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ABSTRACT 

 

This study aims to know the substitution of concentrat with water spinach based seeds 

(Ipomea aquatica Forsk) in the ruminans feed to estimate  energy content values such as ME 

(Metabolizable Energy), NE (Net Energy), OMD (Organic Matter Digestibility) and the value 

of ammonia (NH3) production based on in vitro gas production. This research was conducted   

by experimental method using Randomized Complate Block Design (RCBD), which consists 

of 4 treatments and 3 replications, if there is a difference between treatments, then continued 

with the test of the Smallest Real Differences. Complete feed of treatments were T0 = 50% 

Forage + 50% Concentrate, T1 = 50% Forage + 45% Concentrate + 5% water spinach seeds, 

T2 = 50% Forage + 40% Concentrate + 10% water spinach seeds, T3 = 50% Forage + 35% 

Concentrate + 15% water spinach seeds. The result of this research  showed that substitution 

of concentrate using  waterspinach seed have no significant effect (P> 0.05) on ammonia 

production  and energy value estimation. The conclusion of this research is the substitution of 

consentrate with  water spinach seed may increase ammonia production and energy estimation 

values (ME, NE, and OMD). The best treatment was  T1 treatment due to the ammonia and 

energy content. 

 

Keywords : water spinach seeds, ammonia content, energy value. 
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RINGKASAN 

 

 Pakan merupakan faktor yang sangat penting bagi produktifitas ternak ruminansia. 

Pakan yang memiliki kualitas baik maka produktifitas ternak akan baik. Namun, pakan yang 

memiliki kualitas yang baik mempunyai harga yang cukup tinggi. Sehingga perlu adanya pakan 

alternatif yang memiliki kualitas baik dan harganya murah untuk menekan biaya pakan yang 

mahal. Salah satu pakan alternatif adalah biji kangkung (Ipomea aquatica Forsk) yang 

dijadikan pakan lengkap. 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – November 2017 di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh substitusi konsentrat dengan biji kangkung (Ipomea aquatica 

Forsk) dalam pakan ternak ruminansia terhadap estimasi nilai kandungan energi (ME 

(Metabolizable Energy), NE (Net Energy), OMD (Organic Matter Digestibility)) dan nilai 

kandungan NH3 berdasarkan produksi gas in vitro. Materi yang digunakan adalah rumput gajah 

(Pennisetum purpureum), konsentrat, dan biji kangkung. Metode penelitian ini menggunakan 

metode percobaan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA 

pola Rancangan Acak Kelompok (RAK) dan jika hasil menunjukkan pengaruh yang nyata 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (UBNT). Ada pun perlakuan sebagai berikut P0 = 

50% Hijauan + 50% Konsentrat, P1 = 50% Hijauan + 45% Konsentrat + 5 % biji kangkung, 

P2 = 50% Hijauan + 40% Konsentrat + 10% biji kangkung, P3 = 50% Hijauab + 35% 

Konsentrat + 15% biji kangkung. Variabel yang diukur meliputi kandungan amonia (NH3), 

estimasi nilai energi yang meliputi Metabolizable energy (ME), Net energy (NE), Organic 

Matter Digestibility (OMD). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan biji kangkung pada pakan lengkap 

tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap kandungan amonia dan estimasi 

nilai energi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan biji kangkung pada pakan 

lengkap campuran rumput gajah dan konsentrat dapat meningkatkan kandungan amonia dan 

estimasi nilai energi. Perlakuan terbaik pada penambahan biji kangkung 5% (P1) karena dapat 

meningkatkan kandungan amonia dan estimasi nilai energi yang tinggi dibandingkan dengan 

perlakuan yang lain. Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 

secara In Vivo untuk kandungan amonia dan estimasi nilai energi berbasis biji kangkung pada 

pakan lengkap. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ruminansia merupakan salah satu ternak yang mengkonsumsi hijauan sebagai pakan 

utama dan dijadikan sebagai sumber energi untuk kebutuhan hidup pokok dan produksinya. 

Ternak ruminansia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengkonversikan bahan pakan 

yang berkualitas rendah menjadi produk hasil ternak yang berkualitas tinggi. Ternak 

ruminansia pada dasarnya mampu memanfaatkan protein berkualitas rendah menjadi sumber 

protein yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh ternak. Ternak ruminansia mampu memanfaatkan 

sumber nitrogen dari bahan baku yang mengandung nitrogen seperti halnya urea, amonia, 

biuret diubah menjadi protein mikrobial yang memiliki kualitas yang lebih tinggi untuk diserap 

dan dimanfaatkan oleh tubuh ternak. 

Ternak ruminansia di Indonesia memiliki jumlah yang sangat banyak. Menurut data 

Badan Pusat Statistik (BPS) (2017) jumlah populasi ternak ruminansia mulai tahun 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016 secara berturut-turut untuk komoditi sapi potong ( 15.980.696, 12.686.239, 

14.726.875, 15.419.718, 16.092.561 ekor), sapi perah (6119.940, 444.266, 502.516, 518.649, 

533.860 ekor), kambing (17.905.862, 18.500.321, 18.639.532, 19,012.794, 19.608.181 ekor). 

Jumlah populasi ternak ruminansia yang banyak juga harus diimbangi dengan ketersediaan 

pakan ternak. 

Pakan merupakan faktor produksi yang penting dalam usaha peternakan ternak 

ruminansia. Semakin baik kualitas pakan yang diberikan maka produksi ternak ruminansia 

akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Namun pakan yang memiliki kualitas baik juga 

memiliki harga yang cukup mahal, sehingga peternak juga akan mengeluarkan biaya yang 

cukup tinggi untuk membeli pakan yang memiliki kualitas yang baik. Biaya pakan dapat 

ditekan pengeluarannya dengan cara menggunakan pakan alternatif yang memiliki kandungan 

nilai nutrisi yang tinggi dan harganya murah. Salah satu pakan alernatif adalah biji kangkung 

(Ipomoea aquatiac Forsk.). Oleh karena itu perlu upaya  eksplorasi pakan menggunakan bahan 

baku biji kangkung sebagai bahan pengganti konsentrat.  

