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ABSTRACT 

 

This research was conducted to investigate the effect 

of flour and papaya leaf extract (Carica papaya L) on a mixed 

diet of napier grass (Pennisetum purpureum Schaum) and 

pollard (Triticum aestivum) to the concentration ammonia, 

Volatile Fatty Acids (VFA’s) and microbial protein synthesis in 

vitro. This research method was an experiment in laboratory 

with Randomized Block Design (RBD) using 5 treatments with 

3 replications. the treatment were P0 : Control Ration (napier 

grass + pollard ratio of 1:1 in the DM), P1 : P0 + 2.0% papaya 

leaf flour DM, P2 : P0 + 4.0% papaya leaf flour DM, P3 : P0 + 

extract DM 2.0% papaya leaves, P4 : P0 + extract DM 4.0 % 

papaya leaves. The measured variables were concentration of 

ammonia incubating rumen fluid 24 hour, concentration of 

VFA’s and microbial protein synthesis in the rumen fluid 

incubation 48 hour. Data were analyzed using variance 

(ANOVA), if there any differences in treatment, then continued 

with Duncan Multiple Range Test (DMRT). The results of 

research that provides highly significant difference (P <0.01) 

the concentration of ammonia and microbial protein synthesis, 

but not significantly (P> 0.05) against the VFA’s. Conclusion 

of the research was the additional flour and papaya leaf extract 

on blanding of napier grass and pollard can increase the 

mailto:pipinsairullah3@gmail.com
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concentration of ammonia, VFA’s, and microbial protein 

synthesis. The best treatment is the addition of papaya leaf flour 

4.0 % (P2) because it can increase the concentration of 

ammonia and microbial protein synthesis, treatment with the 

addition of papaya leaf extract 2.0% (P3) can disposed increase 

the VFA’s. The suggestion of this research is that papaya leaf 

flour 4,0 % (P2) could be added on the woof because it can 

improve ammonia concentration and synthesis protein of 

microbe, also this is need to do a deep research to know what 

the effect of additional of flour and papaya leaf extract on 

protozoa population based on in vitro. 

 

Keywords : Papaya leaf, ammonia, Volatile Fatty Acids, in 

vitro. 
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RINGKASAN 

 

Daun pepaya (Carica papaya L) mengandung enzim 

papain, alkaloid karpain, pseudo karpain, glikosida, karposid, 

dan saponin. Saponin dapat digunakan sebagai agen defaunasi 

yang menyebabkan turunnya populasi protozoa sehingga 

populasi bakteri dalam rumen meningkat. Sebesar 30% bakteri 

penghasil metan (metanogenik) diketahui bersimbiosis dengan 

protozoa. Oleh karenanya dengan mengurangi populasi 

protozoa akan menyebabkan penurunan gas metan dan 

peningkatan jumlah bakteri rumen, karena protozoa adalah 

pemangsa bakteri. Mekanisme kerja saponin dalam defaunasi 

adalah mempengaruhi tegangan permukaan dinding sel 

protozoa.  

Penelitian dilaksanakan bulan Maret-Mei 2016 di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, Laboratorium Kimia 

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Malang, dan Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi 
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Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tujuan penelitian 

adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung dan 

ekstrak daun papaya (Carica papaya L) pada pakan campuran 

rumput gajah dan pollard terhadap konsentrasi amonia, VFA’s 

dan sintesis protein mikroba secara in vitro. 

Materi yang digunakan yaitu daun pepaya yang 

dijadikan tepung dan ekstrak, bahan pakan campuran yaitu 

rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan pollard (Triticum 

aestivum), cairan rumen dari sapi Peranakan Friesian Holstein 

(PFH) betina berfistula. Metode penelitian yaitu percobaan di 

laboratorium dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)  

menggunakan 5 perlakuan dengan 3 ulangan. Perlakuan 

tersebut yaitu P0 : ransum kontrol (rumput gajah + pollard 

perbandingan 1:1 dalam BK), P1 : P0 + tepung daun pepaya 

2,0% BK, P2 : P0 + tepung daun pepaya 4,0% BK, P3 : P0 + 

ekstrak daun pepaya 2,0% BK, P4 : P0 + ekstrak daun pepaya 

4,0% BK. Variabel yang diukur yaitu konsentrasi amonia 

cairan rumen inkubasi jam ke-24, konsentrasi VFA’s dan 

sintesis protein mikroba cairan rumen pada inkubasi jam ke-

48. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan ragam 

(ANOVA), apabila terdapat perbedaan perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan. 

Hasil penelitian memberikan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsentrasi amonia dan sintesis protein 

mikroba, tetapi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

konsentrasi VFA’s. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu 

penambahan tepung dan ekstrak daun pepaya pada pakan 

campuran rumput gajah dan pollard dapat meningkatkan 

konsentrasi amonia, VFA’s, dan sintesis protein mikroba. 

Perlakuan terbaik yaitu pada penambahan tepung daun pepaya 

4,0 % (P2) karena dapat meningkatkan konsentrasi amonia dan 
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sintesis protein mikroba, sedangkan pada perlakuan dengan 

penambahan ekstrak daun pepaya 2,0% (P3) cenderung 

meningkatkan konsentrasi VFA’s. Saran dari penelitian ini 

yaitu tepung daun pepaya 4,0 % (P2) dapat ditambahkan pada 

pakan karena dapat meningkatkan konsentrasi amonia dan 

sintesis protein mikroba rumen serta perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung 

dan ekstrak daun pepaya terhadap populasi protozoa secara in 

vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

 

 



 

xi 

 

DAFTAR ISI 

Isi         Halaman 

RIWAYAT HIDUP ....................................................... i 

KATA PENGANTAR ................................................... iii 

ABSTRACT ................................................................... v 

RINGKASAN ................................................................ vii 

DAFTAR ISI .................................................................. xi 

DAFTAR TABEL .......................................................... xiii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................... xv 

DAFTAR LAMPIRAN ................................................. xvii 

DAFTAR SINGKATAN ............................................... xix 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang ......................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................... 3 

1.3 Tujuan Penelitian ..................................... 3 

1.4 Kegunaan Penelitian ................................ 3 

1.5 Kerangka Pikir ......................................... 3 

1.6 Hipotesis................................................... 6 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pepaya (Carica papaya L.) ...................... 7 

2.2 Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) . 9 

2.3 Pollard (Triticum aestivum)...................... 11 

2.4 Saponin..................................................... 13 

2.5 Konsentrasi Amonia Cairan Rumen ......... 16 

2.6 Konsentrasi Volatile Fatty Acids (VFA’s)  

Cairan Rumen .......................................... 18 

2.7 Sintesis Protein Mikroba Rumen ............. 21 

 

BAB III MATERI DAN METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ................... 25 

3.2 Materi Penelitian ...................................... 25 



 

xii 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan percobaan..................... 27 

3.3.2 Prosedur penelitian ......................... 27 

3.4 Variabel Penelitian ................................... 32 

3.5 Analisis Data ............................................ 35 

3.6 Batasan Istilah .......................................... 35 

3.7 Prosedur Penelitian ................................... 37 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan ....... 39 

4.2 Konsentrasi Amonia Cairan Rumen ......... 40 

4.3 Konsentrasi Volatile Fatty Acids (VFA’s)  

Cairan Rumen ........................................... 43 

4.4 Sintesis Protein Mikroba Rumen .............. 47 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan ............................................... 51 

5.2 Saran ......................................................... 51 

 

DAFTAR PUSTAKA .................................................... 53 

LAMPIRAN ................................................................... 69 

 

 

 



xiii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel        Halaman 

1. Kandungan komposisi kimia tanaman pepaya .......... 9 

2. Analisis kandungan nutrien rumput gajah ................ 11 

3. Analisis kandungan nutrien pollard .......................... 12 

4. Kandungan nutrien bahan pakan .............................. 28 

5. Kandungan saponin daun pepaya ............................. 29 

6. Kandungan nutrien pakan perlakuan ........................ 39 

7. Rataan konsentrasi amonia cairan rumen ................. 41 

8. Rataan konsentrasi VFA’s cairan rumen .................. 44 

9. Rataan sintesis protein mikroba rumen ..................... 48 

 

 

 

 

 

 



xiv 

 

 



xv 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar     Halaman 

1. Kerangka konsep penelitian ............................... 6 

2. Prosedur penelitian ............................................. 37 

3. Grafik pengaruh perlakuan terhadap  

konsentrasi amonia cairan rumen ....................... 42 

4. Grafik pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi  

VFA’s Cairan rumen .......................................... 45 

5. Grafik pengaruh perlakuan terhadap sintesis  

protein mikroba rumen ....................................... 49 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 



xvii 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran     Halaman 

1. Pembuatan ekstrak daun pepaya  

(Rehena, 2010) ................................................... 69 

2. Prosedur Pengambilan cairan rumen .................. 70 

3. Penetapan bahan kering udara (AOAC, 2005) ... 71 

4. Penetapan bahan kering (AOAC, 2005) ............. 72 

5. Penetapan kadar abu (AOAC, 2005) .................. 74 

6. Penetapan protein kasar (AOAC, 2005) ............. 76 

7. Penetapan serat kasar (AOAC, 2005) ................ 79 

8. Pengukuran konsentrasi amonia cairan rumen  

metode mikrodifusi conway (Conway, 1957) .... 81 

9. Proses pengukuran kadar VFA’s cairan rumen  

secara in vitro (Bachruddin, 1996) ..................... 83 

10. Pengukuran sintesis protein mikroba rumen  

in vitro (Blummel et al., 1997a) ......................... 85 

 



xviii 

 

11. Prosedur pembuatan larutan NDS (Neutral  

Detergent Solution) (Chuzaemi, 1995) ............... 87 

12. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap  

konsentrasi Amonia cairan rumen (mM) ............ 88 

13. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap Volatile  

Fatty Acids (VFA’s) cairan rumen (mM / l) ....... 91 

14. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap sintesis  

protein mikroba rumen (g N/kg BOTR) ............. 96 

15. Dokumentasi Penelitian ...................................... 99 

 

 



xix 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

ºC  : Derajat Celcius 

ADF  : Acid Detergent Fiber 

ANOVA : Analysis of Variance 

ATP  : Adenosin Tri Phospat 

BK  : Bahan Kering 

BO  : Berat Molekul 

BOTR  : Bahan Organik Tercerna dalam Rumen 

Ca  : Calcium 

CO2  : Carbon dioxide  

db  : Derajat Bebas 

dkk  : Dan Kawan-Kawan 

DMRT  : Duncans New Multiple Range Test 

et al  : et alia 

H2  : Hidrogen 

JK  : Jumlah Kuadrat 

KcBO  : Kecernaan Bahan Organik 

KT  : Kuadrat Tengah 

L  : Liter 

LK  : Lemak Kasar 

ME  : Metabolizable Energy 



xx 

 

mL  : Mili Liter 

mM   : Mili Mol 

n  : Normalitas 

N  : Nitrogen 

NDS  : Neutral Detergent Solution 

O2  : Oksigen 

PFH  : Peranakan Friesian Holstein 

pH   : Potensial Hidrogen 

PK  : Protein Kasar 

ppm  : Part Per Million 

RAK  : Rancangan Acak Kelompok 

SK  : Serat Kasar 

TDN  : Total Digestible Nutrient 

VFA  : Volatile Fatty Acid 



 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Produktivitas ternak sebagian besar ditentukan oleh 

kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi. Jumlah pakan 

yang dikonsumsi ternak merupakan hal yang mendasar dalam 

memenuhi kebutuhan nutrien. Pakan ternak merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam industri peternakan karena 

fungsinya dalam pemeliharaan tubuh, baik untuk kebutuhan 

pokok, reproduksi dan produksi. Kualitas pakan mencakup 

pengertian kandungan berbagai zat gizi, seperti energi, protein, 

mineral, vitamin serta kandungan zat anti nutrisi seperti 

tannin, lignin dan senyawa-senyawa sekunder lain. Jenis pakan 

ternak yang terpenting adalah hijauan karena merupakan 

pakan utama ternak ruminansia, 70% dari makanan ternak 

ruminansia adalah hijauan, sehingga ketersediaan pakan baik 

dari segi kuantitas, kualitas dan secara berkesinambungan 

sepanjang tahun perlu diperhatikan (Nitis, Lana, Sudana dan 

Sutji, 1992). Beberapa jenis hijauan pakan dapat dijadikan 

alternatif pilihan untuk menjamin ketersediaan hijauan pakan 

ternak baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas yang 

tinggi (Aciar, 2008).  

Daun pepaya (Carica papaya L) mengandung enzim 

papain, alkaloid karpain, pseudo karpain, glikosida, karposid, 

dan saponin (Muhlisah, 2001). Kandungan saponin dalam 

tanaman yang digunakan sebagai hijauan pakan banyak 

terdapat pada bagian daun, seperti pada alfalfa, Enterolobium 

cyclocarpum, Mellitus alba, Sesbania sesban, S.pachycarpa, 

Avena sativa dan Brachiaria decumbens (Wina et al, 2005b). 

Mikroba yang secara umum banyak ditemukan hidup dalam 
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rumen terdiri atas bakteri, fungi dan protozoa. Keberadaan 

protozoa dalam rumen seringkali menjadi suatu permasalahan. 

Protozoa memiliki sifat memakan bakteri dan memberikan 

dampak negatif terhadap proses pencernaan serat kasar secara 

tidak langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya 

mengurangi jumlah protozoa dalam rumen (Masruroh, 

Prayitno dan Suwarno, 2013). Saponin dapat digunakan 

sebagai agen defaunasi yang menyebabkan turunnya populasi 

protozoa sehingga populasi bakteri dalam rumen meningkat 

(Suhartati, 2005). Berdasarkan hasil penelitian pemberian 

agensia defaunasi berupa saponin yang berasal dari daun waru 

dan kembang sepatu (Putra, 2011); dan daun klerak (Suhartati, 

2005) dapat meningkatkan kecernaan bahan kering, 

konsentrasi VFA total, amonia, dan sintesis protein mikroba. 

Produk akhir dari fermentasi karbohidrat di dalam 

rumen adalah Volatile Fatty Acid (VFA) dengan komponen 

utama terdiri dari asam asetat, asam propionat dan asam 

butirat, yang merupakan sumber energi bagi ternak ruminansia 

(McDonald et al, 2002). Menurut Tamminga (1979), protein di 

dalam rumen akan mengalami perombakan secara hidrolisis 

oleh enzim protease menjadi peptida dan asam-asam amino, 

yang sebagian besar akan didegradasi dan dideaminasi 

menjadi asam-asam organik yaitu VFA, amonia, CO2, dan 

CH4. Amonia yang terbentuk dari proses deaminasi 

dikombinasikan dengan asam organik α-keto menjadi asam 

amino baru yang dapat dipakai untuk sintetis protein mikrobia 

(Chuzaemi, 1994). Amonia rumen berasal dari protein kasar 

pakan dan urea saliva yang didegradasi di dalam rumen 

(Arora, 1995). Amonia yang dibebaskan dalam rumen, 

sebagian dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk mensitesis 

protein mikroba (Orskov et al, 1992). 
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1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan tepung dan ekstrak daun 

papaya (Carica papaya L) pada pakan campuran rumput gajah 

dan pollard terhadap konsentrasi amonia cairan rumen, VFA’s 

dan sintesis protein mikroba rumen secara in vitro.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mengevaluasi pengaruh penambahan tepung dan ekstrak daun 

papaya (Carica papaya L) pada pakan campuran rumput gajah 

dan pollard terhadap konsentrasi amonia cairan rumen, VFA’s 

dan sintesis protein mikroba rumen secara in vitro. 

