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ABSTRACT
This research was conducted to determine the effect of different basal diet (rice
straw (RS), corn straw (CS), and King grass (KG)) supplemented by high protein
concentrate on level of rumen fermentation parameters (VFA, Volatile Fatty Acids) and
estimating rumen microbial protein synthesis (Estimated Nitrogen Mikrobes (ESNM), Dry
Matter Organic Rumen (DMOR), Derivate Purin (DP)). VFA was determined using five
dairy cattle of Holstein Crossbred heifer rumen fistulated (2-2.5 years old, 280-340 kg of
BW) arranged in split plot design, and the five dairy cattle were fed each basal diet.
Parameters of estimating rumen microbial protein synthesis for each basal diet were
determined using five dairy cattle of Holstein Crossbred heifer (1.5-2 years old, 270-300 kg
of BW) arranged in complete randomized design (total dairy cattle used were fifteen). The
dairy cattle were fed ad libitum. Data obtained were analyzed using ANOVA, followed by
DMRT. The result of this research showed that VFA concentration in rumen fluid’s of the
cattle was significantly different (P<0.01), KG’s diet gave the highest VFA of 131.1 mmol
L-1, followed by RS’s diet and CS’s diet, which gave VFA of 103.2 mmol L-1 and 93.8
mmol L-1, respectively. All parameters of microbial protein synthesis were significantly
different (P<0.01), and the King grass gave the highest values followed by corn straw diet,
and rice straw diet. The value of ESNM for KG’s diet, CS diet and RS’s diet were 55.79 g
N day-1, 49.43 g N day-1, and 44.35 g N day-1, respectively. The value of DMOR for KG’s
diet, CS diet and RS’s diet were 4.68 kg day-1, 3.86 kg day-1, and 2.97 kg day-1,
respectively. The value of DP for KG’s diet, CS diet and RS’s diet were 75.07 mmol day -1,
67.72 mmol day-1, and 61.88 mmol day-1, respectively.
Key words: King grass, corn straw, rice straw, high protein concentrate, rumen
fermentation parameters, microbial protein synthesis.

PENDAHULUAN
Produktivitas ternak ruminansia
sangat dipengaruhi oleh konsumsi dan
kecernaan nutrien pakan untuk mencapai
efisiensi nutrien pakan yang terabsorbsi.
Efisiensi nutrien pakan yang terabsorbsi
dipengaruhi oleh komposisi kimia dan
bentuk fisik pakan, aktivitas mikrobia di
dalam rumen dan hasil akhir pencernaan
fermentasi.