Hasil analisa pendahuluan kandungan nutrien biji kangkung sebagai berikut BK 

(91,56%), abu (5,53%), PK (15,33%), SK (23,45%), LK (10,08%). Untuk ketersediaan biji 

kangkung di Indonesia untuk wilayah Jawa Timur cukup banyak sekitar 15 ton/ha sepanjang 

beberapa pemanenan atau 160 kg/tahun/10 m2. Ketersediaan biji kangkung melimpah sampai 

40% untuk bahan pakan ketika kualitas biji kangkung untuk eksport dibawah standard sebagai 

bahan kosmetik dan benih  ketika panen raya (Guindahnawangtiyas, Kukuh, Galih, Aprillia, 

dan Nicovan, 2014). 

Belum ada penelitian yang berkenaan dengan biji kangkung sebagai bahan penyusun 

konsentrat. Oleh karena itu, maka perlu adanya penelitian untuk mengetahui biji kangkung 

sebagai bahan baku penyusun kosentrat berdasarkan produksi gas ditinjau dari kandungan 

amonia (NH3) dan estimasi nilai energi. 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah pada penilitian ini adalah 

bagaimana biji kangkung dapat mensubstitusi konsentrat ditinjau dari produksi gas berdasarkan 

kandungan amonia (NH3) dan estimasi nilai energi. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substitusi konsentrat dengan biji kangkung 

(Ipomea aquatica Forsk) dalam pakan ternak ruminansia terhadap estimasi nilai kandungan 

energi (ME (Metabolizable Energy), NE (Net Energy), OMD (Organic Matter Digestibility)) 

dan nilai kandungan NH3 berdasarkan produksi gas in vitro. 

 

1.4 Kegunaan penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan biji kangkung (Ipomoea aquatica Forsk) dapat 

digunakan sebagai pengganti sebagian bahan baku konsentrat dengan memanfaatkan untuk 

meningkatkan produksi ternak ruminan. 

 

1.5 Kerangka pikir 

Pakan merupakan faktor produksi yang penting dalam usaha peternakan ternak 

ruminansia. Semakin baik kualitas pakan yang diberikan maka produksi ternak ruminansia 

akan semakin baik, begitu pula sebaliknya. Namun pakan yang memiliki kualitas baik juga 

memiliki harga yang cukup mahal, sehingga peternak juga akan mengeluarkan biaya yang 

cukup tinggi berkisar antara Rp 150.000 – Rp 300.000/ 50kg untuk membeli pakan yang 

memiliki kualitas yang baik. Biaya pakan dapat ditekan pengeluarannya dengan cara 

menggunakan pakan alternatif yang memiliki kandungan nilai nutrisi yang tinggi dan harganya 

murah. Salah satu pakan alernatif adalah biji kangkung (Ipomoea aquatiac Forsk.). Maka perlu 

adanya eksplorasi pakan menggunakan bahan baku biji kangkung sebagai bahan pengganti 

konsentrat. Hasil analisa pendahuluan kandungan nutrien biji kangkung sebagai berikut BK 

(91,56%), abu (5,53%), PK (15,33%), SK (23,45%), LK (10,08%). Untuk ketersediaan biji 

kangkung di Indonesia untuk wilayah Jawa Timur cukup banyak sekitar 15 ton/ha sepanjang 

beberapa pemanenan atau 160 kg/tahun/10 m2 (Guindahnawangtiyas, dkk, 2014). 

Penelitian ini dilakukan dengan uji produksi NH3 dan estimasi energi dengan metode 

produksi gas secara In Viro. Rangkaian kegiatan meliputi pencampuran bahan pakan lengkap 

dengan berbagai perlakuan, kemudian dilakukan uji produksi NH3 dengan metode produksigas 

secara In Vitro dalam waktu inkubasi 0, 4, 8, 12, 24, dan 48 jam dengan suhu 39-41oC. Bagan 

alir kerangka pikir konseptual penelitian dapat dlihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan biji kangkung (Ipomoea aquatica Forsk) sebagai pengganti bahan pakan 

konsentrat dapat memberikan dampak positif ditinjau dari konsentrasi  NH3 dan estimasi nilai 

energi (ME, NE), serta OMD. 
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rendah 

Produktivitas ternak 

ruminansia: 

rendah 

Perlu solusi 

Biji kangkung (Ipomoea 
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bahan baku penyusun 

konsentrat 

 
Uji pakan lengkap yang 

disuplementasi biji kangkung dengan 

ISO protein 15% 

 Level penggunaan biji kangkung 

dalam pakan konsentrat P1 (0%), P2 
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Produksi NH3 

(Conway, 

1957) 

 

Estimasi nilai energi (ME, 

NE, dan OMD) 

(Menke and Steingas, 

1988) 

 

Pakan konsentrat yang 

mahal 

Hasil analisa pendahuluan: 

BK (91,56%), abu (5,53%), 

PK (15,33%), SK (23,45%), 

LK (10,08%) 

Ketersediaan melimpah 

160 kg/ tahun/ 10 m2 

(Guindahnawangtiyas, 

dkk, 2014). 

 

 



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

Di Indonesia rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama bagi pakan ternak yang 

memegang peranan yang amat penting, karena hijauan mengandung hampir semua zat yang 

diperlukan hewan (Mihrani, 2008). Rumput gajah dapat tumbuh pada dataran rendah maupun 

di pegunungan. Pemberian pupuk kandang dalam pemeliharaan tanaman rumput gajah dapat 

memperbaiki perkembangan akar (Permadi, 2007). Rumput gajah dapat tumbuh tegak 

mencapai 2-5 m, mudah berkembang biak, berdaun lebar, tipis, dan mempunyai tulang daun. 

Panjang daun bisa mencapai 30-120 cm dengan lebar kurang dari 30cm (Effendi, 2002). 

Rumput gajah disebut juga Elephant grass, Uganda grass, Nepier grass, dan dalam 

bahasa latinnya adalah Pennisetum purpureum, termasuk ordo : Ainthopyta, sub ordo : 

Angiospermae, family : Graminae, genus : Pennisetum dan spesies : Purpureum. Rumput gajah 

termasuk keluarga rumput-rumputan (graminae) yang telah dikenak manfaatnya sebagai pakan 

ternak (Permadi, 2007). Menurut Rukmana (2008) analisis kandungan nutrien dari rumput 

gajah dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 1. 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) 3,4 

Serat Kasar (SK) 30,2 

Sumber: Rustiyana (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rumput gajah (Pennisetum Purpureum) cacah (Rustiyana,2016) 

 

2.2 Konsentrat 

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang dipergunakan bersama bahan pakan lain 

untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan dimaksudkan untuk 

disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) atau pakan pelengkap (Momot, Maaruf, 

Waani, Pontoh, 2014). 