 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

sumber informasi bagi mahasiswa, sebagai bahan 

pertimbangan mengenai pemberian tepung dan ekstrak daun 

pepaya yang dicampur dengan rumput gajah dan pollard 

terhadap konsentrasi amonia cairan rumen, VFA’s, dan 

sintesis protein mikroba rumen secara in vitro. 

 

1.5  Kerangka Pikir 

Ternak ruminansia mutlak memerlukan hijauan atau 

bahan sumber serat yang lain di dalam ransumnya, karena 

bahan hijauan merupakan sumber energi yang potensial. 

Sekitar 75 % karbohidrat dalam ransum ruminansia berasal 

dari hijauan berbentuk serat kasar, yang sebagian besar yaitu 

sekitar 60-75 % akan tercerna dalam proses pencernaan 

fermentatif di rumen (Suwandyastuti, 2011). 
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Hasil pencernaan fermentatif berupa Volatile Fatty 

Acid (VFA) dan amonia yang sebagian diserap dalam rumen 

dan sebagian lagi diserap dalam omasum. Selanjutnya pakan 

yang tidak dicerna disalurkan ke abomasum dan dicerna secara 

hidrolitik oleh enzim-enzim pencernaan, sama seperti yang 

terjadi pada monogastrik. Protozoa berperan dalam pola 

fermentasi rumen dengan cara mencerna partikel-partikel pati 

sehingga dapat mempertahankan pH rumen atau sebagai buffer 

rumen. Protozoa mempunyai sifat memangsa bakteri untuk 

memenuhi kebutuhan protein, karena kemampuan protozoa 

untuk mensintesis asam amino sangat rendah (Arora, 1995). 

Saponin adalah suatu senyawa glikosida yang 

merupakan suatu senyawa anti nutrisi dan banyak terdapat 

pada tanaman hijauan pakan, ini dapat dilihat dari sifatnya 

yang khas seperti membentuk koloid dalam air dan 

membentuk busa atau buih bila di kocok. Saponin dapat 

menurunkan tingkat konsumsi karena memiliki rasa yang pahit 

dan juga dapat menimbulkan iritasi pada mukosa saluran 

pencernaan, serta dapat menurunkan pertumbuhan dan 

absorbsi. Pada babi saponin tersifat toksik, namun pada 

ruminansia saponin dapat ditolerir dikarenakan ruminansia 

memiliki mikroba rumen (Sanjani, 2014). 

Saponin dapat digunakan sebagai agensia defaunasi 

yang menyebabkan turunnya populasi protozoa sehingga 

populasi bakteri dalam rumen meningkat (Suhartati, 2005). 

Sebesar 30% bakteri penghasil metan (metanogenik) diketahui 

bersimbiosis dengan protozoa. Mengurangi populasi protozoa 

akan menyebabkan penurunan gas metan dan peningkatan 

jumlah bakteri rumen, karena protozoa adalah pemangsa 

bakteri. Populasi protozoa di dalam rumen dapat dikurangi 

dengan memberikan agen defaunasi seperti saponin. 
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Mekanisme kerja saponin dalam defaunasi adalah 

mempengaruhi tegangan permukaan dinding sel protozoa. 

Peningkatan permeabilitas dinding sel, menyebabkan cairan di 

luar sel akan masuk ke dalam sel protozoa. Masuknya cairan 

dari luar sel menyebabkan pecahnya dinding sel sehingga 

protozoa mengalami kematian atau lisis (Arum, Rahayu, dan 

Bata, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian pemberian agensia 

defaunasi berupa saponin yang berasal dari daun waru dan 

kembang sepatu (Putra, 2011); dan daun klerak (Suhartati, 

2005) dapat mempengaruhi peningkatan kecernaan bahan 

kering, VFA total, amonia, dan sintesis protein mikroba. 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka konsep penelitian 

disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka konsep penelitian 

  

1.6  Hipotesis 

Penggunaan tepung dan ekstrak daun pepaya (Carica 

papaya L ) yang ditambahkan pada pakan campuran rumput 

gajah dan pollard dapat meningkatkan konsentrasi amonia 

cairan rumen, VFA’s dan sintesis protein mikroba rumen 

secara in vitro. 

Produktivitas Ternak Ruminansia 

Rumput Gajah 

 (Pennisetum purpureum) 

Daun Pepaya  

(Carica papaya L) 

Saponin 

Meningkatkan konsentrasi amonia cairan rumen, konsentrasi 

VFA’s (Volatile Fatty Acids), dan sintesis protein mikroba rumen. 

 

 

 

Pollard (Triticum 

aestivum) 

Menurunkan populasi protozoa 

Agen defaunator  

 

Meningkatkan populasi bakteri 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pepaya  (Carica papaya L.) 

Tanaman pepaya berasal dari Amerika Tengah. 

Beberapa literatur memastikan bahwa plasma nuftah tanaman 

pepaya berasal dari Meksiko dan Costa Rica para pedagangan 

Spanyol berjasa dalam menyebarluaskan tanaman pepaya dari 

kawasan Amerika ke berbagai negara di dunia (Rukmana, 

2008). Pepaya merupakan salah satu komoditas buah secara 

internasional, baik dalam bentuk buah segar maupun sebagai 

produk olahan (Maharaj dan Sankat, 1997). Klasifikasi 

tanaman pepaya (Suprapti, 2005) adalah sebagai berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Kelas  : Angiospermae   

Bangsa  : Caricales  

Suku  : Caricaceae  

Marga  : Carica  

Jenis  : Carica papaya L.  

Nama umum pepaya di dunia ‘Pawpaw’, namun di 

berbagai negara memiliki nama yang beragam. Misalnya di 

Malaysia disebut ‘Betik’, di Cina dikenal dengan ‘Pohon 

Melon’ (Tree-melon), dan di Indonesia populer dengan nama 

‘Pepaya’. Bentuk dan susunan tubuh bagian luar tanaman 

pepaya termasuk tumbuhan perdu yang umur sampai 

berbunganya dikelompokkan sebagai tanaman buah-buahan 

semusim, namun dapat tumbuh setahun atau lebih. Sistem 

perakarannya memiliki akar tunggang dan akar-akar cabang 

yang tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 meter 

atau lebih dan menyebar sekitar 60-150 cm atau lebih dari 
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pusat batang tanaman. Batang tanaman pepaya berbentuk bulat 

lurus berbuku-buku (beruas-ruas), di bagian tengahnya 

berongga, dan tidak berkayu. Ruas-ruas batang merupakan 

tempat melekatnya tangkai daun yang panjang, berbentuk 

bulat, dan berlubang. Daun pepaya bertulang menjari 

(palminervus) dengan warna permukaan atas hijau-tua, 

sedangkan warna permukaan bagian bawah hijau muda 

(Rukmana, 2008). 

Daun pepaya mengandung sejumlah komponen aktif 

yang dapat meningkatkan kekuatan total antioksidan di dalam 

darah dan menurunkan level perooxidation level, seperti 

papain, chymopapain, cystatin, α-tocopherol, ascorbic acid, 

flavonoid, cyanogenic glucosides dan glucosinolates (Seigler, 

Pauli, Nahrstedt, dan Leen, 2002). Daun pepaya mengandung 

enzim papain, alkaloid karpain, pseudo karpain, glikosida, 

karposid, dan saponin (Muhlisah, 2001). Dilaporkan bahwa 

tanaman ini memiliki kandungan kimia yaitu alkaloid, saponin 

dan flavonoid pada daun, akar dan kulit batangnya, 

mengandung polifenol pada daun dan akarnya, serta 

mengandung saponin pada bijinya (Anonimous, 2000). 

Manfaat kandungan daun pepaya telah diteliti oleh 

Sukardiman dan Ekasari (2006), mereka menyatakan bahwa 

alkaloid dari daun pepaya dapat menghambat pertumbuhan sel 

mieloma pada mencit. Daun pepaya juga digunakan sebagai 

insektisida alami terhadap perkembangan Sitophilus zeamais, 

yaitu serangga hama gudang atau kutu beras (Setiawati, 2009). 

Sukorini (2003) melaporkan bahwa daun pepaya tua dapat 

digunakan sebagai pestisida organik terhadap Plutella 

xylostella (serangga tanaman kubis). Kandungan kimia 

tanaman pepaya dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kandungan komposisi tanaman pepaya. 

Sumber : Dalimartha (2003). 

 

2.2 Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

Rumput gajah berasal dari Afrika, tanaman ini 

diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1962, dan tumbuh 

alami di seluruh dataran Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri, 

rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama pakan ternak 

yang memegang peranan yang amat penting, karena hijauan 

mengandung hampir semua zat yang diperlukan hewan 

(Mihrani, 2008). Rumput gajah dikenal dengan sebutan 

rumput Napier atau rumput Uganda yang memiliki umur 

panjang, tumbuh tegak membentuk rumpun dan memiliki 

rhizoma-rhizoma pendek. Dapat tumbuh pada dataran rendah 

sampai kepegunungan. Toleransi terhadap tanah yang cukup 

luas asalkan tidak mengalami genangan air. Responsif 

Organ Kandungan senyawa 

Daun 

Enzim papain, alkaloid karpaina, pseudo-

karpaina, glikosid, karposid dan saponin, sakrosa, 

dekstrosa, dan levulosa, alkaloid karpaina 

mempunyai efek seperti digitalis.  

Buah 
B-Karotena, pectin, d-galaktosa, 1-arabinosa, 

papain, papayotimin papain, serta fitokinase.  

Biji 

Glukosida kakirin dan karpain. Glukosida kakirin 

berkhasiat sebagai obat cacing, peluruh haid, serta 

karminatif. 

Getah 
Papain, kemokapain, lisosim, lipase, glutamine, 

dan siklotransferase. 
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terhadap pemupukan nitrogen dan membutuhkan pemeliharaan 

yang cermat. Pemberian pupuk kandang dapat memperbaiki 

perkembangan akarnya (Permadi, 2007). 

Rumput gajah disebut juga Elephant grass, Uganda 

grass, Napier grass, dan dalam bahasa latinnya adalah 

Pennisetum purpereum, termasuk ordo : Ainthopyta, sub ordo : 

Angiospermae, family : Graminae, genus : Pennisetum dan 

spesies: Purpureum. Rumput gajah termasuk keluarga rumput-

rumputan (graminae) yang telah dikenal manfaatnya sebagai 

pakan ternak (Permadi, 2007). 

Rumput gajah tumbuh tegak menyerupai tebu dan 

dapat tumbuh mencapai 2-5 m, mudah berkembang biak, 

berdaun lebar, tipis dan mempunyai tulang daun. Rumput 

gajah mempunyai batang bulat berkayu dan berbuku-buku 

dimana dari buku tersebut nantinya akan keluar tunas baru 

yang kemudian yang akan menjadi batang baru. Diameter 

batang dapat mencapai lebih dari 3 cm dan terdiri sampai 20 

ruas/buku. Batang rumput gajah ditutupi perisai daun yang 

agak berbulu. Rangkum bunga bertipe tandan dengan warna 

keemasan, sedangkan dalam berbentuk biji yang berisi hanya 

bisa dicapai bila tumbuh pada ketinggian lebih dari 1000 meter 

di atas permukaan laut, bentuk daun pada umumnya panjang 

menyerupai pita dan berbulu, panjang daun bisa mencapai 30-

120 cm dengan lebar kurang dari 30 cm (Effendi, 2002). 

Produktifitas rumput gajah adalah 40 ton per hektar 

berat kering pada daerah beriklim subtropis dan 80 ton per 

hektar pada daerah beriklim tropis (Woodard dan Prine, 1993). 

Menurut Rukmana (2008) analisis kandungan nutrien dari 

rumput gajah dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Kandungan nutrien rumput gajah (Berdasarkan 100 % 

BK) 

      Nutrien  Kandungan (%) 

Bahan Kering (BK) 19,9 

Abu 11,7 

Protein Kasar (PK) 10,2 

Lemak Kasar (LK) 1,6 

Serat Kasar (SK) 34,2 

Sumber : Rukmana (2008) 

 

2.3 Pollard (Triticum aestivum) 

Pollard adalah hasil sisa penggilingan dari gandum 

yang dapat digunakan sebagai pakan ternak, kaya akan 

protein, lemak, zat-zat mineral dan vitamin dibandingkan 

dengan biji keseluruhan, akan tetapi banyak mengandung 

polikasarida struktural dalam jumlah yang banyak. 

Polisakarida struktural tersebut terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, selebiosa, lignin dan silica oleh karena itu bahan 

ini sangat sesuai untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

ruminansia (Maynard dan Loosli, 1973). 

Dedak gandum atau pollard adalah salah satu hasil 

ikutan dari proses penggilingan gandum yang hampir 

seluruhnya terdiri dari lapisan luar biji gandum yang kasar, 

sehingga kaya akan serat serta rendah kandungan energi 

metabolisnya. Pollard mengandung polisakarida non pati yang 

bersifat tidak larut seperti selulosa, lignin, dan hemiselulosa 

tipe D-xilan dengan tambahan Larabinofuranosa dan D-asam 

glukuronat (Blanshard, 1979). Analisis kandungan nutrien 

pollard dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Kandungan nutrien pollard (Berdasarkan 100 % BK). 

Sumber BK (%) PK (%) SK (%) LK (%) 

Siregar 

(1994) 
88,4 17 8,8 5,1 

Hartadi dkk 

(1997) 
86 16,1 6,6 4,5 

 

Pollard merupakan bahan pakan konsentrat untuk 

ruminansia yang banyak digunakan oleh peternak sebagai 

sumber energi dan protein. Kandungan serat kasar pollard 

terutama arabinosilan yang cukup tinggi dapat menghalangi 

proses penyerapan asam amino dan mineral dalam saluran 

pencernaan (Vranjes dan Wenk, 1995). Serat kasar terutama 

polisakarida non pati misalnya hemisellulosa mempunyai efek 

penghalang (protective box effect) (Choct dan Annison, 1992). 