Beberapa faktor yang menye-babkan
rendahnya produktivitas ternak ruminansia di
daerah tropis adalah kualitas pakan yang
rendah (kecernaan yang rendah dan nutrien
yang rendah), iklim yang kurang baik (panas
dan kelembaban tinggi) dan penyakit. Pakan
yang tersedia untuk ternak ruminansia di
negara berkembang di daerah tropis
umumnya adalah hijuan dan limbah
pertanian yang mempunyai kandungan
Neutral Detergent Fiber (NDF) yang tinggi
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dan Protein Kasar/Crude Protein (PK/CP)
yang rendah.
Penggunaan tanaman rumput Raja,
dan hasil limbah pertanian berupa jerami
padi dan jerami jagung sebagai pakan
tunggal belum dapat memenuhi kebutuhan
protein dan energi untuk ternak berproduksi.
Hal ini karena kandungan NDF yang tinggi
dan kandungan PK yang rendah menyebabkan rendahnya kemam-puan ternak dalam
mengkonsumsi Bahan Kering/Dry Matter
(BK/DM) yang pada akhirnya menyebabkan
rendahnya nilai cerna sehingga memberikan
produktivitas yang rendah.
Komposisi Neutral Detergent Fiber
(NDF) dari rumput Raja, jerami jagung dan
jerami padi masing-masing 59,7; 87,54; dan
78,83 %. Hasil penelitian Budhi et al. (2000)
didapatkan bahwa pemberian pakan tunggal
rumput Raja, jerami jagung dan jerami padi
pada ternak sapi menunjukkan konsentrasi
amonia (NH3) dan Volatile Fatty Acids
(VFA) selama 24 jam masing-masing sebesar
6,88; 4,37; dan 6,23 mg per100 mL cairan
rumen dan 73,62; 48,56 dan 70,16 mmol L-1
cairan rumen dengan kondisi pH sebesar
6,55; 6,48 dan 6,97. Kondisi tersebut mampu diperoleh sintesis protein mikrobia
sebesar 12,94; 7,99 dan 3,46 g N kg-1 Bahan
Organik Tercerna Rumen (BOTR). Hal ini
menunjukkan bahwa ternak yang diberi
pakan tunggal rumput Raja, jerami jagung
dan jerami padi dengan kandungan PK 8,60;
8,49; dan 6,13 % kondisi parameter fermentasi rumen yang dihasilkan kurang optimal
digunakan untuk sintesis protein mikrobia.
Wardhani dan Musofie (1992) melaporkan bahwa penggunaan jerami jagung
sebagai ransum apabila digunakan seluruh
bagian tanaman harus menambahkan pakan
lain sebagai sumber protein dan energi.
Demikian pula untuk jerami padi yang digunakan sebagai pakan basal juga mempunyai
beberapa kendala yaitu tingkat konsumsi dan
nilai nutrisinya rendah karena tingginya
kadar lignin dan silika (Agus et al., 2000).
Utomo et al. (1988) menyatakan bahwa kandungan nitrogen dan energi termetabolisme
jerami padi juga rendah, dengan kandungan
protein kasar antara 3-5 %, dan tingkat
kecernaannya sekitar 30-40 %.
Pada ternak ruminansia, kebutuhan
protein untuk hidup pokok dapat dipenuhi
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melalui optimasi sintesis protein mikrobia
dalam rumen, tetapi pada kondisi fisiologis
tertentu seperti saat pertumbuhan cepat,
bunting, dan laktasi memerlukan tambahan
protein dari pakan (Djajanegara, 1989).
Pemenuhan kebu-tuhan ternak akan protein
pada tingkat produksi tinggi, tidak dapat
dipenuhi hanya dari protein mikrobia tetapi
harus disuplai dengan adanya protein pakan
yang dapat terhindar dari perombakan yang
dilakukan oleh mikrobia rumen, agar tidak
berfungsi sebagai sumber NH3 saja sebagaimana non protein nitrogen (NPN) (Orskov,
1982). Dengan demikian, dalam pemberian
ransum perlu diperhatikan kebutuhan nutrien
untuk pertumbuhan mikrobia rumen maupun