Dalam usaha meningkatkan produksi serta mutu genetik ternak dapat ditempuh dengan 

cara penyediaan pakan tambahan yang berkualitas seperti konsentrat. Konsentrat merupakan 

pakan penguat yang terdiri dari bahan baku kaya karbohidrat dan protein, seperti jagung 

kuning, bekatul, dedak, gandum dan bungkil-bungkilan (Usman, Eka, Nuzul, 2013). Orskov 

dan McDonald (1979) konsentrat merupakan bahan pakan yang kaya akan zat-zat makanan 



 

terutama protein dan energi, memiliki kadar serat kasar yang rendah sehingga kecernaannya 

dalam saluran pencernaan cukup tinggi  

 Penambahan konsentrat dalam ransum ternak merupakan suatu usaha untuk mencukupi 

kebutuhan zat-zat makanan, sehingga akan diperoleh produksi yang tinggi. Selain itu dengan 

penggunaan konsentrat dapat meningkatkan daya cerna bahan kering ransum, pertambahan 

bobot badan serta efisien dalam penggunaan ransum. Menurut Koddang (2008) bahwa tingkat 

pemberian konsentrat berpengaruh sangat nyata terhadap daya cerna bahan kering ransum pada 

sapi bali jantan yang mendapatkan rumput Raja (Pennisetum purpurephoides) secara ad 

libitum. Semakin tinggi tingkat pemberian konsentrat disertai dengan meningkatnya daya cerna 

ransum. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa peningkatan daya cerna yang terjadi akibat 

penambahan jumlah pemberian konsentrat adalah karena konsentrat mampu merangsang 

pertumbuhan mikroba rumen sehingga aktivitas pencernaan fermentatif lebih meningkat, yang 

pada gilirannya makin banyak bahan kering ransum yang dapat dicerna. Peningkatan daya 

cerna bahan kering ransum akibat bertambahnya jumlah pemberian konsentrat disebabkan 

karena konsentrat mempunyai nilai kecernaan yang tinggi dalam saluran pencernaan ternak 

ruminansia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Komsentrat (Maruli, 2015) 

 

2.3 Biji Kangkung (Ipomea aquatica Forsk) 

Kangkung air (Ipomoea aquatica Forsk) merupakan salah satu jenis sayuran yang 

banyak ditemukan di beberapa wilayah Asia Tenggara, India dan Cina bagian Tenggara. 

Tanaman yang tumbuh dengan cara merambat dan dapat mengapung di atas air ini sering 

dijumpai di Indonesia (Annea, 2014). 

Genus Ipomoea termasuk dalam Familia Convolvulaceae (Kangkung-kangkungan) 

berupa herba atau semak berkayu, kebanyakan merayap atau membelit, daun tunggal, duduk 

tersebar tanpa daun penumpu. Anggota genus Ipomoea yang banyak dikenal antara lain 

Ipomoea aquatica Forsk (kangkung air) dan Ipomoea reptans Poir (kangkung darat) 

(Suratman, Dwi, Prayitno, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 2. Kandungan gizi dalam 100 g kangkung  

Kandungan Gizi Jumlah 

Air (g) 

Energi (kkal) 

Protein (g) 

Lemak (g)  

Karbohidrat (g)  

Serat (g)                              

91,20 

28,00 

1,90 

0,40 

5,63 

2,00 

 (Gklinis, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kangkung air (Iipomea aquatica Forsk) (Gklinis, 2003). 

 

Jumlah biji kangkung (Ipomea aquatica Forsk) 4-6, bewarna putih muda, coklat/ hitam 

waktu tua, gundul atau berambut halus, testa tipis lunak atau keras jika telah tua, segmen sangat 

tipis, endosperm ada sedikit. Bentuk biji pipih panjang, persegi panjang atau pendek bersegi 

(Suratman, dkk, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Biji kangkung air (Ipomea aquatica Forsk) (Karyono, 2016) 

 

Berkenaan dengan biji kangkung juga mempunyai peluang yang sangat besar jika 

digunakan sebagai pakan ternak sekitar 40% pada saat kurangnya kualitas standart ekspor 

sebagai bahan kosmetik dan harga benih turun ketika panen raya. 

 

 

 

 

 

 



 

2.4 Bekatul 

Bekatul dinilai sebagai bahan kurang bermanfaat karena bekatul merupakan limbah 

dalam proses pengolahan gabah menjadi beras. Sisa dari penumbukkan atau penggilingan padi 

ini dinamakan bekatul. Sejak dulu bekatul hanya dikenal masyarakat sebagai bahan pakan 

ternak dengan mutu yang rendah. Untuk lebih meningkatkan manfaat bekatul yang jumlahnya 

berlimpah di masyarakat, memiliki daya jual murah atau nilai ekonomis yang rendah, maka 

bekatul dapat digunakan sebagai bahan makanan campuran pada produk makanan.  

Bekatul merupakan produk samping dari pengolahan padi yang berpotensi untuk 

dijadikan bahan pakan ternak. Bekatul diperoleh dari proses penggilingan padi yang berasal 

dari lapisan terluar beras yaitu antara butir beras dan kulit padi berwarna cokelat (Sukma, 

2010). 

Kandungan zat gizi yang dimiliki bekatul yaitu protein 13,11 – 17,19 persen, lemak 

2,52 – 5,05 persen, karbohidrat 67,58 – 72,74 persen, dan serat kasar 370,91 -387,3 kalori serta 

kaya akan vitamin B, terutama vitamin B1 (thiamin) (Wulandari dan Erma, 2010). Berdasarkan 

sumbernya, protein yang terdapat dalam bekatul dapat dimanfaatkan untuk dibuat suatu produk 

yang dimungkinkan dapat mengatasi masalah kurang gizi. Selain memiliki kandungan protein 

yang cukup tinggi bekatul juga tergolong sebagai bahan makanan yang aman untuk 

dikonsumsi. 

