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EFFECT OF ADDING RAGI TAPE IN UREA 

MOLASSES BLOCK (UMB) AS PROBIOTIC SOURCE 

TO DIGESTIBILITY AND GAS PRODUCTION IN 

COMPLETE FEED WITH INVITRO METHOD 
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1
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ABSTRACT 

This research was carried on Laboratory of Animal 

Feed and Nutrition Faculty Of Animal Science Brawijaya 

University, the rumen fluid was taken from Sumber Sekar 

Field Laboratoratory Faculty of Animal Science Brawijaya 

University starting from February to March 2018. The aim of 

this research was to know the effect Urea Molasses Block 

(UMB) supplementation with different presentation of yeast 

tape to the gas production and level of digestibility from dry 

matter, organic matter, and crude fiber with invitro method. 

The research method was experiment in Completely Random 

Design (CRD) with 4 treatments and 3 replications so there are 

12 unit experiment.  The treatments of UMB supplementation 

which contain different presentation of ragi tape with P0 0%, 

P1 2%, P2 4%, P3 6%. Furthermore, if there are influence of 

variables treatment observed, the test will be undergone 

further by using Duncan’s Multiple Range Test. The result of 

this research showed that the best treatment was P2 with 4% 

yeast tape in UMB with gas production 89,167 ml/500mgDM, 
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dry matter digestibility 57,65%, organic matter digestibility 

65,51%, crude fiber digestibility 56,08%, the lowest treatment 

is P0 with gas production 84,270
 
ml/500mgDM, dry matter 

digestibility 54,47%, organic matter digestibility 61,27%, 

crude fiber digestibility 52,70%. The result of this research can 

be concluded that yeast tape supplementation in UMB, gave 

significant improvement to gas production, dry matter 

digestibility, organic matter digestibility, and crude fiber 

digestibility. The treatment gave significant effect (P<0.05) on 

gas production, dry matter digestibility, organic matter 

digestibility, but not gave significant effect P > 0.05 on crude 

fiber digestibility. 

Keywords: UMB, Yeast Tape, In Vitro Digestibility, Probiotic, 

Gas Production,  
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RINGKASAN 

Peternak di Indonesia sebagian besar adalah peternak 

tradisional yang memberi pakan ternaknya dengan pakan yang 

seadanya, dengan kondondisi iklim Indonesia yang tropis 

menyebabkan kualitas rumput di Indonesia kurang baik, jauh 

dibawah kualitas rumput negara beriklim subtropis, hal ini 

menyebabkan pakan yang diberikan tergolong berkualitas 

rendah dan belum  memenuhi kebutuhan pakan untuk ternak 

ruminansia dan pakan yang diberikan memiliki kecernaan 

yang rendah, untuk mengatasi hal tersebut ternak ruminansia 

perlu diberikan pakan suplemen yang mampu membantu 

meningkatkan kecernaan pakan yang diberikan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah melihat pengaruh suplementasi urea 

molasses block (UMB) probiotik dengan tingkat penambahan  

ragi tape yang berbeda terhadap tingkat kecernaan bahan 

pakan dan produksi gas secara invitro.  

Materi penelitian adalah UMB yang mengandung 

ragi tape sebagai sumber probiotik yang dibuat menggunakan 

metode dingin yang diberi penambahan ragi tape dengan 

konsentrasi yang berbeda. Metode penelitian adalah percobaan 

dengan analisa statistik menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan, dengan perlakuan 
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berupa penambahan ragi tape pada UMB sebesar 2%, 4%, dan 

6%, kemudian dilihat efeknya terhadap kecernaan bahan 

kering (KcBK), Kecernaan bahan organik (KcBO), kecernaan 

serat kasar (KcSK), serta produksi gas selama 48 jam. Jika 

perlakuan berbeda nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) 

Hasil penelitian menunjukkan perlakuan 

memberikan pengaruh yang nyata P<0,05 terhadap produksi 

gas, KcBK, KcBO, nilai tertinggi adalah P2 dengan nilai 

berturut-turut 89,167 ml/500mgBK, 57,65(%) dan 65,51(%) 

dan yang terendah adalah P0 dengan nilai 84,270
 

ml/500mgBK , 54,47(%) dan 61,27 (%), tetapi untuk KcSK 

perlakuan memberikan efek tidak berbeda nyata P>0,05, nilai 

KcSK tertinggi adalah P2 dengan nilai kecernaan 56,08% dan 

perlakuan terendah adalah P0 dengan nilai kecernaan 52,70%,  

walaupun tidak berbeda nyata terjadi peningkatan yang tinggi 

pada KcSK.   

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penambahan 

ragi tape pada UMB memberikan peningkatan produksi gas, 

KcBK, KcBO dan KcSK yang cukup signifikan, dan 

perlakuan menunjukkan hasil yang berbeda nyata P<0,05 pada 

produksi gas, KcBK dan KcBO tetapi tidak bebeda nyata 

P>0,05 pada KcSK,  dengan perlakuan terbaik adalah P2 

dengan produksi gas total 89,167 ml, KcBK 57,65%, KcBO 

65,51% dan KcSK 56,08%. 

Saran Perlu dilakukan uji invivo agar dapat 

mengetahui pengaruh penggunaan UMB probiotik terhadap 

Konsumsi, dan penampilan produksi ternak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan negara yang berada di dekat 

garis katulistiwa sehingga memiliki iklim tropis yang terdiri 

dari 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah 

Indonesia memiliki intensitas cahaya matahari yang sangat 

tinggi sepanjang tahun, sehingga baik untuk peternakan 

ruminansia.  

 Ternak ruminansia sendiri adalah ternak yang 

memiliki 4 bagian lambung dan sistem percernaan utamanya 

adalah pencernaan fermentatif yang dilakukan oleh mikroba 

rumen, pada dasarnya ada 3 jenis mikroba rumen yaitu bakteri, 

protozoa, dan fungi, menurut Astuti,  Ridwan dan Tappa 

(2010) Ruminansia mempunyai kemampuan untuk mencerna 

pakan sumber serat, hal ini dikarenakan dalam rumen terdapat 

bakteri, protozoa, dan fungi, dengan adanya mikroba tersebut, 

maka ternak ruminansia mempunyai kemampuan mencerna 

selulosa, hemiselulosa, pati dan karbohidrat secara fermentatif 

yang terjadi dalam rumen. Mikroba rumen ternak ruminansia 

dapat mengoptimalkan dan memanfaatkan serat dari tanaman 

sebagai sumber makananya dan hal ini tidak dapat dilakukan 

oleh ternak monogastrik. 

 Indonesia negara yang beriklim tropis mempunyai 

banyak jenis hijauan yang potensial untuk pakan ternak, tetapi 

kualitasnya rendah karena mengandung serat kasar tinggi dan 

rendah protein, sehingga kecernaan dan konsumsi pakan 

menjadi rendah (Firsoni dan Ansori, 2015). Rumput di 

Indonesia memiliki kualitas yang kurang bagus, dengan 

kandungan pk 6% - 10% dan memiliki kandungan lignin dan 
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silika yang cukup tinggi sehingga kebutuhan nutrisi ternak 

ruminansia belum tercukupi jika hanya diberi makan rumput 

saja, menurut Van Soest (1994) hijauan pakan ternak terutama 

rumput-rumputan di daerah tropis mengandung serat kasar dan 

lignin yang relatif tinggi, sedangkan kandungan karbohidrat 

nonstruktural (nonfiber carbohydrate) lebih rendah 

dibandingkan rumput didaerah subtropis, hal ini menyebabkan 

tingkat kecernaan rumput-rumput tropis lebih rendah 

dibanding rumput subtropis yang akan berdampak pada total 

nutrien yang akan diterima oleh ternak dan akan menyebabkan 

protein mikrobial yang dihasilkan tidak optimal jumlahnya, 

padahal kita tahu bahwa sumber protein utama ternak 

ruminansia adalah protein mikrobial dari mikroba rumen yang 

telah mati. Sistem peternakan sapi di Indonesia masih berbasis 

peternakan rakyat yang umumnya diberi pakan berkualitas 

rendah dan jumlah hijauan yang tinggi.  

 Penerapan sistem pemberian  pakan ini akan  

menyebabkan tingkat kecernaan dalam sistem rumen rendah 

sehingga produktivitas ternak rendah. Kecernaan zat makanan 

dipengaruhi oleh komposisi makanan, kondisi hewan dan 

faktor pemberian makanan dan kecernaan dinyatakan dengan 

dasar bahan kering (McDonald, Edwards, and Greenhalgh, 

2002).  Pemberian pakan tunggal rumput belum mampu 

memenuhi kebutuhan nutrien baik bagi mikroba rumen 

maupun ternak itu sendiri, sehingga masih dibutuhkan bahan 

pakan lain sebagai pelengkap (Christiyanto, Soejono, Utomo, 

Hartadi, dan Widyobroto, 2005) karena itu pakan konsentrat 

juga diberikan sebagai pakan penguat untuk ruminansia.  

 Salah satu jenis rumput yang banyak digunakan oleh 

para peternak di Indonesia adalah rumput gajah (Pennisetum 

purpureum). Kandungan nutrisi rumput gajah segar umur 43 – 
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56 hari adalah Bahan Kering (BK) 16,90%, Abu 15,4%, 

Ekstrak Eter 2,3%, Serat Kasar (SK) 33,1% Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitrogen (BETN) 40,0%, Protein Kasar (PK) 9,1%, 

Protein Tercerna untuk sapi 5,7% dan Total Digestible 

Nutrient (TDN) untuk sapi 51% (Hartadi, Reksohadiprodjo 

dan Tillman, 1997),  Menurut Parakkasi (1999) bila bahan 

makanan sukar dicerna misalnya karena mengandung banyak 

lignin dan silika, maka relatif lebih banyak energi bahan 

makanan tersebut yang akan keluar melalui feses. Masih 

banyak jenis rumput lain yang digunakan oleh peternak 

Indonesia yang rata-rata kualitanya masih di bawah atau 

sebanding dengan kualitas rumput gajah, bahkan peternak 

Indonesia menggunakan limbah pertanian yang sangat minim 

kandungan nutrisinya, hal ini akan menyebabkan rendahnya 

produktifitas ternak ruminansia di Indonesia. 

 Sudah banyak teknologi serta usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan kandungan nutrisi ataupun meningkatkan 

kecernaan dari hijauan untuk pakan ruminansia, pada 

umumnya usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produksi 

ternak lewat pakan adalah meningkatkan kandungan nutrisi 

pakan dan hijauan, meningkatkan nilai kecernaan, dan 

meningkatkan kemampuan mikroba rumen untuk mencerna 

pakan yang diberikan dengan lebih baik. Cara yang dianggap 

efektif adalah memperbaiki kondisi rumen, meningkatkan 

kemampuan mikroba rumen untuk mencerna pakan, dan 

meningkatkan kandungan nutrisi pakan yang di berikan. 

Menurut Wahyuni, Muktiani dan Christiya (2014) proses 

pencernaan makanan dalam rumen terutama dilakukan oleh 

mikroba. Rumen membutuhkan kondisi optimum agar bakteri 

mampu melakukan aktivitas fermentasi dengan baik. Pada 

kondisi tersebut, kecernaan ransum yang dikonsumsi akan 
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meningkat baik kecernaan bahan kering maupun kecernaan 

bahan organik.  

 Menurut Nista, Natalia dan Taufik, (2007) kebutuhan 

pakan ternak dapat terpenuhi dengan pakan hijauan segar 

(sebagai pakan utama) dan konsentrat (sebagai pakan penguat) 

untuk berproduksi. Kedua jenis bahan tersebut dapat diukur 

jumlah pemberiannya sesuai dengan berat badan ternak dan 

produksi yang diharapkan. Namun kedua jenis pakan tersebut 

belum menjamin terpenuhinya unsur-unsur mikro berupa 

mineral, vitamin maupun asam amino tertentu yang tidak 

diperoleh ternak saat di alam bebas. Selain pakan utama dan 

pakan penguat, maka ternak yang dipelihara perlu memperoleh 

pakan tambahan atau pakan supplement, peternak pada 

umumnya menggunaan probiotik dan UMB (Urea Molasses 

Block) sebagai suplemen tambahan karena selain dapat 

meningkatkan nutrisi pakan dapat juga meningkatkan kualitas 

mikroba rumen sehingga dapat mencerna dengan lebih baik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah penggunaan UMB yang mengandung ragi tape 

mampu meningkatkan kecernaaan dan produksi gas dalam 

rumen? 

