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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu cara untuk meningkatkan produksi susu adalah  melakukan 

perbaikan perbaikan manajemen dan pemberian pakan. Pemberian pakan ini, 

sangat berkaitan dengan kualitas pakan yang diberikan, dan hal tersebut sangat 

ditentukan oleh kadar protein sebagai nutrien yang mempunyai peranan penting 

dalam proses sintesa protein susu.    

Diketahui bahwa protein merupakan senyawa yang tersusun oleh beberapa 

asam amino, yaitu  sepuluh  macam asam amino esensial yang dibutuhkan ternak. 

Diantara sepuluh asam amino, lisin dan metonin merupakan asam amino 

pembatas, sehingga banyak dilaporkan bahwa penambahan lisin dan metionin 

dalam ransum dapat meningkatkan produktivitas ternak perah. (Liman, 2006). 

Selain lisin dan metionin kasein juga merupakan jenis protein yang 

menjadi bahan dasar penyusun susu (protein dalam susu). Menurut Adnan (1984), 

kasein di dalam susu merupakan partikel yang besar, didalamnya tidak hanya 

terdiri dari zat-zat organik, melainkan juga mengandung zat-zat anorganik seperti 

kalsium, phosphor, dan magnesium. Kasein yang merupakan partikel yang besar 

dan senyawa kompleks tersebut dinamakan juga kaseinmisel (casein micell). 

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

yang diberi perlindungan formaldehid. 

Namun demikian, pasokan asam amino dalam bentuk protein yang 

diberikan pada  ternak tidak seluruhnya  dapat dimanfaatkan secara langsung oleh 

ternak karena protein pakan di dalam rumen sebagian akan mengalami degradasi 

oleh mikroba rumen atau disebut Rumen Degradable Protein (RDP), dan sebagian 

yang lain lolos degradasi mikroba atau disebut Undegradable Protein (UDP).  

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

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

rasio penyerapan antara protein terdegradasi (RDP) dan tidak terdegradasi (UDP) 

di dalam rumen adalah faktor kritis yang mempengaruhi jumlah dan pola asam 

amino yang mengalir ke usus halus. Rasio ini harus dipertimbangkan jika efisiensi 

pakan dan produksi susu ingin dimaksimalkan. 

Degradasi protein di dalam rumen menghasilkan asam amino yang apabila 

tidak digunakan oleh mikroba rumen akan didegradasi lebih lanjut menjadi 

amonia (NH3) dan karbondioksida (CO2). Amonia 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. 

Pada proses fermentasi di dalam rumen mikroba tidak hanya mendegradasi 

protein, namun juga nutrien yang lainnya. Ørskov dan Ryle (1990), menyatakan 
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bahwa mikroba rumen mempunyai peranan penting karena pakan yang masuk 

dalam rumen akan didegradasi oleh mikroba rumen menjadi produk metabolis 

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

sumber N dan Volatile Fatty Acids (VFA) sebagai sumber energi yang digunakan 

oleh ternak ruminansia.  

Kedua produk metabolis tersebut kemudian akan dimanfaatkan oleh 

mikroba rumen untuk sintesis protein mikroba rumen. Untuk mamperoleh proses 

biokonversi protein mikroba rumen yang efisien, maka keseimbangan 

ketersediaan NH3  dan VFA di dalam rumen merupakan faktor penting yang perlu 

diperhatikan sehingga dapat diperoleh nilai efisiensi sintesis protein mikroba 

(ESPM) yang positif.   

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan 

kombinasi suplemen kasein, lisin dan metionin dalam pakan lengkap terhadap 

produksi amonia (NH3), Volatile Fatty Acids (VFA), dan Efisiensi Sintesis Protein 

Mikroba (ESPM) secara in vitro. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

suplemen “kombinasi kasein, lisin dan metionin”  tanpa proteksi dalam  pakan 

lengkap terhadap produksi amonia (NH3), Volatile Fatty Acids (VFA), dan 

Efisiensi Sintesis Protein Mikroba (ESPM) secara in vitro. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suplemen kombinasi kasein, 

lisin dan metionin  tanpa proteksi yang ideal (terbaik) dalam pakan lengkap 

terhadap produksi amonia (NH3), Volatile Fatty Acids (VFA), dan Efisiensi 

Sintesis Protein Mikroba (ESPM) secara in vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ilmiah mengenai 

pengaruh suplemen “kombinasi kasein, lisin dan metionin”  tanpa proteksi dalam 

pakan lengkap terhadap produksi amonia (NH3), Volatile Fatty Acids (VFA), dan 

Efisiensi Sintesis Protein Mikroba (ESPM) secara in vitro. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Produktivitas ternak perah di Indonesia yang masih rendah, diduga 

disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah faktor pakan. Kualitas 

hijauan yang rendah memaksa peternak untuk menggunakan konsentrat sebagai 

suplemen namun demikian produktivitas ternak perah masih saja tetap rendah. Hal 

ini diduga bahwa potensi protein konsentrat yang beredar bebas di pasaran, 

maupun bahan pakan penyusunnya mempunyai tingkat degradasi oleh  mikroba 

rumen sangat tinggi (Soedjono,1994). Kenyataan ini tentu saja sangat merugikan 

mengingat potensi konsentrat sebagai sumber asam amino esensial untuk sintesis 

susu cukup tinggi, oleh karena itu diperlukan tambahan suatu suplemen yang 

mampu untuk memenuhi kebutuhan ternak akan asam amino (protein).  
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Diantara ke-sepuluh asam amino esensial yang dibutuhkan ternak perah, 

asam amino lisin dan metonin merupakan asam amino pembatas, dan banyak 

dilaporkan penambahan lisin dan metionin dalam ransum dapat meningkatkan 

produktivitas ternak perah. Selain lisin dan metionin, kasein juga merupakan jenis 

protein yang menjadi bahan dasar penyusun susu. Kasein tidak hanya terdiri dari 

zat-zat organik, melainkan juga mengandung zat-zat anorganik seperti kalsium, 

phosphor, dan magnesium. Dalam usaha peternakan kasein sering digunakan 

sebagai suplemen pakan sumber protein, dikarenakan kualitas protein ini cukup 

bagus sebagai sumber asam amino bagi ternak. 

Berdasarkan hasil tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

penambahan suplemen kombinasi kasein, lisin dan metionin  tanpa proteksi dalam 

pakan lengkap terhadap produksi amonia (NH3), Volatile Fatty Acids (VFA), dan 

Efisiensi Sintesis Protein Mikroba (ESPM) secara in vitro. 

 

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah penambahan suplemen kombinasi 

kasein, lisin dan metionin tanpa proteksi  dalam  pakan lengkap dapat 

meningkatkan  produksi amonia (NH3), Volatile Fatty Acids (VFA), dan Efisiensi 

Sintesis Protein Mikroba (ESPM) secara in vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Asam Amino Pembatas Pada Ternak Ruminansia 

Asam amino  dibagi menjadi dua kategori, kategori pertama adalah  asam 

amino  non-esensial (Non EAA) dimana asam amino ini siap dihasilkan oleh 

tubuh ternak. Asam amino lainnya dianggap esensial (EAA), karena  tidak 

diproduksi dalam tubuh ternak dan harus diperoleh dari bahan pakan. Tidak 

seperti ternak monogastrik, determinasi kebutuhan asam amino secara akurat pada 

ternak ruminansia perah cukup sulit. Publikasi NRC sapi perah terbaru sepertinya 

sudah memperhitungkan kebutuhan asam amino namun tidak sampai pada 

perhitungan formulasi asam amino esensial yang seimbang apalagi sampai 

memperhitungan asam amino pembatas kecuali sekedar merekomendasi rasio lisin 

dan metionin sebesar 3:1 (NRC, 2001). Dengan adanya tekanan dari berbagai 

pihak untuk mengurangi limbah nitrogen dan keinginan para produser ternak 

perah untuk memanipulasi komponen susu sesuai  keinginan pasar, maka 

formulasi tidak lagi sekedar menentukan kebutuhan seluruh asam amino namun 

juga perlu mempertimbangkan asam amino esensial khususnya kebutuhan asam 

amino esensial pembatas untuk tujuan produksi. 

Asam amino esensial diklasifikasikan sebagai asam amino pembatas 

ketika ternak tidak mampu memenuhi kebutuhannya melalui bahan pakan dan 

bahan ini harus dipasok dan langsung ke ternak. Di antara asam amino esensial 

bagi ternak perah periode laktasi, asam amino metionin (Met) dan lisin (Lis) 

adalah dua asam amino yang membatasi sintesis susu dan protein susu (Shan and 
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Tan, 2004) dan seringkali pakan yang diberikan pada ternak perah periode laktasi 

mengalami defisien Met dan Lis. Kandungan  protein dan produksi susu diketahui 

meningkat bila kedua asam amino tersebut diinjeksikan ke dalam abomasum 

(Schwab et al., 1992) atau duodenum (Rogers et al., 1989) atau bila kedua asam 

amino tersebut diproteksi dari penetrasi mikroba rumen.  

2.1.1. Asam Amino Metionin 

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 rangkaian 

RNA. 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) (Anonimus, 2008
a
).  

Metionin merupakan asam amino pembatas pertama bila ransum 

yang diberikan ke sapi perah miskin akan jagung dan kaya hijauan, atau 

disuplementasi dengan Rumen Undegradable Protein (RUP) dari kedelai 

atau protein hewani selain tepung ikan (NRC, 2001). Selanjutnya metionin 

akan tercukupi dalam pasca rumen apabila ransum mengandung Corn 

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

Rumus bangun metionin adalah sebagai berikut (Rasyaf, 1994) :  
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2.1.2. Asam Amino Lisin 

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). 

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 (Anonimus, 2008
a
). 

Rumus bangun lisin (C6H14O2N2), adalah sebagai berikut 

(Rasyaf, 1994) :  

 

 

 

 

2.2 Peranan Kasein Pada Ternak Ruminansia  

 Komponen-komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. 

Kandungan protein susu berkisar antara 3-5 % sedangkan kandungan lemak 

berkisar antara 3–8%. Kandungan energi adalah 65 Kkal, dan pH susu adalah 6,7. 

Komposisi air susu rata-rata adalah sebagai berikut : Air 87,90%,  kasein 2,70%, 

lemak 3,45%, bahan kering  12,10%,  albumin 0,50%, protein 3,20%, bahan 

kering  laktosa 4,60%,  vitamin,  enzim,  gas 0,85 %,  (Anonimus, 2009).  