Proses penambahan bekatul pada pembuatan produk bertujuan untuk meningkatkan 

kandungan gizi terutama protein pada produk tersebut, sehingga dapat memberikan nilai 

tambah tersendiri bagi bekatul. Kelebihan dari penambahan bekatul ini bisa meningkatkan 

kualitas dari suatu produk, karena bekatul memiliki kandungan lysine yang cukup tinggi (Yosi, 

Sahara, dan Sandi, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Bekatul (Maulida, 2017) 

 

2.5 Pollard 

 Pollard adalah hasil sisa penggilingan dari gandum yang dapat digunakan 

sebagai pakan ternak, kaya akan protein, lemak, zat-zat mineral dan vitamin-vitamin 

dibandingkan dengan biji keseluruhan, akan tetapi banyak mengandung polikasarida struktural 

dalam jumlah yang banyak. 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. Penggunaan pollard memberikan nilai kecernaan yang cenderung lebih baik 

dari pada bekatul, terutama pada nilai kecernaan dan konsumsi tercerna PK sehingga pollard 

dapat digunakan sebagai bahan pakan sumber protein bagi sapi perah (Susanti dan 

Marhaeniyanto, 2007). 

Pollard biasa dikenal dengan dedak gandum yang merupakan salah satu hasil ikutan 

dari proses penggilingan gandum menjadi tepung terigu. Menurut North (1978), gandum dan 

hasil ikutannya seperti bran, pollard telah banyak digunakan sebagai bahan pakan ternak. 



 

Dalam proses produksi tepung terigu dihasilkan tepung terigu sebanyak 74% dan 

limbahnya berupa bran 10 %, pollard 13 % dan bahan untuk lem kayu lapis 3 %. Pollard yang 

dihasilkan dalam proses produksi tepung terigu sangat berpotensi untuk bahan pakan ternak 

(Arief, 2000). 

Menurut Triharyanto (2001), bahwa pollard (dedak gandum) memiliki nilai Energi 

Metabolisme (kkal/kg) 1,140, protein 11,8 %, lemak 3,0 % dan serat kasar 11,2 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Pollard (Aziz, 2013) 

 

2.6 Konsentrasi Amonia Cairan Rumen 

Amonia dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan yaitu 

mengganggu alat pernafasan. 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 dekomposi senyawa 

organik oleh mikroorganisme seperti dalam proses pengolahan sampah. 

Amonia rumen berasal dari protein kasar pakan dan urea saliva yang didegradasi 

didalam rumen (Aurora, 1995). Amonia dalam cairan rumen dihasilkan dari proses degradasi 

protein oleh mikroba rumen, selanjutnya amonia ini dipergunakan oleh mikroba untuk sintesa 

protein. Bondi (1987) mikroba rumen dapat bekerja 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). 

Aswandi, Sutrisno, Arifin, Joelal (2012) yang menyatakan bahwa kandungan protein 

kasar (PK) yang terkandung dalam bahan pakan sebesar 10,56% akan menghasilkan 

konsentrasi amonia sebesar 3,60 - 3,73 mM atau 61,2 – 63,41 mg/l. Menurut Atma (2017) 

dalam penelitiannya rata-rata konsentrasi dari semua perlakuan sebesar 4,772 mM atau 81,09 

mg/l dengan kandungan protein kasar pada bahan pakan sebesar 16,64%. Menurut McDonald, 

Edwards and Greenhalgh (2002) bahwa besaran optimum konsentrasi NH3 dalam rumen 

berkisar antara 85-300 mg/l atau 6-21 mM. Menurut McDonald dkk. (2002) bahwa umumnya 

proporsi protein yang didegradasi dalam rumen sekitar 70-80%. Slyter (1974) juga berpendapat 

bahwa pakan mengandung protein yang telah lolos dari degradasi, maka konsentrasi NH3 

rumen akan rendah (lebih rendah dari 50 mg/l atau 3,57 mM) dan pertumbuhan organisme 

rumen akan melambat. 

2.7  Nilai Energi 

Energi dalam pakan merupakan nilai energi kimia yang dapat diukur dan dirubah dalam 

energi panas. Panas ini timbul sebagai akibat terbakarnya zat-zat organik dalam bahan makanan 



 

seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang merupakan zat-zat organik dalam bahan makanan 

(Sukaryana, 2010). 

Metabilizable Energy (ME) dan Organic Matter Digestibility (OMD) merupakan 

parameter untuk mengukur kualitas bahan kering sampel pakan (Lee, Hwang, and Chiou, 

2010). Energi metabolis merupakan energi yang siap untuk di manfaatkan oleh ternak dalam 

berbagai aktivitas seperti aktivitas fisik, mempertahankan suhu tubuh, metabolisme 

pembentukan jaringan, reproduksi dan produksi. Nilai ME dipengaruhi oleh kandungan dan 

keseimbangan nutrisi bahan pakan. Kandungan serat kasar merupakan faktor utama dalam 

menentukan besarnya energi metabolis yang mungkin dapat dicapai (McDonald, Edwards, and 

Greenhalgh, 2002). 

Net Energy (NE) adalah bagian dari energi metabolis yang teretensi dalam tubuh ternak 

untuk produksi dan hidup pokok. Net Energy dapat digunakan untuk tiga dasar keperluan, 

pertama sebagai simpanan energi untuk melakukan fungsi pokok. Kedua digunakan untuk 

menghasilkan gerakan eksternal. Ketiga Net Energy dapat disimpan sebagai energi kimia 

dalam tubuh. Simpanan energi ini dapat digunakan ternak dikemudian hari jika diperlukan 

(Tillman, Hartadi, Reksohadiprojo, Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo, 1994). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan energi untuk hidup pokok 

(maintenance) ternak di daerah tropis sekitar 30% lebih tinggi dibandingkan di daerah 

subtropis (Haryanto, 2012). Sebagian energi yang terkandung didalam pakan akan terbuang 

sebagai gas metana yang jumlahnya dapat bervariasi 2-15% dari energi yang ada didalam pakan 

(Haryanto dan Thalib, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober - November di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi penelitian 

3.2.1. Bahan 

1. Biji kangkung yang diperoleh dari pabrik pakan “Prima Feed” Kec. Grati Kab. 

Pasuruan. 

2. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) yang diperoleh dari kebun rumput laboratorium 

lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

3. Konsentrat. Bahan pakan penyusun konsentrat yaitu pollard (22%), bekatul (33%), 

bungkil kedelai (10%), bungkil kopra (30%), tetes (3%), mineral (2%). 