Serat kasar dalam pakan ternak merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ternak, yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap karkas dan komposisinya 

seperti kulit, daging, lemak dan tulang (Zulkaezih dan 

Rakhmad, 2005). Church dan Pond (1988) menyatakan bahwa 

pollard memiliki sifat bulky, laxantive dan palatable bagi sapi, 

tetapi jika diberikan dalam jumlah besar (lebih dari 40-50 %) 

dalam ransum dapat menurunkan konsumsi pakan. Menurut 

Susanti dan Marhaeniyanto (2007) penggunaan pollard  

memberikan nilai kecernaan yang cenderung lebih baik 

daripada bekatul, terutama pada nilai kecernaan dan konsumsi 

tercerna PK sehingga pollard dapat digunakan sebagai bahan 

pakan sumber protein bagi sapi perah. 
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2.4 Saponin 

Saponin merupakan senyawa glikosida triterpenoida 

ataupun glikosida steroida yang merupakan senyawa aktif 

permukaan dan bersifat seperti sabun serta dapat dideteksi 

berdasarkan kemampuannya membentuk busa dan 

menghemolisa sel darah merah (Harborne, 1984). Saponin 

adalah jenis glikosida yang banyak ditemukan dalam 

tumbuhan, saponin memiliki karakteristik berupa buih 

sehingga ketika direaksikan dengan air dan dikocok maka akan 

terbentuk buih yang dapat bertahan lama. Saponin mudah larut 

dalam air dan tidak tarut dalam eter, memiliki rasa pahit 

menusuk dan menyebabkan bersin serta iritasi pada selaput 

lendir. Saponin merupakan racun yang dapat menghancurkan 

butir darah atau hemolisis pada darah. Saponin bersifat racun 

bagi hewan berdarah dingin dan banyak diantaranya 

digunakan sebagai racun ikan. Saponin yang bersifat keras 

atau racun biasa disebut sebagai sapotoksin (Prihatman, 2001). 

Saponin memiliki berat molekul tinggi, dan 

berdasarkan struktur aglikonnya, saponin dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu tipe steroida dan tipe triterpenoida. 

Kedua senyawa ini memiliki hubungan glikosidik pada atom 

C-3 dan memiliki asal usul biogenetika yang sama lewat asam 

mevalonat dan satuan-satuan isoprenoid (Gunawan, Didik dan 

Mulyani, 2004). 

Saponin adalah suatu glikosida yang terdapat pada 

beberapa tanaman. Fungsi saponin dalam tanaman untuk 

melindungi diri dari hama, saponin diketahui sebagai bentuk 

penyimpanan karbohidrat, atau merupakan waste product dari 

metabolisme tumbuh-tumbuhan. Sifat yang khas dari saponin 

antara lain berasa pahit, berbusa dalam air, mempunyai sifat 

detergen yang baik, beracun bagi binatang berdarah dingin, 
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mempunyai aktivitas hemolisis (merusak sel darah merah), 

tidak beracun bagi binatang berdarah panas, mempunyai sifat 

anti eksudatif dan mempunyai sifat anti inflamatori. 

Berdasarkan sifat-sifat tersebut, senyawa saponin mempunyai 

kegunaan yang sangat luas, antara lain sebagai detergen, 

pembentuk busa pada alat pemadam kebakaran, pembentuk 

busa pada industri shampo dan digunakan dalam industri 

farmasi serta dalam bidang fotografi. Beberapa saponin 

bekerja sebagai antimikroba, saponin tertentu menjadi penting 

karena dapat diperoleh dari beberapa tumbuhan yang 

digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis hormon steroid 

yang digunakan dalam bidang kesehatan (Robinson, 1995). 

Saponin juga banyak ditemukan dalam tanaman yang 

digunakan sebagai hijauan pakan ternak ruminansia dan 

tanaman yang berpotensi sebagai imbuhan pakan untuk 

ruminansia seperti Yuca shidigera, Quillaja saponaria dan 

berbagai macam spesies Sapindus. Kandungan saponin dalam 

tanaman yang digunakan sebagai hijauan pakan banyak 

terdapat pada bagian daun, seperti pada alfalfa, Enterolobium 

cyclocarpum, Mellitus alba, Sesbania sesban, S.pachycarpa, 

Avena sativa dan Brachiaria decumbens (Wina et al, 2005b). 

Saponin dapat menurunkan tingkat konsumsi karena 

memiliki rasa yang pahit dan juga dapat menimbulkan iritasi 

pada mukosa saluran pencernaan, serta dapat menurunkan 

pertumbuhan dan absorbsi. Pada babi saponin bersifat toksik, 

namun pada ruminansia saponin dapat ditolerir dikarenakan 

ruminansia memiliki mikroba rumen (Sanjani, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian pemberian agensia defaunasi 

berupa saponin yang berasal dari daun waru dan kembang 

sepatu (Putra, 2011); dan daun klerak (Suhartati, 2005) dapat 

mempengaruhi peningkatan kecernaan bahan kering, VFA 
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Total, amonia, dan sintesis protein mikroba. Putra (2011), 

melaporkan bahwa daun waru mengandung saponin, dan 

skrining fitokimia tangkai dan tulang daun waru mengandung 

banyak senyawa salah satunya adalah saponin. 

Saponin dapat digunakan sebagai agensia defaunasi 

yang menyebabkan turunnya populasi protozoa sehingga 

populasi bakteri dalam rumen meningkat (Suhartati, 2005).  

Protozoa rumen sebagian besar adalah ciliata yang bersifat 

predator terhadap bakteri serat, dan mikroba ini juga berperan 

sebagai habitat mikrobia metanogenik penghasil gas metan 

(Thalib, 2008). Saponin dari daun tanaman dilaporkan mampu 

meningkatkan efisiensi proses fermentasi melalui mekanisme 

penurunan populasi protozoa didalam rumen yaitu dengan 

menurunkan sifat predator protozoa terhadap bakteri (Wang et 

al, 2000). Menurunnya populasi protozoa didalam rumen 

mengakibatkan semakin tinggi populasi bakteri dan semakin 

kecil turnover protein didalam rumen sehingga jumlah protein 

mikroba yang masuk ke duodenum meningkat (Hess et al, 

2004). Namun demikian pengaruh defaunasi dari saponin di 

dalam rumen tidak selalu stabil. Sebagai contoh, penelitian 

yang dilakukan oleh Leng et al (1992) melaporkan bahwa 

penurunan populasi protozoa hanya terjadi selama beberapa 

hari pemberian pakan. Saponin bersifat toksik terhadap 

protozoa dan bakteri dalam rumen, dan 9-25 % dari metanogen 

bersimbiosis dengan cara menempel pada permukaan protozoa 

(Santoso dan Hariadi, 2007). 

Sebesar 30 % bakteri penghasil metan (metanogenik) 

diketahui bersimbiosis dengan protozoa. Mengurangi populasi 

protozoa akan menyebabkan penurunan gas metan dan 

peningkatan jumlah bakteri rumen, karena protozoa adalah 

pemangsa bakteri. Populasi protozoa di dalam rumen dapat 
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dikurangi dengan memberikan agen defaunasi seperti saponin. 

Mekanisme kerja saponin dalam defaunasi adalah 

mempengaruhi tegangan permukaan dinding sel protozoa. 

Peningkatan permeabilitas dinding sel, menyebabkan cairan di 

luar sel akan masuk ke dalam sel protozoa. Masuknya cairan 

dari luar sel menyebabkan pecahnya dinding sel sehingga 

protozoa mengalami kematian atau lisis (Arum dkk, 2013). 

 

2.5 Konsentrasi Amonia Cairan Rumen 

Amonia dapat menimbulkan dampak buruk bagi 

kesehatan dan lingkungan yaitu mengganggu pernapasan, 

iritasi selaput lendir hidung dan tenggorokan. Pada konsentrasi 

5000 ppm dapat menyebabkan ederma laryng, paru, dan 

akhirnya dapat menyebabkan kematian, iritasi mata (mata 

merah, pedih, dan berair) dan kebutaan total, iritasi kulit yang 

menyebabkan terjadinya luka bakar (frostbite) (Arora, 1995). 

Amonia adalah gas alkalin yang tidak berwarna dengan bau 

menyengat, daya iritasi tinggi dan dihasilkan dari proses 

dekomposisi bakteri. Amonia banyak digunakan dalam 

pembuatan pupuk, plastik, dan pestisida. Kadar maksimum 

amonia di udara agar tidak mengganggu kesehatan manusia 

adalah 2 ppm (Anonimous, 1996) 

Gas Amonia adalah suatu gas yang tidak berwarna dan 

menimbulkan bau yang sangat kuat. Apabila terpapar gas 

amonia dalam kadar yang cukup tinggi dapat menyebabkan 

batuk dan iritasi terhadap sistem pernapasan (Meirinda, 2008). 

Gas amonia merupakan salah satu gas pencemar udara yang 

dihasilkan dari dekomposisi senyawa organik oleh 

mikroorganisme seperti dalam proses pengolahan sampah 

(Dwipayani, 2001). Amonia merupakan senyawa nitrogen 

yang terpenting dan paling banyak di produksi. Amonia adalah 
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gas yang diperoleh dari hasil pemecahan senyawa nitrogen 

atau protein. Amonia dalam cairan rumen dihasilkan dari 

proses degradasi protein oleh mikroba rumen, selanjutnya 

amonia ini dipergunakan oleh mikroba untuk sintesa protein 

(Askar 1999). 

Amonia rumen berasal dari protein kasar pakan dan 

urea saliva yang didegradasi di dalam rumen (Arora, 1995). 

Amonia yang dibebaskan dalam rumen, sebagian 

dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk mensitesis protein 

mikroba (Orskov et al, 1992). Lebih lanjut dijelaskan oleh 

Orskov et al (1992) bahwa pemanfaatan tersebut diimbangi 

dengan adanya sumber energi yang mudah difermentasi 

sebagai sumber karbon dan energi untuk sintesis protein 

mikroba. Konsentrasi amonia di dalam rumen dipengaruhi 

oleh kandungan protein dalam pakan, pH rumen, kelarutan 

protein bahan pakan, serta waktu setelah pemberian pakan 

(Arora, 1995). Menurut Utomo dkk (1998) bahwa sapi yang 

menerima pakan jerami dengan kandungan protein rendah 

(5,12 %) memiliki konsentrasi amonia sangat rendah yaitu 

22,9 mg/l. Bondi (1987) menyatakan bahwa mikroba rumen 

dapat bekerja dengan optimal untuk merombak asam amino 

menjadi amonia pada kondisi pH 6-7. Kurang lebih 82 % 

jumlah mikroba rumen akan merombak asam–asam amino 

menjadi amonia yang selanjutnya digunakan untuk menyusun 

protein tubuhnya (Soebarinoto, Chuzaemi, dan Mashudi, 

1991). Suasana pH rumen yang asam (pH rendah) dapat 

menyebabkan menurunnya aktivitas mikroba dalam rumen 

(Tillman dkk, 1998). 
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2.6 Konsentrasi Volatile Fatty Acids (VFA’s) Cairan 

Rumen 

Pakan ternak ruminansia yang biasa dikonsumsi terdiri 

dari 60-70 % karbohidrat. Secara umum produk akhir dari 

fermentasi karbohidrat dalam rumen adalah VFA dengan 

komponen utama terdiri dari asam asetat, propionat dan butirat 

yang merupakan sumber energi bagi ternak ruminansia 

(Czerkawski, 1986; McDonald et al, 2002). Pada ternak 

ruminansia asam asetat digunakan sebagai sumber energi, 

disamping merupakan prekursor bagi pembentukan lemak 

susu dan bersifat non glukogenik di dalam jaringan hewan. 

Asam propionat merupakan prekursor utama untuk 

pembentukan glukosa darah dan bersifat glukogenik 

(Vlaeminck et al, 2006). Produksi VFA penting untuk 

mengetahui proses fermentasi karbohidrat dan berhubungan 

dengan produktivitas ternak karena sebagian besar VFA dalam 

rumen berasal dari fermentasi karbohidrat pakan (Hungate, 

1966). 

Karbohidrat pakan di dalam rumen mengalami dua 

tahap pencernaan oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh 

mikroba rumen. Pada tahap pertama karbohidrat mengalami 

hidrolisis menjadi monosakarida, seperti glukosa, fruktosa, 

dan pentosa. Hasil pencernaan tahap pertama masuk ke jalur 

glikolisis Embden-Meyerhoff untuk mengalami pencernaan 

tahap kedua yang menghasilkan piruvat. Piruvat selanjutnya 

akan diubah menjadi VFA yang umumnya terdiri dari asam 

asetat, butirat, dan propionat. Fermentasi karbohidrat di dalam 

rumen untuk membentuk VFA atau asam lemak terbang 

menghasilkan kerangka karbon (C) untuk sintesis sel mikroba 

dan membebaskan sejumlah energi dalam bentuk Adenosin Tri 

Phospat (ATP), CO2 (Carbon dioksida), dan CH4 (gas 
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methan). Energi dalam bentuk ATP digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan mikroba 

rumen (Arora, 1995). 

Pakan dengan kandungan serat yang tinggi (hijauan) 

akan menghasilkan asam asetat lebih tinggi (McDonald et al, 

2002). Proporsi asam-asam lemak dalam pencernaan 

ruminansia ini diantaranya dipengaruhi oleh jenis, komposisi 

karbohidrat struktural dan non skruktural, serta besar kecilnya 

porsi hijauan penyusun pakan. Karbohidrat yang mudah 

tercerna (pati) menghasilkan rasio asetat-propionat menjadi 

kecil, sedangkan karbohidrat struktural (hemiselulosa) 

menghasilkan rasio asetat-propionat lebih besar (Perry, 

Cullison, dan Lowrey, 2003). 

Asam asetat dan butirat merupakan sumber energi 

untuk oksidasi yang bersifat ketogenik, sedangkan asam 

propionat digunakan untuk proses glukoneogenesis atau 

bersifat glukogenik (Chuzaemi, 1994). Butirat dimetabolisme 

dalam hati menjadi badan keton. Badan keton digunakan 

sebagai sumber energi untuk pembentukan asam lemak, otot 

kerangka dan jaringan tubuh lain. Badan keton juga dihasilkan 

dari perombakan lemak tubuh yang dapat digunakan sebagai 

sumber energi alternatif. 

Karbohidrat mudah larut (struktural) seperti glukosa, 

fruktosa, sukrosa dan pati paling cepat untuk dicerna dan 

dimetabolis serta dapat dimanfaatkan secara sempurna dengan 

bantuan berbagai macam spesies bakteri di dalam rumen 

(McDonald et al, 2002). Propionat dapat ditingkatkan dengan 

jalan memberikan lebih banyak konsentrat dan karbohidrat 

yang mudah dicerna (Cherney et al, 2003). 

Pemberian makanan berserat kasar rendah dan banyak 

mengandung karbohidrat mudah tercerna cenderung 
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menurunkan konsentrasi VFA dan menurunkan pH cairan 

rumen, akibatnya aktivitas selulolitik menurun. Kondisi 

tersebut akan merubah populasi mikroba rumen. Populasi 

bakteri dan protozoa pemakai asam laktat akan berkembang 

lebih banyak. Jumlah protozoa terutama ciliata adalah 105 

sel/ml cairan rumen pada pakan berserat kasar tinggi, tetapi 

jumlah tersebut meningkat menjadi 106 sel/ml cairan rumen 

pada adaptasi terhadap gula-gula terlarut (Asri, 2011). Jumlah 

produksi VFA yang baik untuk memenuhi sintesis mikroba 

rumen yaitu sekitar 70-150 mM (McDonald et al, 2002). 