Menurut Mc Donald (1999), komposisi susu yang terpenting adalah lemak dan 
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protein. Lemak susu terdiri atas trigliserida yang tersusun dari satu molekul 

gliserol dengan tiga molekul asam lemak melalui ikatan-ikatan ester. Asam lemak 

susu berasal dari aktivitas mikroba dalam rumen (lambung ruminansia) atau dari 

sintesis dalam sel sekretori.  

Sedangkan struktur primer protein terdiri atas rantai polipeptida dari asam-

asam amino yang disatukan ikatan-ikatan peptida. Protein tersusun oleh kasein 

dan albumin.  Kasein merupakan komponen protein yang terbesar dalam susu dan 

sisanya berupa albumin. Kadar kasein pada protein susu mencapai 80%. Kasein 

terdiri atas beberapa fraksi seperti alpha-casein, betha-casein, dan kappa-casein. 

Kasein merupakan salah satu komponen organik yang berlimpah dalam susu 

bersama dengan lemak dan laktosa. Kandungan protein susu berkisar antara 3-5 % 

sedangkan kandungan lemak berkisar antara 3-8 %. Faktor yang mempengaruhi 

komposisi susu adalah bangsa sapi, pakan, tingkat laktasi, suhu, interval 

pemerahan, umur sapi (Shiddieqy, 2007). 

Menurut Adnan (1984), 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, phosphor, dan magnesium. 

Kasein yang merupakan partikel yang besar dan senyawa yang kompleks tersebut 

dinamakan juga kasein-misel (casein micell). Di dalam 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 (1989) melaporkan bahwa produksi susu pada sapi perah meningkat 

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

perlindungan formaldehid.  



10 
 

2.3. Pakan Lengkap 

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

termasuk hijauan yang telah dihitung bagiannya, diproses dan dicampur menjadi 

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

nutrient 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 dinegara-negara berkembang 

untuk menyederhanakan pemberian pakan pada ternak ruminansia yang 

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

meningkatkan konsumsi dan menghindari terjadinya penolakan dalam porsi 

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

lengkap juga dapat mengurangi fluktuasi asam dalam rumen sehingga bisa 

meningkatkan efisiensi pakan. 

Adapun kelebihan penggunaan pakan lengkap adalah dapat menjamin 

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

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

Diberikan sebagai pakan tunggal (Owen, 1979). 

2.3.1. Hijauan 

Hijauan memiliki karakteristik serat kasarnya (selulosa dan 

hemiselulosa) tinggi dan biasanya kandungan energinya rendah. Kandungan 

proteinnya sangat bervariasi, tergantung pada jenis tanaman dan tingkat 

kematangan. Hijauan pakan ternak merupakan golongan bahan ransum kasar 

untuk ternak ruminansia yang diperoleh dalam bentuk rumput-rumputan, 

leguminosa dan limbah pertanian (Chuzaemi dan Hartutik, 1989). 

Kuantitas produksi hijauan adalah nilai yang diperoleh dari 

pengukuran secara mekanis terhadap hijauan, yaitu dengan pemotongan dan 

penimbangan, oleh ternak (Soebarinoto dkk, 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, 

vitamin dan mineral. Dengan adanya kandungan nutrient yang paling penting 

sebagai sumber protein dan energi itu, maka BK sering kali dijadikan 

parameter produktivitas suatu jenis hijauan. 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum, Schumacher dan Thonn) 

menurut Soetanto dan Subagio (1981), diklasifikasikan sebagai berikut: 

Sub Kingdom : Embryphyta 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub division : Angiospermae  

Klas  : Dicothyledoneae 

Sub klas  : Achimyadeae 
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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, 2006
a
). 

Banyak  menghasilkan  daun yang kaku dan panjangnya mencapai 90 cm 

dengan nilai nutrisi yang tinggi (Tafal, 1981). 

 Pada musim penghujan biasanya rumput gajah sudah dapat dipanen pada 

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

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

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

pertama setelah tanam dapat dilakukan setelah rumput berumur minimal 60 

hari. Apabila terlalu awal, tunas yang tumbuh kemudian tidak sebaik yang 

dipanen lebih dari 2 bulan (Anonimus, 2006
a
). 

 Kandungan nutrien rumput gajah segar dengan umur pemotongan 43-56 

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

(LK) 2,30%, Abu 15,40% dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 40%. 

Menurut Chuzaemi dkk (1997), rumput gajah mempunyai nilai degradasi PK 

sebesar 34,36%, sedangkan Sirait (1994), melaporkan degradasi PK rumput 
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gajah dengan waktu inkubasi 24 jam sebesar 42,75% dan kecernaan bahan 

organik (KcBO) sebesar 61,52%. Degradasi yang rendah dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor antara lain jenis hijauan, umur pemotongan, kandungan 

nutrien, kecernaan dan iklim.  

 Pada umumnya ransum hijauan diberikan dalam jumlah 10% dari bobot 

badan (Bambang, 2003). Menurut (Kompyang, 1984), ransum hijauan 

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

Berdasarkan hasil penelitian Mulyono (2001), imbangan hijauan: konsentrat 

(dalam BK) dalam ransum yang memberikan hasil terbaik terhadap populasi 

mikroba rumen adalah 50% : 50%. 

2.3.2.  Konsentrat 

Konsentrat atau ransum penguat merupakan ransum tambahan yang 

nilai nutrisinya lebih tinggi serta mudah dicerna dibandingkan dengan ransum 

hijauan. Pemberian konsentrat dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan 

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

konsentrat merupakan bahan ransum yang banyak mengandung zat ransum 

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

(1979) menyatakan bahwa konsentrat adalah suatu bahan ransum yang tinggi 

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

kandungan SK yaitu kurang dari 18%.  

Pemberian ransum konsentrat sebaiknya terdiri dari campuran 

bermacam-macam bahan hal ini akan membuat ransum menjadi lebih baik, 

dikarenakan adanya variasi kandungan nutrien dan diharapkan efisiensi 

ransum menjadi lebih tinggi karena bahan-bahan tersebut akan saling 
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melengkapi. Sesuai dengan pendapat Morisson (1961), bahwa pemberian 

konsentrat sebaiknya terdiri lebih dari satu macam bahan ransum agar terjadi 

supplementary effect diantara kandungan nutriennya. Menurut Blakely dan 

Blade (1998), konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan ransum 

yang mengandung nutrien tinggi sehingga dapat meningkatkan palatabilitas 

dan dapat berfungsi sebagai suplemen bagi hijauan sehingga ternak dapat 

mencapai produksi yang maksimal. Davies (1983) menyatakan bahwa 

konsentrat biasanya mengandung PK 12-18% dari BK. 

Bahan ransum penyusun konsentrat dapat berupa sumber protein atau 

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

industri pengolahan hasil pertanian (Soebarinoto dkk, 1991). 

a. Bungkil kedelai 

Anonimus (2005
b
)  menyatakan bahwa bungkil kedelai merupakan produk 

hasil ikutan penggilingan biji kedelai setelah diekstraksi minyaknya secara 

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

pada tahun 2003 berdasarkan data BPS mencapai 671.322 ton (Anonimus, 

2005
b
), sedangkan luas lahan kedelai secara keseluruhan di Indonesia sekitar 

1.266531 ha dengan produksi kulit ari biji kedelai sebesar 14,5% dan dari 1 

ton kedelai akan dihasilkan 200-350 kg bungkil kedelai (Anonimus, 2003). 

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). Tingginya 
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kandungan asam amino di dalam bungkil kedelai ini akan lebih sesuai bila 

bahan ini digunakan sebagai sumber  by pass protein. 

Kandungan nutrient bungkil kedelai secara berturut turut adalah BK 86%, 

PK 48%,  LK  5,70%,  SK 6,20%,  BETN 30,80%,  TDN 81% dan abu 9,30% 

(Hartadi dkk, 1993). 

Pemanfaatan bungkil kedelai sebagai bahan ransum ternak dibatasi dengan 

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

isoflavon. Anti nutrisi tersebut bersifat tidak stabil dan akan berkurang 

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

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

pertumbuhan yang rendah, mengurangi konsumsi pakan dan menurunkan 

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

dirusak dengan perlakuan pemanasan. Lebih dari 95% dari aktivitas anti 

tripsin dapat dirusak dengan perlakuan pemanasan pada suhu 100 
o
C selama 

15 menit. Penggunaan bungkil kedelai dalam jumlah banyak akan 

menghambat laju pertumbuhan, berkurangnya daya cerna protein dan 

hipertropi pankreas (Ensminger, 1971). 

b. Bekatul 

Dedak padi atau bekatul merupakan hasil sisa dari penumbukan atau 

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

berbeda kandungan nutriennya. Ketiga bagian tersebut adalah: 

 Kulit gabah yang banyak mengandung serat kasar dan mineral 

 Selaput perak yang kaya akan protein, vitamin B1, lemak dan mineral. 

 Lembaga beras yang terdiri dari karbohidrat yang mudah dicerna. 
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Berhubung dedak merupakan campuran dari ketiga bagian tersebut diatas 

maka nilainya selalu berubah-ubah tergantung dari proporsi bagian-bagian 

tersebut (Tahir, A. 2011). 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 (rice bran) dari beras, dari 1 kuintal padi akan 

dihasilkan 18-20 kg dedak padi (Susana, 2005). 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, 2005
a
). 

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

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

bekatul sangat bervariasi tergantung pada jenis padi dan jenis mesin 

penggiling. Bekatul dapat menggantikan konsentrat komersial hingga 100% 

(Rosanty, 2008). Berdasarkan hasil penelitian dari Suherman (2003), bahwa 

penambahan bekatul dalam konsentrat terhadap hijauan sebanyak 30% dapat 

meningkatkan kadar lemak susu. 

c. Bungkil kelapa  

Tanaman kelapa (Cocos nucifera) merupakan tanaman unggulan yang 

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

Indonesia tercatat seluas 3,697 juta ha, didominasi oleh 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 1968) menjadi 
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3,697 juta ha (tahun 2000) dengan rata-rata 4% per tahun dan produksi 

meningkat dari 1,133 juta ton (tahun 1968) menjadi 3,048 juta ton (tahun 

2000) dengan rata-rata peningkatan 5% per tahun (Anonimus, 2008
b
). 

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

kelapa segar yang telah diparut kemudian dikeringkan dan 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 kedelai (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 kasar 

yang terkandung pada ampas kelapa mencapai 23%, dan kandungan seratnya 

yang mudah dicerna merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk menjadikan 

ampas kelapa sebagai bahan pakan pedet (calf), terutama untuk menstruasi 

rumen (Miskyah, 2006). 