untuk ternak inang. Arora (1995), menyatakan bahwa sumber protein yang utama bagi
ternak ruminansia berasal dari protein pakan,
protein mikrobia, dan protein yang lolos dari
degradasi di dalam rumen. Kebutuhan protein untuk hidup pokok pada ternak ruminansia dapat dipenuhi melalui optimasi sintesis
protein mikrobia di dalam rumen tetapi pada
kondisi fisiologis tertentu memerlukan tambahan protein dari pakan.
Leng (1991) menyatakan bahwa
untuk mengoptimalkan sintesis protein
mikrobia di dalam rumen pada ruminansia
yang diberi pakan hijauan yang rendah
kecernaan dan rendah kandungan nitrogen
(N) dapat dilakukan dengan memberikan
suplementasi nutrien pembatas untuk
efisiensi fermentasi dalam rumen.
Protein mikrobia yang disintesis di
dalam rumen tergantung dari ketersediaan
prekursor seperti peptida, asam amino, NH3
dan VFA. VFA merupakan sumber energi
dan kerangka karbon sedangkan NH3 sebagai
sumber N untuk membentuk protein
mikrobia. Ketersediaan prekursor bagi pertumbuhan dan perkembangan mikrobia
rumen, dan juga sintesis protein mikrobia di
dalam rumen dapat diketahui dengan
mengevaluasi kondisi parameter fermentasi
rumen.
Protein mikrobia merupakan sumber
protein yang penting bagi ruminansia maka
perlu diketahui kontribusi mikrobia rumen
dalam menyediakan protein bagi ternak
inangnya (McDonald et al., 1988).
Metode untuk mengestimasi suplai N
mikrobia yaitu dengan mengukur derivat
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purin (DP) yang diekskresikan melalui urin,
Chen et al. (1992), menya-takan terdapat
korelasi antara absorbsi protein mikrobia
dengan asam nukleat, sehingga jumlah
protein mikrobia yang diabsorbsi dapat
diestimasi dari DP yang diekskresikan
melalui urin yaitu hypoxanthin, xanthin,
asam urat dan allantoin. Orskov (1992),
menyatakan prinsip pengukuran DP adalah
sebagian besar asam nukleat yang meninggalkan rumen berasal dari mikrobia rumen.
Asam nukleat mikrobia selanjutnya dicerna
dalam usus halus (kecernaannya sekitar
83 %) dan hanya sebagian kecil purin yang
diabsorbsi dan digunakan oleh ternak,
sedangkan sebagian besar dikonversi menjadi
hypoxanthin, xanthin, asam urat dan
allantoin yang diekskresikan melalui urin.
Djouvinov dan Todorov (1994) menyatakan
bahwa penggunaan DP dalam urin untuk
mengestimasi protein mikroba mempunyai
akurasi yang relatif baik.
Bertitik tolak dari hal di atas, adanya
keterbatasan penggunaan hijauan makanan
ternak dan limbah pertanian khususnya
jerami jagung, rumput Raja dan jerami padi
maka perlu dikaji lebih lanjut dengan
disuplementasi konsentrat degradasi protein
tinggi. Pada penelitian ini disusun ransum
ruminansia berda-sarkan kebutuhan protein
yang lebih akurat melalui pemenuhan
kebutuhan prekursor N dan kerangka karbon
bagi mikroba di dalam rumen dan kebutuhan
ternak inangnya pada pakan basal
jerami jagung, rumput Raja dan jerami
padi. Hal-hal yang telah diuraikan tersebut
menjadi hal yang menarik untuk dilakukan
penelitian tentang parameter fermentasi
rumen dan sintesis protein mikrobia pada
sapi perah yang mendapat pakan basal
rumput Raja, jerami jagung dan jerami padi
dengan suplementasi konsentrat protein
tinggi.
METODE PENELITIAN
Bahan dan Alat
Ternak
Penelitian ini menggunakan sapi
perah Peranakan Friesien Holstein (PFH)
betina dalam keadaan kering sebanyak 15
ekor, umur 1,5-2 tahun dengan berat badan