3. Bagaimana pengaruh pemberian suplemen UMB yang 

mengandung ragi tape terhadap produksi gas dan kecernaan 

pakan lengkap secara invitro? 

 

1.3 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 

suplementasi UMB dengan kandungan probiotik ragi tape 

yang berbeda terhadap produksi gas, kecernaan bahan kering 

(KcBK), kecernaan bahan organik KcBO, dan kecernaan serat 

kasar (KcSK) secara invitro. 

 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat untuk akademis dapat digunakan sebagai sumber 

refrensi untuk peneliyian selanjutnya 

2. Manfaat untuk masyarakat umum adalah untuk 

menginformasikan manfaat penggunaan UMB dengan 

penambahan ragi tape sebagai sumber probiotik terhadap 

produksi gas, KcBK, KcBO dan KcSK  

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Kualitas hijauan pakan yang diberikan untuk ternak 

ruminansia memiliki kualitas yang kurang bagus, rendahnya 

kecernaan yang dimilikinya akan sangat sulit untuk ternak 

ruminansia berproduksi secara optimal, walaupun sudah diberi 

pakan penguat berupa konentrat hal ini masih belum dapat 

memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan ternak ruminansia. 

Menurut Nista dkk. (2007) Kebutuhan pakan ternak dapat 
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terpenuhi dengan pakan hijauan segar (sebagai pakan utama) 

dan konsentrat (sebagai pakan penguat) untuk berproduksi. 

Kedua jenis bahan tersebut dapat diukur jumlah pemberiannya 

sesuai dengan berat badan ternak dan produksi yang 

diharapkan. Namun kedua jenis pakan tersebut belum 

menjamin terpenuhinya unsur-unsur mikro berupa mineral, 

vitamin maupun asam amino tertentu yang tidak diperoleh 

ternak saat di alam bebas.  

 Akibat yang ditimbulkan dari pakan yang kurang 

berkualitas yang memiliki imbangan nutrisi yang kurang baik 

dapat menyebabkan keadaan lingkungan didalam rumen 

menjadi kurang mendukung bagi fermentasi oleh  mikroba 

rumen, karena mikroba akan sulit mendapat nutrien dan energi 

yang diperlukan untuknya agar bisa mencerna secara optimal, 

sehingga tingkat kecernaan serat dan sinteis protein mikroba 

rumen akan tidak optimal bahkan rendah. Hal akan 

menyebabkan kebutuhan energi dan protein ternak tidak dapat 

terpenuhi dan akan menyebabkan performa produksi ternak 

ruminanssia menjadi rendah. Hal ini didukung juga oleh Uhi, 

Parakkasi dan Haryanto (2006) yang menyatakan bahwa 

mikroba rumen berpengaruh sangat besar terhadap status 

nutrisi ternak ruminansia karena selain mencerna pakan juga 

merupakan sumber zat nutrisi utama yaitu protein. 

 Diperlukan upaya untuk menciptakan kondisi 

lingkungan rumen yang mendukung bagi mikroba rumen agar 

dapat mencerna pakan yang diberikan secara optimal, 

sehingga kebutuhan nutrisi ternak ruminansia dapat terpenuhi. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah memberi pakan suplemen 

yang mampu menciptakan kondisi lingkungan yang 

mendukung bagi mikroba rumen seperti, penambahan ekstra 

mineral, NPN (Non  Protein Nitrogen), dan sumber energi 
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yang mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh mikroba rumen 

serta, dapat pula di beri DFM (Direct fed microorganism) atau 

probiotik agar dapat membantu mencerna pakan yang 

diberikan. Selain itu DFM atau probiotik akan menjadi sumber 

protein sel tunggal bagi ruminansia. Menurut Suryani, Zain, 

Jamarun, dan Ningrat, (2015) Penambahan DFM diharapkan 

dapat meningkatkan jumlah populasi mikroba rumen dan 

meningkatkan efisiensi fermentasi rumen. Urea molases  block 

(UMB) merupakan pakan tambahan yang biasa diberikan pada 

ternak saat hijauan yang diberikan memiliki kualitas dan 

palatabilitas yang rendah (Wahyudi, 2006) usaha 

memanfaatkan pakan serat disamping melalui pengolahan juga 

diikuti usaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroba 

rumen dengan pemberian suplemen tambahan. Salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan penambahan 

suplemen probiotik atau mikroba hidup (Mustangwa, Edward, 

Topps and  Peterson, 1992) 

 Berdasarkan uraian diatas untuk menciptakan kondisi 

rumen yang baik bagi mikroba diperlukan penambahan pakan 

suplemen yang memiliki kandungan mineral tinggi, sumber 

energi yang mudah dicerna, sumber NPN dan DFM atau 

probiotik, maka dari itu penggunaan UMB (Urea Molasses 

Block) dengan penambahan ragi tape sebagai sumber probiotik 

diharapkan mampu menjadi pakan suplemen yang 

menyediakan nitrisi yang mampu menciptakan kondisi rumen 

yang ideal bagi mikroba rumen, memberi tambahan nutrisis 

bagi ruminansia sekaligus menjadi sumber probiotik yang 

akan membantu mencerna pakan yang diberikan sehingga 

akan meningkatkan produktivitas ternak ruminansia. 
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Uji Kecernaan Invitro  

Uji KcBK, KcBO 

dan KcSK 

UMB 

UMPB 

Ragi 

Cairan 

Rumen 

Penambahan Pakan 

Konsentrat 
Kualitas Rumput jelek, 

PK rendah, lignin dan 

silka tinggi 

Kualitas Pakan Ruminansia di Indonesia rendah 

Pakan Lengkap Tetapi 

Kandungan Nutrisi 

belum terpenuhi, 

kekurangan mineral, 

Kondisi rumen 

kurang baik, 

Kecernaan dan 

Produksi gas. 

Produksi Gas Invitro 

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

 Suplementasi UMB yang mengandung ragi tape 

sebagai sumber probiotik dapat meningkatkan produksi gas, 

KcBK, KcBO dan KcSK pakan secara in vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ternak Ruminansia 

 Ruminansia adalah ternak yang memiliki 4 lambung 

yaitu rumen, retikulum omasum dan abomasum, sistem 

pencernaan utamanya adalah fermentatif yang dilakukan oleh 

berbagai macam mikroorganisme di dalam rumen (Darmono, 

1993). Sistem pencernaan pada sapi atau ruminansia lainnya 

agak rumit dibandingkan dengan hewan mamalia lainnya. 

Lambung sapi merupakan lambung yang kompleks terdiri dari 

empat bagian yaitu paling depan disebut rumen, kemudian 

retikulum, omasum dan terakhir disebut abomasum yang 

berhubungan dengan usus. Ruminansia berkembang untuk 

memfermentasikan makanannya dengan bantuan 

mikroorganisme (Ørskov, 2001). 

 Hijauan merupakan sumber pakan utama bagi 

ruminansia, jarang sekali kita menemukan pemberian 

konsentrat sebagai pakan tambahan di peternakan rakyat 

(Somanjaya, Rachmat, Rahmah, dan Dani, 2016) tetapi  

menurut Sutardi (1981) dalam Ramadhan (2013) menjelaskan 

bahwa perbandingan hijauan dengan konsentrat dalam ransum 

50% : 50% ternyata meningkatkan koefisien cerna pakan yang 

tertinggi pada sapi perah. Koefisien cerna tidak menyimpang 

terlalu jauh dan tetap dapat menghasilkan susu yang tinggi 

dengan tetap mempertahankan kadar lemak susu dalam batas - 

batas normal bila BK ransum disusun 60% hijauan : 40% 

konsentrat. Ruminansia mempunyai kemampuan untuk 

mencerna pakan sumber serat, hal ini dikarenakan dalam 

rumen terdapat bakteri, protozoa, dan fungi, dengan adanya 

mikroba tersebut, maka ternak ruminansia mempunyai 

kemampuan mencerna selulosa, hemiselulosa, pati dan 

karbohidrat secara fermentatif yang terjadi dalam rumen. 
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Proses fermentasi tersebut menjadikan ruminansia berbeda 

dengan monogastrik (Astuti, 2010).  

 Spesies bakteri selulolitik yang utama di dalam 

rumen adalah Ruminococcus albus, R. flavefacien, dan 

Bacteriodes succinogens. Populasi bakteri bervariasi 

tergantung dari jenis hijauan. Enzim yang bekerja dalam 

rumen hanya dapat mendegradasi beberapa komponen dinding 

sel, komponen keras dinding sel lainnya akan dicerna oleh 

bakteri (Caroline, Gross, and Spillman, 2003). Proses 

degradasi dan fermentasi serat melibatkan berbagai aktivitas, 

antara lain mekanis, enzimatis dan metabolis yang merupakan 

pengaruh interaksi antara mikroba dengan faktor-faktor 

lingkungan di dalam rumen. Proses pencernaan bahan organik 

pakan di dalam rumen yang menghasilkan asam lemak mudah 

terbang dan massa mikroba serta metabolisme nutrien di 

dalam jaringan tubuh ternak menjadi penting dalam 

menentukan arah produksi ternak yang diharapkan. Imbangan 

antara energi dan protein di dalam pakan masih merupakan 

pertimbangan yang harus diperhatikan, dengan memperhatikan 

pula sifat degradabilitasnya di dalam rumen (Haryanto dan 

Thalib, 2012). 

 Perbedaan kemampuan mikroba rumen dalam 

mencerna pakan turut menentukan efisiensi pemanfaatan 

energi yang ada di dalam pakan sebagai contoh, ternak kerbau 

mempunyai mikroba rumen dengan kemampuan mencerna 

pakan berserat yang lebih tinggi dibandingkan domba atau 

sapi. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya ragam mikroba 

yang berlainan antar spesies ternak. Pakan berkualitas rendah 

dengan nilai kecernaan rendah cenderung menghasilkan gas 

metana yang lebih tinggi. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

sebagian energi yang terkandung di dalam pakan akan 
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terbuang sebagai energi gas metana yang jumlahnya dapat 

bervariasi dari 2 – 15% dari energi yang ada di dalam pakan 

(Haryanto dan Thalib, 2009). 

 Pada ternak ruminansia, kandungan lemak dalam 

pakan disarankan tidak melebihi 5% karena kandungan lemak 

yang tinggi akan mempengaruhi aktivitas mikroba rumen yaitu 

menurunkan populasi mikroba pencerna serat (Haryanto, 

2012) 

2.2 Mikroba Rumen 

 Pada ternak ruminansia proses pencernaan dalam 

rumen sangat bergantung pada populasi dan jenis mikroba 

rumen. Pada dasarnya proses perombakan pakan adalah 

aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen (Suryani 

dkk., 2015) peningkatan populasi mikroba terutama bakteri 

dapat meningkatkan kecernaan pakan serat, selain itu juga 

merupakan sumber protein berkualitas tinggi bagi ternak 

ruminansia. Protein mikroba dapat menyumbangkan sampai 

90% kebutuhan asam amino, asam amino ini sangat konsisten 

dan sangat ideal untuk memenuhi kebutuhan ternak 

ruminansia (Suryani, Budiasa dan Astawa, 2014). 

 Asam lemak mudah terbang atau volatile fatty acids 

(VFA) merupakan produk utama fermentasi karbohidrat 

mikroba rumen. Produksi VFA mencerminkan fermentabilitas 

pakan dan merupakan sumber energi utama bagi ternak. VFA 

merupakan produk akhir dari fermentasi karbohidrat (Van 

Houtert, 1993 dalam Uhi dkk., 2006). Mikroba rumen 

berpengaruh sangat besar terhadap status nutrisi ternak 

ruminansia karena selain mencerna pakan juga merupakan 

sumber zat nutrisi utama yaitu protein (Uhi dkk., 2006) 

mikroba rumen akan menghidrolisis protein dan NPN  menjadi 



 

13 
 

peptida dan asam amino yang selanjutnya didegradasi menjadi 

amonia (NH3). Amonia ini dimanfaatkan oleh mikroba rumen 

sebagai sumber nitrogen utama untuk sintesis protein mikroba 

jika tersedia sumber energi yang mudah terfermentasi 

(Hindratiningrum, Bata dan Santosa, 2011) Arora (1995) 

menyatakan bahwa, pola fermentasi di dalam rumen sebagian 

besar melalui multiplikasi organisme-organisme pencerna 

serat kasar (mikrobia selulolitik) yang mencerna selulosa dan 

hemiselulosa (serat kasar). 

