MJ/kgDM) 

     P2 = 1,06+(0,157x82.65981)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

            = 17.87239 (MJ/kgDM) 

     P3 =1,06+(0,157x53.00711)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

        = 13.21692 (MJ/kgDM) 

 

Run 3 = P0 = 1,06+(0,157x76.21383)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

        = 16,86037 (MJ/kgDM) 

   P1 = 1,06+(0,157x81,16473)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

        = 17,63766 (MJ/kgDM) 
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Lampiran 13. lanjutan 

   P2 = 1,06+(0,157x80.46007)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

        = 17.52703 (MJ/kgDM) 

   P3 = 1,06+(0,157x51.83507)+(0,084x14,57)+(0,22x16,61)-(0,081x12,88) 

                   = 51.83507 (MJ/kgDM) 
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Lampiran 14. Perhitungan NE 

Run 1 = P0 = (2,2+(0,0272x62,06996)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,491372 (Mcal/lb) 

                   = 0,491372 (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,549769 (MJ/kgDM) 

   P1 = (2,2+(0,0272x61.92119)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,491095 (Mcal/lb) 

                   = 0,491095  (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,547209 (MJ/kgDM) 

     P2 = (2,2+(0,0272x 25.21524)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,422899 (Mcal/lb) 

                   = 0,422899 (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 3,915753 (MJ/kgDM) 

    P3 = (2,2+(0,0272x52.985)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,474493 (Mcal/lb) 

                   = 0,474493  (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,393479  (MJ/kgDM) 

Run 2 = P0 = (2,2+(0,0272x85,9153)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,535675 (Mcal/lb) 

                   = 0,535675  (Mcal/lb) x 2,2046 

                   =  4,959983 (MJ/kgDM) 

   P1 = (2,2+(0,0272x87,79571)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,539168 (Mcal/lb) 

                   = 0,539168 (Mcal/lb) x 2,2046 

                   =  4,992331 (MJ/kgDM) 
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Lampiran 14. lanjutan 

   P2 = (2,2+(0,0272x82,65981)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,529626 (Mcal/lb) 

                   = 0,529626 (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,903978 (MJ/kgDM) 

   P3 = (2,2+(0,0272x53,00711)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,474534 (Mcal/lb) 

                   = 0,474534  (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,393859 (MJ/kgDM) 

Run 3 = P0 = (2,2+(0,0272x76,21383)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,51765 (Mcal/lb) 

                   = 0,51765  (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,793087 (MJ/kgDM) 

   P1 = (2,2+(0,0272x81,16473)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,526848 (Mcal/lb) 

                   = 0,526848 (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,878258 (MJ/kgDM) 

   P2 = 2,2+(0,0272x80,46007)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,525539 (Mcal/lb) 

                   = 0,525539 (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,866136 (MJ/kgDM) 

   P3 = 2,2+(0,0272x51,83507)+(0,057x14,57)+(0,149x16,61))/14,64 

                   = 0,472356 (Mcal/lb) 

                   = 0,472356 (Mcal/lb) x 2,2046 

                   = 4,373697 (MJ/kgDM) 
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Lampiran 15. Perhitungan OMD 

Run 1 = P0 = 14,88+(0,889x62,06996)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 77,33927 % 

   P1 = 14,88+(0,889x61,92119)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 77,207 % 

   P2 = 14,88+(0,889x25,21524)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 44,57541 %  

   P3 = 14,88+(0,889x52,985)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 69,26273 % 

Run 2 = P0 = 14,88+(0,889x85.9153)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 98.53777 % 

   P1 = 14,88+(0,889x87,79571)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 100,2095 % 

   P2 = 14,88+(0,889x82.65981)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 95.64364 % 

   P3 = 14,88+(0,889x53.00711)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 69.28239 % 

Run 3 = P0 = 14,88+(0,889x76,21383)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 89,91316 % 

   P1= 14,88+(0,889x81.16473)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 94.31452 % 

   P2 = 14,88+(0,889x80,46007)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 93,68807 % 

   P3 = 14,88+(0,889x51,83507)+(0,45x14,57)+(0,0561x12,88) 

        = 68.24045 % 
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Lampiran 16. Perhitungan MP 

Run 1 = P0 = (19,3x6,25x77,33927%) 

        = 93.29049 (g/kgOMD) 

   P1 = (19,3x6,25x77,207%) 

        = 93,13095 (g/kgOMD) 

   P2 = (19,3x6,25x44,57541%) 

        = 53,76909 (g/kgOMD) 

   P3 = (19,3x6,25x69,26273%) 

        = 83,54817 (g/kgOMD) 

Run 2 = P0 = (19,3x6,25x98,53777%) 

        = 118,8612 (g/kgOMD) 

   P1 =  (19,3x6,25x100,2095%) 

        = 120.8777 (g/kgOMD) 

   P2 =  (19,3x6,25x95,64364%) 

        = 115.3701 (g/kgOMD) 

   P3 = (19,3x6,25x69,28239%) 

        = 83,57188 (g/kgOMD) 

Run 3 = P0 = (19,3x6,25x89,91316%) 

        = 108,4577 (g/kgOMD) 

   P1 =  (19,3x6,25x 94,31452%) 

        = 113,7669 (g/kgOMD) 

   P2 =  (19,3x6,25x 93,68807%) 

        = 113,0112 (g/kgOMD) 

   P3 = (19,3x6,25x 68,24045%) 

        = 82,31504 (g/kgOMD) 
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