4. Cairan rumen dari 1 ekor sapi Peranakan Friesian Holstein (PFH) dan limousin betina 

berfistula yang di peroleh dari laboratorium lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

5. Bahan kimia untuk analisa produksi gas in vitro. 

6. Bahan kimia alat untuk analisa produksi amonia (NH3). 

 

3.2.2. Peralatan 

1. Peralatan yang digunakan dalam pembuatan pakan lengkap meliputi timbangan digital, 

plastik klip ukuran 200g, nampan, dan blander. 

2. Peralatan yang digunakan dalam pengambilan cairan rumen yaitu tremos, kain saring, 

dan injektor. 

3. Seperangkat alat untuk analisa produksi gas In Vitro 

4. Peralatan yang digukan untuk analisa amonia yaitu cawan conway, pinset, magnetic 

stirer, kapsul stirer, dan alat titrasi. 

 

3.3 Metode penelitian 

Dalam penelitian ini kandungan nutrisi pakan mengacu terhadap kebutuhan induk 

sapi perah dengan proporsi antara hijauan dan konsentrat sebesar 50% : 50%. Penelitian 

ini dilakukan dengan metode percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK), yang terdiri 4 perlakuan dan 3 ulangan. Sebagai ulangan (kelompok) 

digunakan inokulum cairan rumen. 

Perlakuan adalah sebagai berikut: 

P0 = 50% Hijauan + 50% Konsentrat 

P1 = 50% Hijauan + 45% Konsentrat + 5 % biji kangkung 

P2 = 50% Hijauan + 40% Konsentrat + 10% biji kangkung 

P3 = 50% Hijauab + 35% Konsentrat + 15% biji kangkung 

Semua pakan perlakuan disusun iso protein (14%) dengan cara ditambahkan urea. 

 

 



 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1   Persiapan sampel 

1) Hijauan pakan 

Sampel hijauan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput gajah berumur 

panen 40 hari. Rumput gajah kemudian di oven pada suhu 50-60 0C hingga 

mencapai BK sekitar 85-88%. Bahan yang sudah kering kemudian digiling hingga 

ukuran 1 mm. 

2) Tepung biji kangkung 

Biji kangkung yang didapatkan sudah dalam bentuk kering, kemudian digiling 

dengan menggunakan mesin giling sampai halus.  

3) Pembuatan pakan perlakuan 

Proses pembuatan pakan perlakuan dilakukan dengan cara mencampur hijauan 

Rumput gajah dan konsentrat dengan biji kangkung sesuai proporsi yang telah 

ditentukan dalam berbagai perlakuan. Semua bahan campuran di masukkan 

kedalam plastik klip agar bahan yang sudah berbentuk tepung tidak menggumpal 

atau basah. 

 

3.4.2 Analisis proksimat, meliputi : 

 Prosedur pengujian bahan kering (AOAC, 2005). 

Kadar air dalam bahan pakan akan menguap seluruhnya bila dipanaskan 

dengan suhu 1050C. Bahan yang tertinggal setelah penguapan disebut bahan 

kering. (Lampiran 1) 

 Prosedur pengujian kadar abu (AOAC, 2005). 

Semua bahan organik yang ada dalam bahan pakan akan terbakar apabila 

dipanaskan pada suhu 550-6000C. Bahan yang tertinggal disebut abu (total 

mineral). ( Lampiran 2) 

 Prosedur pengujian protein kasar (AOAC, 2005). 

Asam sulfat pekat dengan katalisator dapat memecah 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 0,1N 

sampai warna berubah. ( Lampiran 3) 

 Prosedur pengujian serat kasar (AOAC, 2005). 

Serat kasar merupakan senyawa yang tidak larut jika direbus berturut-turut 

dalam larutan H2SO4 0,3N selama 30 menit dan NaOH 1,5 N selama 25 menit. 

Tujuan penambaha 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 di timbang dan diabukan. Perbedaan berat 

residu pertama dan berat residu setelah diabukan menunjukkan jumlah serat 

yang terdapat dalam suatu bahan pakan. (Lampiran 4) 

 



 

3.4.3 Pengambilan cairan rumen 

Termos diisi dengan menggunakan air panas dengan suhu 50-70 0C. 

Kemudian suhu air yang dimasukkan kedalam termos dikondisikan berkisar antara 

39-400C. Air dalam termos kemudian dibuang dan selanjutnya cairan rumen 

dimasukkan kedalam termos. Cairan rumen dibawa ke laboratorium untuk 

dianalisa. 

 

3.4.4 Pengukuran Produksi gas 

Sampel pakan diinkubasi dalam syringe glass berukuran volume 100 ml. 

Sebanyak 500 mg sampel pakan lengkap dimasukkan ke dalam syringe glass. 

Syringe glass yang berisi sampel ditambahkan campuran larutan cairan rumen, 

mineral makro, mineral mikro, buffer, resazurin, reduktase dan cairan rumen 

sebanyak 50 ml., kemudian diinkubasi dalam waterbath bersuhu 39°C selama 4, 8, 

12, 24, dan 48 jam.  

Produksi gas dilakukan 4 kali pengamatan berdasarkan perbedaan 

pengambilan cairan rumen dan setiap perlakuan dibuat duplo setiap kali run 

sehingga total pengamatan terdapat 12 pasang tabung yang terdiri dari 8 tabung 

perlakuan, 2 tabung standar dan 2 tabung blanko. Prinsip kerja in vitro produksi 

gas dengan menggunakan syringe glass yaitu piston akan terdorong ke atas 

dikarenakan adanya gas yang terbentuk selama inkubasi, sehingga volume gas 

dapat diketahui pada skala yang terdapat pada dinding syringe. Masing-masing 

syringe yang berisi sampel uji, sampel standar dan blanko diamati skala produksi 

gas yang terbentuk, kemudian dilakukan perhitungan menggunakan rumus:  

 

Type equation here. 

 

Keterangan:  

Vt : Volume gas pada saat t jam sebelum dikoreksi dengan sampel standar  

Vt sampel : Volume gas pada skala syringe sampel saat pengamatan jam sesuai 

inkubasi  

Vo sampel : Volume gas pada skala syringe sampel saat pengamatan 0 jam  

Vt blanko : Volume gas pada skala syringe blanko saat pengamatan jam sesuai 

inkubasi  

Vo blanko : Volume gas pada skala syringe blanko saat pengamatan 0 jam  

Vt koreksi = Vt x 
Vt standar 

Vt sampel standar
 `  

 

3.4.5 Pengukuran cairan amonia (NH3) cairan rumen metode mikrodifusi conway 

(Conway, 1957). 