 Bakteri rumen banyak jenisnya dan populasinya 

berkisar antara 10
9
-10

12
 sel /ml isi rumen (Stewart, 1991 dalam 

Uhi dkk., 2006) populasi protozoa, salah satu jenis mikroba 

yang hidup di dalam rumen, berkisar antara 105-106 sel/ml 

cairan rumen (Ogimoto & Imai, 1981 dalam Uhi dkk., 2006), 

dan sangat tergantung pada jenis ransum yang dikonsumsi. 

Protozoa biasanya memberikan kontribusi sekitar 40% dari 

total nitrogen mikroba rumen. Walaupun populasinya hanya 

setengah dari populasi bakteri yang ada dalam rumen, tetapi 

biomassanya jauh lebih besar yaitu mencapai 50% dari total 

biomassa seluruh mikroba rumen (Jouany, 1991 dalam Uhi 

dkk., 2006). 

2.3 Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

 Rumput gajah merupakan salah satu jenis rumput 

yang paling sering digunakan untuk pakan ruminansia karena 

dianggap sebagai rumput yang memiliki kualitas unggul 

menurut Prasetya (2004) sapi perah apabila diberi pakan 

rumput lapang saja kurang dalam kecukupan nutrien, untuk itu 

pada daerah sentra sapi perah para peternak yang memiliki 

skala usaha ternak banyak, untuk mencukupi kebutuhan pakan 
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hijauan salah satu alternatif adalah menanam rumput unggul 

yaitu rumput gajah (Pennisetum purpereum). 

 Rumput gajah dipanen sebaiknya pada umur 50 – 60 

hari setelah tanam, dan dipotong selanjutnya setiap 40 hari 

sekali pada musim hujan dan 60 hari sekali pada musim 

kemarau kemudian segera dilakukan pemupukan setelah 

dipotong (Anonim., 1996). Menurut Hartadi et al, (1997) 

kandungan nutrisi rumput gajah segar umur 43 – 56 hari 

adalah Bahan Kering BK 16,90%, Abu 15,4%, Ekstrak Eter 

2,3%, Serat Kasar (SK) 33,1% Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

(BETN) 40,0%, Protein Kasar (PK) 9,1%, Protein Tercerna 

untuk sapi 5,7% dan Total Digestible Nutrient (TDN) untuk 

sapi 51%.  

 Rumput Gajah adalah salah satu jenis rumput unggul 

yang sekarang banyak ditanam oleh para peternak. Rumput ini 

memiliki kandungan bahan kering (BK) 21%, protein kasar 

(PK) 9,6%, lemak kasar (LK) 1,9%, Total Digestible Nutrient 

(TDN) 52,4% (Siregar, 2003). 

2.4 Pakan Konsentrat. 

 Pemberian pakan tunggal rumput belum mampu 

memenuhi kebutuhan nutrien baik bagi mikroba rumen 

maupun ternak itu sendiri, sehingga masih dibutuhkan bahan 

pakan lain sebagai pelengkap (Christiyanto dkk., 2005). 

Pemberian konsentrat yang mengandung protein tinggi mampu 

mengaktifkan mikroba rumen sehingga meningkatkan 

deaminasi dan akhirnya meningkatkan kecernaan pakan 

(Wahyuni dkk., 2014). 
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2.5 Urea Molasses  Block (UMB) 

 Suplementasi merupakan salah satu usaha 

peningkatan produktivitas ternak dengan melakukan 

penambahan bahan di dalam pakan. Pemberian konsentrat dan 

perlakuan suplementasi adalah salah satu upaya 

menyeimbangkan degradasi karbohidrat dengan degradasi 

protein (Wahyuni dkk., 2014) UMB merupakan pakan 

tambahan (suplemen) untuk ternak ruminansia, berbentuk 

padat yang kaya dengan zat-zat makanan. Bahan pembuat 

UMB adalah Urea, molases, mineral dan bahan-bahan lainnya 

yang memiliki kandungan protein dan mineral yang baik. Urea 

Molasses Block sebagai suplemen, menyediakan nutrisi 

esensial pada ternak seperti protein, energi, dan mineral yang 

biasanya defisien pada hijauan (Nista dkk., 2007). Urea 

molasses block (UMB) merupakan pakan tambahan yang biasa 

diberikan pada ternak saat hijauan yang diberikan memiliki 

kualitas dan palatabilitas yang rendah (Wahyudi, 2006) usaha 

memanfaatkan pakan serat disamping melalui pengolahan juga 

diikuti usaha untuk mengoptimalkan pertumbuhan mikroba 

rumen dengan pemberian suplemen tambahan. Salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan penambahan 

suplemen probiotik atau mikroba hidup (Mustangwa et al., 

1992) 

 Tingginya palatabilitas UMB bagi ternak ruminansia 

mendorong praktisi bidang nutrisi untuk meningkatkan 

efektivitas UMB dengan menambahkan mineral, sehingga 

dikenal urea mineral molases block (UMMB) dan juga 

menambahkan enzim atau probiotik pada UMB sehingga 

menjadi  UMBzim atau UMMPB. Urea molasses probiotic 

block (UMPB), adalah UMB yang telah ditambahkan 

probiotik selulolitik. Keberadaan  probiotik selulolitik di 
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dalamnya diharapkan dapat meningkatkan  peran UMMB 

dalam memperbaiki sistem fermentasi rumen dimana pada 

muara akhirnya akan meningkatkan produksi dan kualitas hasil 

ternak (Wahyudi, 2006) 

 Menurut Wahyudi (2006) Sapi perah sebelum diberi 

probiotik selulolitik dalam bentuk urea molasses probiotic 

block (UMPB), mengkonsumsi hijauan rata-rata 14,75 ± 0,59 

kg/ekor/hr. Namun setelah diberikan UMMPB konsumsi 

hijauan meningkat menjadi 15,10 ± 0,55 kg/ekor/hr, atau 

meningkat sebesar 2,37%. Peningkatan jumlah konsumsi 

hijauan pakan tersebut dapat disebabkan oleh karena 2 faktor. 

Pertama, karena adanya introduksi bakteri selulolitik yang 

menyebabkan peningkatan kecernaan serat kasar. Kedua, 

disebabkan karena terjadi perbaikan media untuk pertumbuhan 

mikroba rumen karena adanya urea, molasses, dan mineral. 

Kedua faktor tersebut menyebabkan kondisi ekologis rumen 

menjadi lebih stabil, sehingga meningkatkan kecernaan serat 

kasar pakan.  

 Menurut Wadhwa and Bakshi (2014) UMB memiliki 

perpaduan energi, protein mineral dan mineral yang sangat 

baik, yang dapat meningkatkan efisiensi dutrisi dengaan 

kualitas pakan yang rendah. Penggunaan urea molasses block 

(UMB) pada sapi perah laktasi terhadap produksi dan kualitas 

susu pada peternakan skala kecil dan diperoleh hasil bahwa 

UMB mampu meningkatkanproduksi dan kualitas susu, 

sehingga direkomendasikan penggunaannya 

untukmeningkatkan produktifitas sapi perah periode laktasi 

(Wahyudi, 2006) Pemberian suplemen pakan seperti urea 

molasses block (UMB) merupakan salah satu cara untuk 

menambahkan zat nutrisi pada ternak untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisinya. UMB bisa digunakan sebagai pakan 
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suplemen untuk ternak ruminansia dengan kandungan urea 

yang tepat dalam meningkatkan konsentrasi ammonia dalam 

rumen (Firsoni dan Ansori, 2015) 

2.5.1 Urea 

 Pupuk urea adalah pupuk buatan hasil persenyawaan 

NH4 (amonia) dengan CO2.Bahan dasarnya biasanya berupa 

gas alam. Kandungan N total berkisar antara 45 – 46 %. Urea 

merupakan pupuk dasar utama yang diberikan pada tanaman. 

Nitrogen yang dikandungnya dilepas dalam bentuk amonia 

dan sebagian bereaksi dengan tanah membentuk nitrat dan 

nitrit (Pasaribu, Hasyim dan Winata, 2012) urea dengan rumus 

molekul CO(NH2)2 banyak digunakan dalam ransum ternak 

ruminansia karena mudah diperoleh, harganya murah dan 

sedikit efek keracunan yang diakibatkannya dibandingkan 

dengan biuret. Secara fisik urea berbentuk kristal padat 

berwarna putih dan higroskopis, urea (0,4 – 2%) sering 

ditambahkan dalam ransum sebagai suplemen untuk 

meningkatkan kadar protein kasar ransum, proses ini mampu 

meningkatkan kecernaan bahan kering dan meningkatkan 

kadar proteinnya. Pengaruh urea dalam pakan mampu 

meningkatkan kecernaan bahan kering, amonia rumen dan 

populasi bakteri rumen, sekalipun urea mampu meningkatkan 

kadar protein kasar ransum, namun penggunaan protein murni 

asal sumber protein pakan tetap memiliki nilai hayati yang 

lebih tinggi. Penggunaan urea dalam pakan baik melalui 

proses amoniasi maupun sebagai suplemen perlu diimbangi 

dengan sumber energi yang mudah difermentasi guna 

mendukung proses fermentasi di dalam rumen (Puastuti,  

2010)  
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 Proses amoniasi dengan menggunakan urea lebih 

mudah, murah dan lebih aman dibandingkan proses alkali 

lainnya dan dapat meningkatkan kadar N (nitrogen) untuk 

mensuplai kebutuhan bagi mikroba rumen (Van Soest, 2006). 

menurut Parakkasi (1999) mikroba rumen sanggup 

mensintesis sel proteinnya dari NPN. Satu kg urea yang 

mengandung N 45% akan setara dengan 2,81 kg potein kasar 

bila N-urea tersebut dikonversi secara sempurna menjadi 

protein yang berguna oleh mikroba rumen.  

 Menurur Parakkasi, (1999) urea memiliki batasan 

dalam penggunaanya salah satu faktor pembatas dalam 

penggunaan urea adalah karena kecepatan perubahannya 

menjadi NH3 4 kali lebih cepat dari pada kecepatan 

penggunaan NH3 menjadi sel mikroba, jangan menggunakan 

urea (NPN) melebihi 1/3 bagian atau 33% dari seluruh 

kebutuhan N untuk ransum finish atau ¼ bagian dari ransum 

pertumbuhan, jangan menggunakan urea lebih dari 1% dari 

ransum atau 5% dari biji-bijian.  

 Penggunaan urea dalam pakan baik melalui proses 

amoniasi maupun sebagai suplemen dapat meningkatkan 

kecernaan bahan kering dan meningkatkan kadar proteinnya. 

Penggunaan urea dalam pakan perlu diimbangi dengan 

pemberian sumber energi yang fermentabel guna mendukung 

daya fermentasi di dalam rumen (Puastuti, 2010)  

2.5.2 Molasses  

 Molasses adalah hasil samping yang diperoleh dari 

tahap pemisahan kristal gula. Hasil samping ini cukup 

berpotensi karena masih mengandung gula sekitar 50 % - 60 

% selain sejumlah asam amino (Sulistianto, 2007) molasses 

adalah hasil sisa industri gula yang komposisi kimianya 
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bervariasi bergantung pada jenis tanah tempat tebu ditanam, 

varietas tebu, jenis dan jumlah pupuk yang diberikan, 

teknologi pembuatan gula, dan efisiensi pabrik (Hogan, 1993) 

untuk menginkorporasikan amonia ke dalam tubuh mikroba 

guna disintesis menjadi protein tubuhnya dibutuhkan energi, 

sehingga apabila mikroba rumen kekurangan energi maka 

daya menyerap amonianya menjadi terbatas dan berakibat 

terakumulasinya amonia di cairan rumen (Jayanegara, 

Tjakradidjaja dan Sutardi, 2006). 

 Penambahan molasses akan meningkatkan daya 

cerna, karena molasses merupakan sumber karbohidrat mudah 

larut dan banyak energi yang tersedia yang mampu 

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dengan cepat 

dan asam keto yang terbentuk semakin banyak, bila sumber N 

juga tersedia. Oleh karena kandungan molases dan bungkil 

kedelai SPM lebih rendah dibandingkan dengan UMB yaitu 

sebesar 10% dan 3%, sedangkan UMMB sebesar 29% dan 

17% (Batan, 2017). 