antara 270-300 kg yang digunakan untuk
pengukuran ekskresi derivat purin dan
sintesis protein mikrobia. Lima ekor sapi
perah PFH betina dalam keadaan kering yang
difistula bagian rumennya dengan bobot
badan antara 280-340 kg dan berumur 2-2,5
tahun, digunakan untuk pengukuran parameter fermentasi rumen.
Pakan
Selama penelitian ternak diberi
ransum dengan pakan konsentrat kandu-ngan
protein tinggi yaitu kandungan protein kasar
23,64 % dan pakan basal rumput Raja, jerami
jagung dan jerami padi yang diperoleh dari
daerah sekitar Yogyakarta.
Peralatan
Kandang yang digunakan adalah
kandang individu dengan ukuran 1,25x2 m2,
yang dilengkapi dengan tempat pakan dan
minum, mesin pencacah rumput, sabit,
timbangan ternak Rudd-weight kapasitas
1.000 kg dengan kepekaan 0,5 kg, timbangan
pakan menggunakan Mettler PE 12 berkapasitas 10 kg dengan kepekaan 1 g, harnais
yang dilengkapi dengan selang dan jerigen
plastik 20 liter, ember karet, mixer, botol
plastik kapasitas 25 mL, 250 mL, dan 1 L,
aspirator, spektrofotometer.
Rancangan Percobaan
Pada penelitian ini dilakukan dua
percobaan yang terpisah, yaitu kinetika VFA
cairan rumen yang dilakukan dengan
rancangan penelitian split plot (Gasperz,
1991), dan sintesis protein mikrobia yang
dilakukan dengan rancangan acak lengkap
(Astuti, 1981).
Untuk percobaan kinetika VFA
cairan rumen, lima ekor sapi yang difistula
bagian rumennya di gunakan untuk
penetapan VFA cairan rumen. Lima ekor
sapi ini digunakan untuk 3 kelompok
perlakuan yaitu 1) Kelompok pakan basal
rumput Raja, 2) Kelompok pakan basal
jerami jagung dan 3) Kelompok pakan basal
jerami padi. Spesies sapi adalah plot utama,
jenis pakan sebagai sub plot, dan waktu
setelah pemberian pakan sebagai sub-sub
plot. Parameter yang diamati untuk kinetika
VFA cairan rumen adalah kadar VFA cairan
rumen yang analisis dengan gas khromatografi (Jouany,1982).
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Untuk percobaan sintesis protein
mikrobia digunakan lima belas ekor sapi
yang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 1)
Kelompok pakan basal rumput Raja, 2)
Kelompok pakan basal jerami jagung dan 3)
Kelompok pakan basal jerami padi. Masingmasing kelompok diulang sebanyak 5 kali (5
ekor ternak). Uji lanjut dilakukan untuk
setiap parameter yang menunjukkan Parameter yang diamati untuk percobaan sintesis
protein mikrobia adalah ekskresi derivat
purin (allantoin, asam urat dan total Derivat
Drotein (DP), Estimasi Nitrogen Mikrobia
(ESNM) dan Bahan Organik Tercerna
Rumen (BOTR). Apabila perlakuan menunjukkan perbeda-an yang nyata, maka dilanjutkan dengan Duncan’s Multiple Range Test
(DMRT) (Astuti, 1981).
Tahap pertama, penelitian ini terdiri
dari periode adaptasi 2 minggu dan koleksi
data 10 hari (pengukuran ekskresi derivat
purin dan sintesis protein mikrobia), satu hari
sebelum koleksi data dilakukan pemasangan
harnais. Ternak diberi obat cacing Rintal
Boli dengan dosis 1 tablet per 100 kg bobot
badan sebelum periode adaptasi dimulai.
Tahap kedua yaitu penetapan parameter
fermentasi rumen periode adaptasi dilakukan
2 minggu, dan koleksi data berlangsung 24
jam.
Ransum yang diberikan berupa
konsentrat protein tinggi dengan pakan basal
rumput Raja (RR), pakan basal jerami jagung
(JJ) dan pakan basal jerami padi (JP).
Ransum dan air minum diberikan ad libitum,
dan ransum diberikan dua kali dalam sehari
yaitu pukul 07.00 dan pukul 15.00 WIB.
Pemberian pakan hijauan dilakukan 2 jam
setelah pemberian pakan konsentrat. Penimbangan ternak dilakukan pada setiap tahap
sebelum dan sesudah periode koleksi.
Penimbangan dilakukan pada pukul 07.00
sebelum ternak diberi pakan.
Prosedur Penelitian
Cairan rumen diambil dari 6 ekor
sapi perah dara PFH yang difistula, masingmasing cairan rumen ternak sebanyak 300
mL untuk memperoleh data parameter
fermentasi rumen (pH dan VFA). Setiap
pengambilan cairan rumen untuk analisis
kadar NH3 diberi pengawet NaCl 20 %
sebanyak 5 mL per 5 mL cairan rumen dan