Ambil sampel, asam borat (H3BO4), dan Natrium Karbonat (NaCO3)  

sebanyak 1 ml, kemudian letakkan pada cawan conway dengan letak yang berbeda. 

Campur sampel dan Natrium Karbonat, kemudian tutup cawan conway dan 

diamkan selama 24 jam. Amonia akan menguap apabila bereaksi dengan Natrium 

Karbonat (NaCO3), kemudian ditangkap oleh asam borat (H3BO4) berindikator 

Vt = (Vt sampel - Vo sampel) - (Vt blanko - Vo blanko) 



 

metil merah dan brom kresol, kemudian dilakukan titrasi dengan H2SO4 0,005N 

sampai warna semula, banyaknya H2SO4 untuk merubah warna merupakan indikasi 

banyaknya kandungan amonia. 

  

 Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Prosedur Peneliian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Sampel 

P0 = 50% Hijauan + 50% Konsentrat 

P1 = 50% Hijauan + 45% Konsentrat + 5 % biji kangkung 

P2 = 50% Hijauan + 40% Konsentrat + 10% biji kangkung 

P3 = 50% Hijauab + 35% Konsentrat + 15% biji kangkung 

Semua pakan perlakuan disusun iso protein (14%) dengan 

cara ditambahkan urea. 

 

Rumput Gajah Konsentrat Biji Kangkung 

Analisis Proksimat 

Pengujian Produksi Gas 

secara In Vitro 

Produksi NH3 Estimasi Eneergi (ME, NE 

serta OMD) 



 

3.5 Variabel pengamatan 

1. Konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen metode mikrodifusi conway (Conway, 1957). 

 

 

Keterangan: 

V = Volume H2SO4 yang terpakai titrasi 

N = Normalitas H2SO4 

BM = Berat Molekul NH3 (17) 

 

2. Kandungan nilai energi (ME, NE dan OMD) 

Estimasi nilai ME, NE, OMD dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: (Menke and steingass, 1988) 

 

 

 

Keterangan: 

ME : Metabolizable energy (MJ/Kg BK) 

 

NE : Net Energy (MJ/Kg BK) 

OMD : Organic Matter Digestibility 

GP : Produksi gas selama 24 jam (ml/200mg BK) 

CP : Crude Protein (% of DM) 

CF : Crude Fiber (% of DM) 

CA : Crude Ash (% of DM) 

 

3.6  Analisis statistik 

Data yang diperoleh dari penelitian tahap – tahap ini dianalisis menggunakan analisis 

ragam dari Rancangan Acak Kelompok (RAK).  

 

 

Keterangan: 

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

µ : rataan umum  

βi : efek perlakuan ke-i 

πj : efek blok ke-j 

Ɛij : galat perlakuan ke-i, blok ke-j 

Selanjutnya apabila diantara perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata atau 

nyata, akan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil. 

 

 

 

 

 

 

Amonia (mg/l)= Volume H2SO4 x N H2SO4 x BM NH3 x 

1000 

ME (MJ/Kg BK)  = 2,20 + (0,136*GP) + (0,057*CP) + 0,0029 

(CF)2 

NE (Mcal/Kg)  = (2,2 + (0,0272*GP) + (0,057*CP) + (-,149*CF)) / 

14,46 

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

Yij= µ + βi + πj + Ɛij 



 

3.7 Batasan Istilah 

1. Produksi gas : Jumlah gas yang dihasilkan pada saat inkubasi, dimana    

pengukuran gas dilakukan pada waktu tertentu akan 

mencerminkan tingkat kecernaan bahan pakan. Produksi gas 

yang dihasilkan mengindikasi adanya fermentasi pakan oleh 

mikroba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan Lengkap 

Hasil analisis proksimat yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya terhadap kandungan nutrien bahan pakan yang 

digunakan pada penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kandungan nutrien bahan pakan yang digunakan saat penelitian. 

Bahan 

Kandungan Nutrien 

BK 

(%) 

Abu 

*(%) 

PK 

*(%) 

SK 

*(%) 

LK 

*(%) 

NDF 

*(%) 

ADF 

*(%) 

Rumput Gajah 

(Pennisetum pupureum) 
88,73 12,50 10,13 29,37 - - - 

Konsentrat 90,22 11,71 18,05 15,57 - - - 

Biji Kangkung 

(Ipomea aquatica forsk) 
91,56 5,53 15,33 23,45 10,08 47,81 25,69 

*) Berdasarkan 100% bahan kering. 

 

Rumput gajah merupakan salah satu rumput yang produksinya sangat tinggi dan 

memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Hasil penelitian yang terdapat pada Tabel 3. 

Menunjukkan bahwa kandungan BK, PK, dan SK pada rumput gajah umur 40 hari yaitu 

88,73%, 10,13%, dan 29,37%. Jika dibandingkan dengan  rumput Gajah yang dilaporkan oleh 

Rustiyana, Liman, dan Farida (2016)  memiliki PK 6,26%. 

Nilai kandungan nutrien biji kangkung pada Tabel 3. menunjukkan bahwa kandungan 

PK, Abu, dan LK yaitu sebesar PK= 15,33%, Abu= 5,53%, dan LK= 10,08%. Jika 

dibandingkan dengan biji jagung dan biji kacang hijau, kandungan nutrien biji kangkung masih 

cukup tinggi. Menurut Inglett (1987) komposisi kimia biji jagung berdasarkan bobot kering 

memiliki protein 3,7%, lemak 1,0%, serat kasar 86,7%, dan Abu 0,8%. Demikian juga  

kandungan SK biji kangkung lebih rendah dari pada biji jagung yaitu sebesar SK= 23,45%, 

sedangkan Menurut Yusuf (2014) kandungan nutrien tepung kacang hijau yakni mengandung 

protein 6,09%, lemak 0,35%, abu 1,56%, dan serat kasar 5,76%. 

Biji kangkung memiliki kandungan NDF dan ADF, yaitu 47,81% dan 25,69%. Nilai 

NDF biji kangkung lebih rendah jika dibandingkan dengan dedak padi dan bungkil kelapa yang 

mempunyai kandungan NDF dan ADF sebesar 58,19% dan 36,38% (dedak padi) dan bungkil 

kelapa sebesar 55,90% dan 25,333% (Andayani, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa 

kandungan nutrien biji kangkung cukup baik dan dapat digunakan sebagai pengganti bahan 

pakan penyusun konsentrat. 