Bungkil kelapa merupakan hasil sisa (by-product) dari pembuatan 

ekstraksi minyak kelapa yang didapat dari daging kelapa yang telah 

dikeringkan terlebih dahulu. Bungkil kelapa tersebar dan tersedia dalam 

jumlah yang cukup banyak dibandingkan bahan pakan yang lainnya. 

Kandungan zat makannya yaitu: 18,7 % protein; 8,8% serat kasar; 9,6% lemak 

dan 1764 kkal EM (Anonimus, 2006
b
) 

Berdasarkan hasil penelitian dari Suherman (2003), menyatakan bahwa 

penambahan bungkil kelapa dalam konsentrat terhadap hijauan sebanyak 30% 
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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 

Pohon kapuk (Ceiba petandra) termasuk family Bombaceae mudah 

tumbuh di daerah tropis dan tumbuh dengan baik pada ketinggian 100-800 m 

di atas permukaan laut, tahan terhadap kekurangan air, sehingga dapat ditanam 

di tegalan, pematang sawah atau tepi jalan (Setiadi, 1983). 

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

dengan kulit buah dan 50% biji kapuk yang beratnya antara 25-40 gram. 

Setiap pohon kapuk dewasa dapat menghasilkan sekitar 150 kg biji kapuk per 

tahun (Sihombing, 1974). 

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 dapat digunakan 

untuk makanan ternak (Osche et al., 1961). 

Kandungan protein kasar bungkil biji kapuk adalah cukup tinggi. Menurut 

Parakkasi (1999), yaitu berkisar antara 26,99-28,66%. Untuk lebih jelasnya 

kandungan zat-zat makanan bungkil biji kapuk dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil analisa proksimat bungkil biji kapuk dalam 100%BK  

  Komponen Kandungan (%) 

Bahan Kering 83,90 

Protein Kasar 29,6 

Lemak Kasar 7,58 

Serat Kasar 30,0 

BETN 25,3 

Abu 7,54 

Sumber : Sutardi, (1981) 

e. Pollard 

Pollard atau dedak gandum adalah hasil samping dari pengolahan atau 

penggilingan gandum. Hasil samping penggilingan gandum ini dapat 

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

Wheat bran dan wheat pollard dimanfaatkan untuk makanan ternak dan untuk 

menambah kandungan protein pada roti whole wheat, sedangkan tepung 

anggrek dimanfaatkan untuk lem industry kayu lapis. Berdasarkan data tahunan 

BPS, dari penggilingan gandum sekitar 10 juta ton akan dapat menghasilkan 

pollard sebanyak 1 juta ton (Anonimus, 2005
a
). 

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

penggunaannya tidak disukai untuk sapi yang sedang di-finish dan 

pemberiannya dalam jumlah besar dapat mengakibatkan sifat laksansia. Selain 

itu, sifatnya yang sedikit tinggi akan N dan karbohidrat, maka penggunaannya 

akan banyak dalam kondisi khusus yaitu dibutuhkan sumber karbohidrat dalam 

jumlah banyak (Parrakasi, 1999). 

Adapun kandungan nutrient dari pollard sebagaimana ditampilkan pada 

tabel 2 berikut : 
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Tabel 2. Kandungan nutrisi pollard 

Jenis Bahan 
Kandungan Nutrisi (% BK) 

BK PK LK SK Abu TDN 

Pollard
1 88,25 15,05 4,15 8,03 5,57 - 

Pollard
2 89,57 16,41 4,01 5,86 - 74,83 

Keterangan :  - Pollard
1 

Anonimus (2004) 

- Pollard
2 

Anonimus
 
(2006

c
) 

Hasil penelitian Prayuwidayati (2006), menunjukkan bahwa makin tinggi 

proporsi penggunaan dedak gandum (wheat pollard) pada fermentasi bagas 

tebu teramoniasi, makin menurunkan kadar serat, diikuti oleh meningkatkan 

kadar protein kasar, kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, 

produksi VFA, dan produksi ammonia dan sapi PO jantan yang diberi pakan 

jerami padi disuplementasi dedak gandum (wheat pollard) dan tepung daun 

lamtoro menghasilkan kenaikan bobot badan harian 0,59 kg (Utomo, 2004). 

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, mineal inorganic dan faktor pertumbuhan 

digunakan sebagai kekuatan untuk menstimulir aktivitas pertumbuhan 

mikroba dalam mensintesis pakan dalam proses fermentasi.  

Mineral ini penting untuk pertumbuhan mikroba. Kandungan mineral 

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

berpengaruh  negatif terhadap degradasi komponen zat makanan dan sintesis 

protein mikroba. Penambahan mineral dalam konsentrat diharapkan mampu 

meningkatkan pertumbuhan. Peningkatan populasi mikroba rumen akan 

meningkatkan konsentrasi enzim-enzim tersebut sehingga mampu 
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meningkatkan kecernaan bahan pakan sekaligus meningkatkan suplai protein 

mikroba bagi ternak induk semang.  

Pada umumnya mineral yang diperdagangkan di pasaran dalam bentuk 

mineral lengkap, komposisi mineral yang digunakan dalam penelitian ini  

sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kandungan mineral per 1 kg. 

Kandungan mineral Jumlah Satuan 

Vitamin A 

Vitamin D 

Vitamin E 

Kalsium 

Pospor 

Natrium 

Cuprum 

Zincum 

Mangaan 

Magnesium 

Ferrum 

Iodine 

Cobalt 

Selenium 

300.000 

60.000 

  200 

  285.000 

  147.000 

  100.000 

  1.800 

  7.500 

  7.500 

  5.000 

7.700 

65 

25 

30 

mg 

mg 

IU 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

mg 

Sumber: Produksi HBS 

  

2.4. Konsentrasi NH3 Dalam Rumen 

Pada ternak ruminansia sebagian protein yang masuk ke dalam rumen 

akan mengalami perombakan atau degradasi menjadi amonia oleh enzim 

proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Produksi amonia tergantung pada 

kelarutan protein ransum, jumlah protein ransum, lamanya makanan berada dalam 

rumen dan pH rumen (Ørskov, 1982).  

Schaefar et al., (1980), yang disitasi oleh Tangkas, (2010). Menyatakan 

bahwa mayoritas bakteri rumen dapat menggunakan amonia sebagai sumber 

nitrogennya dan bakteri rumen adalah pengguna amonia paling efisien. Sekitar 
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82% spesies mikroba rumen mampu menggunakan amonia sebagai sumber 

nitrogen untuk sintesis protein. 

Kadar amonia yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan mikroba 

rumen yang maksimal menurut Sutardi (1978) berkisar antara 4-12 mM. Menurut 

(Hungate, 1966), Produksi protein mikroba rumen dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan karbohidrat mudah dicerna dalam rumen seperti tetes tebu, pati, 

glukosa, fruktosa dan sukrosa. Adanya karbohidrat yang mudah difermentasi 

tersebut memungkinkan mikroba mendapatkan energi yang lebih baik untuk 

membentuk protein tubuhnya (Sowardi, 1974). Dinyatakan pula bahwa sebagian 

besar protein yang terdapat dalam rumen adalah protein mikroba dan 50-90% dari 

seluruh protein yang mencapai usus halus adalah protein mikroba.  

Kadar N-amonia, VFA serta pembentukan protein mikroba merupakan 

beberapa tolak ukur nilai gizi dan manfaat bahan serta aktivitas di dalam rumen. 

Proses degradasi bahan makanan menghasilkan N-amonia yang sebagian 

digunakan untuk sintesis protein mikroba (Chalupa, 1977) (yang disadur oleh 

Parakkasi, 1999).  Pengukuran N- NH3 in vitro dapat digunakan untuk 

mengestimasi degradasi protein dan kegunaannya oleh mikroba. Produksi amonia 

dipengaruhi oleh waktu setelah makan dan umumnya produksi maksimum dicapai 

pada 2-4 jam setelah pemberian pakan yang bergantung kepada sumber protein 

yang digunakan dan mudah tidaknya protein tersebut didegradasi (Wohlt et al, 

1976). Jika pakan defisien protein atau tinggi kandungan protein yang lolos 

degradasi, maka konsentrasi N- NH3 rumen akan rendah (lebih rendah dari 50 

mg/1 atau 3,57 mM) dan pertumbuhan organisme rumen akan lambat (Satter dan 

Slyter, 1974). Sebaliknya, jika degradasi protein lebih cepat daripada sintesis 
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protein mikroba maka NH3 akan terakumulasi dan melebihi konsentrasi 

optimumnya. Kisaran optmum NH3 dalam rumen berkisar antara 85-300 mg/l 1 

atau 6-21 mM (McDonald et al., 2002). Berikut ini gambar proses metabolisme 

protein di dalam rumen : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Proses metabolisme protein dalam rumen (Mc Donald et. al., 2002)  

Ranjhan (1977) menyatakan bahwa peningkatan jumlah karbohidrat yang 

mudah difermentasi akan mengurangi produksi amonia karena terjadi kenaikan 

penggunaan amonia untuk pertumbuhan protein mikroba. Kondsi yang ideal 

adalah sumber energi tersebut dapat difermentasi sama cepatnya dengan 

pembentukan NH3 sehingga pada saat NH3  terbentuk terdapat produksi fermentasi 

asal karbohidrat yang akan digunakan sebagai sumber dan kerangka karbon dari 

asam amino protein mikroba telah tersedia. Mikroba yang telah mati akan masuk 

ke usus sebagai sumber protein bagi ternak. Protein mikroba tersebut bersama 
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dengan protein pakan yang lolos degradasi mengalami kecernaan di dalam usus 

oleh enzim-enzim protease dengan hasil akhir asam amino (Sutardi, 1978). 

Untuk mengatahui kadar NH3 di dalam rumen dapat dilakukan dengan cara 

in vitro, dengan bahan sampel berupa supernatan dari proses inkubasi produkai 

gas secara  in vitro selama 24 jam yang telah direndam dalam air es dan 

disentrifuge, kemudian 1 ml supernatan tersebut dianalisa kandungan NH3  

denganteknik  microdiffusi Conway (Conway, 1950). Dan dihitung menggunakan 

persamaan berikut : 

Kadar NH3 (mM cairan rumen) = 
ml H2SO4 x N H2SO4 x 1000 

ml Sampel 

Keterangan: ml H2SO4 = titrasi H2SO4 

N H2SO4 = normalitas H2SO4   

  ml Sampel = banyaknya sampel yang digunakan 

 

2.5. Konsentrasi VFA Dalam Rumen 

 Volatile Fatty Acid (VFA) adalah produk akhir fermentasi karbohidrat dan 

sumber energi utama bagi ternak ruminansia (Parakkasi, 1999). McDonalld et al., 

(2002) menyatakan bahwa pakan yang masuk ke dalam rumen difermentasi untuk 

menghasilkan produk berupa VFA, sel-sel mikroba, serta gas metan dan CO2. 