 Keterbatasan utama dari molasses adalah kandungan 

nitrogennya rendah. Urea merupakan salah satu sumber 

nitrogen bukan protein (NPN) termurah, mudah didapat dan 

semua peternak mengenalnya serta aman bagi ternak, yang 

mampu melengkapi molasses untuk meningkatkan nilai 

gizinya (Siti dkk., 2012)  

2.5.3 Bahan Pengisi 

 Bahan pengisi merupakan sumber energi dan protein. 

Bahan - bahan ini ditambahkan agar dapat meningkatkan 

kandungan zat-zat makanan UMB dan untuk menjadikan 

UMPB menjadi bentuk padatan yang baik dan kompak. 

Bahan-bahan pengisi ini dapat berupa : dedak padi, dedak 
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gandum (Pollard), bungkil kelapa, bungkil biji kapuk, bungkil 

kedelai, ampas tapioka (onggok), ampas tebu dan sebagainya. 

Sebagai bahan pengisi dalam pembuatan UMMB, dapat dipilih 

diantara bahanbahan tersebut yang murah dan mudah 

diperoleh (Nista dkk., 2007). 

2.3.4 Bahan Pengeras 

 Penambahan bahan pengeras dimaksudkan untuk 

menghasilkan UMB yang keras. bahan-bahan ini diantaranya 

juga mengandung mineral terutama kalsium (Ca) yang cukup 

tinggi. Dapat dipakai sebagai bahan pengeras, antara lain 

adalah: tepung batu kapur, bentonite, semen atau bahan-bahan 

kimia misalnya : MgO, CaO dan CaCO3 (Nista dkk., 2007). 

2.3.5 Mineral 

 Mineral merupakan yang penting dalam pembuatan 

UMB adapun mineral yang pada umumnya digunakan berupa : 

Tepung kerang, tepung tulang, Lactomineral, dolomit, kapur 

bangunan dan garam dapur (Nacl) dari bahan yang digunakan 

tersebut dapat mensuplai kebutuhan mineral untuk ternak. 

Untuk meningkatkan palatabilitas (selera makan), dapat 

membatasi konsumsi pakan yang berlebihan dan harganya 

murah (Nista dkk., 2007). 

 Mineral sangat diperlukan oleh tubuh dalam proses 

kehidupan. Hal ini karena mineral berfungsi sebagai 

katalisator untuk mengaktifkan kerja enzim, menjaga 

keseimbangan asam-basa, menjaga keseimbangan membran 

sel, dan ikut berperan dalam aktivitas mikroba rumen selama 

fermentasi di dalam rumen (Fahtul dan Wajizah, 2010). 

menyatakan bahwa fungsi utama mineral pada ruminansia, 

yaitu mempengaruhi simbiotik mikroflora di saluran 
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pencernaan (Georgievskii et al. 1982 dalam Fahtul dan  

Wajizah, 2010) bagi ternak ruminansia, mineral selain 

digunakan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri juga 

digunakan untuk mendukung dan memasok kebutuhan 

mikroba rumen. Apabila terjadi defisiensi salah satu mineral 

maka aktifitas fermentasi mikroba tidak berlangsung optimum 

sehingga akan berdampak pada menurunnya produktivitas 

ternak (McDonall et al., 2002). 

2.6 Probiotik 

 Probiotik merupakan pakan aditif berupa mikroba 

hidup yang dapat memberikan efek positif terhadap ternak 

melalui peningkatan fungsi mikroba rumen. Probiotik yang 

umum digunakan pada ternak dibagi menjadi 2 kelompok 

yaitu, yang berasal dari bakteri dan fungi. Bakteri yang umum 

digunakan sebagai probiotik pada ternak berasal dari genus 

Bacillus, Bifidobacterium, Lactobacillus dan Streptococcus. 

Sementara itu, fungi yang umum digunakan adalah A.oryzae 

dan S. cerevisiae (Astuti dkk., 2007) mikroba tersebut dapat 

digunakan sebagai probiotik baik dalam bentuk tunggal 

maupun kombinasi beberapa spesies (Astuti dkk., 2007). 

 Penggunaan probiotik, suatu produk yang 

mengandung satu atau campuran berbagai macam 

mikroorganisme yang berfungsi sebagai pencerna serat dalam 

pakan dan dapat berinteraksi positif dengan mikroba rumen 

ternak target (Fuller 1997  dalam Hau, Nenobais, Nulik dan 

Katipana, 2001) 

 Hau dkk. (2005) menyatakan bahwa dengan 

penambahan probiotik bioplus dinding sel bahan pakan yang 

sulit dicerna karena adanya ikatan ligno-selulosa telah 

terdegradasi oleh bakteri selulotik dan fungi, sehingga zat-zat 
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makanan khususnya sumber N yang ada dalam ikatan serat 

bahan paka akan terlepas dan dapat dicerna secara maksimal 

yang ditandai dengan meningkatnya N-NH3 rumen. 

 Sudah banyak penelitian tentang perkembangan 

penggunaan DFM pada ternak ruminansia beberapa dijelaskan 

oleh Suryani dkk. (2015) dalam table berikut : 

Tabel 1. Perkembangan penelitian suplementasi DFM S. 

cerevisiae pada ternak ruminansia. 

N

o 

Peneliti Strain Dosis Ternak Efek 

1 Arramb

el and 

Kert 

(1990) 

S. 

cereivisiae 

90 

g/hari 

Sapi 

perah 

Tidak memberikan 

efek yang signifian 

tehadap kecernaan 

protein, ADF dan 

NDF antar perlakuan 

2 Wiliam 

et al. 

(1991) 

S. cerevisiae 

ditambah 

medium 

pertumbuhan 

10 

g/hari 

Sapi 

perah 

Meningkatkan bahan 

ecernaan bahan kering 

dan produki susu 

3 Yoon 

and 

Stern 

(1995) 

S. cerevisiae 

dan A. 

Orizae 

57 

g/hari 

Sapi 

perah 

Meningatkan 

kecernaan bahan 

organik dan protein 

4 Inal et al 

(2010) 

S. cerevisiae 4 g/hari Domba Meningkatkan 

konsentrasi asetat dan 

propionate. 

(Suryani dkk., 2015) 

2.7 Ragi Tape 

 Ragi (yeast) merupakan fungi yang tidak mempunyai 

kemampuan membentuk miselium dan pada tahap tertentu 

dalam siklus kehidupannya berbentuk sel-sel tunggal yang 

bereproduksi dengan tunas (budding) atau pembelahan 

(fission). Ragi merupakan organisme fakultatif yang 
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mempunyai kemampuan menghasilkan energi dari senyawa 

organik dalam kondisi aerob maupun anaerob sehingga ragi 

dapat tumbuh dalam kondisi ekologi yang berbeda (Wina, 

1999). ragi tape yang mengandung S. cereviceae dapat 

meningkatkan kecernaan serat kasar (Budiansyah, 2010) ragi 

tape adalah nama merek kultur S. cereviseae yang diproduksi 

secara lokal dengan memfermentasi merek padi dengan S. 

cereviseae (Bidura, Warmadewi, Candrawati, Aryani, Utami, 

Partama, dan Astuti, 2009) 

 Ragi tape adalah salah satu jenis mikroorganisme 

starter yang biasa digunakan dalam pembuatan tape. Jenis 

mikroorganisme yang terdapat ragi tape terdiri dari jenis 

kapang antara lain adalah R. orizae, R stolonifer, A. orizae, A 

niger, M. cornoloides, M javanicus, M rouxii, M dubois, 

Fusarium sp dan A. rouxii, dan dari jenis khamir antara lain S. 

cereviceae, C. parapsilosis, C mycoderma, H.suppeliculosa, H 

amonola, E. chodato dan E fibuinger (Saono 1974 dalam 

Budiansyah, 2010). 

 S. cerevisiae kemungkinan juga mempunyai 

kemampuan untuk menggunakan oksigen di dalam rumen 

sehingga membantu terciptanya suasana di dalam rumen 

menjadi anacrob (oksigen menjadi sangat sedikit) dan hat ini 

dapat menstimulir pertumbuhan mikroba rumen secara 

optimum (Wina, 2005) menurut Suryani dkk. (2015) S. 

cereviciae dapat mempercepat pembentukan mikroba pada 

ternak yang baru lahir, meningatkan keernaan serat, 

meningkatkan pemanfaatan asam laktat dan mampu 

menghilangkan oksigen. 

  Penelitian tentang S. cerevisiae sebagai probiotik 

dan imunostimulan telah banyak dilakukan namun masih terus 

diteliti untuk peningkatan produksi dan kesehatan ternak . 
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Penampilan bobot badan ternak setelah mengkonsumsi S. 

cerevisiae menunjukkan hasil yang positif sebagai probiotik 

(Ahmad, 2005) 

 Proses pemecahan serat kasar oleh S. cereviciae 

dijelakan oleh Suryani dkk. (2015) dalam gambar 2. 

 

Gambar 2: Proses S. sereviciae memecah serat (Suryani dkk., 

2015) 

Gambar diatas menunjukkan ragi tape khususnya S. 

cereviciae akan membentuk koloni pada dinding sel dari 

pakan yang diberikan, setelah koloni terbentuk S. cereviciae 

akan memecah dinding sel dan membuat selolosa dan 

hemiselulosa menjadi terbuka, setelah itu bakteri selulolitik, 

hemiselulolitik, dan mikroflora serta mikroba rumen yang 

lainnya akan langsung menyerang hemiselulosa dan selulosa 

serta isi dari sel pakan yang tidak telindungi, sehingga 

kecernaan serat akan menjadi lebih optimal. 

 

2.8 Sintesis protein mikroba rumen 

 Sintesis protein mikrobia sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan prekursor NH3 dan ketersediaan energy hasil 

fermentasi. Aktivitas proteolitik isi rumen tergantung dari 
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biomas mikroba yang berhubungan langsung dengan 

ketersediaan nutrien atau kecernaan (Widyobroto dkk., 2007) 

pemanfaatan ammonia untuk sintesis protein mikroba 

dipengaruhi oleh ketersediaan energi pakan, beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa 35-78% N mikroba berasal 

dari amonia, apabila pakan terdiri dari material yang mudah 

terfermentasi maka 80-85% N-amonia di dalam rumen 

digunakan untuk sintesis protein mikroba, namun apabila 

pakan sangat sulit difermentasi, maka hanya 45-55% N-

amonia di dalam rumen yang dapat digunakan untuk sintesis 

protein mikroba rumen (Soeharsono et al., 2005). 

 Enam puluh hingga 80% dari total protein yang 

dibutuhkan oleh ternak ruminansia berasal dari protein 

mikroba rumen (PMR); bahkan NRC, (2000) memperkirakan 

bahwa PMR dapat memasok hampir 100% kebutuhan ternak 

dengan tingkat produksi (susu atau laju pertambahan bobot 

hidup) menengah. Peningkatan produksi PMR akan 

berpengaruh positif terhadap tingkat produksi ternak (Millik, 

2006). 

2.9 Produksi Gas  

Gas yang dihasilkan menunjukkan terjadinya proses 

fermentasi pakan oleh mikroba di dalam rumen yaitu hidrolisis 

karbohidrat menjadi monosakarida dan disakarida yang 

kemudian difermentasi menjadi asam lemak terbang (VFA), 

terutama asam asetat, propionat dan butirat serta gas berupa 

gas metan (CH4) dan CO2 (Mc Donald et al., 2002).  

Menurut Arora (1989) produksi gas dapat memberi 

gambaran banyaknya bahan organik yang dapat dicerna. 

Semakin lama pakan berada di dalam rumen maka semakin 
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berkurang zat nutrisi yang dapat diubah menjadi gas, sehingga 

laju degradasi untuk produksi gas menjadi semakin menurun. 

Produksi gas total semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya waktu inkubasi (48 jam). Peningkatan produksi 

gas berjalan linier pada inkubasi 4 sampai 12 jam dan berjalan 

melambat pada inkubasi 24 ke 48 jam.  

2.10 Teknik In-vitro 

 Harfiah (2007) menyatakan, proses penentuan 

kecernaan pakan pada ternak ruminansia dapat dilakukan 

dengan 3 metode yaitu in vivo, in sacco maupun in vitro. 

Metode kecernaan in vivo adalah metode kecernaan yang 

dapat ditentukan dengan menggunakan ternak secara langsung.  