Selanjutnya jika dibandingkan dengan konsentrat yang digunakan dalam penelitian ini 

(PK= 18,05%), biji kangkung yang mengandung PK sebesar 15,33% oleh karena itu biji 

kangkung memungkinkan menggantikan konsentrat sebagai bahan makan tambahan. 

 

  

 

 

 



 

4.2 Kandungan Nutrien Pakan Lengkap Perlakuan 

Hasil analisis kandungan pakan lengkap perlakuan iso PK 15% dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kandungan nutrien pakan perlakuan yang digunakan saat penelitian. 

Perlakuan 
Kandungan Nutrien 

BK (%) Abu*(%) PK*(%) SK*(%) 

P0 90,23 9,55 15,71 21,51 

P1 90,39 9,16 15,89 22,64 

P2 90,14 9,97 15,97 21,73 

P3 90,09 8,77 15,93 22,13 

*) Berdasarkan 100% bahan kering 

Keterangan: - Hasil analisis Laboratorium NMT Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

Kandungan nutrien pakan perlakuan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan BK 

pakan perlakuan cukup tinggi berkisar antara 90,09 – 90,39% dikarenakan bahan baku 

penyusun pakan perlakuan berbentuk kering. Kandungan PK pada pakan perlakuan tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan seiring bertambahnya biji kangkung, hal ini disebabkan 

pakan perlakuan telah dibat iso PK dengan penambaan urea. Kandungan PK pada pakan 

perlakuan yakni P0 15,71%, P1 15,89%, P2 15,97, P3 15,93. Kandungan PK masing-masing 

pakan perlakuan sudah sesuai dengan NRC  untuk kebutuhan protein sapi perah sedang laktasi 

(2001), yakni minimal kandungan PK pada pakan ruminansia sebesar 14%.  

Kandungan SK dalam penelitian adalah P0, P1, P2, P3 yakni 21,51%; 22,64%; 21,73%; 

22,13%. Wahyono dan Hardianto (2004) bahan baku sumber serat adalah bahan pakan yang 

memiliki kandungan SK ≥ 18%, bahan baku sumber energi adalah bahan pakan dengan 

kandungan PK ≤ 20% dan SK ≤ 18% serta bahan baku sumber protein adalah bahan pakan 

dengan kandungan PK ≥ 20%. Dengan demikian pakan perlakuan termasuk kelompok pakan 

sumber serat dimana serat ini oleh ternak ruminansia digunakan sebagai sumber energy.  

 

4.3 Produksi Amonia (NH3) Cairan Rumen 

Amonia dalam cairan rumen dihasilkan dari proses degradasi protein oleh mikroba 

rumen, selanjutnya amonia ini dipergunakan oleh mikroba untuk sintesis protein mikroba 

(Askar, 1999). Rataan produksi amonia supernatan hasil fermentasi produksi gas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan produksi amonia (NH3) yang dihasilkan oleh pakan lengkap dimana 

konsentratnya sebagain diganti dengan biji kangkung. 

Perlakuan Produksi Amonia (Mg N.NH3/l) 

P0 184,2±33,76 

P1 205,7±33,87 

P2 198,9±33,10 

P3 184,7±32,54 

Keterangan: Superskrip yang sama pada kolom yang sama, produksi amonia menunjukkan 

bahwa tidak adanya perbedaan yang nyata (P>0,05). 

 



 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substitusi konsentrat dengan biji kangkung pada 

pakan perlakuan memberikan hasil yang tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap produksi 

amonia. Ada kecenderungan produksi amonia  pakan perlakuan lebih tinggi dibandingkan 

kontrol, dimana produksi amonia tertinggi pada P1 (biji kangkung sebesar 5%) dan produksi 

amonia semakin menurun dengan bertambahnya biji kangkung. Hal ini mengindikasikan 

bahwa iji kangkung mampu memasok amoia lebih baik dibandingkan konsentrat dengan level 

5%. Produksi amonia yang dihasilkan dari semua perlakuan berkisar antara 184,2 – 205,7. 

McDonald dkk. (2002) konsentrasi amonia yang optimum untuk menunjang sintesis protein 

mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi, berkisar antara 6 – 21 mM atau 85 – 300 mg/l. 

Produksi amonia yang tertinggi yaitu pada penambahan biji kangkung 5% (P1) yaitu sebesar 

205,7 mg/l dan kandungan amonia yang terendah pada perlakuan P0 tanpa menggunakan biji 

kangkung yakni sebesar 184,2 mg/l. Produksi amoni dengan kandungan yang tinggi 

disebabkan karena kandungan protein dalam bahan pakan cukup tinggi. Kandungan protein 

kasar pada biji kangkung memiliki kandungan 15,33%, hal ini yang mempengaruhi tingginya 

produksi amonia. Menurut Prihardono (2001) bahwa konsentrasi amonia mencerminkan 

jumlah protein ransum yang banyak didalam rumen dan nilainya sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan mikroba rumen dalam mendegradasi protein ransum.  

Konsentrasi ammonia dalam penelitian ini lebih besar dari pada bonggol pisang yang 

mengandung PK sebesar 10,56% dengan produksi ammonia sebesar 3,60- 3,73 mM atau 61,2 

– 63,41 mg/l  (Aswandi dkk, 2017) atau pada pakan lengkap yang terdiri dari bekatul, jerami 

gandum, bungkil kedelai, gaplek dan molases yang mengandung PK sebesar 16,64% dengan 

produksi ammonia sebesar  4,77 mM atau 81,09 mg/l ( Atma, 2017) 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa besarnya protein pada bahan pakan penelitian 

akan menentukan konsentrasi amonia. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan McDonald dkk. 

(2002) bahwa kandungan protein pakan yang tinggi dan proteinnya mudah didegradasi akan 

menghasilkan peningkatan konsentrasi NH3 di dalam rumen. 

 

4.4 Estimasi Nilai ME, NE, dan OMD 

Nilai ME dipengaruhi oleh produksi gas, PK, dan SK pakan. Hal ini sesuai dengan 

Jayanegara dan Sofyan (2008) bahwa nutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak dapat 

didegradasi dan tersedia bagi mikroba rumen yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan 

KcBO, ME, dan total VFA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan didapatkan nilai 

Metabilizable Energy (ME), Net energy (NE), dan Organic Matter Digestibility (OMD) yang 

dapat dilihat pada Tabel 6.  