Karbohidrat pakan di dalam rumen mengalami dua tahap pencernaan oleh enzim- 

enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Pada tahap pertama mikroba rumen 

mengalami hidrolisis menjadi monosakarida, seperti glukosa, fruktosa dan 

pentosa. Hasil pencernaan tahap pertama masuk kejalur glikolisis Embden-

Meyerhoff  untuk mengalami pencernaan tahap kedua yang menghasilkan piruvat. 

Piruvat selanjutnya akan dirubah menjadi VFA yang umumnya terdiri dari asetat, 

butirat dan propionat (Arora, 1989).  
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Piruvat merupakan produk intermedier yang segera dimetabolis menjadi 

produk akhir berupa asam lemak berantai pendek yang sering disebut VFA yaitu 

asam asetat, propionat, butirat, sejumlah kecil asam valerat dan asam lemak 

berantai cabang. Banyaknya VFA yang dihasilkan di dalam rumen sangatlah 

bervariasi yaitu antara 200-1500 mg/100 ml cairan rumen. Hal ini tergantung pada 

jenis ransum yang dikonsumsi (McDonald et al; 2002).  

Berikut ini gambar skema fermentasi karbohidrat menjadi VFA  : 

  

   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Skema lintasan utama fermentasi karbohidrat menjadi VFA 

(France dan Siddons, 1993)  

 

Peningkatan konsentrasi VFA mencerminkan peningkatan kandungan 

protein dan karbohidrat pakan yang mudah larut (Davies, 1983). VFA mempunyai 

peran ganda yaitu sebagai sumber energi bagi ternak dan sumber kerangka karbon 

untuk pembentukan protein mikroba (Sutardi et al, 1983). Kadar VFA yang 

dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan mikroba rumen yang optimal adalah 

80 – 160 mM (Sutardi, 1978).   
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Meningkatnya populasi mikroba rumen juga mengakibatkan meningkatnya 

fermentabilitas dan kecernaan pakan dalam rumen. Fermentabilitas pakan 

dicerminkan oleh produksi VFA. Dan Asam lemak Volatile (VFA) merupakan 

sumber energi utama bagi ternak ruminansia yang dihasilkan dari proses 

fermentasi pakan dalam rumen (Ørskov dan Ryle, 1990). 

 

2.6. Efisiensi Sintesisi Protein Mikroba 

Mikroba rumen sangat berperan dalam  mendegradasi pakan yang masuk 

ke dalam rumen menjadi produk-produk sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh 

mikroba maupun induk semang, dimana aktifitas mikroba tersebut sangat 

tergantung pada ketersediaan nitrogen dan energi. Kelompok utama mikroba yang 

berperan dalam pencernaan tersebut terdiri dari bakteri, protozoa dan jamur yang 

jumlah dan komposisinya bervariasi tergantung pada pakan yang dikonsumsi 

ternak (Preston dan Leng 1987).  

Mikroba rumen membantu ternak ruminansia dalam mencerna pakan yang 

mengandung serat tinggi menjadi asam lemak terbang (Volatile Fatty Acids = 

VFA) yaitu asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam valerat serta asam 

isobutirat dan asam isovalerat. VFA diserap melalui dinding rumen dan 

dimanfaatkan sebagai sumber energi oleh ternak. Sedangkan produk metabolis 

yang tidak dimanfaatkan oleh ternak yang pada umumnya berupa gas akan 

dikeluarkan dari rumen melalui proses eruktasi (Barry, Thomson dan Amstrong, 

1977).  Namun yang lebih penting ialah mikroba rumen itu sendiri, karena 

biomasa mikroba yang meninggalkan rumen merupakan pasokan protein bagi 

ternak ruminansia.  
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Kualitas pakan yang rendah seperti yang umum terjadi di daerah tropis 

menyebabkan kebutuhan protein untuk ternak ruminansia sebagian besar dipasok 

oleh protein mikroba rumen. Soetanto (1994) menyebutkan hampir sekitar 70% 

kebutuhan protein dapat dicukupi oleh mikroba rumen. Produk akhir fermentasi 

protein akan digunakan untuk pertumbuhan mikroba itu sendiri dan digunakan 

untuk mensintesis protein sel mikroba rumen sebagai pasok utama protein bagi 

ternak ruminansia. Menurut Arora (1989) sekitar 47–71% dari nitrogen yang ada 

di dalam rumen berada dalam bentuk protein mikroba. 

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. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2010 di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian  

 Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :  

1. Bahan penyusun suplemen yaitu : asam amino komersial L-lisin, DL-

metionin dan kasein komersial dari Blitar.  

2. Bahan penyusun pakan lengkap yaitu : Rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) dan konsentrat yang terdiri dari empok jagung (Zea mays), 

pollard (Triticum aestivum), bekatul (Oryza sativa), bungkil kedelai 

(Glycine max), bungkil kelapa (Cocos nucifera), bungkil biji kapuk (Ceiba 

pentandra), molasses (Saccharum officinarum), urea dan mineral. Proporsi 

bahan penyusun pakan lengkap disajikan pada Tabel 6. 

3. Seperangkat alat dan bahan kimia analisa proksimat. 

a. Analisa Bahan Kering (BK) 

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselen, oven 105
0
C, 

eksikator, dan timbangan analitis (timbangan yang digunakan 

adalah timbangan analitis dengan merk O’haus dengan kapasitas 

maksimal 2.610 g dan tingkat ketelitian 1 g). 
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b. Analisa Bahan Organik (BO) / Abu 

Kertas untuk menimbang sampel, cawan porselen, tanur 600
0
C, 

eksikator, dan timbangan analitis.  

c. Analisa Protein Kasar (PK) 

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, labu kjeldahl, 

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

glass,batu didih, H2SO4 0,1 N, NaOH 40%, indicator mix 

(phenolphthalein dan methylen red), NaOH 0,1 N, aquadest. 

d. Analisa Serat Kasar (SK) 

Kertas untuk menimbang sampel, timbangan analitis, beaker glass, 

alat pendidih, crucible serta alat filtrainya, pompa vakum, 

eksikator, oven 140
0
C, tanur 550-600

0
C, H2SO4 0,3 N, HCL 0,3 N, 

aceton, aquadest, EDTA (ethylene diaminetetraacetic acid). 

e. Analisa Lemak Kasar (LK) 

Kertas untuk menimbang sampel, alat ekstrasi goldfish, beaker 

glass khusus untuk analisa lemak, cawan porselen, gelas ukur, 

eksikator, oven vakum 80
0
C, kertas saring, timbangan analitis, N-

Hexan.       

4. Cairan rumen dari sapi PFH betina tidak produktif berfistula rumen 

berumur + 10 tahun dengan bobot badan + 500 kg. yang dipelihara di 

laboratorium lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

5. Seperangkat alat dan bahan kimia untuk analisa produksi gas secara in 

vitro (Makkar et al., 1995). (Lampiran 6). 



30 
 

6. Seperangkat alat dan bahan kimia untuk analisa kecernaan dari residu dari 

residu produksi gas secara in vitro (Makkar et al., 1995). (Lampiran 7). 

7. Seperangkat alat dan bahan kimia untuk analisa NH3 (Conway, 1950). 

(Lampiran 8). 

8. Seperangkat alat dan bahan kimia untuk analisa VFA (Bachruddin, 1996). 

(Lampiran 9). 

9. Grinder untuk menghaluskan sampel bahan pakan. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Tersarang, yang dikelompokkan berdasarkan waktu pengambilan cairan 

rumen. Perlakuan menggunakan dua macam pakan lengkap yaitu pakan lengkap A 

(PLA) yang menggunakan konsentrat dengan kandungan PK 18%, sedangkan 

pakan lengkap B (PLB)  merupakan pakan lengkap yang menggunakan konsentrat 

dengan kandungan PK 16%. Kedua pakan lengkap tersebut merupakan campuran 

antara konsentrat dan hijauan dengan perbandingan  50% hijauan dan 50% 

konsentrat  dalam BK yang memiliki perbedaan formulasi sebagaimana dijelaskan 

pada Tabel 4. Setiap pakan lengkap mengalami perlakuan berupa penambahan 

empat macam kombinasi suplemen yang terdiri dari kasein, lisin dan metionin 

sebanyak 1% BK pakan  lengkap. Perlakuan yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 
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Tabel 4. Empat macam suplemen yang dipakai dalam penelitian 

Kode suplemen Formulasi kombinasi (kasein, lisin dan metionin) 

S1 Kasein 33% + Lisin 40% + Metionin 27% 

S2 Kasein 50% + Lisin 30% + Metionin 20% 

S3 Kasein 67% + Lisin 20% + Metionin 13% 

S4 Kasein 83% + Lisin 10% + Metionin 7% 

 

Sedangkan, kombinasi perlakuannya sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5 berikut : 

Tabel 5. Kombinasi perlakuan yang digunakan  

Kode perlakuan Perlakuan kombinasi PL dan suplemen 

PLA S0 Pakan Lengkap A tanpa penambahan suplemen (kontrol) 

PLA S1 Pakan Lengkap A dengan penambahan suplemen 1 (S1) 

PLA S2 Pakan Lengkap A dengan penambahan suplemen 2 (S2) 

PLA S3 Pakan Lengkap A dengan penambahan suplemen 3 (S3) 

PLA S4 Pakan Lengkap A dengan penambahan suplemen 4 (S4) 

PLB S0 Pakan Lengkap B tanpa penambahan suplemen (kontrol) 

PLB S1 Pakan Lengkap B dengan penambahan suplemen 1 (S1) 

PLB S2 Pakan Lengkap B dengan penambahan suplemen 2 (S2) 

PLB S3 Pakan Lengkap B dengan penambahan suplemen 3 (S3) 

PLB S4 Pakan Lengkap B dengan penambahan suplemen 4 (S4) 

 

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan empat macam suplemen kombinasi kasein, lisin dan metionin 

Kasein, lisin dan metionin ditimbang dan dicampur secara manual 

sesuai dengan perlakuan kemudian disimpan di dalam kantong plastik dan 

setiap jenis kombinasi suplemen dibuat sebanyak 2 kg.  