 Mulyawati (2009) dan Sudirman (2013) dalam 

Aprianto dkk. (2016) menyatakan metode kecernaan in vitro 

merupakan metode pengukuran kecernaan suatu bahan pakan 

yang dilakukan di laboratorium dengan meniru proses 

terjadinya kecernaan pakan didalam saluran pencernaan ternak 

ruminansia. Secara tidak langsung kita dapat mengamati 

kegiatan yang terjadi didalam rumen dengan cara in vitro. 

Faktor yang mempengaruhi kecernaan in vitro antara lain 

pencampuran pakan, cairan rumen, pengontrolan temperatur, 

larutan penyangga (saliva buatan), variasi waktu dan metode 

analisis. 

2.11 Kecernaan  

 Kecernaan merupakan suatu rangkaian proses yang 

terjadi dalam alat pencernaan sampai terjadinya penyerapan. 

Uji kecernaan dibutuhkan untuk menentukan potensi pakan 

yang dapat dimanfaatkan oleh ternak (Wahyuni dkk., 2014) 

beberapa hal yang mempengaruhi kecernaan bahan pakan 
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antara lain komposisi kimia bahan pakan, komposisi ransum, 

bentuk fisik ransum, tingkat pemberian pakan dan faktor 

internal ternak (McDonald et al., 2010). 

 Keberhasilan suatu produk fermentasi secara nyata 

dapat ditentukan melalui kecernaan. Prinsip penentuan 

kecernaan zat-zat makanan adalah menghitung banyaknya zat-

zat makanan yang dikonsumsi dikurangi dengan banyaknya 

zat makanan yang dikeluarkan melalui feses. Kegunaan 

penentuan kecernaan adalah untuk mendapatkan nilai bahan 

makanan secara kasar sebab hanya bahan makanan yang dapat 

dicerna yang dapat diserap oleh tubuh. Kecernaan suatu bahan 

pakan merupakan pencerminan dari tinggi rendahnya nilai 

manfaat dari bahan pakan tersebut. Apabila kecernaannya 

rendah maka nilai manfaatnya rendah pula sebaliknya apabila 

kecernaannya tinggi maka nilai manfaatnya tinggi pula 

(Sukaryana dkk., 2011) 

 Kecernaan bahan kering merupakan bagian dari 

bahan kering dalam pakan yang dicerna oleh hewan pada 

tingkat konsumsi pakan tertentu. Kecernaan pakan pada ternak 

ruminansia sangat erat hubungannya dengan jumlah dan 

aktivitas mikroba dalam rumen dan daya tampung rumen 

(Aprianto, 2016). 

 Menurut Anitasari (2010) dan Tilman et al. (1991) 

dalam Aprianto (2016) kecernaan bahan kering yang tinggi 

pada ternak ruminansia menunjukkan tingginya zat nutrisi 

yang dicerna oleh mikroba rumen. Rendahnya kecernaan 

bahan kering yang diperoleh diduga disebabkan oleh beberapa 

faktor antara lain jenis pakan, komposisi ransum, jumlah 

mikroba maupun umur sapi. 

 Kecernaan bahan organik didalam saluran pencernaan 

ternak meliputi kecernaan zatzat makanan yang berupa 
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komponen bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak 

dan vitamin. Faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan 

organik adalah kandungan serat kasar dan mineral dari bahan 

pakan. Kecernaan bahan organik sangat erat kaitannya dengan 

kecernaan bahan kering, karena sebagian dari bahan kering 

terdiri atas bahan organik dan anorganik (Aprianto, 2016) 
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BAB III 

 MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Pengambilan  cairan rumen dilakukan di Laboratorium Lapang 

Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 

2018. 

3.2.  Materi Penelitian 

Materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah UMB yang mengandung ragi tape sebagai sumber 

probiotik yang dibuat menggunakan metode dingin yang diberi 

penambahan ragi tape dengan konsentrasi yang berbeda.  

3.2.1.  Bahan Penelitian 

 Bahan baku yang akan digunakan untuk pembuatan 

UMB dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Bahan baku UMB 

No Bahan Jumlah (%) 

1 Urea 10 

2 Polard 28 

3 Molasses 40 

6 Garam dapur 5 

7 Semen 12 

8 Campuran Mineral 5 

9 Ragi tape 2%, 4% , dan 6% 

(Ghebrehiwet, Wangdi and Ibrahim. 1994)  
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 Rumput gajah umur 40 hari dari laboratorium lapang 

Sumber Sekar.  

 Konsentrat dari KOP SAE Pujon dengan kandungan 

protein sekitar 17,08%. 

Cairan rumen diambil dari sapi PFH berfistula yang 

berada di laboratorium lapang Sumber Sekar. 

 Bahan kimia yang digunakan untuk analisis 

kandungan nutrien pakan dan UMB yang terdiri dari 

pengujian, BK, PK, SK, dan Abu tertera pada Lampiran 1-5. 

 Bahan kimia yang digunakan untuk analisis produksi 

gas serta degradabilitas pakan tertera pada lampiran 7-9 

3.2.2. Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain: 

 Alat yang digunakan dalam proses pembuatan UMB 

antara lain : Baskom, Pengaduk, sarung tangan, timbangan, 

plastik dan cetakan. 

 Alat yang digunakan untuk analisis kandungan 

nutrien pakan dan UMB yang terdiri dari pengujian BKU, BK, 

PK, SK dan Abu tertera pada Lampiran 1–5. 

 Alat yang digunakan untuk anilisis produksi gas, 

KcBK, KcBO dan KcSK tertera pada pada lampiran 7-9. 

3.3. Metode Peneltian 

Metode yang digunakan adalah percobaan dalam 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4x3, yang terdiri 4 

perlakuan dan 3 ulangan, sehingga terdapat 12 unit percobaan, 

perlakuan yang diuji adalah penggunaan suplemen UMB yang 

mengandung ragi tape berbeda yaitu : 

P0 : Rumpur gajah 50% (250 mg) + Konsentrat 50% (250 

mg) + 10% UMB sesuai formulasi Ghebrehiwet dkk, 

(1994)  
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P1 : Rumpur gajah 50% (250 mg) + Konsentrat 50% (250 

mg) + 10% (50 mg) UMB yang mengandung ragi 

tape 2%   

P2 : Rumpur gajah 50% (250 mg) + Konsentrat 50% (250 

mg) + 10% (50 mg) UMB yang mengandung ragi 

tape 4%   

P3 : Rumpur gajah 50% (250 mg) + Konsentrat 50% (250 

mg) + 10% (50 mg) UMB yang mengandung ragi 

tape 6%   

3.4. Prosedur Penelitian 

3.4.1  Pembuatan UMB 

  UMB akan dibuat dengan metode dingin sesuai 

Ghebrehiwet dkk. (1994), bahan di bagi menjadi 2 kelompok 

makro dan mikro, bahan-bahan mikro di campur terlebih 

dahulu (campuran 1) kemudian bahan-bahan makro dicampur 

(Campuran 2), setelah itu campuran 1 dan campuran 2 

dihomogenkan Campuran 3. Campuran 3 ditambah dengan 

ragi tape konsentrasi 0%, 2%, 4% dan 6%. Campuran dicetak 

dan dipadatkan kemudian dijemur di bawah matahari langsung 

selama 3 hari. 

3.4.2 Uji kadar BK, BO, PK, dan SK 

  UMB yang sudah jadi kemudian akan dianalisa 

kandungan BK, BO, PK dan SK. Hal yang sama dilakukan 

pada rumput gajah dan konsentrat 

3.4.3 Pengambilan cairan Rumen 

 Isi termos sampai penuh dengan air hangat 50-70
0 

C, 

kemudian dibuang 1/3 bagian air dan ditambahkan air dingin 

sampai air didalam termos bersuhu 39
0 

C. Cairan rumen 
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diambil dari sapi jenis PFH berfistula pagi hari sebelum sapi 

diberi makan, kemudian dimasukan ke dalam termos yang 

sebelumnya telah dibuang airnya kemudian ditutup rapat dan 

dibawa ke laboratorium untuk kepentingan anilasa selanjutnya. 

(Manke and steingass, 1988). 

3.4.4  Uji Kecernaan In vitro 

1. Tahap Persiapan 

 Dipersiapkan seluruh alat dan bahan (terera pada 

lampiran 7). 

 Diberi kode sesuai keinginanan untuk mempermudah 

recording data. 

 Dipasang penjepit pada ujung syringe. 

 Dioleskan vaselin pada piston. 

2. Tahap Penimbangan dan Pemasukan Sample Kedalam 

Syring 

 Ditimbang UMB ragi tape dan pakan sesuai perlakuan. 

 Dimasukan kedalam syringe dengan hati-hati, jangan 

sampai mengotori didnding syringe bagian dalam. 

 Dipasang piston pada syringe dengan hati-hati, jangan 

sampai pakan tersembur keluar. 

 Di inkubasi dengan suhu 37-40℃ selama ± 1 jam atau 

sampai suhu sampel sesuai dengan suhu cairan rumen. 

3. Tahap pelaksannan 

 Perisapan larutan buffer sesuai dengan lampiran 7 

 Pengambilan cairan rumen sesuai dengan Manke and 

Steingass (1988). 

 Pencampuran larutan buffer dengan cairan rumen 

sesuai formulasi Makkar et al. (1995) (Larutan a) 

 Dimasukan larutan larutan a kedalam syring yang 

berisi sampel, kemudian di inkubasi diwaterbath 

selama 48 jam 
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 Diamati produksi gas setiap jam ke 2, 4, 6, 8,12, 

24,36 dan 48. 

 Dibuang gas ketika sudah hampir memenuhi syringe. 

4. Tahap Pemanenan  

 Setelah Inkubasi jam ke 48 jam syringe diangkat dan 

direndam kedalam air bersuhu 4℃ untuk membunuh 

mikroba rumen  

 Dilanjutkan Uji KcBK, KcBO dan KcSK sesuai 

Lampiran 8 dan Lampiran 9. 

 

3.5. Variabel penelitian 

 UMB Probiotik diujikan pada pakan standar berupa 

rumput gajah usia ± 45 hari + konsentrat standar KUD dengan 

perbandingan BK rumput gajah dan konsentrat 1:1 variabel 

yang di uji meliputi : 

1. Produksi gas (Selama 48 jam) 

2. KcBK dalam rumen (residu produksi gas inkubasi 48 

jam) 

3. KcBO dalam rumen (residu produksi gas inkubasi 48 

jam) 

4. KcSK dalam rumen (residu produksi gas inkubasi 48 

jam) 
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Persiapan Alat dan Bahan 

Sumber energi : 

Molasses (40 %) 

Bahan Pengisi : 

Polard (28%) 
Sumber NPN : 

Urea (10%) 

Bahan Pengeras dan 

sumber mineral : 

Semen (12%) 

Palatabilitas dan 

sumber mineral : 
Garam (5%) 

Sumber Probiotik ragi 

tape 

P0: 0% 

P1; 2 % 

P2; 4% 

P3; 6% 
vPenimbangan Bahan Baku 

Dijemur dibawah matahari langsung 

Pencampuran Bahan Baku 

Dicetak dan press 

UMBP0 (10% Ragi Tape 

Uji KcBK, KcBO dan KcSK Uji Produksi Gas Invitro 

10% UMBP0 + 50% 

Rumput Gajah + 50% 

Konsentrat 

UMBP3 (+6% Ragi Tape UMBP2 (+4% Ragi Tape UMBP1 (+2% Ragi Tape) 

10% UMBP1 + 50% Rumput 

Gajah + 50% Konsentrat 

10% UMBP2 + 50% Rumput 

Gajah + 50% Konsentrat 

 

10% UMBP3 + 50% Rumput 

Gajah + 50% Konsentrat 

Gambar 3. Prosedur  Penelitian 



 

35 
 

3.6 Analisis Data 

 Data yang diperoleh ditabulasi menggunakan program 

Microsoft Excel kemudian dianalisis statistik menggunakan 

Analysis of Variance (ANOVA) atau analisis ragam dengan 

model Rancangan Acak Lengkap (RAL). Model matematis 

yang digunakan menurut Faderer (1963) adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Keterangan: 

Yij  : nilai pengamatan perlakuan ke-i ulangan ke-j  

U  : nilai tengah umum 

µi  : pengaruh perlakuan ke-i  

€ij  : kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

ke-i ulangan ke-j 

Hasil pengamatan yang diperoleh sesuai dengan 

variabel yang telah ditentukan, dilakukan analisis ragam 

seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Analisis ragam 

Sumber 

keragaman 

(SK) 

Derajat 

bebas 

(db) 

Jumlah 

kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

tengah 

(KT) 

Fhitung F0,05 F0,01 

Perlakuan p-1 JKperlakuan JKperlakuan/ 

dbperlakuan 

KTperla

kuan/ 

KTgalat 

  

Galat (t-1)-(p-

1) 

(JKtotal)-

(JKperlakuan

)  

JKgalat/ 

dbgalat 

   

Total t-1 JKtotal     

Yij = u + µi + €ij 
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Bila terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata 

diantara perlakuan akan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) dengan rumus sebagai berikut: 

SE  = √          

JN  α % = JND (α % dbgalat, p) x SE 

 

Keterangan: 

SE = Standart Error  

JNT = Jarak Nyata Terkecil 

JND = jarak Nyata Duncan 

r = ulangan 

p = jarak relatif antara perlakuan tertentu dengan 

peringkat berikutnya (2,3,4) 

t = perlakuan 

α = taraf signifikan atau taraf nyata 

 

3.7 Batasan Istilah 

UMB  : Urea Molasses Block adalah Suplemen pakan untuk 

ternak yang berfungsi sebagai sumber energi, NPN, 

Mineral dan vitamin. 