Konsentrasi VFA dalam cairan rumen sangat dipengaruhi oleh 

kecernaan, jenis dan kualitas ransum yang difermentasi oleh 

mikroba rumen. Produksi VFA akan meningkat seiring dengan 

meningkatnya protein pakan. Semakin tinggi protein dalam 

ransum maka amonia dan VFA yang dihasilkan akan semakin 

meningkat. komposisi VFA di dalam rumen berubah dengan 

adanya perbedaan bentuk fisik, komposisi pakan, taraf dan 

frekuensi pemberian pakan, serta pengolahan. Selain itu, 

produksi VFA yang tinggi merupakan kecukupan energi bagi 

ternak. Produksi VFA dihasilkan dalam rumen sangat 

tergantung pada ransum yang dikomsumsi, yaitu antara 200-

1500 mg/1000 ml cairan rumen. Kadar VFA yang dibutuhkan 

untuk menunjang pertumbuhan optimal rumen adalah 80-160 

mM (Sutardi, 1977). VFA yang dihasilkan mampu 

menyediakan 50-70 % energi yang dapat dicerna ternak 

ruminansia. VFA merupakan produk akhir fermantasi 

karbohidrat dan sumber energi utama bagi ternak ruminansia 

(Parakkasi, 1999). McDonald 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.  
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Konsentrasi VFA di dalam rumen tergantung pakan 

yang dikonsumsi, ternak ruminansia yang mengkonsumsi 

hijauan maka konsentrasi VFA didalam rumen sebanyak 97 

mM/l dengan perbandingan 66 % asetat, 22 % propionat, dan 

9 % butirat, sedangkan pakan dengan proporsi hijauan dan 

konsentrat (40 : 60) menghasilkan VFA sebanyak 76 mM/l 

dengan perbandingan 52 % asetat, 34 % propionat dan 12 % 

butirat (McDonald et al, 2002). 

 

2.7 Sintesis Protein Mikroba Rumen 

Protein yang masuk ke dalam intestinum berasal dari 

protein pakan yang tidak terdegradasi di dalam rumen dan 

protein yang berasal dari mikroba rumen. Sekitar 60 % sumber 

protein bagi ternak ruminansia berasal dari protein mikroba, 

yang pertumbuhan dan perkembangannya dikendalikan oleh 

ketersediaan energi, kerangka karbon, nitrogen, mineral dan 

nutrien lainnya (Owens dan Goestch, 1988). Protein pakan 

yang tidak terdegradasi oleh mikroba rumen mempunyai 

kecernaan yang bervariasi 50-90 %, tergantung dari jenis 

bahan pakan (Verite dan Peyraund, 1989). Evaluasi sintesis 

protein mikroba rumen dapat dilakukan dengan menggunakan 

substansi perunut spesifik yang dimiliki oleh mikroba (RNA, 

DNA, DAPA), radioisotop dan metode pengukuran derivat 

purin yang dieksresikan ternak lewat urine. Dari ketiga cara 

sintesis protein diatas, devirat purin adalah metode yang paling 

sederhana dan mudah pelaksanaannya, karena hanya 

memerlukan pengkuruan urine yang dieksresikan oleh ternak, 

sedangkan metode lain tidak sederhana karena membutuhkan 

ternak yang berfistula dan diperlukan pengukuran laju aliran 

digesta (Marshall dan William, 1979). 
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Diperkirakan bahwa sintesis N mikroba akan 

mencapai puncak bila makan sapi mengandung sekitar 12-13 

%  PK, kisaran ini tidak baku  tetapi akan bervariasi menurut 

kandungan energi terfermentasi makanan, jumlah NPN 

makanan, tingkat degradasi protein makanan, efisiensi 

pertumbuhan mikroba rumen, dan input N saliva ke dalam 

rumen  (Satter, Whitlow, dan Beardsley, 1977). Amonia 

adalah sumber nitrogen utama dan sangat penting untuk 

sintesis protein mikroba rumen. Amonia hasil perombakan 

protein pakan di dalam rumen akan digunakan sebagai sumber 

nitrogen utama untuk sintesis protein mikroba. Konsentrasi 

amonia dalam rumen merupakan suatu hal yang perlu 

diperhatikan. Menurut McDonald et al (2002) bahwa kisaran 

konsentrasi amonia yang optimal untuk sintesis protein 

mikroba rumen berkisar 6 - 21 mM. Selanjutnya dikatakan, 

faktor utama yang mempengaruhi penggunaan amonia adalah 

ketersediaan karbohidrat dalam ransum yang berfungsi sebagai 

sumber energi untuk pembentukan protein mikroba. Menurut 

Russell et al (2009) protein mikrobia yang disintesis didalam 

rumen tergantung dari ketersediaan prekursor seperti peptida, 

asam amino, amonia dan VFA. VFA merupakan sumber 

energi dan kerangka karbon sedangkan amonia sebagai sumber 

N untuk membentuk protein mikrobia. Ketersediaan prekursor 

bagi pertumbuhan dan perkembangan mikrobia rumen, dan 

juga sintesis protein mikrobia di dalam rumen dapat diketahui 

dengan mengevaluasi kondisi parameter fermentasi rumen. 

Efisiensi sintesis protein mikroba dipengaruhi oleh 

kualitas pakan terutama penyediaan bakalan untuk sintesis 

protein mikroba yaitu NH3 dan kerangka karbon atau energi 

(McDonald, Edward dan Greenhalgh, 1998). Rataan protein 

mikroba untuk semua bahan pakan pada ruminansia yang 
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terfermentasikan di dalam rumen,  menghasilkan 15-45 g N/kg 

BOTR atau rata-rata 30 g N/kg BOTR (ARC,1984) atau 23,20 

g N/kg BOTR (Jarrige, 1989). 

Chen et al (1992) menyatakan bahwa ketersediaan 

pakan yang semakin banyak untuk fermentasi akan 

memperbanyak produksi biomassa mikroba rumen. Sementara 

itu Preston dan Leng (1987) menyatakan bahwa faktor utama 

yang mempengaruhi sintesis sel-sel mikroba di rumen adalah 

ketersediaan prekursor dalam cairan rumen yang meliputi 

glukosa, asam nukleat, asam amino, peptida, NH3 dan mineral. 

Menurut Hagemeister et al (1981) sintesis protein 

mikroba maksimum 37 g/N kg BOTR diperoleh pada level 

konsentrat dalam ransum 30-70 % sedangkan sintesis protein 

mikroba menurun pada level konsentrat dibawah 20 %. 

Rendahnya sintesis protein mikroba pada ransum yang 

mengandung 20 % konsentrat, disebabkan oleh energi yang 

tersedia tidak cukup dan kekurangan karbohidrat yang mudah 

terfermentasi. Sebaliknya, rendahnya N mikroba dengan 

konsentrat 77 % disebabkan oleh perbedaan struktur ransum 

dan penurunan pH cairan rumen yang disebabkan oleh 

menurunnya salivasi dan gerak laju cairan rumen atau partikel 

pakan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 

2016. Analisis proksimat, konsentrasi amonia dan sintesis 

protein mikroba dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

pembuatan ekstrak daun pepaya dilaksanakan di Laboratorium 

Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri 

Malang, sedangkan konsentrasi VFA’s dan uji saponin 

dilaksanakan di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 

3.2. Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Daun pepaya yang dijadikan tepung dan ekstrak 

diperoleh dari Kota Malang. 

2. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) yang 

diperoleh dari Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

dan Pollard (Triticum aestivum) yang diperoleh dari 

poultry shop Kota Batu. 

3. Cairan rumen dari sapi Peranakan Friesian Holstein 

(PFH) betina berfistula yang diperoleh dari 

laboratorium lapang Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya.  

4. Alat dan Bahan : 

 Analisis proksimat (AOAC, 2005). 

Cawan porselin, oven, eksikator, penjepit, 

timbangan analitik, aluminium disk, tanur, labu 

didih Kjeldhal (50 ml), gelas ukur 5 ml atau 
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dispenser, erlenmeyer (300 ml), beaker glass 

(300 ml), alat untuk destilasi, pipet volume 25 ml 

atau dispenser, buret 50 ml, beaker glass khusus 

untuk serat kasar, alat untuk mendidihkan, cawan 

filtrasi (crusible) serta alat filtrasinya. 

 Pengukuran konsentrasi amonia cairan rumen 

metode Mikrodifusi Conway (Conway, 1957).   

Supernatan, cawan conway, vaselin, 1 ml NaCO3 

jenuh, H2SO4 0,005 N, dan larutan asam borat 1 

ml. 

 Pengukuran konsentrasi VFA’s cairan rumen 

secara in vitro (Bachruddin, 1996). 

Gas Chromatography (GC) – 8A merek 

Shimadzu buatan Jepang dengan spesifikasi dan 

kelengkapan sebagai berikut : kolom (panjang 2 

m) GP 10% SPTM – 1200/l% yang telah terisi 

dengan poropak Q (ukuran 80 – 100 mesh), gas 

nitrogen sebagai karier dengan tekanan gas 1,25 

kg/cm2 , gas hidrogen dengan kecepatan 0,6 

kg/cm2 , kecepatan udara 0,5 kg/cm2 , 

microsyringe, suhu kolom 120ºC, suhu injektor 

dan detektor 160ºC dan 125ºC. 

 Pengukuran sintesis protein mikroba rumen 

secara in vitro (Blummel et al, 1997a). 

Syringe glass, es batu, larutan NDS, oven, 

timbangan, beaker glass, filter crucible no 1 

(porositas 0,01 mm), aquadest, aseton. 
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3.3. Metode Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Metode penelitian adalah percobaan di laboratorium 

dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK)  

menggunakan 5 perlakuan dengan 3 ulangan. 

Ransum kontrol yang digunakan yaitu rumput gajah 

dan pollard dengan perbandingan 1:1 dalam bahan 

kering. Perlakuan tersebut antara lain : 

P0 : Ransum kontrol (rumput gajah + pollard 

perbandingan 1:1) 

P1 : P0 + tepung daun pepaya 2,0% BK 

P2 : P0 + tepung daun pepaya 4,0% BK 

P3 : P0 + ekstrak daun pepaya 2,0%BK 

P4 : P0 + ekstrak daun pepaya 4,0%BK  

3.3.2. Prosedur Penelitian 

1. Persiapan Sampel 

1) Hijauan pakan  

Sampel hijauan yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah rumput gajah berumur 

panen 50 hari. Rumput gajah kemudian 

dioven pada suhu 50-60 oC hingga mencapai 

BK 85-88%. Bahan yang telah kering 

kemudian digiling hingga berukuran 1 mm. 

Bahan ditimbang dan diambil 500 mg untuk 

sampel masing-masing pengujian. 

2) Pembuatan tepung daun pepaya (Nurhidayat, 

2013). 

Daun pepaya yang sudah tua dipotong-

potong dengan pisau kemudian dioven pada 

suhu 60⁰C selama 24 jam dan digiling 
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dengan menggunakan mesin giling sampai 

halus.  

3) Pembuatan ekstrak daun pepaya (Rehena, 

2010). 

Serbuk daun pepaya kering ditimbang 

sebanyak 100 gram, dimaserasi dengan 

pelarut etanol 96% masing-masing 500 ml 

selama 24 jam  sambil sekali-kali diaduk. 

Ekstrak disaring dengan corong Buchner 

atau pompa vakum untuk mendapat filtrat. 

Residu dimaserasi ulang dengan etanol 500 

ml sebanyak 4 kali. Ekstrak yang diperoleh 

dipekatkan dengan menggunakan rotavator 

sampai diperoleh ekstrak kental. Berikut 

kandungan nutrien bahan pakan yang 

digunakan dalam penelitian ditunjukkan 

pada Tabel 4 dan kandungan saponin daun 

pepaya ditunjukkan dalam Tabel 5. 

Tabel 4. Kandungan nutrien bahan pakan 

 

 

  

 

 

  

  

  

   *)Berdasarkan 100% bahan kering. 

 Keterangan : Hasil analisis laboratorium NMT 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

(2016).  

Bahan 
BK 

(%) 

Abu* 

(%) 

PK* 

(%) 

SK* 

(%) 

Rumput 

Gajah 
20,19 12,85 10,57 36,11 

Daun 

Pepaya 
18,59 12,22 22,51 16,98 

Pollard 84,87 3,51 19,14 9,14 
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     Tabel 5. Kandungan saponin daun pepaya. 

    Bahan Saponin (%) 

Daun pepaya 0,6147 

  Keterangan : Hasil analisis laboratorium 

Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta (2016). 

 

2. Pengambilan cairan rumen 

Pengambilan cairan rumen dilakukan pada pagi 

hari yaitu 2 jam sebelum ternak diberi pakan, 

kemudian mengisi termos dengan air hangat 50-

700C, dan dibuang 1/3 bagian air dan 

ditambahkan air dingin sampai suhu air 390C 

yang kemudian ditutup rapat. Cairan rumen 

diambil dari isi rumen ternak sapi betina 

berfistula yang diperoleh dari Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar. Cairan rumen diperas 

dengan kain kasa dan di masukan ke dalam 

termos hangat yang sebelumnya di keluarkan 

terlebih dahulu air hangat dalam termos dan 

ditutup rapat untuk menjaga agar cairan rumen 

tetap berada dalam kondisi anaerob. 

3. Analisis proksimat, meliputi : 

 Prosedur pengujian bahan kering (AOAC, 

2005). 

Kadar air dalam bahan pakan akan menguap 

seluruhnya bila dipanaskan dengan suhu 

105ºC. Bahan yang tertinggal setelah 

penguapan disebut bahan kering. 

 Prosedur pengujian kadar abu (AOAC, 2005). 
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Semua bahan organik yang ada dalam bahan 

pakan akan terbakar apabila dipanaskan pada 

suhu 550-600ºC. Bahan yang tertinggal 

disebut abu (total mineral). 

 Prosedur pengujian protein kasar (AOAC, 

2005). 

Asam sulfat pekat dengan katalisator dapat 

memecah ikatan N organik dalam bahan 

makanan menjadi amonium sulfat, kecuali 

ikatan N = N; NO;NO2. Amonium sulfat 

dalam suasana basa akan melepaskan amonia 

yang kemudian didestilasi. Hasil destilasi 

ditampung dalam beaker glass yang berisi 

H2SO4 0,1 N yang telah diberi indikator 

campuran, larutan tersebut dititrasi dengan 

NaOH 0,1 N sampai warna berubah.  