2. Pembuatan pakan lengkap 

Kandungan nutrien pakan lengkap yang akan dibuat mengacu pada 

kebutuhan kambing perah yang sedang laktasi (NRC, 2007). Perbandingan 

antara hijauan dan konsentrat adalah 50% : 50% dalam BK, dan setiap 

jenis PL dibuat sebanyak 5 kg yang kemudian disimpan dalam kantong 
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plastik. Sedangan proporsi penggunaan bahan-bahan pakan dan kandungan 

pada masing-masing pakan lengkap dijelaskan pada Tabel 6. 

  Tabel 6. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun pakan lengkap 

Bahan Pakan  
Proposi 

PLA 

Proposi 

PLB 

BK 

(%) 

BO 

(%) 

PK 

(%) 

LK 

(%) 

SK 

(%) 

Pollard 
a 

36,0% 30,0% 86,11 95,42 17,30 4,01 5,86 

Empok jagung
a 

17,0% 25,0% 88,26 97,08 10,53 5,59 0,58 

Bekatul halus
a
 11,0% 22,0% 88,61 93,44 13,23 - - 

Bungkil kelapa
a
 13,0% 4,0% 87,72 92,44 19,18 - - 

Bungkil kedelai
a
 5,0% 3,0% 87,82 92,67 47,35 87,89 87,98 

Bungkil biji kapuk
a
 8,0% 6,0% 86,52 92,55 24,98 7,58 30,00 

Molases
a
 7,6% 7,6% 71,55 86,55 3,04 - - 

Mineral  2,0% 2,0% 100 - - - - 

Urea 0,4% 0,4% 100 - 287,5 - - 

Konsentrat PLA 
b

    600 g - 86,30 91,51 18,03 - - 

Konsentrat PLB 
b
 - 600 g 86,56 91,82 16,06 - - 

Rumput Gajah 
b
 600 g 600 g 93,69 92,86 9,1 - - 

Nutrien PLA
 b

  1200 g - 90,00 92,19 13,57 8,81 20,59 

Nutrien PLB
 b

 - 1200 g 90,13 92,34 12,58 10,17 18,77 

 Sumber :   a  :  Anonimus (2010) 

        b :  Hasil analisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak  

      Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

   

  Penyusun bahan PL terdiri dari pollard, empok jagung, bekatul 

halus, bungkil kelapa, bungkil kedelai, bungkil biji kapuk, molases, 

mineral, urea dan rumput gajah, bahan-bahan tersebut dianalisa proksimat 

di laboratorium nutrisi dan makanan ternak fakultas Peternakan 

Universitas Brwijaya untuk mengetahui kandungan BK, BO dan PK. 

Setelah diketahui kandungan nutrien masing-masing bahan, dibuat pakan 

lengkap sesuai dengan kebutuhan kambing perah. 

3. Persiapan sampel perlakuan (campuran PL dan Suplemen) 

Setelah diperoleh empat macam kombinasi suplemen dan dua jenis 

PL, Maka dipersiapkan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini 
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yaitu berupa campuran PL dengan suplemen, sampel perlakuan tersebut 

dibuat sepuluh macam perlakuan sebagaimana yang telah dijelaskan pada 

Tabel 5. 

4. Pengukuran produksi gas secara in vitro 

Tahapan pengukurannya adalah sebagai berikut : 

a. Pengambilan cairan rumen 

Cairan rumen dari sapi PFH berfistula rumen diambil 4 jam setelah 

makan, kemudian ditampung dalam termos yang telah diisi air panas 

bertemperatur + 39
0
C. Saat termos diisi cairan rumen air dibuang dan 

suhu dalam termos 39-40 
0
C dan secepatnya dibawa ke laboratorium 

untuk disaring dan dipisahkan antara cairan rumen dan padatan 

kemudian ditampung dalam beaker glass.  

b. Pengukuran produksi gas secara in vitro 

Pengukuran produksi gas secara in vitro dengan inkubasi 2, 4, 8, 

12, 24, 36 dan 48 jam dilakukan menurut prosedur Makkar et. al.(1995). 

Prosedur pengukuran produksi gas dapat dilihat di Lampiran 6.  

Volume gas bersih pada setiap periode inkubasi dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

Produksi gas bersih (ml/500mg) = 
((Vt – Vo) – V blanko 

(berat sampel x 1000) 

 

Keterangan : 

Vt-Vo   = pertambahan volume gas total 

V blangko  = volume blangko 
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Selain itu, dari proses produksi gas juga dapat diperoleh supernatan 

cairan rumen yang dapat digunaka sebagai sampel untuk pengukuran 

NH3 berdasarkan teknik microdiffusi conway (Conway, 1950).  

5. Pengukuran kecernaan dari residu produksi gas secara in vitro  

Pengukuran kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan 

organik (KcBO) dari residu produksi gas dilakukan mengikuti metode 

Makkar et. al.(1995). Pengukuran degradasi dilakukan pada sampel (residu 

produksi gas in vitro) yang telah mengalami inkubasi 48 jam. Prosedur 

pengukuran kecernaan dari residu produksi gas secara in vitro dapat dilihat 

pada Lampiran 7.  

KcBK dan KcBO dari produksi gas in vitro (inkubasi 48 jam) 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

%KcBK  = 

BK sampel – (BK residu – BK blanko) 

x 100% 
BK sampel 

 

%KcBO  = 

BO sampel – (BO residu – BO blanko) 

x 100% 
BO sampel 

Keterangang : 

KcBK  : koefisien cerna bahan kering (%) 

BK sampel  : berat sampel awal x % BK (g) 

BK residu : bahan kering residu dari produksi gas (g) 

BK blanko : bahan kering blanko dari produksi gas (g)  

KcBO  : koefisien cerna bahan organik (%) 

BO sampel  : berat sampel awal x % BK (g) 

BO residu : bahan organik residu dari produksi gas (g) 

BO blanko : bahan organik blanko dari produksi gas (g) 
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6. Pengukuran konsentrasi NH3 

Sampel yang digunakan untuk analisa NH3 adalah supernatant dari 

produksi gas secara in vitro inkubasi selama 48 jam. Pengukuran 

konsentrasi NH3 dengan teknik microdiffusi conway (Conway, 1950). 

Prosedur pengukuran NH3 dapat dilihat pada Lampiran 8.  

Konsentrasi NH3 (mM/l) cairan rumen dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

Konsentrasi NH3 (mM/ml)  = 

Volume H2SO4 x N H2SO4 x 1000 x 17 

Berat Sampel 

Keterangan : 

Volume H2SO4 = titrasi H2SO4 

N H2SO4   = normalitas H2SO4 

Berat sampel   = banyaknya sampel yang digunakan (ml) 

17   = BM NH3 

7. Pengukuran konsentrasi VFA 

 Pengukuran konsentrasi VFA ini menggunakan sampel 

berupa supernatan dari pengukuran inkubasi produksi gas secara in vitro 

inkubasi selama 24 jam. Pengukuran konsentrasi VFA dilakukan di 

Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada.. 

Prosedur pengukuran konsentrasi VFA dapat dilihat pada Lampiran 9.  

8. Pengukuran 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 El-Waziry et al., 2005). 
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Rumus yang digunakan untuk memprediksi nilai MP adalah : 

 

 

Prediksi energi ini dihitung berdasarkan banyaknya gas yang 

diproduksi pada masa inkubasi 24 jam dengan data analisis proksimat 

yang dikembangkan oleh Menke and Steingass (1988). Dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

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

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

         Keterangan: 

ME  = Metabolizable Energy 

 OMD = Organic Matter Digestibility 

Gp  = Produksi gas  inkubasi 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 fat  (%of DM) 

Microbial protein (MP) dihitung sebagai 19,3 g microbial 

nitrogen per kg OMD . 

 

 

3.4 Variabel Yang Diukur  

Variabel yang diukur pada penelitian ini antara lain adalah: 

a. Konsentrasi NH3   

b. Konsentrasi VFA  

c. Efisiensi Sintesis Protein Mikroba (ESPM) 

d. Prediksi nilai  : - Organic Matter Digestibility 

    : - Metabolizable Energy (ME) 

    : - Net Energy (NE) 

    : - Microbial Protein (MP)     

Microbial Protein (MP) = 
19.3 g microbial nitrogen 

kg organic matter digestibility (OMD) 

 



37 
 

3.5 Analisa Statistik 

 Data yang diperoleh dianalisa menggunakan metode percobaan dalam 

Rancangan Acak Kelompok Tersarang dengan perlakuan 2 macam pakan lengkap, 

4 macam suplemen dan 3 ulangan sebagai kelompok, dimana 4 macam suplemen 

merupakan perlakuan yang tersarang terhadap pakan lengkap. Untuk jelasnya 

model analisis yang digunakan adalah :  

Yijk = μ + βj(i) + ε k(j) 

Keterangan: 

i = 1,2,........,r 

j = 1,2,........,r 

k = 1,2,........,r 

Yijk = Pengamatan dari pengaruh faktor B tingkat  ke-j (tersarang pada  

   faktor A) dan ulangan ke-k 

µ = Rataan umum 

βj(i) = Pengaruh faktor B tingkat ke-j tersarang pada faktor A 

ε k(j) = galat percobaan karena pengaruh faktor A tingkat ke-i, faktor B    

   tingkat ke-j dan pada ulangan ke-k 

Jika terdapat perbedaan yang sangat nyata atau nyata, akan dilanjutkan 

dengan Uji BNT (Yitnosumarto, 1993).  

 

3.6 Batasan Istilah 

- Suplemen  : Bahan pakan tambahan campuran yang terdiri dari  

kasein, lisin dan metionin untuk tujuan memperbaiki 

tingkat produksi ternak. 

- Pakan lengkap  : Merupakan kumpulan bahan-bahan pakan yang  

terdiri dari rumput gajah, pollard, empok jagung, 

bekatul, bungkil kelapa, bungkil kedelai, bungkil 
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biji kapuk, molases, mineral, dan urea yang telah 

dihitung bagiannya, diproses dan dicampur menjadi 

satu kesatuan (seragam) yang sudah mampu 

mencukupi kebutuhan nutrien yang diperlukan oleh 

ternak selam 24 jam.  

- Sintesis Protein Mikroba : Produksi biomasa protein mikroba di dalam  

rumen yang diperoleh dari residu pengukuran 

produksi gas in vitro inkubasi 48 jam. 

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

dalam rumen untuk memasok sebagian besar N 

untuk pertumbuhan mikroba yang diperoleh dari 

supernatant produksi gas in vitro inkubasi 48 jam. 