Probiotik : Probiotik merupakan pakan aditif berupa mikroba 

hidup yang dapat memberikan efek positif terhadap 

ternak melalui peningkatan fungsi mikroba rumen.  

Ragi tape : Ragi tape adalah salah satu jenis mikroorganisme 

starter yang biasa digunakan dalam pembuatan 

tape. Jenis mikroorganisme yang terdapat ragi tape 
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terdiri dari jenis kapang antara lain adalah R. 

orizae, R stolonifer, A. orizae, A niger, M. 

cornoloides, M javanicus, M rouxii, M dubois, 

Fusarium sp dan A. rouxii, dan dari jenis khamir 

antara lain S. cereviceae, C. parapsilosis, C 

mycoderma, H. suppeliculosa, H amonola, E. 

chodato dan E fibuinger 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Kandungan Nutrisi Bahan Pakan Yang Digunakan 

Dalam penelitian ini UMB yang telah kering, rumput 

gajah, dan konsentrat dianalisa kandungan nutrisinya dengan 

analisa proksimat, setelah diketahui kandungan nutrisinya di 

tentukan perbandingan rumput gajah dan konsentrat untuk 

pakan yang akan digunakan, dilakukan pencampuran bahan 

pakan, setelah bahan pakan tercampur, pakan dianalisis 

proksimat kembali untuk menentukan takaran UMB yang 

digunakan. Data-data yang didapat dari hasil uji kadar BK, 

BO, PK dan SK disajikan dalam table 4 : 

Tabel 4. Hasil analisis proksimat UMB dan bahan pakan. 

Bahan BK (%) BO (%BK) PK 

(%BK) 

SK 

(%BK) 

UMB P0 88,66 67,50 33,08 3,70 

UMB P1 90,12 68,14 32,48 3,82 

UMB P2 90,85 68,82 32,34 3,53 

UMB P3 90,61 69,78 31,26 3,65 

Rumput gajah 

Kering 

92,41 83,49 10,42 30,96 

Konsentrat 90,35 88,17 17,08 16,20 

RG+K 

Ragi tape 

90,91 

Ta* 

85,01 

Ta* 

13,82 

9,21 

24,72 

Ta* 

Keterangan : ** Tidak dianalisa  

RG+K (Rumput Gajah + Konsentrat) 



 

39 
 

 Hasil analisa proksimat menunjukkan bahwa 

kandungan nutrient pada rumput gajah BK kering, BO, SK, 

dan PK berturut-turut adalah 92,41%, 83,49%, 30,96% dan 

10,42%. Hal ini tidak jauh berbeda dengan Hartadi et al. 

(1997) bahwa kandungan nutrisi rumput gajah segar umur 43 – 

56 hari adalah Bahan Kering (BK) 16,90%, Abu 15,4%, 

Ekstrak Eter 2,3%, Serat Kasar (SK) 33,1% Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitrogen (BETN) 40,0%, Protein Kasar (PK) 9,1%, 

Protein Tercerna untuk sapi 5,7% dan Total Digestible 

Nutrient (TDN) untuk sapi 51%. Rumput gajah adalah salah 

satu jenis rumput unggul yang sekarang banyak ditanam oleh 

para peternak. Rumput ini memiliki kandungan bahan kering 

(BK) 21%, protein kasar (PK) 9,6%, lemak kasar (LK) 1,9%, 

Total Digestible Nutrient (TDN) 52,4% (Siregar, 2003). 

Konsentrat yang digunakan dalam penelitian didapat 

dari KOP SAE Pujon memiliki kandungan BK 90,35%, BO 

88,17%, SK 16,20% dan PK 17,08%. Kandungan protein pada 

konsentrat tersebut sudah cukup ideal dan sesuai dengan SNI 

konsentrat sapi perah laktasi yang menyebutkan kadar air 10% 

(BK 90%), abu 10%, PK 16%, LK 7% dan TDN 70% 

(Anonim, 2009). Menurut Siregar (1996) sapi perah yang 

berkemampuan tinggi dalam berproduksi susu memerlukan 

konsentrat yang mengandung protein kasar minimal 18% dan 

energi TDN 75%. Pemberian pakan tunggal rumput belum 

mampu memenuhi kebutuhan nutrient baik bagi mikroba 

rumen maupun ternak itu sendiri, sehingga masih dibutuhkan 

bahan pakan lain sebagai pelengkap (Christiyanto dkk., 2005). 

 Hasil analisa menunjukkan kandungan nutrient UMB 

P0 adalah BK 88,66%, BO 67,50%, SK 3,70%, PK 33,08%, 

sedangkan untuk UMB dengan penambahan ragi tape UMB 

P1 BK 90,12%, BO 68,14%, SK 3,82%, PK 32,48%. UMB P2 
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BK 90,85%, BO 68,82%, SK 3,53%, PK 32,34%. UMB P3 

BK 90,61%, BO 69,78%, SK 3,65%, PK 31,2%. Kandungan 

nutrient UMB hasil penelitian ini berbeda dengan UMB 

penelitian Ghebrehiwet et al. (1994) memiliki kandungan 

nutrisi BK 88,1%, PK 43,1% dan BO 76,2%. Hal ini mungkin 

karena kualitas bahan yang digunakan pada penelitian lebih 

rendah dari bahan yang digunakan pada formula Ghebrehiwet 

et al. (1994). Selain itu terjadi penurunan kandungan PK pada 

UMB hal ini dikarenakan penambahan ragi tape yang 

memiliki protein rendah hanya 9,1%, bahan berprotein tinggi 

ditambahkan dengan bahan berprotein rendah akan 

menyebabkan turunya protein bahan campuran tergantung 

seberapa banyak bahan berprotein rendah ditambahkan.    

4.2 Produksi Gas Inkubasi 48 jam 

 Data-data yang didapat dari hasil uji produksi gas 

inkubasi selama 48 jam pada pakan lengkap yang 

disuplementasi UMB dengan penambahan ragi tape 

konsentrasi berbeda secara in vitro disajikan dalam Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata-rata produksi inkubasi 48 jam, nilai potensi 

produksi gas (b) dan laju produksi gas (c) secara  in 

vitro 

Perlakuan 

Produksi gas total inkubasi 48 

jam 

(ml/500 mg BK) 

b   

(ml/500 mg 

BK) 

c  

(ml/jam) 

P0 84,27a ± 1,169 
90,95a±1,948 

0,0573±0,0

029 

P1 86,86ab ± 1,085 
93,68ab±0,290 

0,0590±0,0

050 

P2 89,16b ± 1,312 
95,15b±0,901 

0,0597±0,0

051 

P3 87,72b ± 1,378 
94,85b±0,292 

0,0567±0,0

040 

Keterangan :  
a-b  

superskrip yang berbeda pada kolom rataan 

nilai produksi gas total inkubasi 48 jam dan 

nilai b menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). 

Hasil analisa statistik menunjukkan bahwa 

penggunaan UMPB memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap produksi gas total inkubasi 48 jam dan nilai 

b, tetapi tidak berbeda nyata terhadap nilai c (P>0,05). Nilai 

produksi gas yang dihasilkan pada P0 84,270 ml/500 mg BK 

berbeda nyata terhadap P1 86,87 ml/500 mg BK dan berbeda 

sangat nyata terhadap P2 89,167 ml/500 mg BK dan P3 87,723 

ml/ 500 mg BK.  

Peningkatan produksi gas dimulai dari P0, P1 hingga 

P2, tetapi mengalami penurunan pada P3. Produksi gas 

tertinggi terdapat pada perlakuan P2, sedangkan perlakuan 

terendah adalah P0. Hal ini mengindikasikan aktifitas 
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fermentasi mikroba dan kecernaan pakan mengalami 

peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah ragi tape 

yang ditambahkan pada UMB. Menurut Kurniawati (2007), 

peningkatan produksi gas pada jam tertentu mengindikasikan 

adanya aktivitas fermentasi mikroba terhadap substrat pakan 

yang dikonsumsi. Gas yang dihasilkan menunjukkan 

terjadinya proses fermentasi pakan oleh mikroba di dalam 

rumen yaitu hidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida dan 

disakarida yang kemudian difermentasi menjadi asam lemak 

terbang (VFA), terutama asam asetat, propionat dan butirat 

serta gas berupa gas metan (CH4) dan CO2 (Mc Donald et al., 

2002). Gas yang dihasilkan dalam cairan rumen selama proses 

fermentasi yaitu CO2 63%-65%, CH4 27%-29%, N2 6,7%, 

H2S, H2 2,3% dan gas O2 1%. (Arora, 1995). 

Berdasarkan Tabel 5. nilai b tertinggi terdapat pada P2 

dengan nilai 95,15 ml/500 mg BK, yang diikuti oleh P3 94,85 

ml/500 mg BK, P1 93,68 ml/500 mg BK dan nilai b terendah 

adalah P0 90,95 ml/500 mg BK. Menurut Khoiriyah, 

Chuzaemi dan Sudarwati (2016), nilai potensi produksi gas 

merupakan nilai yang digunakan untuk melihat potensi bahan 

organik yang dapat dicerna di dalam rumen. Hal ini dapat 

mengindikasikan KcBO tertinggi adalah perlakuan P2. Ini 

dimungkinkan karena jumlah penambahan ragi tape dalam P2 

merupakan jumlah optimal yang tidak menjadi kompetitor 

bahkan menjadi support bagi mikroba rumen lainnya.  

 Nilai rataan produksi gas total yang dihasilkan lebih 

rendah dari pada nilai rataan potensi produksi gas (nilai b), hal 

ini dikarenakan sebagian gas yang dihasilkan oleh mikroba 

dimanfaatkan kembali dan diubah menjadi protein mikroba 

rumen. Menurut Syahrir, Mide, Islamiyati dan Asrianie 

(2015), produksi gas yang tinggi mencerminkan proses 
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fermentasi yang semakin baik. Namun pada sistem rumen, 

terdapat mekanisme pemanfaatan gas (khususnya gas methan) 

oleh bakteri methanobacterium ruminantium untuk 

menghasilkan propionat.  

Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa perlakuan 

P2 memiliki nilai c tertinggi yaitu 0,0597 ml/jam yang diikuti 

oleh P1 0,0590 ml/jam, P0 0,0573 ml/jam  dan nilai c terendah 

yaitu P3 0,0567 ml/jam. Peningkatan penambahan ragi tape 

pada UMB berkorelasi positif terhadap nilai c, tetapi terdapat 

batas optimal penambahan ragi tape pada UMB yaitu sebesar 

4% untuk mendapat laju produksi gas tertinggi. Peningkatan 

produksi gas dari jam ke 0 hingga jam ke 48 dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

Gambar 4. Grafik produksi gas jam ke 2 hingga jam ke 48 
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Berdasarkan Gambar 4. terlihat dari awal proses 

inkubasi 12 jam pertama nilai c sangat tinggi hingga produksi 

gas total menyentuh angka ±55 ml/500mgBK, pada jam ke 

12– jam ke 24 nilai c mulai menurun produksi gas total hanya 

mencapai angka ±72 ml/500mgBK, dan niali c sangat rendah 

pada jam ke 24 hingga ke 48, pada 24 jam terakhir jumlah 

produksi gas total meningkat hanya sebesar ±17 ml/500mgBK 

dan hanya menyentuh angka 89,16 ml/500mgBK. Hal ini 

karena pada awal proses fermentasi mikroba rumen akan 

mencerna protein dan karbohidrat nonstruktural lebih cepat, 

yang mengakibatkan terbentuknya gas hasil metabolisme 

mikroba rumen dalam waktu yang cepat. Ketika protein dan 

karbohidrat nonstruktural mulai berkurang, produksi gas akan 

mengalami penurunan karena serat kasar susah untuk dicerna. 