28

ISSN1858-2419

untuk analisis VFA diberi HgCl2H3PO4
sebanyak 1 mL per 10mL cairan rumen.
Untuk mendapatkan kinetik dan rata-rata pH,
VFA dan NH3 dilakukan pengambilan cairan
rumen setelah pemberian pakan yaitu (jam
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00, 24.00,
02.00, 04.00, 06.00) (waktu yang
digarisbawahi adalah waktu yang digunakan
untuk mengambil data kinetik fermentasi
rumen).
Sintesis Protein Mikrobia
Penimbangan pakan dan sisa pakan
masing-masing ternak dilakukan setiap hari.
Sampel pakan diambil sebanyak 100 gram
dan sisanya sebanyak 5% dari total sisa
pakan. Sampel pakan dan sisa pakan kemudian dimasukkan ke dalam amplop kertas
kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu
60oC hingga mencapai berat konstan (berat
kering). Pada akhir setiap tahap sampel
pakan dan sisa pakan dikelompokkan per
ternak, kemudian digiling dengan mesin
penggiling Willey mill dengan diameter
lobang saringan 2 mm untuk dianalisis BK,
PK dan BO dengan metode AOAC (1975),
NDF dan ADF dengan metode Goering dan
Van Soest (1970).
Koleksi urin dan feses dilakukan
pada 15 ekor sapi PFH yang tidak difistula.
Urin ditampung selama 24 jam dalam jerigen
plastik berkapasitas 20 liter, diberi pengawet
H2SO4 20% sebanyak 40 ml (pH < 3). Urin
yang ditampung selama 24 jam kemudian
ditimbang dan diambil sebanyak 2 % dari
berat urin yang diekskresikan, kemudian
dimasukkan dalam botol plastik dan disimpan dalam lemari pendingin pada suhu -20oC,
sampai dilakukan analisis derivat purin yaitu
allantoin dan asam urat.
Feses yang ditampung selama 24
jam, ditimbang kemudian dicampur dengan
menggunakan mixer sampai homo-gen.
Sampel feses diambil sebanyak 5 % dari
berat total feses. Selanjutnya sampel feses
diletakkan ditempat yang terlindung selama 2
hari (diangin-anginkan) kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 60oC sampai
beratnya konstan. Sampel feses dikelompokkan per ternak pada akhir setiap tahap,
kemudian dikomposit dan digiling dengan
mesin penggiling Willey mill dengan
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diameter saringan 2 mm untuk dianalisis
bahan kering BK, PK dan BO dengan metode
AOAC; NDF dan ADF dengan metode
Goering dan Van Soest (1970).
Feses dan urin selama ditampung
dipisahkan dengan menggunakan harnais
yang dilengkapi dengan selang dan jerigen
plastik berkapasitas 20 liter. Feses ditampung selama 24 jam dengan menggunakan
ember karet dan untuk mengaduk agar feses
homogen digunakan mixer. Peralatan lain
yang digunakan adalah botol plastik kapasitas 25 mL untuk sampel kinetik fermentasi
cairan rumen setelah pemberian pakan, botol
kapasitas 250 mL untuk sampel cairan rumen
rerata selama 24 jam dan botol plastik berkapasitas 1 liter untuk menampung sampel
urin. Cairan rumen diambil dengan menggunakan aspirator yang dilengkapi dengan
saringan pada ujung penyedot. Analisis VFA
menggunakan kromatografi gas, dan analisis
derivat purin menggunakan spektrometer.
Sintesis protein mikrobia
Sintesis protein mikroba dalam
rumen diukur dengan metode pengukuran
derivat purin dalam urine (Chen et al., 1992).
Sintesis protein mikroba dalam rumen diukur
dengan metode pengukuran derivat purin
dalam urine (Chen et al., 1992). Derivat
purin adalah penjumlahan dari allantoin dan
asam urat. Ekskresi derivat purin mempunyai
hubungan dengan purin. Prediksi ekskresi
derivate purin dinyatakan sebagai persamaan,
Y = 0,85 X + 0,132 (W)0,75…………(1)
dengan ketentuan sebagai berikut:
Y
X
0,85
0,132 (W)0,75