- VFA (Volatile Fatty Acid) : VFA merupakan produk akhir fermentasi  

dalam rumen yang kemudian tersedia bagi 

ruminansia induk semang setelah diabsorbsi melalui 

dinding rumen ke dalam darah yang diperoleh dari 

supernatant produksi gas in vitro inkubasi 48 jam. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Kandungan Nutrien Bahan Pakan dan Pakan Perlakuan 

Hasil analisa kandungan nutrien BK, BO dan PK dari berbagai bahan 

pakan penyusun Pakan Lengkap (PL) berupa bahan konsentrat, dan sumber 

serat berupa rumput gajah yang dianalisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Universitas Brawaijaya Malang disajikan pada tabel 7. 

Tabel  7. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun konsentrat dan rumput 

gajah.  

Bahan Pakan BK  (%) BO  (% BK) PK (% BK) 

Pollard 86,11 95,42 17,30 

Empok jagung 88,26 97,08 10,53 

Bekatul halus 88,61 93,44 13,23 

Bungkil kelapa 87,72 92,44 19,18 

Bungkil kedelai 87,82 92,67 47,35 

Bungkil kapuk 86,52 92,55 24,98 

Molases 71,55 86,55 3,04 

Mineral 100 0 0 

Urea 100 0 287,5 

Konsentrat PLA 86,30 91,51 18,03 

Konsentrat PLB 86,56 91,82 16,06 

Rumput Gajah 93,69 92,86 9,10 

Keterangan : Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2010). 

 

Dari tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa kandungan PK konsentrat 

sebesar 18,03% yang digunakan pada PLA sudah sesuai dengan kebutuhan 

kambing perah yang direkomendasikan oleh Kementerian Pertanian untuk 

ternak perah. Sedangkan pada PLB digunakan konsentrat dengan kandungan 

PK sebesar 16,06% dimaksudkan untuk menguji apakah ransum dengan PK 
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dibawah standard masih memiliki nilai biologi yang baik ketika ditambahkan 

suplemen berupa kombinasi kasein, lisin dan metionin tanpa proteksi. 

Selanjutnya rumput Gajah sebagai sumber serat memiliki kandungan PK 

sebesar 9,1%, nilai ini cukup tinggi dan cukup layak digunakan sebagai pakan 

basal ternak perah.  

Pakan perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki 

kandungan PK dan komposisi penambahan empat macam suplemen 

sebagaimana dijelaskan pada tabel 8. berikut : 

Tabel 8. Komposisi pakan lengkap (PL) disertai dengan penambahan suplemen 

kombinasi (kasein, lisin, metionin) yang digunakan dalam penelitian.  

Kode 

perlakuan 

Rumput 

Gajah (g) 

Konsentrat 

(g) 

Kasein 

(g) 

Lisin 

(g) 

Metionin 

(g) 
% PK 

PLA S0 600 600 0,00 0,00 0,00 13,57 

PLA S1 600 600 3,96 4,80 3,24 14,43 

PLA S2 600 600 6,00 3,60 2,40 14,43 

PLA S3 600 600 8,04 2,40 1,56 14,43 

PLA S4 600 600 9,96 1,20 0,84 14,43 

PLB S0 600 600 0,00 0,00 0,00 12,58 

PLB S1 600 600 3,96 4,80 3,24 13,45 

PLB S2 600 600 6,00 3,60 2,40 13,45 

PLB S3 600 600 8,04 2,40 1,56 13,45 

PLB S4 600 600 9,96 1,20 0,84 13,45 

Keterangan :  

-  PLA merupakan pakan lengkap dengan PK konsentrat 18,03% 

-  PLB merupakan pakan lengkap dengan PK konsentrat 16,06% 

 Tabel 8. Menunjukkan bahwa kandungan PK pada PLA untuk perlakuan 

kontrol (PLA S0) adalah 13,57% dan untuk perlakuan sebesar 14,43%, 

sedangkan kandungan PK pada PLB untuk perlakuan kontrol (PLB S0) adalah 

12,58% dan untuk perlakuan sebesar 13,45%. Nilai tersebut sudah memenuhi 
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kebutuhan PK untuk kambing perah dengan bobot badan + 40 kg dan produksi 

susu sekitar 1 L per ekor per hari, sebagaimana petunjuk NRC (2007). 

Bahan-bahan suplemen  yang terdiri dari kasein komersial yang 

merupakan protein susu, lisin dan metionin komersial yang merupakan asam 

amino dianggap memiliki kandungan protein 100%. Selain itu, ke-tiga protein 

tersebut merupakan asam amino pembatas bagi ternak ruminansia (Liman, 

2006). Dari penjelasan tersebut maka penelitian ini dilaksanakan dengan 

asumsi bahwa penambahan suplemen yang terdiri dari kasein, lisin dan 

metionin tanpa proteksi pada pakan lengkap, mampu meningkatkan kualitas 

pakan lengkap tersebut. 

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 degradasi kecernaan BK (KcBK) dan kecernaan 

BO (KcBO) diukur  berdasarkan hasil residu dari penggukuran produksi gas. 

Produksi gas secara in vitro inkubasi selama 48 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 9.   
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Tabel  9. Rata-rata  nilai KcBK dan KcBO dari residu produksi gas dari pakan 

perlakuan 

Kode Perlakuan Kecernaan BK (%) Kecernaan BO (%) 

PLA S0 58,84 
p 

60,54 
a 

PLA S1 62,71 
qr 

63,60 
bc 

PLA S2 65,55 
r 

66,89 
c 

PLA S3 62,06 
pqr 

62,70 
abc 

PLA S4 60,54 
pq 

61,27
 ab

 

PLB S0 57,44 
p
 59,16

 ab
 

PLB S1 59,73 
pq 

61,40
 bc

 

PLB S2 63,39 
q 

64,64
 c
 

PLB S3 59,63 
pq 

60,93
 abc

 

PLB S4 55,16 
p 

57,20
 a
 

Keterangan : *a-c   Superskrip yang berbeda pada perlakuan yang sama  

       menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,5). 

*p-r   Superskrip yang berbeda pada perlakuan yang sama  

          menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,1). 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01), terhadap nilai KcBK dan pengaruh yang 

nyata (P<0,05), terhadap nilai KcBO, hal ini terjadi pada kedua jenis pakan 

lengkap (PLA dan PLB). Nilai tertinggi adalah perlakuan PLA dengan 

penambahan suplemen S2 (PLA S2) dengan nilai KcBK 65,55% dan KcBO 

66,89%. Selanjutnya nilai kecernaan ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

nilai pada perlakuan PLB. Hal ini bisa dimengerti karena kandungan PK 

konsentrat yang digunakan  pada PLA lebih tinggi daripada (18%) dari pada 

kandungan PK konsentrat yang digunakan pada PLB (16%), sebagaimana 

pendapat Ørskov, (1982), menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingginya konsentrasi NH3 di dalam rumen adalah jumlah 

protein didalam ransum.  
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Diketahui pula  pada tabel 9. pola peningkatan nilai KcBK dan KcBO 

pada kedua jenis PL sama, dengan nilai tertinggi pada penambahan S2, dan 

diikuti dengan perlakuan penambahan S1, S3, S4, S0. Terbentuknya pola tersebut 

mungkin dikarenakan adanya interaksi antara bahan penyusun suplemen 

(kasein, lisin dan metionin) sehingga dengan komposisi yang berbeda akan 

memberikan pengaruh yang berbeda pula pada setiap jenis PL. Sehingga 

berdasarkan data pada tabel 8 tersebut bisa diketahui bahwa suplemen S2 

dengan komposisi 50% kasein + 30% lisin + 20% metionin merupakan 

kombinasi suplemen yang ideal, karena jika dibandingkan dengan perlakuan 

yang mengunakan suplemen lainnya dimana jumlah kasein diatas maupun 

dibawah 50%, serta jumlah lisin dan metionin yang berbeda dari suplemen S2, 

nilai masing–masing KcBK dan KcBO menunjukkan nilai yang lebih rendah. 

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 sebagian akan dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk 

sintesis tubuhnya. Nilai NH3 semua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 10. 

Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang  nyata diantara 

penggunana kedua jenis pakan lengkap (PLA dan PLB), nilai rata-rata 

konsentrasi NH3 pada PLA (322,27 mM/ml) lebih tinggi dibandingkan dengan 

nilai rata-rata pada PLB (298,83
 
mM/ml). hal ini bisa dimengernti karena 

kandungan protein pada PLA lebih tinggi   
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Tabel 10. Rataan konsentrasi NH3 dari supernatan produksi gas in vitro    

                inkubasi 48 jam pada semua perlakuan (mM/ml) 

Keterangan : *a-c  Superskrip yang berbeda pada perlakuan yang sama  

         menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,5). 

*p-r  Superskrip yang berbeda pada perlakuan yang sama  

         menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,5). 

 

Tabel 10, juga menjelaskan bahwa penambahan berbagai macam 

suplemen pada masing-masing jenis pakan lengkap cenderung meningkatkan 

konsentrasi NH3 dibandingkan dengan perlakuan kontrol (tanpa penambahan 

suplemen). Fenomena tersebut dimungkinkan karena suplemen yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara dua asam amino (metionin 

dan lisin) serta kasein, yang ketiga bahan tersebut memiliki sifat mudah 

terfermentasi di dalam rumen sehingga semua perlakuan yang mengalami 

penambahan suplemen memiliki nilai konsentrasi NH3 yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan kontrol. 

 Selain itu, diketahui bahwa penambahan suplemen S4, yaitu kombinasi 

83% kasein, 10% lisin, dan 7% metionin memiliki nilai yang cenderung lebih 

Kode Perlakuan Konsentrasi NH3 (mM)/ml 

PLA S0 292,92 
a 

PLA S1 332,38
 bc

 

PLA S2 347,99
 c
 

PLA S3 323,58
 abc

 

PLA S4 314,49
 ab

 

Rataan 322,27 
q
 

PLB S0 277,88
 a
 

PLB S1 305,70
 ab

 

PLB S2 319,04
 b
 

PLB S3 298,88
 ab

 

PLB S4 292,64
 ab

 

Rataan 298,83
 p
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rendah (314,49
 
mM/ml pada PLA dan 292,64 mM/ml pada PLB) dibandingkan 

dengan perlakuan penambahan suplemen lainnya (S1, S2, dan S3). Sehingga 

disimpulkan bahwa dilihat dari nilai konsentrasi NH3 di dalam rumen 

penambahan suplemen jenis S4 lebih ideal dibandingkan dengan perlakuan 

yang menggunakan penambahan suplemen jenis lainnya. 