Menurut Citra (2012), peningkatan produksi gas berjalan linier 

pada inkubasi 4 sampai 12 jam dan berjalan melambat pada 

inkubasi 24 ke 48 jam. Perlambatan produksi gas ini 

menunjukkan substrat yang dapat difermentasi semakin 

berkurang jumlahnya sehingga produksi VFA mulai berkurang 

yang mengindikasikan mulai menurunnya ketersediaan energi 

bagi ternak ruminansia  

4.3 Kecernaan Bahan Kering (KcBK) Dalam Rumen dan 

Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Dalam Rumen dan 

Kecernaan Serat Kasar (KcSK) Dalam Rumen 

 Pengukuran kecernaan pakan dalam rumen pakan 

dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan 

teknik in vitro. Menurut Mulyawati (2009) dan Sudirman 

(2013) dalam Aprianto dkk. (2016) menyatakan metode 

kecernaan in vitro merupakan metode pengukuran kecernaan 

suatu bahan pakan yang dilakukan di laboratorium dengan 
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meniru proses terjadinya kecernaan pakan didalam saluran 

pencernaan ternak ruminansia. Secara tidak langsung kita 

dapat mengamati kegiatan yang terjadi didalam rumen dengan 

cara in vitro. Kecernaan pakan dalam rumen dapat digunakan 

untuk menentukan kualitas pakan yang diberikan, selain itu 

dapat digunakan juga sebagai parameter kondisi fisiologis 

didalam rumen, dengan uji kecernaan in vitro dapat dilakukan 

rekayasa terhadap kondisi rumen tanpa membahayakan ternak, 

sehingga dapat diperoleh metode yang dapat mengoptimalkan 

fungsi kerja rumen dan mikroba rumen ternak ruminansia.  

4.3.1 Kecernaan Bahan Kering (KcBK) Dalam Rumen 

Data-data yang didapat dari hasil uji kecernaan 

bahan kering dalam rumen invitro inkubasi selama 48 jam 

pada pakan lengkap yang disuplementasi UMPB dengan 

penambahan ragi tape konsentrasi berbeda secara in vitro 

disajikan dalam Table 6: 

Tabel 6: Kecernaan bahan kering (KcBK) dalam rumen residu 

produksi gas inkubasi 48 jam secara in vitro 

Perlakuan KcBK (%) 

P0 54,47
a 
± 0,003 

P1 55,82
ab 

± 0,007 

P2 57,65
b 
± 0,005 

P3 56,38
ab

 ± 0,007 

Keterangan : 
a-b  

huruf superskrip berbeda dalam kolom sama 

menunjukkan perlakuan berbeda nyata 

(P<0,05). 
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Hasil analisa statistik data kecernaan dalam rumen 

menunjukkan ada pengaruh nyata pemberian UMPB ragi tape 

terhadap KcBK dalam rumen (P<0,05).  Perlakuan dengan 

nilai KcBK tertinggi adalah P2 dengan nilai 57,65%, 

sedangkan perlakuan dengan nilai KcBK terendah adalah P0 

dengan nilai 54,47%. Dari Table 6. terlihat ada peningkatan 

yang signifikan nilai KcBK terhadap peningkatan penambahan 

ragi tape pada UMB, ini dikarenakan mikroba yang terdapat 

dalam ragi tape mampu membantu memfermentasi pakan yang 

diberikan, sehingga fementasi oleh mikroba rumen menjadi 

lebih baik dari P0. Suryani dkk. (2015) menyatakan bahwa 

pemberian S. cereviciae pada ruminansia dapat memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kecernaan 

bahan kering dalam rumen dan bahan organik dalam rumen, 

peningkatan produksi susu dan meningkatkan konsentrasi 

asetat dan propionat. Selain faktor perbaikan kondisi rumen 

dan penambahan probiotik dengan suplementasi UMPB, 

peningkatan nilai KcBK mungkin disebabkan juga oleh 

meningkatnya kadar BETN pada UMPB. McDonald et al. 

(2002) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kecernaan selain komposisi bahan pakan, perbandingan 

komposisi antara bahan pakan satu dengan bahan pakan 

lainnya, perlakuan pakan, juga tingkat kandungan serat kasar 

dalam ransum serta suplementasi dalam ransum dan taraf 

pemberian pakan. Dalam penelitian ini yang paling berperan 

dalam peningkatan degradabilitas BK adalah suplementasi 

UMB yang mengandung ragi tape, sedangkan pakan tidak 

terlalu berpengaruh karena kandungan nutrisisnya tidak jauh 

berbeda. Nilai KcBK pada penelitian ini untuk P1, P2 dan P3 

masih berada dibawah penelitian Lizza, Harjanti dan Muktiani 

(2018) nilai KcBK pada pakan lengkap 50% rumput gajah + 
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50% konsentrat adalah 56,90%. Sedangkan untuk P2 pada 

penelitian ini lebih baik dari pada penelitian lizza dkk.  

Data table 6. menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan nilai kecernaan bahan kering dalam rumen 

(KcBK) perlakuan P0 54,47%, P1 55,82%, P2 57,65%
 
dan P3 

56,38%. Terjadi peningkatan nilai kecernaan dari P0, P1 dan 

P2 tetapi pada P3 nilai kecernaan lebih rendah dari pada P2 

tetapi masih lebih tinggi dibanding P0 dan P1, ini menandakan 

ada batas penggunaan optimal untuk penambahan ragi tape 

pada UMB agar lebih efisien. Dalam penelitian ini nilai 

kecernaan terbaik adalah P2 dengan penambahan ragi tape 

sebanyak 4% dari 10% UMPB yang ditambahkan pada 500 

mg pakan, ketika ragi tape yang ditambahkan mencapai 6% 

pada P3 terjadi ketidak seimbangan kompososi mikroba rumen 

sehingga menurunkan kecernaan. Menurut Ahmad (2005), 

perlu dipertimbangkan pengaruh buruk jika S. cereviciae 

diberikan secara berlebihan akan mengganggu keseimbangan 

mikroflora di dalam tubuh sehingga mengakibatkan terjadinya 

pengaruh patogen pada ternak yaitu penyakit 

"Saccharomikosis " yang diakibatkan populasi khamir 

meningkat melebihi populasi mikroba rumen lainnya. Selain 

itu kandungan kitin pada dinding sel S. cereviciae mungkin 

menyebabkan turunya nilai kecernaan pada P3. Knorr (1984) 

dalam Suryaningsih dan Parakasi (2006) menyatakan bahwa 

kitin merupakan senyawa yang tidak beracun sebagai unsur 

serat makanan dan dapat menurunkan kadar kolesterol. 

Senyawa kitin sulit dicerna oleh tubuh karena berupa polimer 

glukosa namun dapat mengikat racun dan glukosa di dalam 

tubuh. Menurut Ha et al. (2002) dalam Thontowi, Kusmiati 

dan Nuswantara (2007)  β-1,3 dan β-1,6 glukan bersama-sama 

dengan kitin dan manoprotein merupakan komponen struktural 
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dinding sel S. cerevisiae yang terikat secara kovalen. 

Meningkatnya S. cereviciae, akan berkorelasi positif dengan 

peningkatan kitin, sehingga akan meningkatkan kadar serat 

kasar dalam hasil fermentasi mikroba rumen, dan menurunkan 

nilai kecernaan serat kasar dalam rumen. 

Dalam prosesnya molasses, karbohidrat non 

struktural dan NPN pada UMB akan dimanfaatkan terlebih 

dahulu oleh mikroba rumen pada tahap awal proses 

pencernaan, zat nutrisi tersebut akan menstimulasi mikroba 

rumen, menjadi lebih aktif. Menurut Firsoni dan Ansori 

(2015), mikroba di dalam rumen akan memfermentasi zat 

nutrisi terlarut terlebih dahulu untuk sintesis protein mikroba. 

Urea sebagai sumber nitrogen non protein juga langsung 

dimanfaatkan oleh mikroba untuk fermentasi dan sintesis 

protein mikroba rumen berdasarkan ketersediaan karbohidrat. 

Pembentukan biomassa mikroba di dalam rumen dipengaruhi 

oleh ketersediaan ammonia, asam amino dan sumber energi 

hasil degradasi pakan setelah terjadi metabolism di dalam 

rumen. Karbohidrat dan protein yang terdegradasi secara 

langsung akan dimanfaatkan untuk sintesis protein mikroba. 

Penambahan ragi tape pada UMB dapat menambah jumlah 

mikroba didalam rumen sehingga degradasi bahan pakan 

pakan menjadi lebih optimal, dengan meningkatnya jumlah 

mikroba yang ada di dalam rumen maka degradasi bahan 

pakan akan semakin lebih mudah dilakukan. UMB juga 

memberikan sumber energi, protein dan mineral yang mudah 

dicerna oleh mikroba rumen sehingga akan sangat membantu 

pada tahap awal proses pencernaan pakan. Penambahan ragi 

tape (S. cereviciae) dapat meningkatkan jumlah populasi 

mikroba rumen, memperbaiki kondisi rumen, mendukung 
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aktivitas mikroba rumen dan meningkatkan efisiensi 

fermentasi rumen (Suryani dkk., 2015).  

4.3.2 Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Dalam Rumen 

Data-data yang didapat dari hasil uji kecernaan 

bahan organik dalam rumen invitro inkubasi selama 48 jam 

pada pakan lengkap yang disuplementasi UMPB dengan 

penambahan ragi tape konsentrasi berbeda secara in vitro 

disajikan dalam table 7:  

Tabel 7: Kecernaan bahan organik (KcBO) dalam rumen 

residu produksi gas inkubasi 48 jam secara in vitro 

Perlakuan KcBO (%) 

P0 61,27
a 
± 0,001 

P1 63,31
ab 

± 0,006 

P2 65,51
b 
± 0,006 

P3 63,48
ab 

± 0,010 

Keterangan : 
a-b  

huruf superskrip berbeda dalam kolom sama 

menunjukkan perlakuan berbeda nyata 

(P<0,05). 

Hasil analisa statistik data kecernaan bahan organik 

dalam rumen menunjukkan pengaruh yang nyata pemberian 

UMPB ragi tape terhadap KcBO dalam rumen (P<0,05). 

Perlakuan dengan nilai KcBO dalam rumen tertinggi adalah 

P2 dengan nilai 65,51%, sedangkan perlakuan dengan nilai 

KcBO dalam rumen terendah adalah P0 dengan nilai 61,27%. 

Nilai ini menunjukan peningkatan penambahan ragi tape 

berkorelasi positif terhadap peningkatan kecernaan bahan 

organik dalam rumen. Penambahan ragi tape dengan 

konsentrasi 4% pada UMPB P2 merupakan perlakuan yang 

dapat menghasilkan nilai kecernaan bahan organik dalam 

rumen tertinggi. Karena ragi tape merupakan probiotik yang 
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dapat memperbaiki kondisi rumen dan dapat mendukung 

kinerja mikroba rumen lainnya. Penambahan 4% ragi tape 

tidak membuat populasi miroba rumen berlebih, sehingga 

tidak terjadi kompetisi yang merugikan, sedangkan ketika 

penambahan ragi tape mencapai 6% pada P3 nilai kecernaan 

dalam rumen menurun, sama halnya seperti KcBK penyebab 

utama turunya KcBO adalah penurunan KcSK yang mungkin 

disebabkan karena populasi mikroba rumen berlebih dan 

merusak keseimbangan mikroflora didalam rumen yang 

menyebabkan penyakit saccharomikosis sehingga kecernaan 

bahan organik dalam rumen menjadi kurang optimal. Selain 

itu kandungan kitin pada S. cerevisiae menyebabkan 

meningkatnya jumlah serat kasar pada hasil akhir fermentasi 

mikroba rumen, yang menyebabkan turunnya kecernaan 

KcSK. Nilai KcBO pada penelitian ini lebih baik dari pada 

penelitian Lizza, Harjanti dan Muktiani (2018) nilai KcBO 

pada pakan lengkap 50% rumput gajah + 50% konsentrat 

adalah 52,63%.  