= ekskresi derivat purin (mmol/hari)
= jumlah purin yang diabsorbsi
= proporsi derivat purin yang melalui plasma
dan diekskresikan lewat urin
= kontribusi endogenous pada ekskresi purin

Dari persamaan 1 tersebut, estima-si
protein mikrobia (ESNM) dihitung dengan
rumus pada persamaan 2.
….2

dengan ketentuan sebagai berikut:
ESNM = estimasi nitrogen mikrobia (g Nitrogen hari1
)
70
= kandungan purin sebesar 70 mg mmol-1
0,83 = kecernaan purin mikrobia
0,116 = rasio N purin dengan N total mikroba
(11,6/100)

1.000 = faktor konversi dari mg ke gram

Estimasi sintesis protein mikrobia
rumen diekskresikan dalam g Nitrogen per
kg BOTR dihitung dengan persamaan 3
BOTR = konsumsi BO X Kecernaan BO x 65 %.

dengan ketentuan sebagai berikut:
BOTR = bahan organik Terfermentasi dalam Rumen
BO
= bahan organik

HASIL DAN PEMBAHASAN
Parameter Fermentasi Rumen
Kinetik Total VFA Cairan Rumen
Kinetik total VFA cairan rumen dan
rata-rata selama 24 jam sapi perah PFH yang
diberi ransum dengan pakan basal rumput
Raja (R.RR), jerami jagung (R.JJ) dan jerami
padi( R.JP) disajikan pada Tabel 1. dan
Gambar 1.
Jenis pakan berpengaruh sangat
nyata (P<0,01) terhadap total VFA, dan
selama 24 jam konsentrasi total VFA
tertinggi (P<0,01) diperoleh untuk sapi yang
diberi pakan R.RR (131,132 mmol L-1)
kemudian disusul R.JP (103,1825 mmol L-1),
dan yang terendah adalah R. JJ (93,8436
mmol L-1).
Tingginya konsentrasi Total VFA
pada pakan basal rumput Raja karena
mengandung tipe karbohidrat yang mudah
dicerna dan kadar PK yang lebih tinggi hal
ini dapat dilihat dari tingginya kecernaan
NDF pada pakan R.RR dibanding pada
pakan R.JJ dan R.JP. Hariyanto (2005),
melaporkan Rata-rata kecernaan NDF
ransum dengan suplementasi konsentrat
protein tinggi untuk pakan basal rumput
Raja, Jerami jagung dan jerami padi berturutturut 64,40; 61,85; dan 61,38 % BK.
Karbohidrat yang masuk ke dalam
rumen akan mengalami fermentasi oleh
mikrobia rumen menghasilkan VFA, CO2
dan CH4 dan bentuk gas (Fahey dan Beger,
1988). Berapa banyak proporsi VFA, CO2
dan CH4 yang dihasilkan dari fermentasi
karbohidrat sangat tergantung dari jenis
karbohidrat,
species
mikrobia
dan
lingkungan dalam rumen (Orskov dan Ryle,
1990).
Total VFA pakan R.RR lebih tinggi
hal ini juga dikarenakan pada pakan R.RR
mengandung BOTR yang tinggi. Rata-rata
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BOTR pakan R.RR, R.JJ dan R.JP adalah
10,08 kg hari-1, 8,94 kg hari-1 dan 6,94 kg
hari-1. Hal ini menyebabkan bahan organik
pada pakan R.RR akan lebih banyak
difermentasikan dalam rumen. Hasil
fermentasi ini antara lain VFA, sehingga
semakin banyak bahan organik yang
terfermentasi, total VFA cairan rumen yang
diproduksi akan semakin meningkat. Hal ini
sesuai dengan yang dikatakan oleh
(Czerkawski, 1986), bahwa pakan ternak
ruminansia umumnya adalah berupa hijauan
dan karbohidrat merupakan komponen
utamanya baik karbohidrat struktural maupun
karbohidrat non struktural, dimana akan
difermentasi menjadi VFA.
Table 1.