Tabel 6. Nilai energi  ME, NE, dan OMD pakan lengkap perlakuan 

Perlakuan 
Nilai ME 

(MJ/Kg BK) 

Nilai NE 

(MJ/Kg BK) 

Nilai OMD 

(%) 

P0 8,0±0,40 4,4±0,06 80,3±6,59 

P1 8,5±0,25 4,5±0,06 85,7±4,05 

P2 8,1±0,19 4,4±0,02 81,0±3,13 

P3 8,2±0,11 4,5±0,01 82,1±1,75 

Keterangan: Superskrip yang sama pada kolom yang sama nilai energi menunjukkan tidak 

adanya perbedaan yang nyata (P>0,05). 

 



 

Seperti terlihat pada Tabel 6 bahwa nilai energy metabolis didapatkan nilai positif. 

Purbowati dkk (2008) menyatakan bahwa nilai metabolisme energi yang positif yang berarti 

ada energi yang terserap dan digunakan untuk berproduksi.  

Hasil analisa statistik pada Tabel 6, diketahui bahwa estimasi nilai energi ME, NE, dan 

OMD menunjukkan tidak adanya pengaruh  yang nyata (P>0,05). Ada kecenderungan bahan 

pakan perlakuan lebih tinggi dibandingkan kontrol, dimana nilai estimasi ME, NE, dan OMD 

tertinggi pada P1 (biji kangkung sebesar 5%) dan nilai estimasi ME, NE, dan OMD semakin 

menurun dengan bertambahnya biji kangkung. Menurunnya nilai energy dengan semakin 

tingginya level biji kangkung dikarenakan kandungan PK dan SK  biji kangkung lebih rendah 

dari pada konsentrat. Hal ini mengindikasikan bahwa biji kangkung mampu meningkatkan nilai 

estimasi ME, NE, dan OMD dengan level terbaik sebesar  5%.  

Nilai ME untuk semua perlakuan dalam penelitian ini berkisar antara 8,00 sampai 8,5 

MJ/kg BK, dan lebih kecil dibandingkan yang dilaporkan oleh Chamdani (2017) dalam 

penelitiannya yang menggunakan silase pakan komplit berbasis kulit nanas dengan berbagai 

leguminosa melaporkan bahwa dengan penambahan Indigofera zollingeriana memiliki nilai 

ME 9,86 MJ/Kg BK. Abas, Can, and Recep (2005) nilai ME untuk ransum sapi potong adalah 

9,23 – 12,99 MJ/Kg BK sedangkan untuk sapi perah 9,74 – 12,67 MJ/Kg BK.  Hal ini berarti 

bahwa pakan perlakuan dalam penelitian ini masih kurang. 

 

Net Energy suatu bahan pakan adalah jumlah energi yang tinggal setelah jumlah energi 

dikurangi dengan jumlah energi yang hilang dalam feses, pembakaran gas-gas, urin dan energi 

(Anggoridi, 1990). Nilai NE yang tercantum pada Tabel 6, diketahui bahwa hasil pada P1 

memiliki nilai NE yang tinggi yakni 4,5 MJ/Kg BK  sedangkan pada P0 memiliki nilai yang 

terendah yakni 4,4 MJ/Kg BK, sehingga dalam penelitian ini penambahan biji kangkung dalam 

pakan mempunyai pengaruh yang inggi untuk meningkatkan nilai nurisi pakan ternak.  

Nilai NE untuk semua perlakuan dalam penelitian ini berkisar antara 4,40 sampai 4,50 

MJ/kg BK, dan lebih kecil dibandingkan yang dilaporkan oleh Chamdani (2017) dalam 

penelitiannya yang menggunakan silase pakan komplit berbasis kulit nanas dengan berbagai 

leguminosa melaporkan bahwa dengan penambahan Indigofera zollingeriana memiliki nilai 

NE 4,7  MJ/Kg BK. Abas, et al. (2005) nilai NE untuk ransum sapi potong adalah 5,43 – 8,20 

MJ/Kg BK sedangkan pada sapi perah 5,76 – 7,89 MJ/Kg BK. Menuru BRC (2000) nilai 

kebutuhan NE pada sapi potong dengan bobot 200 – 450 kg adalah 3 -6 MJ/Kg BK. Pamungkas 

(2012) komposisi pada bahan penyusun pakan yang berbeda dapat mempengaruhi nilai energi 

yang tersedia dalam pakan karena terdapat kadar serat dalam pakan dengan energi yang tersedia 

dalam pakan. Getachew dkk (2005) menegaskan bahwa produksi gas in vitro yang diukur 

setelah inkubasi 24 jam dapat menghitung nilai energi. 

 

Nilai OMD yang tercantum pada Tabel 6, diketahui bahwa hasil pada P1 memiliki nilai 

OMD yang tinggi yakni 85,7 %  sedangkan pada P0 memiliki nilai yang terendah yakni 

80,30%.  Nilai OMD yang tinggi dapat dipengaruhi oleh produksi NH3 yang cukup untuk dapat 

meningkatkan sintesis protein mikroba, sehingga dapat diketahui bahwa mikroba rumen dalam 

keadaan baik untuk melakukan proses pencernaan. Menurut Surono, Soejono, dan Budhi 

(2003) menyatakan bahwa kandungan dan kualitas nutrien bahan pakan menetukan kecernaan 

bahan pakan yang bersangkutan. Ketersediaan karbohudrat maupun protein dalam bahan pakan 

berperan besar untuk proses fermentasi oleh mikrobia rumen untuk menyusun tubuh mikrobia 

rumen. Menurut Cahyani, Nuswantara dan Subatra (2012) menyatakan bahwa protein dapat 



 

membentuk senyawa kompleks yang resisten terhadap protease, sehingga degradasi protein 

didalam rumen menjadi menurun. Blummel dan Orskov (1993) peningkatan karbohidrat 

mudah terdegradasi meningkatkan jumlah bahan kering tercerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa biji kangkung 

dapat mensubstitusi konsentrat dengan penambahan sebesar 5%, karena dilihat dari 

meningkatnya konsentrasi amonia dan nilai energi (ME, NE, OMD) dengan penambahan biji 

kangkung sebesar 5%. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan perlu adanya uji coba langsung pada 

ternak, untuk mengetahui palatabilitas, kecernaan dan produksi ternak. 
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