 Prosedur pengujian serat kasar (AOAC, 

2005)  

Serat kasar merupakan senyawa yang tidak 

larut jika direbus berturut-turut dalam larutan 

H2SO4 0,3 N selama 30 menit dan NaOH 1,5 

N selama 25 menit. Tujuan penambahan 

H2SO4 adalah untuk menguraikan senyawa N 

dalam pakan, penambahan NaOH untuk 

menguraikan atau penyabunan senyawa 

lemak dalam pakan sehingga mudah larut. 

Sisa bahan pakan yang tidak tercerna setelah 

proses perebusan kemudian ditimbang dan 

diabukan. Perbedaan berat residu pertama 

dan berat residu setelah diabukan 
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menunjukkan jumlah serat yang terdapat 

dalam suatu bahan pakan.  

4. Pengukuran konsentrasi amonia cairan rumen 

metode mikrodifusi conway (Conway, 1957).  

Amonia akan menguap apabila bereaksi dengan 

Natrium Karbonat (NaCO3), kemudian ditangkap 

oleh asam borat (H3BO4) berindikator metil 

merah dan brom kresol, kemudian dilakukan 

titrasi dengan H2SO4 0,005 N sampai warna 

semula, banyaknya H2SO4 untuk merubah warna 

merupakan indikasi banyaknya kandungan 

amonia. 

5. Pengukuran konsentrasi VFA’s cairan rumen 

secara in vitro (Bachruddin, 1996).  

Analisis kadar VFA dengan alat Chromatography 

pada prinsipny adalah memisahkan senyawa 

sampel berdasarkan perbedaan kelarutan pada 

fase tetap dan fase bergerak. Pada proses 

pemisahan senyawa yang bersifat inert akan 

menyusup pada kolom panjang dan sempit yang 

terisi oleh fase cair. Sampel yang dimasukkan 

kedalam kolom akan dibawa oleh fase bergerak 

(gas inert). Sampel yang keluar pada akhir kolom 

akan melalui suatu detektor dan respon yang 

timbul akan dicatat baik berupa posisi (waktu) 

ataupun besarnya respon. Data dalam bentuk 

posisi atau waktu dan besarnya respon digunakan 

sebagai identifikasi dari senyawa yang terpisah. 

Posisi puncak dihasilkan oleh senyawa yang 

dianalisis dibandingkan dengan posisi puncak 

dari senyawa standart, sedangkan luas puncak 
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yang dihasilkan untuk menghitung senyawa 

dalam sampel secara kuantitatif. 

6. Pengukuran sintesis protein mikroba rumen 

secara in vitro (Blummel et al, 1997a). 

Biomassa mikroba adalah selisih antara substrat 

terdegradasi nyata dengan substrat terdegrasi 

semu. Sintesis protein mikroba dihitung dengan 

mengkonversikan protein mikroba dengan nilai 

bahan organik tercerna dalam rumen (BOTR). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang diukur pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Kandungan nutrien bahan pakan meliputi BK, BO, PK, 

dan SK (AOAC, 2005). 

 Kadar Bahan Kering (BK) 

 

 

 

 

Keterangan :   

A  = Berat Cawan 

B = Berat Cawan + Sampel 

C  = Berat Cawan + Sampel setelah dioven 105ºC 

BK= Bahan Kering 

 

 Kadar Bahan Organik (BO) 

 

 

 

 

    C - A 

Kadar BK (%) =              x 100% 

      B - A 

      C - A 

Kadar Abu (%) =                x 100% 

        B – A 

Kadar BO = 100 - % Abu (dalam BK) 
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Keterangan :  

A  = Berat Cawan 

B = Berat Cawan + Sampel 

C  = Berat Cawan + Sampel   setelah ditanur pada 

suhu 550 - 600ºC. 

BO= Bahan Organik 

 

 Kadar Protein Kasar (PK) 

 

 

 

 

Keterangan :  

A  = Berat Kertas Minyak 

B  = Berat Kertas Minyak + Sampel 

C  = Jumlah NaOH untuk titrasi sampel 

D  = Jumlah NaOH untuk titrasi blanko 

PK  = Protein Kasar  

n NaOH= Normalitas NaOH (0,1 N) 

0,014  = Berat Molekul NaOH 

6,25  = Faktor konversi kandungan N dalam 

protein (16% N) 

 

 Kadar Serat Kasar (SK) 

 

 

 

 

Keterangan :  

A  = Berat Kertas Minyak 

B = Berat Kertas Minyak + Sampel 

C = Berat Kertas Minyak + Sampel setelah dioven 

D = Berat Kertas Minyak + Sampel setelah ditanur 

SK  = Serat Kasar  

    (D – C) x n NaOH x 0,014 x 6,25 

Kadar PK (%) =                          x 100% 

    B – A 

 

    C - D 

Kadar SK (%) =               x 100% 

      B - A 
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2. Konsentrasi amonia cairan rumen menggunakan 

metode Mikrodifusi Conway (Conway, 1957). 

 

 

Keterangan :   

V = Volume H2SO4 yang terpakai untuk titrasi  

N = Normalitas H2SO4 

 

3. Konsentrasi Volatile Fatty Acids (VFA’s) cairan rumen 

(Bachruddin, 1996) 

 

 

 

 

4. Sintesis Protein Mikroba rumen (Blummel et al, 1997a) 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

A = Substrat terdegradasi nyata 

= (Substrat yang diinkubasi – residu setelah 

reflux dengan NDS) 

= ( BK sampel – BK residu setelah reflux) 

B = Substrat terdegradasi semu 

= (Substrat yang diinkubasi – residu setelah 

inkubasi) 

= ( BK sampel – BK residu setelah inkubasi 

48 jam) 

BOTR = Bahan organik tercerna dalam rumen. 

Amonia (mM) = Volume H2SO4 x N H2SO4 x 1000  

Luas sampel 

VFA Parsial (mM)  =            x Konsentrasi  

Luas standar 

 

Biomassa Mikroba  x 0,07 x 1000 

SPM (g N/kg BOTR) =                 

                     BOTR 

BOTR (g)          = BO sampel (g) x KcBO 

Biomassa Mikroba     =  A - B 
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0,07 = Asumsi kandungan N mikroba rumen 

sebanyak 7%. 

1000 = Konversi 1 kg BOTR. 

 

3.5 Analisis Data 

 Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi 

menggunakan program excel, kemudian dianalisis 

menggunakan ANOVA untuk mengevaluasi pengaruh 

perlakuan terhadap peubah yang diamati. Data dianalisis 

menggunakan analisis ragam dari Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan model matematik : 

 

 

 Keterangan : 

  Yij : nilai pengamatan perlakuan ke-i, blok ke-j  

µ : rataan umum 

βi : efek perlakuan ke-i 

πj : efek blok ke-j 

εij : galat perlakuan ke-i, blok ke-j. 

Apabila terdapat perbedaan pengaruh diantara 

perlakuan, dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Steel dan Torrie, 1993). 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. Protein mikroba : Sumber protein yang penting bagi 

ruminansia. 

2. Saponin : Suatu glikosida yang terdapat 

pada beberapa tanaman. Sifat 

yang khas dari saponin antara lain 

berasa pahit, berbusa dalam air, 

mempunyai sifat detergen yang 

baik, beracun bagi binatang 

Yij = µ + βi  + πj + εij 
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berdarah dingin, mempunyai 

aktivitas hemolisis (merusak sel 

darah merah), tidak beracun bagi 

binatang berdarah panas, 

mempunyai sifat anti eksudatif 

dan mempunyai sifat anti 

inflamatori. 

3. VFA          : Produk akhir dari fermentasi 

karbohidrat di dalam rumen 

dengan komponen utama terdiri 

atas asam asetat, propionat dan 

butirat, yang merupakan sumber 

energi bagi ternak ruminansia. 

4. Amonia :  Hasil dari perombakan protein di 

dalam rumen. 

5. Kecernaan In Vitro : Pengukuran kecernaan yang 

dilakukan di dalam laboratorium 

dengan meniru kondisi alat 

pencernaan ternak ruminansia. 
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2,0 % BK Pakan 4,0  % BK Pakan 2,0 % BK Pakan 

 4,

0 

% 

B

K 

P

a

k

a

n 

Tepung Rumput Gajah + Pollard (1:1) 

Cairan Rumen + Buffer  

 Pengukuran Sintesis Protein Mikroba 

 Pengukuran Konsentrasi VFA’s 

 Pengukuran Konsentrasi 

Amonia 

Tepung daun pepaya Ekstrak daun pepaya 

Inkubasi 0,2,4,8,12,16,24,36, dan 48 

Daun Pepaya 

Inkubasi 0,2,4,8,12,16, dan 24 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian disajikan pada Gambar 2 berikut 

ini :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 2. Prosedur Penelitian 

 

Perlakuan : 

P0 : Ransum Kontrol (Rumput Gajah + Pollard perbandingan 1:1) 

P1 : P0 + tepung daun pepaya 2,0% BK 

P2 : P0 + tepung daun pepaya 4,0% BK 

P3 : P0 + ekstrak daun pepaya 2,0% BK 

P4 : P0 + ekstrak daun pepaya 4,0% BK  

 

4,0  % BK Pakan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

 Pakan adalah campuran bahan pakan yang dimakan 

oleh ternak yang mengandung energi, protein, dan nutrien 

lainnya yang dibutuhkan oleh ternak untuk memenuhi 

kebutuhan pakan selama 24 jam (Parakkasi, 1999). Hasil 

analisis proksimat pakan perlakuan disajikan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Kandungan nutrien pakan perlakuan 

Perlakuan BK (%) BO* (%) PK* (%) SK* (%) 

P0 93,40 91,05 13,40 22,95 

P1 93,00 91,91 13,81 22,97 

P2 91,49 91,92 13,49 22,11 

P3 92,45 92,06 13,16 24,68 

P4 92,03 92,85 14,48 28,43 

*) Berdasarkan 100% bahan kering 

Keterangan : Hasil analisis laboratorium NMT Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2016). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan 

bahan kering berkisar antara 91,49-93,40 %. Kandungan serat 

kasar tertinggi pada perlakuan dengan penambahan ekstrak 

daun pepaya 4,0 % (P4) yaitu 28,43 %. Menurut Tillman dkk 

(1998) tingginya kadar serat kasar dapat menurunkan daya 

rombak terhadap kinerja dari mikroba rumen. Sutardi (1980) 

menambahkan bahwa umur tanaman, kualitas dan lama 

penjemuran bahan pakan yang akan dianalisis juga akan 

mempengaruhi data yang dihasilkan. Kandungan bahan 

organik berkisar antara 91,05-92,85 %. Kurniawati (2009) 

menyatakan bahwa bahan organik dalam pakan merupakan 
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sumber substrat utama bagi aktivitas metabolisme mikroba 

didalam rumen. Jumlah bahan organik dalam pakan dapat 

mempengaruhi populasi mikroba dan produksi gas fermentasi 

yang dihasilkan. Semakin tinggi kandungan bahan organik 

dalam pakan, maka semakin tinggi pula ketersediaan nutrisi 

bagi pertumbuhan sel mikroba. Bahan organik dalam pakan 

yang telah mengalami degradasi oleh mikroba rumen akan 

dikonversi menjadi produk akhir berupa energi hasil degradasi 

komponen karbohidrat dan amonia yang merupakan produk 

hasil degradasi fraksi protein atau sumber nitrogen lain yang 

bukan berasal dari protein (non protein nitrogen). Degradasi 

bahan organik pakan oleh mikroba juga menghasilkan produk 

sekunder berupa VFA dan berbagai macam gas seperti karbon 

dioksida (CO2), hidrogen (H2), metana (CH4) dan gas lainnya.  

 

4.2 Konsentrasi Amonia Cairan Rumen 

Gas amonia merupakan salah satu gas pencemar udara 

yang dihasilkan dari dekomposisi senyawa organik oleh 

mikroorganisme seperti dalam proses pengolahan sampah 

(Dwipayani, 2001). Amonia merupakan senyawa nitrogen 

yang terpenting dan paling banyak di produksi. Amonia dalam 

cairan rumen dihasilkan dari proses degradasi protein oleh 

mikroba rumen, selanjutnya amonia ini dipergunakan oleh 

mikroba untuk sintesis protein (Askar, 1999). Amonia rumen 

berasal dari protein kasar pakan dan urea saliva yang 

didegradasi di dalam rumen (Arora, 1995). Amonia yang 

dibebaskan dalam rumen, sebagian dimanfaatkan oleh mikroba 

rumen untuk mensitesis protein mikroba, pemanfaatan tersebut 

diimbangi dengan adanya sumber energi yang mudah 
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difermentasi sebagai sumber karbon dan energi untuk sintesis 

protein mikroba (Orskov et al, 1992). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya pada pakan campuran rumput 

gajah dan pollard memberikan perbedaan sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsentrasi amonia. Konsentrasi amonia 

yang dihasilkan dari semua perlakuan berkisar antara 11,52-

12,48 mM dan nilai tersebut masih optimal untuk 

pertumbuhan mikroba rumen. McDonald et al (2002) 

menyatakan bahwa konsentrasi amonia yang optimum untuk 

menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen 

sangat bervariasi, berkisar antara 6-21 mM. Rataan konsentrasi 

amonia cairan rumen pada penelitian ini disajikan pada Tabel 

7. 

Tabel 7. Rataan konsentrasi amonia cairan rumen. 

Perlakuan mM 

P0 11,52±0,19a 

P1 12,21±0,15b 

P2 12,42±0,26b 

P3 12,19±0,27b 

P4 12,48±0,23b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda di kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01). 

Konsentrasi amonia yang tertinggi yaitu pada 

penambahan ekstrak daun pepaya 4,0 % (P4) yaitu sebesar 

12,48 mM, diduga karena kandungan PK dari P4 juga tinggi 

yaitu 14,48 %. Menurut Prihardono (2001) bahwa konsentrasi 

amonia mencerminkan jumlah protein ransum yang banyak di 

dalam rumen dan nilainya sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan mikroba rumen dalam mendegradasi protein 
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ransum. Grafik pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi 

amonia cairan rumen ditunjukkan pada Gambar 3. 

 

Perlakuan 

Gambar 3. Grafik pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi 

amonia cairan rumen. 

  

  Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

konsentrasi amonia pada perlakuan dengan penambahan 

tepung daun pepaya 2,0 % (P1) tidak menunjukkan perbedaan 

nyata terhadap perlakuan dengan penambahan tepung daun 

pepaya 4,0 % (P2), ekstrak daun pepaya 2,0 % (P3) dan 

ekstrak daun pepaya 4,0 % (P4), akan tetapi perlakuan kontrol 

(P0) menunjukkan perbedaan nyata terhadap P1, P2, P3, dan 

P4. Amonia merupakan sumber nitrogen utama bagi mikroba 

rumen karena amonia yang dibebaskan dalam rumen sebagian 

dimanfaatkan oleh mikroba untuk sintesis protein mikroba. 

Sekitar 3,5-14 mM amonia digunakan oleh mikroba rumen 

sebagai sumber N untuk proses sintesis selnya (Arora, 1995). 