Konsentrasi PK yang rendah pada
pakan R.JJ dan R.JP dibanding R.RR akan
menyebabkan pemanfaatan karbohidrat oleh
mikrobia terhambat pada pakan R.JJ dan
R.JP. Hal ini sesuai dengan yang dilaporkan
oleh Crowder dan Chheda (1982) yang
menyatakan bahwa bahan pakan yang
mengandung protein kurang dari tujuh persen
menyebabkan aktivitas mikrobia rumen
terhambat, kekurangan unsur nitrogen
menyebabkan pemanfaatan karbohidrat oleh
mikrobia rumen tidak maksimal, akibatnya
kecernaan dan konsumsi pakan akan
menurun.

Effect of different basal diet supplemented by high protein
concentrate on kinetic of VFA in rumen fluid’s of dairy cattle

Time after feeding
(h)

Concentration of VFA in rumen fluid’s of cattle
fed by different basal diet (mmol L-1)
King grass
Corn straw
Rice straw

1

115.6 a

81.7 b

78.0 b

2

112.8 a

54.7 b

73.4 b

3

114.8 a

52.7 b

83.6 c

4

141.7 a

65.0 b

90.7 b

5
6

120.2 a
122.8 a

59.1 b
72.8 b

71.2 b
66.2 b

Data in the same row followed by different letter are significantly different (P<0.01)

Tingginya total VFA pada pakan
R.RR didukung pula dengan Kandungan BK
dan Kandungan BO pada pakan R.RR lebih
tinggi dibanding R.JJ dan R.JP. Hal ini sesuai
dengan pendapat Hvelpund (1991) yang
menyatakan bahwa level konsumsi sangat
mempengaruhi produksi VFA dalam rumen.
Lebih lanjut dijelasakan bahwa interaksi
antara
mikrobia
rumen
merupakan
karakteristik dari ekosistem rumen yang
secara tidak langsung mempengaruhi
fermentasi rumen dalam hal ini akan
mempengaruhi produksi VFA di dalam
rumen. Rata-rata konsentrasi total VFA pada
penelitian ini adalah R.RR (131,132 mmol
per L), R.JJ (93,8436 mmol per L) dan R.JP
(103,1825 mmol per L). Konsentrasi VFA
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Figure 1.

VFA kinetic of rumen fluid’s of dairy
cattle fed by different basal diet
supplemented by high concentrated
protein

Arliana Yulianti

Kinetika Volatile Fatty Acid Cairan Rumen dan Estimasi Sintesis Protein Mikrobia

penelitian masih dalam kisaran normal untuk
menunjang pertumbuhan mikrobia yang
optimum. Mc Donald et al. (2002) menyatakan konsentrasi VFA dalam rumen bervariasi
antara 0,2-1,5 g per 100 mL atau 10-70 mmol
L-1. Sutardi et al (1983) menyatakan bahwa
guna menunjang pertumbuhan mikrobia yang
optimum, konsentrasi VFA cairan rumen
berkisar antara 80-160 mmol L-1.
Sintesis Protein Mikrobia
Ekskresi total derivat purin, Bahan
kering tercerna, Bahan Organik Tercerna
Rumen dan Estimasi Suplai N Mikrobia sapi
perah yang diberi pakan basal rumput Raja
(R.RR), jerami jagung (R.JJ) dan jerami padi
(R.JP) dengan suplementasi konsentrat
protein tinggi dapat dilihat pada Tabel 2.
Analisis variansi, menunjukkan
bahwa jenis pakan basal berpengaruh sangat
nyata (P<0,01) terhadap ekskresi total derivat
purin. Hasil uji DMRT menunjukkan total
DP tertinggi (P<0,01) pada pakan R.RR
kemudian disusul pada pakan R. JJ dan
terendah pada pakan R.JP.
Perbedaan ekskresi derivat purin
dalam urin dipengaruhi oleh kontribusi
allantoin di dalam urin, yang mana allantoin
merupakan konsentrasi terbanyak di dalam
katabolisme purin, kontribusi ekskresi
Table 2.