4.4  Konsentrasi Volatile Fatty Acids (VFA) 

 VFA merupakan produk utama fermentasi BO di dalam rumen dan 

merupakan sumber energi untuk mikroba rumen. Semakin tinggi produksi VFA 

semakin baik kualitas pakan. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai VFA 

baik secara parsial (asetat, propionat, dan butirat), maupun nilai total VFA  

yang diambil dari supernatan hasil uji produksi gas, menunjukkan perbedaan 

yang tidak nyata (P>0.05) diantara jenis PL, maupun diantara perlakuan 

penambahan suplemen yang digunakan. Hal ini memberikan penjelasan bahwa 

perlakuan penambahan suplemen kombinasi kasein, lisin dan metionin tidak 

mempengaruhi nilai konsentrasi VFA secara nyata. Selaras dengan hasil riset 

yang dilakukan oleh Mashudi (2011), bahwa penambahan suplemen berupa 

protein olahan kasein, lisin dan metionin mampu meningkatkan nilai produksi 

VFA, walaupun secara uji statistik berpengaruh tidak nyata dibandingkan 

dengan perlakuan kontrol.   

  Kecenderungan peningkatan nilai konsentrasi VFA terjadi di masing-masing 

jenis PL dan suplemen. Untuk nilai total VFA, nila rata-rata perlakuan dengan 

PLA cenderung lebih tinggi (40,93 mM) dibandingkan dengan perlakuan yang 

menggunakan PLB (39,89 mM). Begitu pula dengan nilai VFA parsial (asetat, 
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propionate, dan butirat), perlakuan dengan menggunakan PLA lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan yang menggunakan PLB. berikut ini nilai 

konsentrasi VFA pada semua perlakuan, sebagaimana yang dijelaskan pada 

Tabel 11.  

Tabel 11. Konsentrasi VFA dari supernatan produksi gas 24 jam untuk setiap  

                perlakuan  

Kode Perlakuan 
Konsentrasi VFA (mM) 

Asetat Propionat Butirat Total VFA  

PLA  S0 30,70
 
 5,25

  
 2,73

  
 38,68

  
 

PLA S1 31,15
 
 7,21

  
 3,75

  
 42,15

  
 

PLA S2 31,16
 
 7,26

  
 3,85

  
 42,28

  
 

PLA S3 31,12
 
 6,55

  
 3,33

  
 41,00

  
 

PLA S4 30,88
 
 6,49

  
 3,16

  
 40,53

  
 

Rataan 31,00
 
 6,55

  
 3,37 

 
 40,93 

 
 

PLB S0 31,10
 
 5,26

  
 2,58

  
 38,95

  
 

PLB S1 30,85
 
 6,04

  
 3,57

  
 40,45

  
 

PLB S2 30,89
 
 6,59

  
 3,58

  
 41,07

  
 

PLB S3 30,70
 
 6,02

  
 3,37

  
 40,09

  
 

PLB S4 30,42
 
 5,63

  
 2,86

  
 38,91

  
 

Rataan 30,79
 
 5,91 

 
 3,19 

 
 39,89 

 
 

Keterangan :  Hasil perhitungan statistik menunjukkan adanya perbedaan yang   

                      tidak nyata, namun adanya kencederungan pada perlakuan   

                      penambahan S2 pada kedua PL memiliki nilai yang lebih tinggi. 

 

Dari Tabel 11. Dapat diketahui bahwa nilai konsentrasi total VFA pada 

perlakuan PLA dengan penambahan S2 merupakan perlakuan dengan nilai 

rataan tertinggi yaitu 42,28 mM diikuti perlakuan dengan penambahan 

suplemen S1, S3, S4 dan S0 (perlakuan kontrol). Sedangkan perlakuan yang 

menggunakan PLB, nilai rataan tertinggi total VFA terjadi pada penambahan 

suplemen S2 (41,07 mM), sedangkan nilai rataan terendah terjadi pda perlakuan 

dengan penambahan suplemen S4 yaitu 38,91 mM.  



47 
 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, perlakuan dengan penambahan 

suplemen S2 merupakan perlakuan terbaik di masing-masing jenis pakan 

lengkap. Hal ini dimungkinkan karenakan nilai kecernaan perlakuan suplemen 

S2, baik KcBK maupun KcBO merupakan perlakuan terbaik di masing-masing 

jenis pakan lengkap sehingga wajar jika nilai total VFA perlakuan S2 lebih 

tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya, korelasi positif antara nilai 

kecernaan suatu ransum dengan nilai produksi VFA ini sesuai dengan pendapat 

Witariadi (2010), yang menyatakan bahwa kecernaan suatu bahan pakan yang 

tinggi akan diikuti dengan hasil produksi metabolis rumen yang tinggi pula.    

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

 Berdasarkan nilai produksi gas in vitro, (lampiran 8) dan nilai analisa 

proksimat masing-masing PLA dan PLB (tabel 6) dapat di prediksi nilai 

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

(OMD) dan Mikrobial Protein (MP) dari suatu pakan, sebagaimana yang 

dilakuakn oleh El-waziry et al (2005).  Nilai-nilai ME, NE, OMD dan MP 

semua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 12.  berikut.  

Dari hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai ME, NE, OMD dan 

MP pada semua perlakuan menunnjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

antar perlakuan, baik pada pakan PLA maupun PLB. Begitu pula perbedaan 

antara nilai rataan PLA dan PLB yang secara uji statistic juga menunjukkan 

perberbeda yang tidak nyata (P>0,05). 
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         Tabel 12. Nilai ME, NE, BOT dan MP untuk setiap perlakuan  

Kode Perlakuan 

Nilai Rataan 

ME  

(MJ/KgDM) 

NE  

(MJ/KgDM) 

OMD  

(%) 

MP  

(g/KgOMD) 

PLA S0 12,22
 a
 7,07

 a
 48,36

 a
 58,33

 a
 

PLA S1 12,44
 a
 7,18

 a
 49,14

 a
 59,27

 a
 

PLA S2 12,57
 a
 7,26

 a
 50,36

 a
 60,75

 a
 

PLA S3 12,22
 a
 7,07

 a
 49,12

 a
 59,25

 a
 

PLA S4 12,20
 a
 7,06

 a
 48,73

 a
 58,78

 a
 

Rataan 12,33
 b
 7,13

 a
 49,14

 a
 59,28

 a
 

PLB S0 12,00
 a
 6,99

 a
 48,36

 a
 58,33

 a
 

PLB S1 12,14
 a
 7,06

 a
 49,59

 a
 59,82

 a
 

PLB S2 12,24
 a
 7,12

 a
 49,69

 a
 59,94

 a
 

PLB S3 12,13
 a
 7,06

 a
 48,37

 a
 58,35

 a
 

PLB S4 12,07
 a
 7,02

 a
 48,25

 a
 58,20

 a
 

Rataan 12,11
 a
 7,05

 a
 48,85

 a
 58,93

 a
 

Keterangan : *a  Superskrip yang sama pada perlakuan yang sama  

      menunjukkan perbedaan yang tidak nyata (P>0,5). 

 

Walaupun secara uji statistik menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

antara PLA dengan PLB, namun dari nilai MP pada masing-masing pakan 

lengkap, nilai PLA lebih tinggi yaitu 59,28 g/KgOMD daripada PLB yaitu 58,93 

g/KgOMD. Hal ini mungkin karena  perbedaan jumlah kadungan protein  di 

dalam masing-masing jenis pakan lengkap, PLA merupakan kombinasi 50% 

Rumput Gajah dan 50% konsentrat dan memiliki kandungan protein sebesar 

13,57%, sedangkan PLB hanya memiliki kandungan protein sebesar 12,85%. 

Dilihat dari nilai rataan pada setiap pakan lengkap (PLA dan PLB) dapat 

disimpulkan bahwa perlakuan dengan penambahan suplemen S2 merupakan 

perlakuan yang memiliki nilai rataan tertinggi, dibandingkan dengan perlakuan 

kontrol (S0), S1, S3 dan S4 pada kedua jenis pakan lengkap, hal ini 

menunjukkan bahwa penambahan suplemen S2 dapat meningkatkan nilai ME, 
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NE, OMD dan MP. Hal ini bisa dimengerti, karena perlakuan dengan 

penambahan suplemen S2 merupakan perlakuan yang memiliki nilai produksi 

NH3 dan VFA yang tinggi sehingga dimungkinkan adanya imbangan antara 

VFA dan NH3 yang mencukupi untuk sintesis protein mikroba.  

 Selaras dengan Elihasridas (2000) yang 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 energi dan 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.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penambahan suplemen kombinasi kasein, lisin dan metionin dalam pakan 

lengkap ada kecenderungan meningkatkan nilai produksi amonia (NH3), 

Volatile Fatty Acids (VFA), dan Efisiensi Sintesis Protein Mikroba 

(ESPM) secara in vitro. 

2. Penambahan suplemen S2 (yaitu kombinasi 50% kasein, 30% lisin dan 

20% metionin) pada pakan lengkap PLA dan PLB  merupakan kombinasi 

suplemen terbaik berdasarkan paramater Volatyle Fatty Acids (VFA), dan 

nilai Efisiensi Sintesis Protein (ESPM). 

3. Perlakuan yang terbaik adalah PLA (pakan lengkap yang menggunakan 

konsetrat dengan kandungan PK 18%)  dengan penambahan S2 (kombinasi  

50% kasein, 30% lisin dan 20% metionin).   

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang pengaruh penambahan suplemen S2 (kombinasi  50% kasein, 

30% lisin dan 20% metionin).  dalam pakan lengkap yang menggunakan 

konsentrat dengan kandungan PK 18% terhadap produktivitas ternak. 
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Lampiran 1. Prosedur analisa BK menurut petunjuk AOAC (1980) 

Prosedur Analisa BK 

- Memasukkan cawan porselen dalam oven 105
o 

C selama 1 jam dan 

dinginkan dalam eksikator, kemudian cawan ditimbang (misal beratnya 

A g). 

- Menimbang sampel kurang lebih 5 g, masukkan ke dalam cawan dan 

selanjutnya dioven 105
o 

C selama 4-6 jam (misal beratnya B g). 

- Cawan yang berisi sampel tersebut dikeluarkan dari oven dan 

dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam kemudian ditimbang (misal 

beratnya C g). 