  Kecernaan pakan sumber protein biasanya terhambat 

oleh adanya proses lignifikasi pada dinding sel tanaman dan 

P0 P1 P2 P3 P4

11,51667

12,20833
12,41667

12,19167

12,48333
mM
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hadirnya senyawa sekunder seperti saponin yang dimiliki 

tanaman pohon. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap 

kecernaan bahan organik dan pola produk akhir fermentasi 

pakan oleh mikroba rumen (VFA, amonia, gas total dan 

metana) secara konseptual protein pakan yang terdegradasi di 

dalam rumen merupakan sebuah proses yang kurang 

bermanfaat karena dari proses tersebut akan menghasilkan 

amonia dalam konsentrasi tinggi (Min et al, 2000). Walaupun 

amonia bermanfaat untuk sintesis protein mikroba dan 

sebagian diserap melalui dinding rumen, ketersediaan yang 

terlampau tinggi akan diekskresikan melalui urine. Untuk 

mengatasi masalah ini maka suatu strategi dikembangkan 

untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan protein pakan salah 

satunya dengan cara menggunakan senyawa saponin yang 

banyak dijumpai pada daun beberapa tanaman pohon (Wina 

dan Tangendjaja, 2000) 

 

4.3 Konsentrasi VFA’s (Volatile Fatty Acids) Cairan Rumen 

Produk akhir dari fermentasi karbohidrat dalam rumen 

adalah VFA dengan komponen utama terdiri dari asam asetat, 

asam propionat dan asam butirat yang merupakan sumber 

energi bagi ternak ruminansia (Czerkawski, 1986; McDonald 

et al, 2002). Pada ternak ruminansia asam asetat digunakan 

sebagai sumber energi, disamping merupakan prekursor bagi 

pembentukan lemak susu dan bersifat non glukogenik di 

dalam jaringan hewan. Asam propionat merupakan prekursor 

utama untuk pembentukan glukosa darah dan bersifat 

glukogenik (Vlaeminck et al, 2006). Asam Butirat 

dimetabolisme dalam hati menjadi badan keton. Badan keton 

digunakan sebagai sumber energi untuk pembentukan asam 

lemak, otot kerangka dan jaringan tubuh lain. Konsentrasi 
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VFA’s cairan rumen pada penelitian ini disajikan pada Tabel 

8. 

Tabel 8. Rataan konsentrasi VFA’s cairan rumen. 

Perlakuan Asam Asetat 

(mMol/l) 

Asam Propionat  

(mMol/l) 

Asam Butirat 

(mMol/l) 

P0 8,75±0,19 6,31±0,51 1,82±0,26 

P1 13,81±0,45 9,81±1,02 2,77±0,18 

P2 12,11±2,48 9,11±1,09 2,23±0,49 

P3 16,88±5,63 13,13±6,97 3,93±1,78 

P4 13,43±2,75 10,30±1,75 3,54±2,04 

 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan 

tepung dan ekstrak daun pepaya pada pakan campuran rumput 

gajah dan pollard tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap 

konsentrasi VFA’s yang komponennya terdiri dari asam asetat, 

asam propionat, dan asam butirat. Berdasarkan hasil 

penelitian, konsentrasi asam asetat berkisar antara 8,75-16,88 

mMol/l, konsentrasi asam propionat berkisar antara 6,31-13,13 

mMol/l, sedangkan konsentrasi asam butirat berkisar antara 

1,82-3,93 mMol/l. Hal tersebut tidak sesuai penelitian 

Angraeni (2014) yang memperoleh konsentrasi asam asetat 

dengan kisaran 42,80-60,80 mMol/l, asam propionat berkisar 

antara 11,82-18,13 mMol/l, sedangkan asam butirat berkisar 

antara 6,59-7,55 mMol/l. Menurut McDonald et al (2002) 

bahwa konsentrasi VFA di dalam rumen tergantung pakan 

yang dikonsumsi, ternak ruminansia yang mengkonsumsi 

hijauan maka konsentrasi VFA didalam rumen sebanyak 97 

mMol/l dengan perbandingan 66 % asetat, 22 % propionat, 

dan 9 % butirat, sedangkan pakan dengan proporsi hijauan dan 

konsentrat (40 : 60) menghasilkan VFA sebanyak 76 mMol/l 

dengan perbandingan 52 % asetat, 34 % propionat dan 12 % 
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butirat. Hal ini sesuai dengan pendapat Hvelpund (1991) yang 

menyatakan bahwa produksi VFA yang utama dalam cairan 

rumen adalah 65 % asetat, 20 % propionat, 10 % butirat, dan 5 

% velerat. 

Sutardi (1997) menyatakan bahwa produksi VFA total 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, sifat karbohidrat, 

laju makanan meninggalkan rumen dan frekuensi pemberian 

makan. Komposisi VFA didalam rumen berubah dengan 

adanya perbedaan bentuk fisik, komposisi pakan, taraf, dan 

frekuensi pemberian pakan, serta pengolahan (Sakinah, 2005). 

Grafik pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi VFA’s cairan 

rumen ditunjukkan pada Gambar 4. 

Perlakuan 

Gambar 4. Grafik pengaruh perlakuan terhadap konsentrasi 

VFA’s cairan rumen. 

 

Kisaran produk VFA cairan rumen normal yang 

mendukung pertumbuhan mikroba adalah 80-160 mM. 

Produksi VFA total menunjukkan jumlah pakan (terutama 
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karbohidrat) yang merupakan prekusor produksi VFA total 

yang difermentasikan oleh mikroba rumen (Sutardi, 1980). 

Sakinah (2005) menambahkan, semakin sedikit produksi VFA 

yang dihasilkan maka semakin sedikit pula protein dan 

karbohidrat yang mudah larut. Penurunan VFA diduga 

berhubungan dengan kecernaan nutrien, VFA tersebut 

digunakan sebagai sumber energi mikroba untuk mensintesis 

protein mikroba dan digunakan untuk pertumbuhan sel 

tubuhnya. Saponin mampu melisiskan protozoa dengan 

membentuk ikatan yang kompleks dengan sterol yang terdapat 

pada permukaan membran protozoa. Saponin dapat 

menghambat proses metanogenesis disamping mampu 

membuat produktivitas ternak menjadi lebih efisien (Wang et 

al, 2011). Penekanan jumlah protozoa rumen akan 

menyebabkan peningkatan jumlah bakteri amilolitik 

(Kurihara, Takechi, and Shibata, 1978). Bakteri amilolitik ini 

akan meningkatkan pencernaan pati dalam menghasilkan 

propionat sebagai bagian dari VFA. Dalam pembentukan asam 

propionat bakteri amilolitik membutuhkan H2. Hal ini akan 

merubah profil VFA karena adanya kompetitor pengguna H2. 

Pada perlakuan dengan penambahan tepung dan 

ekstrak daun pepaya (P1, P2, P3, P4) hasilnya lebih tinggi 

daripada perlakuan kontrol (P0). Peningkatan VFA’s diduga 

terkait dengan adanya kandungan saponin dalam daun pepaya. 

Saponin merupakan agensi defaunasi. Menurut Sutardi (1992) 

defaunasi secara alami tidak akan membunuh semua protozoa, 

namun cukup efektif untuk mengontrol pertumbuhannya. 

Menurunnya populasi protozoa menyebabkan gangguan 

terhadap bakteri terutama bakteri pencerna karbohidrat 

menjadi berkurang, akibatnya bakteri mampu memfermentasi 

karbohidrat menjadi VFA lebih optimal. Shirley (1986) 
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berpendapat bahwa produksi VFA akan meningkat secara 

nyata pada level protein pakan 12 – 13 % karena pada level 

protein tersebut sintesis protein mikroba mencapai puncaknya 

sehingga kemampuan mikroba untuk memfermentasi pakan 

juga meningkat.  

 

4.4 Sintesis Protein Mikroba Rumen (SPM) 

Amonia adalah sumber nitrogen utama dan sangat 

penting untuk sintesis protein mikroba rumen. Amonia hasil 

perombakan protein pakan di dalam rumen akan digunakan 

sebagai sumber nitrogen utama untuk sintesis protein mikroba. 

Menurut McDonald et al (2002) bahwa kisaran konsentrasi 

amonia yang optimal untuk sintesis protein mikroba rumen 

berkisar 6 - 21 mM. Selanjutnya dikatakan, faktor utama yang 

mempengaruhi penggunaan N-amonia adalah ketersediaan 

karbohidrat dalam ransum yang berfungsi sebagai sumber 

energi untuk pembentukan protein mikroba. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya pada pakan campuran rumput 

gajah dan pollard berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

sintesis protein mikroba di dalam rumen. Sintesis protein 

mikroba yang dihasilkan dari semua perlakuan berkisar antara 

37,93-41,61 g N/kg BOTR (Bahan Organik Tercerna didalam 

Rumen). Menurut ARC (1984) rataan protein mikroba untuk 

semua bahan pakan pada ruminansia yang terfermentasikan di 

dalam rumen,  menghasilkan 15-45 g N/kg BOTR atau rata-

rata 30 g N/kg BOTR. Sintesis protein mikroba rumen pada 

penelitian ini disajikan pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Rataan sintesis protein mikroba rumen. 

Perlakuan g N/kg BOTR 

P0 37,93±0,18a 

P1 39,21±0,35b 

P2 41,61±0,56d 

P3 40,15±0,16bc 

P4 41,19±0,56cd 

Keterangan : Superskrip yang berbeda di kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01). 

Sintesis protein mikroba pada perlakuan kontrol (P0) 

lebih rendah jika dibandingkan dengan perlakuan lainnya (P1, 

P2, P3, P4). Hal ini diduga karena kandungan PK dari daun 

pepaya sangat tinggi jika dibandingkan dengan rumput gajah 

dan pollard yaitu sebesar 22,51 %. Gosselink et al (2003) 

menyatakan bahwa PK merupakan komponen yang sangat 

menentukan untuk produksi sintesis protein mikroba karena 

PK mengindikasikan ketersediaan unsur N bagi mikroba 

rumen sepanjang nitrogen konsentrasinya tidak kurang dan 

protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Grafik 

pengaruh perlakuan terhadap sintesis protein mikroba rumen 

ditunjukkan pada Gambar 5. 
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Perlakuan 

Gambar 5. Grafik pengaruh perlakuan terhadap sintesis protein 

mikroba rumen. 

Hasil paling tinggi yaitu pada perlakuan dengan 

penambahan tepung daun pepaya 4,0 % (P2) yaitu 41,61 g 

N/kg BOTR. Menurut Suparjo (2008) saponin dapat 

meningkatkan sintesis protein mikroba rumen dan 

menurunkan degradasi protein dalam rumen. Penurunan 

degradasi protein dalam rumen dapat terjadi karena 

terbentuknya kompleks protein-saponin yang sedikit tercerna 

dan terkait dengan kemampuan saponin sebagai agen 

defaunasi yang menyebabkan penurunan total populasi 

protozoa rumen. 

Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa 

perlakuan dengan penambahan tepung daun pepaya 2,0% (P1) 

menunjukkan perbedaan nyata terhadap perlakuan dengan 

penambahan tepung daun pepaya 4,0% (P2) tetapi tidak 

menunjukkan perbedaan nyata terhadap perlakuan dengan 

penambahan ekstrak daun pepaya 2,0% (P3). Menurut Stern et 

al (2006) rentang nilai efisiensi sintesis protein mikroba rumen 

P0 P1 P2 P3 P4

37,93

39,21

41,61

40,15

41,19

g N/kg BOTR
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adalah 10-50 g N/kg BOTR. Chen et al (1992) menyatakan 

bahwa ketersediaan pakan yang semakin banyak untuk 

fermentasi akan memperbanyak produksi biomassa mikroba 

rumen. Preston dan Leng (1987) menyatakan bahwa faktor 

utama yang mempengaruhi sintesis sel-sel mikroba di rumen 

adalah ketersediaan prekursor dalam cairan rumen yang 

meliputi glukosa, asam nukleat, asam amino, peptida, amonia 

dan mineral. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, 

kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu:  

1. Penambahan tepung dan ekstrak daun pepaya pada 

pakan campuran rumput gajah dan pollard dapat 

meningkatkan konsentrasi amonia, VFA’s, dan 

sintesis protein mikroba rumen. 

2. Perlakuan terbaik yaitu pada penambahan tepung 

daun pepaya 4,0 % (P2) karena dapat 

meningkatkan konsentrasi amonia dan sintesis 

protein mikroba rumen, sedangkan pada perlakuan 

dengan penambahan ekstrak daun pepaya 2,0 % 

(P3) cenderung dapat meningkatkan konsentrasi 

VFA’s. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, saran 

dari hasil penelitian ini yaitu : 

1. Tepung daun pepaya 4,0 % (P2) dapat ditambahkan 

pada pakan karena dapat meningkatkan konsentrasi 

amonia dan sintesis protein mikroba rumen. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui pengaruh penambahan ekstrak dan 

tepung daun pepaya terhadap populasi protozoa 

secara in vitro. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Pembuatan Ekstrak Daun Pepaya (Rehena, 

2010)  

Prosedur : 

1. Serbuk daun pepaya kering ditimbang sebanyak 100 

gram. 

2. Dimaserasi dengan pelarut etanol 96% masing-masing 

500 ml selama 24 jam  sambil sekali-kali diaduk. 

3. Ekstrak disaring dengan corong Buchner atau pompa 

vakum untuk mendapat filtrat. 

4. Residu dimaserasi ulang dengan etanol 500 ml sebanyak 

4 kali. 

5. Ekstrak yang diperoleh dipekatkan dengan 

menggunakan rotavator sampai diperoleh ekstrak 

kental.  
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Lampiran 2. Prosedur Pengambilan Cairan Rumen 

 

Prosedur : 

 

1. Pengambilan cairan rumen dilakukan pada pagi hari 

yaitu 2 jam sebelum ternak diberi pakan. 

2. Mengisi termos dengan air hangat 50-700C, dan dibuang 

1/3 bagian air. 

3. Ditambahkan air dingin sampai suhu air 390C yang 

kemudian ditutup rapat. 

4. Cairan rumen ternak sapi betina berfistula diambil 

menggunakan spuit. 

5. Cairan rumen diperas dengan kain kasa dan di masukan 

ke dalam termos hangat yang sebelumnya di keluarkan 

terlebih dahulu air hangat dalam termos dan ditutup 

rapat untuk menjaga agar cairan rumen tetap berada 

dalam kondisi anaerob. 
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Lampiran 3. Penetapan kadar bahan kering udara 

(AOAC, 2005) 

Prosedur : 

1. Kertas ditimbang (A g) dan ditambah sampel sebanyak 

150-200 g, kemudian kertas + sampel ditimbang (B g). 

2. Kertas dan sampel dimasukkan kedalam oven dengan 

suhu 60 - 700C sampai diperoleh berat konstan.  

3. Sampel dikeluarkan dari oven dan dianginkan selama 2-

3 jam kemudian ditimbang  (C g). 