Hasil dari kecernaan bahan organik didalam rumen 

adalah VFA dan NH3. Berbeda dengan kecernaan bahan 

organik, VFA total dan NH3 terendah justru perlakuan P2 

dengan nilai berturut-turut sebesar 74,50±2,056 mmol/l dan 

248,77±6,870 mg/l (Nida’ 2018, tidak dipublikasikan). Hal ini 

dikarenakan sebagaian VFA dan NH3 yang dihasilkan mikroba 

rumen dimanfaatkan kembali dan dirubah menjadi protein 

mikrobial. Hal ini sesuai dengan Cahyaningtiyas (2018, tidak 

dipublikasikan) nilai protein mikroba rumen tertinggi adalah 

perlakuan P2 dengan nilai sebesar 47,16 g N/kg BOTR.  

Bahan organik yang dicerna didalam rumen dapat 

digolongkan menjadi dua yang pertama sumber energi yang 

meliputi serat kasar, karbohidrat non struktural, dan lemak. 
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Yang kedua adalah sumber protein yang meliputu polipeptida, 

asam amino dan NPN. Pada proses pencernaan, protein yang 

berasal dari konsentrat dan NPN sangat mudah dicerna. 

Protein pakan didalam rumen akan mengalami proteolisis oleh 

enzim mikroba rumen menjadi oligopeptida dan asam amino, 

selanjutnya keduanya akan mengalami deaminasi dan 

menghasilkan asam keto-α, CO2, VFA dan NH3 (McDonald et 

al., 2002). Mikroba rumen akan menghidrolisis protein dan 

NPN menjadi peptida dan asam amino yang selanjutnya 

didegradasi menjadi amonia (NH3). Amonia ini dimanfaatkan 

oleh mikroba rumen sebagai sumber nitrogen utama untuk 

sintesis protein mikroba jika tersedia sumber energi yang 

mudah terfermentasi. (Hindratiningrum, Bata dan Santosa, 

2011). Maynard et al. (1979) dalam Bata, Suwandyahastuti 

dan Hidayat (1999) menyatakan jika ammonia yang 

diproduksi melebihi kemampuan mikroba untuk 

menggunakannya, maka akan diserap ke dalam sirkulasi 

portae dibawa kehati dan diubah menjadi urea, urea ini dibawa 

kembali ke rumen melalui saliva atau dinding rumen dan 

sebagian lain dibuang melalui urine. Produksi VFA 

mencerminkan fermentabilitas pakan dan merupakan sumber 

energi utama bagi ternak. VFA merupakan produk akhir dari 

fermentasi nutrient, khususnya protein dan karbohidrat (Van 

Houtert, 1993 dalam Uhi dkk., 2006).  

Kecernaan bahan organik didalam saluran pencernaan 

ternak meliputi kecernaan zat zat makanan yang berupa 

komponen bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak 

dan vitamin. Faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan 

organik adalah kandungan serat kasar dan mineral dari bahan 

pakan. Kecernaan bahan organik sangat erat kaitannya dengan 
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kecernaan bahan kering, karena sebagian dari bahan kering 

terdiri atas bahan organik dan anorganik. (Aprianto, 2016). 

4.3.3 Kecernaan Serat Kasar (KcSK) Dalam Rumen 

Data-data yang didapat dari hasil uji kecernaan serat 

kasar dalam rumen in vitro inkubasi selama 48 jam pada pakan 

lengkap yang disuplementasi UMPB dengan penambahan ragi 

tape konsentrasi berbeda secara in vitro disajikan dalam table 

8: 

Tabel 8 : Kecernaan serat kasar (KcSK)  dalam rumen residu 

produksi gas inkubasi  48 jam secara in vitro 

Perlakuan KcSK (%) 

P0 52,70 ± 0,001
 

P1 54,63 ± 0,002
 

P2 56,08 ± 0,002
 

P3 54,88 ± 0,002
 

Keterangan : 
a-b  

huruf superskrip berbeda dalam kolom sama 

menunjukkan perlakuan berbeda nyata 

(P<0,05). 

 Hasil analisa statistik menunjukkan penambahan ragi 

tape pada UMB tidak memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap KcSK dalam rumen (P>0,05). Tetapi dari table 8 

dapat dilihat terdapat peningkatan yang cukup tinggi pada 

KcSK, perlakuan dengan nilai KcSK tertinggi adalah P2 

dengan nilai kecernaan 56,08% dan perlakuan terendah adalah 

P0 dengan nilai kecernaan 52,70% walaupun hasil analisis 

statistik tidak berbeda nyata pemberian ragi tape pada UMB 

tetap dapat memberikan peningkatan KcSK yang cukup tinggi. 

Perlakuan P2 dengan penambahan ragi tape sebesar 4% 

mampu mengoptimalkan kinerja mikroba rumen dalam 

mencerna serat, walaupun substrat ragi tape sebagian besar 

adalah karbohidrat non struktural, kehadiran ragi tape mampu 

membuat kondisi rumen menjadi lebih baik, dan nutrisi yang 
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dihasilkan mampu menyokong petumbuhan mikroba rumen 

lainnya, S. cerevisiae juga mempunyai kemampuan untuk 

menggunakan oksigen di dalam rumen sehingga membantu 

terciptanya suasana di dalam rumen menjadi anaerob (oksigen 

menjadi sangat sedikit) dan hal ini dapat menstimulir 

pertumbuhan mikroba rumen secara optimum (Wina, 2005). 

Menurut Ahmad (2005) Pemberian kapang khususnya S. 

cerevisiae pada ternak ruminansia akan meningkatkan bakteri 

selulolitik dan asam laktat pada saluran pencernaan. Tetapi 

ketika level penambahan ragi tape ditingkatkan menjadi 6% 

pada perlakuan P3 kecernaan serat kasar dalam rumen menjadi 

turun, sama halnya dengan kecernaan bahan kering dan bahan 

organik dalam rumen, hal ini mungkin karena populisi S. 

cereviciae berlebih dan merusak keseimbangan mikroflora 

dalam rumen. Didalam dinding sel S. cereviciae juga memiliki 

kandungan kitin, kitin dalam dinding sel S cereviciae akan 

berpengaruh dalam penurunan kecernaan serat kasar, 

kemungkinan karena kitin juga merupakan komponen serat 

kasar, yang mengakibatkan meningkatnya kadar serat kasar 

hasil fermentasi didalam rumen. Ketika jumlah S. cerevisiae 

meningkat secara berlebihan mikroba rumen lain akan tertekan 

jumlahnya sehingga kecernaan menjadi kurang optimal. 

Kandungan kitin dari dinding sel S. cerevisiae juga meningkat 

yang menyebabkan meningkatnya kadar serat kasar pada hasil 

akhir proses kecernaan didalam rumen. Peningkatan nilai 

kecernaan serat kasar dimungkinkan karena ragi tape yang 

merupakan kultur ragi campuran berbagi mikroorganisme 

seperti: Jenis kapang antara lain adalah R. orizae, R stolonifer, 

A. orizae, A niger, M. cornoloides, M javanicus, M rouxii, M 

dubois, Fusarium sp dan A. rouxii, dan dari jenis khamir 

antara lain S. cereviceae, C. parapsilosis, C mycoderma, H. 

suppeliculosa, H amonola, E. chodato dan E fibuinger (Saono, 

1974 dalam Budiansyah., 2010), mampu memproduksi enzim 

selulase dan hemiselulase yang dapat mencerna serat kasar 

dengan baik dan membatu mikroba rumen dalam proses 
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pencernaan serat. Ramli et al. (2005) kapang Aspergillus niger 

menghasilkan enzim selulase yang dapat mendegradasi serat 

sehingga menyebabkan terjadinya penurunan kadar serat 

kasar. A. oryzae menghasilkan enzim selulase dan 

hemiselulase yang mampu  mencerna serat kasar (selulosa dan 

hemiselulosa) (Suryani dkk., 2015). Menurut Dawson (1994) 

dan Williams et al. (1991) dalam Wina (1999), penggunaan 

kultur ragi akan meninggkatkan kecepatan lag fase dalam 

mencerna serat menjadi lebih cepat atau time lag untuk 

mencerna serat berkurang sampai 30%. Pada 24 jam pertama 

inkubasi in sacco dalam rumen sapi, lebih banyak serat dicerna 

(naik rata-rata 13%) dengan penambahan kultur ragi dibanding 

kontrol. Strain ragi tertentu dapat pula meningkat dan 

mempengaruhi kecepatan awal pencernaan serat. 

 Ragi tape yang mengandung S. cereviceae dapat 

meningkatkan kecernaan serat kasar (Budiansyah, 2010) 

Menurut Suryani dkk. (2015) S. cereviciae dapat mempercepat 

pembentukan mikroba pada ternak yang baru lahir, 

meningatkan kecernaan serat, meningkatkan pemanfaatan 

asam laktat dan mampu menghilangkan oksigen. Menurut 

Arrambel and Kerit (1990) dalam Suryani dkk. (2015) 

pemberian S. cereviciae 90 g/hari tidak memberikan efek yang 

signifikan terhadap kecernaan protein, ADF dan NDF pakan. 

Hilangnya oksigen menyebabkan mikroba rumen akan bekerja 

lebih optimal dan dapat meningkatkan kecernaan pakan karena 

mikroba dalam rumen sebagian besar terdiri dari mikroba 

anaerob dan fakultatif anaerob. Penambahan ragi tape pada 

takaran tertentu mampu meningkatkan kecernaan serat kasar, 

tetapi ketika pemberian mencapai 90 g/hari S. cereviciae tidak 

memberikan efek yang signifikan, yang menandakan ada batas 

penggunaan ragi tape agar efisien. 

S. cerevisiae seperti halnya kapang lainnya yakni 

secara fermentatif mula-mula mensekresikan enzim α-

galaktosidase dan β-glukosidase menyerang ikatan senyawa  

sakarida untuk menguraikan senyawa oligosakarida 
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(vebraskosa, sciosa dan rafinosa) menjadi gula-gula sederhana 

(disakarida dan monosakarida) dan melepaskan zat zat nutrisi 

yang terikat oleh senyawa sakarida sehingga terbuka bagi 

enzim pencernaan (Li et al., 2004 dalam Suryani, 2015) 

setelah zat-zat nutrisi tebuka bagi enzim pencernaan, enzim 

pencernaan akan dapat bekerja lebih optimal sehingga 

kecernaan dalam rumen akan meningkat, S. cerevisiae 

merupakan faktor pertumbuhan bagi bakteri selulotik karena 

dapat menyediakan nutrient yaitu vitamin, mineral dan asam 

amino untuk pertumbuhan bakeri tersebut (Wina, 1999). Hal 

ini berarti S. cerevisiae mampu menstimulasi bakteri 

selulolitik dan hemiselulolitik agar dapat bekerja secara lebih 

baik dan lebih optimal dalam menghasilkan enzim selulolase 

dan hemiselulolase yang berguna dalam pencernaan cerat 

kasar, dengan meningkatnya jumlah nutrient yang dapat 

dimanfaatkan bakteri selulolitik untuk tumbuh dan 

berkembang mengakibatkan peningkatkan jumlah bakteri 

selulolitik dan hemiselulolitik yang akan meningkatkan jumlah 

enzim selulolase dalam rumen sehingga selulasa dan 

hemiselulosa dalam pakan akan lebih banyak  yang dapat 

tercerna. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan    

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa: 

1.  penambahan ragi tape pada UMB memberikan 

peningkatan signifikan dengan hasil analisa 

statistik berbeda nyata (P<0,05) terhadap produksi 

gas, KcBK, dan KcBO, sedangkan pada KcSK ada 

peningkatan namun tidak berbeda nyata (P>0,05).   

2. Perlakuan terbaik adalah P2 (penambahan 0,4% 

ragi tape) yang memiliki nilai produksi gas dan 

kecernaan pakan paling tinggi, optimal dan efisien. 

Pemberian ragi tape tidak lebih dari 4% karena 

akan memberikan efek buruk berupa turunnya nilai 

produksi gas dan kecernaan serta meningkatkan 

biaya pembuatan UMB.  

5.2 Saran  

Perlu dilakukan uji in vivo agar dapat mengetahui 

pengaruh penggunaan UMB probiotik terhadap Konsumsi, 

dan penampilan produksi ternak. 
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