derivat purin endogen serta jenis enzim yang
terlibat dalam proses metabolisme purin
(Balcells et al., 1991). Hal ini didukung
dengan pendapat (Liang et al., 1994) yang
menjelaskan bahwa allantoin merupakan
produk utama dari katabolisme purin pada
asam nukleat mikrobia sehingga hal ini dapat
digunakan sebagai indikator mikrobia yang
tercerna pada ruminansia.
Hubungan antara ekskresi allantoin
(Y, g per hari) dengan BOTR (X, kg per hari)
dari ketiga jenis pakan yang digunakan
diperoleh persamaan Y = 21,215 + 709,198
X (R2 = 0,790; P<0,05). Nilai ini memberi
pengertian
bahwa
ekskresi
allantoin
dipengaruhi secara nyata oleh BOTR. Total
ekskresi derivat purin dari ketiga jenis pakan
yang digunakan dalam penelitian ini
memperlihatkan kecenderungan dipengaruhi
oleh bahan organik terfermentasi dalam
rumen (BOTR). Hal ini dapat dilihat dari
persamaan regresi yang diperoleh dari
hubungan BOTR (X, g/hari) dengan total DP
(Y, mmol/hari) yaitu Y = 20,484 +
1062,696X (R2 = 0,31; P<0,01). Nilai-nilai
yang diperoleh pada kedua persa-maan
tersebut menunjukkan bahwa ekskresi derivat
purin dipengaruhi secara nyata oleh BOTR.

Effect of different basal diet supplemented by high protein concentrate on protein
microbe synthesis
Value of protein microbes synthesis of cattle
fed by different basal diet

Parameters
-1

DMOR, Dry Matter Organic Rumen (kg day )
-1

DP, Derivate Purin (mmol day )
-1

Estimated Nitrogen Microbes, ESNM (g day )

King grass

Corn straw

Rice straw

4.68 p

3.86 q

2.97 r

75.07 p

67.72 q

61.88 r

55.79 p

49.43 q

44.35 r

Data in the same row followed by different letter are significantly different (P<0.01)

Hasil analisis sintesis protein
mikrobia yang diekspresikan dalam g N per
hari (ESNM) pada sapi perah dari ketiga
jenis pakan basal memperlihatkan bahwa
nilai yang diperoleh pada pakan R.RR, R.JJ
dan R.JP masing-masing 55,79; 49,43; dan
44,35 menunjukkan perbedaan yang sangat
nyata (P<0,01). Hasil uji DMRT menunjukkan bahwa sintesis protein mikrobia pakan
R.RR lebih tinggi dibanding pakan R.JJ dan
R.JP.

Rata-rata sintesis protein mikrobia
yang di ekspresikan dalam g N/hari (ESNM)
pada sapi perah yang diberi pakan R.RR,
R.JJ atau R.JP dengan suplementasi
konsentrat protein tinggi berturut-turut 55,79;
49,43; dan 44,35. Hasil penelitian ini
memperlihatkan nilai yang lebih tinggi
dibanding hasil penelitian yang terlebih
dahulu dilaporkan melaporkan, yaitu ratarata sintesis protein mikrobia yang
diekspresikan dalam g N per hari (ESNM)
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pada sapi perah PFH yang diberi pakan basal
rumput Raja, jerami jagung atau jerami padi
dengan suplementasi konsentrat protein dan
energi seimbang masing masing adalah
23,19; 19,53; dan 13,60. Dari Hasil ini dapat
diartikan bahwa suplementasi konsentrat
protein tinggi pada pakan dapat meningkatkan sintesis protein mikrobia.
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