Perhitungan : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       C - A 

Kadar BK Udara (%) =                 x 100% 

         B - A 
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Lampiran 4. Penetapan bahan kering (AOAC, 2005) 

 

Prinsip : 

Kadar air dalam bahan pakan akan menguap seluruhnya bila 

dipanaskan dengan suhu 105ºC. Bahan yang tertinggal setelah 

penguapan disebut bahan kering. 

Alat : 

Cawan porselin, oven, eksikator, penjepit, timbangan analitik. 

Prosedur : 

1. Cawan porselin dimasukkan dalam oven 105ºC selama 

1 jam. 

2. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (gunakan 

tang penjepit) selama 1 jam. 

3. Ditimbang cawan tersebut dengan teliti, misalnya 

beratnya A gram. 

4. Dimasukkan sampel ± 5 gram dalam cawan dan 

timbang kembali misalnya berat B gram. Kemudian 

masukkan cawan yang berisi sampel tersebut kedalam 

oven 105ºC selama 4 jam. 

5. Cawan diambil, dimasukkan dalam eksikator selama 1 

jam, kemudian ditimbang beratnya dengan teliti, 

misalnya C gram. Pada waktu mengambil cawan 

gunakan tang penjepit. 

6. Kemudian dihitung dengan rumus : 

 

 

 

Keterangan : 

A  = Berat Cawan 

B = Berat Cawan + Sampel 

       C - A 

Kadar BK Oven (%) =                x 100% 

          B - A 
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C  = Berat Cawan + Sampel setelah dioven pada 

suhu 105ºC 

BK = Bahan Kering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
Kadar BK (%) =   Kadar BK Udara x Kadar BK Oven
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Lampiran 5. Penetapan kadar abu (AOAC, 2005) 

 

Prinsip : 

Semua bahan organik yang ada dalam bahan pakan akan 

terbakar apabila dipanaskan pada suhu 550-600ºC. Bahan yang 

tertinggal disebut abu (total mineral). 

Alat : 

Aluminium disk dan cawan porselin, tanur, eksikator, penjepit, 

timbangan analitik. 

Prosedur : 

1. Diambil cawan porselin dan masukkan kedalam tanur 

600ºC selama 1 jam. 

2. Cawan porselin dimasukkan kedalam eksikator dengan 

menggunakan tang penjepit dan diamkan selama 1 jam. 

3. Ditimbang cawan porselin tersebut, misalnya berat A 

gram. Ambil sampel kira-kira 3-5 gram masukkan 

kedalam cawan porselin dan ditimbang kembali, misal 

berat B gram. 

4. Dimasukkan cawan porselin yang berisi sampel 

kedalam tanur 550-600ºC sampai warnanya berubah 

putih atau berubah menjadi abu. Tidak boleh terdapat 

warna hitam (kira-kira 4 jam). 

5. Cawan porselin diambil dimasukkan kedalam eksikator 

diamkan selama 1 jam kemudian ditimbang dengan 

teliti (beratnya C gram). 

6. Dihitung dengan rumus : 

 

 

 

 

 

      C - A 

Kadar Abu (%) =                x 100% 

        B – A 

Kadar BO = 100 - % Abu (dalam BK) 
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Keterangan :  

A  = Berat Cawan 

B = Berat Cawan + Sampel 

C = Berat Cawan + Sampel setelah ditanur pada 

suhu 550-600ºC 

BO  = Bahan Organik 
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Lampiran 6. Penetapan protein kasar (AOAC, 2005) 

 

Prinsip  : 

Asam sulfat pekat dengan katalisator dapat memecah ikatan N 

organik dalam bahan makanan menjadi amonium sulfat, 

kecuali ikatan N = N; NO;NO2. Amonium sulfat dalam 

suasana basa akan melepaskan amonia yang kemudian 

didestilasi. Hasil destilasi ditampung dalam beaker glass yang 

berisi H2SO4 0,1 N yang telah diberi indikator campuran, 

larutan tersebut dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai warna 

berubah.  

Alat : 

Timbangan analitik, labu didih Kjeldhal (50 ml), gelas ukur 5 

ml atau dispenser, erlenmeyer (300 ml), beaker glass (300 ml), 

alat untuk destilasi, pipet volume 25 ml atau dispenser, buret 

50 ml. 

Bahan : 

H2SO4 pekat (95-97%), katalisator (seleniumgemisch, buatan 

Merck), aquades, NaOH 40%, H2SO4 0,1 N, indikator (2 gram 

methyl red + methyl blue per liter etanol 96%), NaOH 0,1 N, 

batu didih. 

Prosedur : 

a. Destruksi 

1. Ditimbang kertas minyak, misal berat A gram. 

Ambil sampel kira-kira 0,3 gram untuk bahan yang 

mengandung protein rendah atau 0,2 gram untuk 

bahan yang mengandung protein tinggi, tuangkan 

dalam kertas minyak dan timbang kembali, misal 

berat B gram. Masukkan sampel (tidak dengan kertas 

minyak) kedalam labu kjeldhal. 
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2. Ditambahkan 1,4 gram katalisator dan batu didih, 

kemudian tambahkan 5 ml H2SO4 pekat (didalam 

lemari asam) dengan menggunakan dispenser. 

3. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan 

menjadi dingin. 

4. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok 

dan masukkan larutan kedalam erlenmeyer 300 ml. 

b. Destilasi  

1. Diambil beaker glass 300 ml, H2SO4 0,1 N sebanyak 

25 ml dengan menggunakan dispenser. Tambahkan 3 

tetes indikator  mix, warna menjadi ungu, kemudian 

letakkan beaker glass dibawah ujung alat destilasi 

(ujung alat destilasi harus masuk kedalam cairan 

penampung, agar tidak ada amonia yang hilang). 

2. Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40% dalam 

erlenmeyer hasil destruksi, kemudian dengan cepat 

(agar tidak ada amonia yang hilang) pasang dalam 

alat destilasi. 

3. Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi selesai 

apabila larutan didalam erlenmeyer 300 ml mulai 

mendidih. 

c. Titrasi 

1. Beaker glass yang berisi hasil sulingan dititrasi 

dengan NaOH 0,1 N sampai warna berubah menjadi 

hijau jernih. Misal jumlah NaOH untuk titrasi C ml. 

2. Dibuat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai 

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

3. Dihitung menggunakan rumus : 

 

 

 

    (D – C) x n NaOH x 0,014 x 6,25 

Kadar PK (%) =                         x 100% 

        B – A 
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Keterangan :  

A = Berat Kertas Minyak 

B  = Berat Kertas Minyak + Sampel 

C  = Jumlah NaOH untuk titrasi sampel 

D  = Jumlah NaOH untuk titrasi blanko 

PK  = Protein Kasar  

n NaOH= Normalitas NaOH (0,1 N) 

0,014  = Berat Molekul NaOH 

6,25  = Faktor konversi kandungan N dalam 

protein (16% N) 
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Lampiran 7. Penetapan serat kasar (AOAC, 2005) 

 

Prinsip  : 

Serat kasar merupakan senyawa yang tidak larut jika direbus 

berturut-turut dalam larutan H2SO4 0,3 N selama 30 menit dan 

NaOH 1,5 N selama 25 menit. Tujuan penambahan H2SO4 

adalah untuk menguraikan senyawa N dalam pakan, 

penambahan NaOH untuk menguraikan/penyabunan senyawa 

lemak dalam pakan sehingga mudah larut. Sisa bahan pakan 

yang tidak tercerna setelah proses perebusan kemudian 

ditimbang dan diabukan. Perbedaan berat residu pertama dan 

berat residu setelah diabukan menunjukkan jumlah serat yang 

terdapat dalam suatu bahan pakan.  

Alat : 

Timbangan analitik, beaker glass khusus untuk serat kasar, 

alat untuk mendidihkan, cawan filtrasi (crusible) serta alat 

filtrasinya, eksikator, oven, tanur. 

Bahan : 

H2SO4 0,3 N, HCl 0,3 N, Aceton, pasir bersih dan batu didih, 

NaOH 1,5 N, EDTA, Aquadest panas. 

Prosedur : 

1. Ditimbang kertas minyak, misalnya berat A gram. 

Ambil sampel kira-kira 1 gram taruh diatas kertas 

minyak dan timbang kembali, misal berat B gram. 

Tuangkan sampel (kertas minyak tidak diikutkan) dalam 

beaker glass khusus untuk analisa serat kasar dan 

tambahkan H2SO4 0,3 N sebanyak 50 ml dengan 

menggunakan gelas ukur, didihkan 30 menit. 

2. Ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan lagi 

selama 25 menit tepat. 
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3. Ditambahkan 0,5 gram EDTA kemudian didihkan lagi 

selama 5 menit tepat. 

4. Dimatikan tombol pemanas, ambil beaker glass. 

5. Disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah 

diisi dengan pasir. 

6. Dibersihkan beaker glass dengan aquadest panas 

sesedikit mungkin sampai semua larutan masuk 

kedalam cawan filtrasi. 

7. Ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N diamkan 1 menit lalu 

dihisap dengan pom vakum. 

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

9. Ditambahkan 40 ml aceton, diamkan 1 menit lalu 

dihisap sampai kering. 

10. Dioven pada suhu 105ºC selama 1,5 jam, kemudian 

masukkan kedalam eksikator selama 1 jam dan timbang 

dengan teliti (berat C gram). 

11. Dimasukkan kedalam tanur 550-600ºC selama 2 jam, 

keluarkan dengan tang penjepit dan masukkan kembali 

kedalam eksikator, diamkan selama 1 jam dan timbang 

dengan teliti (berat D gram). 

12. Kemudian hitung dengan rumus : 

 

 

 

 

Keterangan :  

A  = Berat Kertas Minyak 

B = Berat Kertas Minyak + Sampel 

C = Berat Kertas Minyak + Sampel setelah dioven 

D = Berat Kertas Minyak + Sampel setelah ditanur 

SK  = Serat Kasar  

 

    C - D 

Kadar SK (%) =                x 100% 

      B - A 
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Lampiran 8. Pengukuran konsentrasi amonia cairan 

rumen metode Mikrodifusi Conway 

(Conway, 1957). 

 

Prinsip  : 

Amonia akan menguap apabila bereaksi dengan Natrium 

Karbonat (NaCO3), kemudian ditangkap oleh asam borat 

(H3BO4) berindikator metil merah dan brom kresol, kemudian 

dilakukan titrasi dengan H2SO4 0,005 N sampai warna semula, 

banyaknya H2SO4 untuk merubah warna merupakan indikasi 

banyaknya kandungan amonia. 

Alat dan Bahan : 

Cawan Conway, vaselin, 1 ml NaCO3 jenuh, H2SO4 0,005 N, 

dan larutan asam borat 1 ml.  

Prosedur : 

1. Sebelum digunakan bibir cawan Conway diolesi dengan 

vaselin. 

2. Supernatan yang dihasilkan dari proses fermentasi 

dengan inkubasi 4 jam diambil 1 ml 

3. Kemudian ditempatkan pada salah satu ujung alur 

cawan Conway 

4. Pada ujung satunya dimasukkan 1 ml NaCO3 jenuh. 

Antara supernatan dan NaCO3 tidak boleh bercampur. 

5. Larutan asam borat berindikator sebanyak 1 ml 

ditempatkan dalam cawan kecil yang terletak di tengah 

cawan Conway. 

6. Kemudian cawan Conway langsung ditutup rapat 

hingga kedap udara.  

7. Cawan Conway digoyang-goyangkan hingga supernatan 

dan NaCO3 tercampur rata, 

8. Dibiarkan dalam suhu ruang selama 24 jam. 
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9. Setelah 24 jam asam borat berindikator dititrasi dengan 

H2SO4 0,005 N sampai terjadi perubahan warna dari 

biru menjadi merah. 

10. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

Keterangan :  

V  = Volume H2SO4 yang terpakai untuk titrasi  

N  = Normalitas H2SO4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amonia (mM) = Volume H2SO4 x N H2SO4 x 1000  
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Lampiran 9. Proses pengukuran kadar VFA’s cairan 

rumen secara in vitro (Bachruddin, 1996) 

 

Prinsip : 

Analisis kadar VFA dengan alat Chromatography pada 

prinsipny adalah memisahkan senyawa sampel berdasarkan 

perbedaan kelarutan pada fase tetap dan fase bergerak. Pada 

proses pemisahan senyawa yang bersifat inert akan menyusup 

pada kolom panjang dan sempit yang terisi oleh fase cair. 

Sampel yang dimasukkan kedalam kolom akan dibawa oleh 

fase bergerak (gas inert). Sampel yang keluar pada akhir 

kolom akan melalui suatu detektor dan respon yang timbul 

akan dicatat baik berupa posisi (waktu) ataupun besarnya 

respon. Data dalam bentuk posisi atau waktu dan besarnya 

respon digunakan sebagai identifikasi dari senyawa yang 

terpisah. Posisi puncak dihasilkan oleh senyawa yang 

dianalisis dibandingkan dengan posisi puncak dari senyawa 

standart, sedangkan luas puncak yang dihasilkan untuk 

menghitung senyawa dalam sampel secara kuantitatif. 

 

Alat : 

Gas Chromatography (GC) – 8A merek Shimadzu buatan 

Jepang dengan spesifikasi dan kelengkapan sebagai berikut : 

kolom (panjang 2 m) GP 10% SPTM – 1200/l% yang telah 

terisi dengan poropak Q (ukuran 80 – 100 mesh), gas nitrogen 

sebagai karier dengan tekanan gas 1,25 kg/cm2 , gas hidrogen 

dengan kecepatan 0,6 kg/cm2 , kecepatan udara 0,5 kg/cm2 , 

microsyringe, suhu kolom 120ºC, suhu injektor dan detektor 

160ºC dan 125ºC. 
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Bahan : 

Sampel supernatan cairan rumen yang telah disaring, larutan 

HgCl2 dan 10 ml H3PO4 dalam aquades hingga mencapai 

volume 1 liter dan larutan estándar yang terdiri dari asam 

asetat 30 mM, asam propionat 15 mM dan asam butirat 15,15 

mM.  

Prosedur : 

1. Mengambil supernatan produksi gas in vitro sebanyak 

50 ml. 

2. Ditambah larutan pengawet H2SO4 sebayak 5 ml 

dengan pertimbangan perbandingan cairan rumen dan 

pengawet 10 : 1. 

3. Selanjutnya memasukkan 1,50 ml sampel ke dalam 

ependoff yang telah disentrifugasi pada kecepatan 

3000 rpm selama 10 menit. 

4. Kemudian banyak 1 ml supernatan diinjeksikan 

dengan menggunakan microsyringe ke dalam GC 

yang kemudian akan mengalami penguapan dan reaksi 

dalam kolom yang terdapat di dalam alat tersebut. 

Sebelumnya terlebih dahulu diinjeksikan larutan 

estándar yang digunakan. Reduksi dalam kolom 

tersebut akan ditangkap oleh recorder membentuk 

kromatogram. 