- Rumus perhitungan kandungan bahan kering (BK) sampel adalah :  

Perhitungan kadar BK  = 
C – A 

X 100% 
B – A 
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Lampiran 2. Prosedur analisa BO menurut petunjuk AOAC (1980) 

 Prosedur Kerja 

- Cawan dan sampel hasil analisa BK (misal beratnya C g) dimasukkan 

ke dalam tanur 600
 o 

C selama 4-6 jam (sampai sampel berwana putih 

atau menjadi abu) 

- Cawan dikeluarkan dari tanur dan dimasukkan ke dalam eksikator 

selama 1 jam, kemudian ditimbang (misal beratnya D g) 

- Rumus perhitungan kandungan bahan organik sampel :  

Perhitungan % Abu  = 
D – A 

X 100% 
C – A 

Perhitungan % BO  = 100%  -  %Abu 

 Keterangan : A = berat cawan porselen  
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Lampiran 3. Prosedur analisa PK menurut petunjuk AOAC (1980) 

 Prosedur Kerja 

- Destruksi 

 Menimbang kertas minyak (misal beratnya A g), ditambahkan 

sampel sebanyak 0,3 g, kemudian ditimbang kembali (misal 

beratnya B g). 

 Sampel dimasukan ke dalam labu kjeldahl dan ditambahkan 

katalisator (tablet kjeldahl) 1,4 g dan batu didih, kemudian 

ditambah dengan H2SO4 pekat 5 ml dengan dispenser. 

 Didestruksi sampai warna menjadi hijau jernih. 

 Ditambahkan aquadest 60 ml (dibagi 4 kali), dikocok dan 

dimasukkan ke dalam erlenmeyer. 

- Destilasi 

 Beaker glass 300 ml diisi dengan 25 ml H2SO4 0,1N dengan 

menggunakan dispenser. 

 Ditambahkan 3 tetes indikator phenolpthalein dan methylen red 

sehingga warna berubah menjadi ungu. 

  Beaker glass diletakkan di tempat penampungan agar tidak ada 

NH3 yang hilang. 

 Tabung destilasi yang telah terisi larutan hasil destruksi 

ditempatkan pada destilator kemudian ditambahkan 20 ml NaOH 

40% dan destilator dihidupkan. 

 Destilasi selesai apabila larutan pada beaker glass sudah mencapai 

volume 100 ml.   
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Lampiran 3. Lanjutan 

 

- Titrasi 

 Hasil destilasi di dalam beaker glass ditritasi dengan NaOH 0,1 N 

sampai warna berubah menjadi hijau jernih dan diukur volume 

titrasinya (C ml). 

 Blanko dibuat dengan cara melakukan titrasi pada beaker glass 

yang berisi H2SO4 25 ml dan indikator mix (phenolphthalein dan 

methylen red) 3 tetes, kemudian diukur volume titrasinya (D ml). 

 

- Rumus perhitungan kandungan protein kasar sampel adalah :  

% PK = 
(D – C) x N NaOH x 0,014 x 6,25  

X 100% 
B – A 

Keterangan :  0,014 = berat atom N dan  

6,25 = 16% N dalam protein 
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Lampiran 4. Prosedur analisa SK menurut petunjuk AOAC (1980) 

 Prosedur Kerja 

- Kertas minyak ditimbang (misal beratnya A g). diambil sampel kira-

kira 1 g, ditaruh dikertas minyak dan timbang kembali (misal beratnya 

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 

- Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan 

didihkan lagi selama 25 menit tepat. 

- Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 g  Ethylene Diamine Tetra Acetic 

Acid (EDTA) kemudian didihkan lagi selama 5 menit tepat. Dimatikan 

tombol pemanas. Diambil beaker glass dan disaring dengan cawan 

filtrasi. 

- Dibersihkan beaker glass dengan aquadest  panas sedikit mungkin 

sampai semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

- 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. 

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

dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti 

(misal beratnya C g). 
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Lampiran 4. Lanjutan  

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

dikeluarkan dengan tang penjepit dan dimasukkan ke dalam eksikator , 

didiamkan selama 1 jam dan timbanglah dengan teliti (misal beratnya D 

g). 

- Rumus yang digunakan dalam perhitungan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadar SK = 
C – D  

X 100% 
B – A 
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Lampiran 5. Prosedur analisa LK menurut petunjuk AOAC (1980) 

 Prosedur Kerja  

- Masukan beaker glass yang sudah diberi batu didih ke dalam oven dengan 

suhu 105
0
C selama 1 jam 

- Ambil beaker glass dan masukan ke dalam eksikator selama 1 jam  

- Timbang kertas saring bebas abu (misal beratnya A g). Ambil sampel kira-

kira 3-5 g, ditaruh diatas diatas kertas saring dan ditimbang kembali (misal 

beratnya B g). Bungkus sampel dengan menggunakan kertas saring 

tersebut, kemudian masukkan sampel ke dalam cawan porselen. 

- Ambil beaker glass dari eksikator dan ditimbang (misal beratnya C g). Isi 

beaker glass dengan 50 ml n – hexan dengan mengguanakan gelas ukur.  

- Kemudian beaker glass dan cawan porselen dipasang kealat ekstraksi 

goldfish, dan diekstraksi selama 4 jam. 

- Ambil alat porselen dengan sampel dan ganti dengan labu khusus untuk 

mengumpulkan hexan lagi. 

- beaker glass yang telah berisi lemak dimasukkan ke dalam oven vakum 

80
0
C. Lalu dihisap udara dari oven, dan beaker glass  dioven selama 1,5 

jam.  

- beaker glass dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam, dan ditimbang 

dengan teliti (misal beratnya D g). 

- Rumus yang digunakan dalam perhitungan: 

 

 

 

Kadar LK = 
D – C  

X 100% 
B – A 
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Lampiran 6. Seperangkat alat, bahan, dan prosedur pengukuran produksi gas   

secara In-vitro (Makkar, 1995)  

1. Bahan 

- Cairan rumen sebanyak 226,71 ml. 

- Larutan buffer sebanyak 250,76 ml (terdiri dari NaHCO3 3 gr dan 

NH4HCO3 4 gr dilarutkan dalam 100 ml aquadest). 

- Larutan makro sebanyak 125,38 ml (terdiri dari NaHPO4 5,7 gr, 

KH2PO4 6,2 gr, MgSO4 0,6 gr dan H2O serta NaCl 2,22 gr dilarutkan 

dalam 1000 ml aquadest). 

- Larutan mikro sebanyak 0,08 ml (terdiri dari CaCl2.2H2O 13,2 gr, 

MnCl2.4H2O 10 gr, CaCl2.6H2O 10 gr dilarutkan dalam 1000 ml 

aquadest).   

- Larutan resazurin sebanyak 0,34 ml (100 mg dalam 100 ml aquadest). 

- Reduktor sebanyak 20,61 ml (terdiri dari NaOH 1N 2 ml, Na2S.7H2O 

285 mg, aquadest 47,5 ml). 

- Aquadest. 

2. Alat  

- Syringe 

- Waterbath 

- Termometer  

- Tabung erlenmenyer 3000 ml 

- Pipet piston 

- Timbangan sortarius 

- Beaker glass 
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Lampiran 6. Lanjutan 

3. Prosedur Kerja 

- Sampel digiling dengan ukuran 1 mm dan ditimbang sebanyak 0,5 gr 

BK, dimasukkan ke dalam dasar Syringe dan diusahakan tidak 

mengotori syringe agar pada saat inkubasi piston tidak macet dan 

sebelum piston dimasukkan ke dalam Syringe, terlebih dulu diolesi 

vaselin. 

- Ujung dari Syringe dihubungkan dengan selang karet silikon 

panjangnya sekitar 5 cm dan ditutup dengan klep plastik. 

- Cairan rumen dicampur dengan larutan buffer dengan perbandingan 

volume 1:2. 

- Larutan buffer cairan ini dimasukkan kedalam labu, dicampur dan 

dipanaskan pada suhu 39
0
C dalam waterbath. Gas CO2 dialirkan, 

sementara itu larutan reduktor ditambahkan.  

- Larutan yang berwarna kebiru-biruan akan berubah menjadi agak 

merah kemudian menjadi tidak berwarna.  

- Cairan rumen dimasukkan ke dalam labu apabila indikator sudah 

berubah menjadi tidak berwarna. Penambahan CO2 diteruskan setelha 

cairan rumen dimasukkan ke dalam labu, kemudian dituangkan 

kedalam erlenmeyer dicampur dan dipanaskan pada suhu 39
0
C dalam 

waterbath.  

- Campuran larutan buffer dan cairan rumen dimasukkan ke dalam setiap 

syringe yang berisi sampel sebanyak 50 ml dengan menggunakan pipet 

otomatis. 
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Lampiran 6. Lanjutan 

- Diusahakan pada saat memasukkan larutan campuran ke dalam syringe 

tidak ada gelembung – gelembung udara dalam syringe.  

- Klip plastik selang silikon ditutup dan dibaca volumenya ( V0 ), 

kemudian syringe ditempatkan dalam waterbath pada suhu 39
0
C. 

- Blanko dibuat untuk koreksi dengan cara seperti di atas hanya tanpa 

penambahan sampel (menggunakan syringe yang tidak berisikan 

sampel). 

- Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 36, dan 48 

jam. 

- Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran degradasi BO residu dan 

pengukuran kadar NH3 dari supernatan proses tersebut setelah 

dilakukan pengamatan produksi gas.    
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Lampiran 7. Pengukuran kecernaan BK dan BO residu produksi gas in vitro            

menurut petunjuk Makkar et al., (1995).  

 

 Pengukuran kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik 

 (KcBO) dari residu produksi gas in vitro inkubasi 48 jam : 

1. Syringe yang berisi sampel (residu produksi gas in vitro) yang telah 

mengalami fermentasi selama 48 jam, direndam dalam air es ±15 menit 

atau sampai siap disentrifuge. 

2. Kemudian sampel (residu produksi gas in vitro) dimasukkan ke dalam 

tabung khusus untuk disentrifuge pada 2500 rpm selama 10 menit. 

3. Sampel disaring dengan kertas bebas abu whatman 41 dengan diameter 

0,11 mm, ditunggu sampai supernatant benar-benar terpisah. 

4. Sampel + kertas saring dioven 110
o
C selama 4 jam dan ditimbang 

(apparent digestible). 

5. Selanjutnya dimasukkan dalam tanur 550
o
C selama 4 jam kemudian 

dikeluarkan dan dimasukkan dalam eksikator dan ditimbang. 

6. Kecernaan BK dan BO residu produksi gas in vitro  (inkubasi 48 jam) 

dihitung dengan cara sebagai berikut (Soebarinoto dkk., 1990): 

 

KcBK =   x 100% 

KcBO =  x 100% 

 

Keterangan : -KcBK : koefisien cerna bahan kering 

  -KcBO : koefisien cerna bahan organik 
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Lampiran 8. Seperangkat alat, bahan, dan  metode 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 9. Seperangkat alat, bahan, dan metode pengukuran konsentrasi 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 