5. Kemudian dihitung dengan rumus : 

 

 

 

 

 

 

 

Luas sampel 

VFA Parsial (mM)  =           x Konsentrasi  

Luas standar 
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Lampiran 10. Pengukuran sintesis protein mikroba rumen 

in vitro (Blummel et al, 1997a). 

 

Biomassa mikroba adalah selisih antara substrat terdegradasi 

nyata dengan substrat terdegrasi semu. Sintesis protein 

mikroba dihitung dengan mengkonversikan protein mikroba 

dengan nilai bahan organik tercerna dalam rumen (BOTR). 

 

Alat dan Bahan : 

Syringe glass, es batu, larutan NDS, oven, timbangan, beaker 

glass, filter crucible no 1 (porositas 0,01 mm), aquadest, 

aseton. 

Prosedur :  

1. Sampel dalam syringe glass diinkubasikan selama 48 

jam kemudian diambil dan direndam dalam es selama 

15 menit, untuk menghentikan proses fermentasi secara 

serentak. 

2. Empat tabung dari tiap perlakuan, dua tabung 

disentrifuse untuk menentukan BKnya dan dua tabung 

yang lainnya dilarutkan dengan NDS untuk menentukan 

Sintesis Protein Mikroba (SPM). 

3. Residu dari hasil sentrifuse tersebut (2 tabung) dioven 

pada suhu 105ºC selama 4 jam, kemudian ditimbang 

untuk menentukan kandungan BKnya. 

4. Sampel dari tabung yang lain dimasukkan kedalam 

beaker glass khusus dan ditambahkan larutan NDS 

sebanyak 100 ml. 

5. Sampel direflux selama 60 menit, dihitung sejak larutan 

mendidih. 
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6. Larutan dimasukkan kedalam filter crucible no 1 

(porositas 0,01 mm) dicuci dengan air panas sedikit 

mungkin dan ditambahkan aseton sebanyak 75 ml. 

7. Sisa pelarutan oleh NDS ditimbang (substrat 

terdegradasi nyata). 

8. Selisih antara berat sampel awal dengan BK residu 

setelah inkubasi merupakan substrat terdegradasi 

semu. 

9. Biomassa mikroba adalah substrat terdegradasi nyata 

dikurangi dengan substrat terdegrasi semu. 

10. Kemudian sintesis protein mikroba dihitung dengan 

mengkonversikan protein mikroba dengan nilai bahan 

organik tercerna dalam rumen (BOTR) dengan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

A  = Substrat terdegradasi nyata 

= (Substrat yang diinkubasi – residu setelah reflux 

dengan NDS) 

= ( BK sampel – BK residu setelah reflux) 

B = Substrat terdegradasi semu 

= (Substrat yang diinkubasi – residu setelah inkubasi) 

= ( BK sampel – BK residu setelah inkubasi 48 jam) 

BOTR = Bahan organik tercerna dalam rumen 

0,07 = Asumsi kandungan N mikroba rumen sebanyak 7%. 

1000 = Konversi 1 kg BOTR. 

 

Biomassa Mikroba  x 0,07 x 1000 

SPM (g N/kg BOTR) =                 

                     BOTR 

BOTR (g)          = BO sampel (g) x KcBO 

Biomassa Mikroba     =  A - B 
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Lampiran 11. Prosedur pembuatan larutan NDS (Neutral 

Detergent Solution) (Chuzaemi, 1995). 

 

Alat dan Bahan : 

- Lauryl sulfat   = 30 gram 

- EDTA   = 18,61 gram 

- Na2HPO4. 12H2O = 4,56 gram 

   = 2,2662 gram Na2HPO4. 

2H2O 

- Na2B4O7   = 6,81 gram 

- Ethoxy ethanol = 10 ml 

- Na2SO3  = 5 gram (untuk mengurangi 

buih) 

Prosedur : 

1. Campur ethoxy ethanol dengan aquades dalam labu 

ukur 1000 ml sampai volume 1 liter. 

2. Timbang bahan-bahan diatas, langsung masukkan ke 

dalam botol yang telah disediakan. 

3. Tambahkan ke dalamnya larutan ethoxy ethanol. 

4. Tunggu sampai larut dan buihnya hilang. 

5. Cek pH = 6,9 – 7,1 

Bila pH > 7,1             tambahkan sedikit / tetes demi 

tetes H3PO4, aduk, dan cek pHnya. 

Bila pH < 6,9             tambahkan NaOH pa 1 butir / 

lebih, aduk, check pH. 
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Lampiran 12. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap 

konsentrasi amonia cairan rumen  (mM). 

 

          t     r 

FK  = (∑    ∑   Yij)2 / (t x r) 

      i=1  j=1 

  = (182,45)2 / (5x3) = 2219,2 

      t     r 

JK Total = ∑    ∑   Yij2 - FK 

     i=1 j=1 

  = (11,32 + 11,682 +11,582 + ..... +12,72) - 

2219,2= 2,26 

     r     t 

JK Kelompok = ∑   (∑Yij)2 / t  - FK 

      j=1  i=1   

  = (60,952 + 60,432 + 61,082) / 5 - 2219,2 

= 0,05 

     t       r 

JK Perlakuan = ∑   (∑Yij)2 / r  - FK 

     i=1  j=1    

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
I II III 

P0 11,3 11,68 11,58 34,55 11,52 

P1 12,1 12,35 12,23 36,63 12,21 

P2 12,6 12,13 12,53 37,25 12,42 

P3 12,5 12,03 12,05 36,58 12,19 

P4 12,5 12,25 12,7 37,45 12,48 

TOTAL 60,95 60,43 61,08 182,45 
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= (34,552 + 36,632 + 37,252 + 36,582 + 37,452) 

/ 3 - 2219,2 = 1,76 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

 = 2,26 - 0,05 - 1,76 = 0,45 

 

SK db JK KT F Hitung F  0,05 F  0,01 

Kelompok 2  0,05 0,02  0,425  4,46  8,65 

Perlakuan 4  1,76  0,44  7,865*  3,84 7,01 

Galat 8  0,45 0,06     

Total 14  2,26  
    

Tanda* menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Keterangan : F Hitung Perlakuan > F 0,01. Penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya pada pakan 

campuran rumput gajah dan pollard 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap konsentrasi amonia. 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN 

JNT α % = JND (α %, db galat, p ) x SE 

SE = √(KT Galat) / r 

SE = √(0,056) / 3 = 0,14 

Tabel Nilai Kritisi Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

p 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5 5,14 5,23 

JNT 1 % 0,65 0,68 0,70 0,72 
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 11,52 a 

P3 12,19 b 

P1 12,21 b 

P2 12,42 b 

P4 12,48 b 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata (P<0,01). 
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Lampiran 13. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap 

Volatile Fatty Acids (VFA’s) cairan rumen 

(mMol / l). 

Asam Asetat 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
I II 

P0 8,61 8,88 17,49 8,75 

P1 13,49 14,13 27,62 13,81 

P2 10,36 13,87 24,23 12,11 

P3 20,86 12,899 33,76 16,88 

P4 11,49 15,37 26,86 13,43 

Total  64,81 65,15 129,96 
 

     t      r 

FK  = (∑    ∑   Yij)2 / (t x r) 

      i=1  j=1 

 = (129,96)2 / (5x2) = 1688,88 

  t     r 

JK Total = ∑    ∑   Yij2 - FK 

      i=1 j=1 

= (8,612 + 8,882 +13,492 + ..... +15,372) - 

1688,88 = 115,19 

 r     t 

JK Kelompok = ∑   (∑Yij)2 / t  - FK 

      j=1  i=1   

 = (64,812 + 65,152) / 5 - 1688,88 = 0,01 

 t     r 

JK Perlakuan = ∑   (∑Yij)2 / r  - FK 

     i=1  j=1   
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 = (17,492 + 27,622 + 24,232 + 33,762 + 26,862) 

/ 2 - 1688,88 = 69,56. 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

  = 115,19 - 0,01- 69,56 = 45,622 

 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Kelompok 1  0,012 0,01  0,001  7,71  21,20 

Perlakuan 4  69,56 17,39  1,53  6,39  15,98 

Galat 4  45,62  11,41   

Total 9  115,19    

Keterangan : F Hitung Perlakuan <F 0,05. Penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya pada pakan 

campuran rumput gajah dan pollard tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap asam asetat. 

Asam Propionat 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
I II 

P0 5,95 6,67 12,62 6,31 

P1 10,53 9,09 19,61 9,81 

P2 8,34 9,88 18,23 9,11 

P3 18,05 8,20 26,26 13,13 

P4 9,06 11,53 20,59 10,30 

Total  51,93 45,38 97,30 
 

  t      r 

FK  = (∑    ∑   Yij)2 / (t x r) 

      i=1  j=1  

  = (97,30)2 / (5x2) = 946,81 
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 t     r 

JK Total  = ∑    ∑   Yij2 - FK 

     i=1 j=1 

 = (5,952 + 6,672 +10,532 + ..... +11,532) - 

946,81 = 101,997 

 r    t 

JK Kelompok = ∑   (∑Yij)2 / t  - FK 

     j=1  i=1   

  = (51,932 + 45,382) / 5 - 946,81 = 4,29 

 t      r 

JK Perlakuan = ∑   (∑Yij)2 / r  - FK 

    i=1  j=1   

 = (12,622 + 19,612 + 18,232 + 26,262 + 20,592) 

/ 2 - 946,81 = 47,93 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

 = 101,997 - 4,29 - 47,93 = 49,78 

Keterangan : F Hitung Perlakuan <F 0,05. Penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya pada pakan 

campuran rumput gajah dan pollard tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap asam propionat. 

 

 

SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Kelompok 1  4,29  4,29 0,34  7,71  21,198 

Perlakuan 4  47,93  11,98  0,96 6,39  15,98 

Galat 4  49,78  12,44   

Total 9  101,997    
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Asam Butirat 

Perlakuan 
Asam Butirat 

Total Rataan 
I II 

P0 1,64 1,999 3,63 1,82 

P1 2,64 2,898 5,54 2,77 

P2 1,88 2,57 4,45 2,23 

P3 5,19 2,67 7,86 3,93 

P4 2,09 4,98 7,08 3,54 

Total  13,44 15,12 28,56 
 

   

   t      r 

FK  = (∑    ∑   Yij)2 / (t x r) 

      i=1  j=1 

  = (28,56)2 / (5x2) = 81,57 

 t     r 

JK Total = ∑    ∑   Yij2 - FK 

     i=1 j=1 

  = (1,642 + 1,9992 +2,642 + ..... +4,982) - 81,57 

= 13,89 

 r     t 

JK Kelompok = ∑   (∑Yij)2 / t  - FK 

    j=1  i=1   

  = (13,442 + 15,122) / 5 - 81,57  = 0,28 

    t     r 

JK Perlakuan = ∑   (∑Yij)2 / r  - FK 

    i=1  j=1   

= (3,632 + 5,542 + 4,452 + 7,862 + 7,082) / 2 - 

81,57  = 6,198 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

 = 13,89- 0,28 - 6,198 = 7,41 
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SK db JK KT F hitung F 0,05 F 0,01 

Kelompok 1  0,28  0,28 0,151  7,709  21,198 

Perlakuan 4  6,198  1,55  0,837  6,388  15,977 

Galat 4  7,41  1,85   

Total 9  13,89    

Keterangan : F Hitung Perlakuan <F 0,05. Penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya pada pakan 

campuran rumput gajah dan pollard tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap asam butirat. 
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Lampiran 14. ANOVA pengaruh perlakuan terhadap 

sintesis protein mikroba rumen (g N/kg 

BOTR). 

 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rataan 
I II III 

P0 37,195 37,54 39,05 113,78 37,93 

P1 39,53 38,83 39,28 117,64 39,21 

P2 41,59 41,07 42,19 124,84 41,61 

P3 40,34 40,03 40,08 120,45 40,15 

P4 40,88 40,86 41,85 123,58 41,19 

Total 199,53 198,32 202,43 600,28 
 

  t      r 

FK  = (∑    ∑   Yij)2 / (t x r) 

      i=1  j=1 

 = (600,28)2 / (5x3) = 24022,41 

 t     r 

JK Total = ∑    ∑   Yij2 - FK 

      i=1 j=1 

 = (37,1952 + 37,542 +39,052 + ..... +41,852) - 

24022,41= 30,41 

 r     t 

JK Kelompok = ∑   (∑Yij)2 / t  - FK 

     j=1  i=1   

= (199,532 + 198,322 + 202,432) / 5 - 24022,41 

= 1,78 

t     r 

JK Perlakuan = ∑   (∑Yij)2 / r  - FK 

     i=1  j=1   
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 = (113,782 + 117,642 + 124,842 + 120,452 + 

123,582) / 3 - 24022,41= 26,90 

JK Galat = JK Total – JK Kelompok – JK Perlakuan 

  = 30,41 - 1,78 - 26,9 = 1,72 

Tanda* menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 

Keterangan :  F Hitung Perlakuan > F 0,01. Penambahan 

ekstrak dan tepung daun pepaya pada pakan 

campuran rumput gajah dan pollard 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) 

terhadap sintesis protein mikroba. 

 

UJI JARAK BERGANDA DUNCAN 

JNT α % = JND (α %, db galat, p ) x SE 

SE = √(KT Galat) / r 

SE = √( 0,27) / 3 = 0,14 

Tabel Nilai Kritisi Uji Jarak Berganda Duncan 1% 

p 2 3 4 5 

JND 1% 4,74 5 5,14 5,23 

JNT 1 % 1,27 1,34 1,38 1,40 

 

SK db JK KT F Hitung F  0,05 F  0,01 

Kelompok 2  1,784  0,89  4,15  4,46  8,649 

Perlakuan 4  26,90 6,73  31,26*   3,84  7,006 

Galat 8  1,72 0,22   

Total 14  30,41    
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Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 37,93 a 

P1 39,21 b 

P3 40,15 bc 

P4 41,19    cd 

P2 41,61      d 

Keterangan : Notasi yang berbeda menunjukkan adanya 

perbedaan sangat nyata (P<0,01) 
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Lampiran 15. Dokumentasi Penelitian 

 Syringe direndam pada air es                Produksi gas 

 

           Cairan rumen     Memasukkan cairan  

rumen  kedalam syringe 

     

Cawan conway yang berisi sampel       Titrasi amonia 



 


	1. SAMPUL.pdf
	2 lembar pengesahan fix.pdf
	2. RIWAYAT HIDUP.pdf
	3. ABSTRACT.pdf
	4. RINGKASAN.pdf
	5. DAFTAR ISI.pdf
	6. DAFTAR TABEL.pdf
	7. DAFTAR GAMBAR.pdf
	8. DAFTAR LAMPIRAN.pdf
	9. DAFTAR SINGKATAN.pdf
	10. BAB I.pdf
	11. BAB II.pdf
	12. BAB III.pdf
	13. BAB IV.pdf
	14. BAB V.pdf
	15. DAFTAR PUSTAKA.pdf
	16. LAMPIRAN.pdf

