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aBStraCt

This experiment was designed to determine levels of using gamal leaf as nitrogen source 
combine with steam cassava as energy source on in-vitro fermentative digestion. It is 
expected that the result of this experiment could be used as a base to the next in-vivo 
study. A completely randomized design (CRD) was used with four treatment includes R0 
= 0 % gamal leaf, R1 = 15 % gamal leaf, R2 = 30 % gamal leaf, R3 = 45 % gamal leaf.   
The result showed that the best level of gamal leaf and steam cassava combination was 
30 % gamal leaf (R2), because of total concentration of VFA = 120 mM : concentration 
of N-Amonia = 4,96 Mm :  pH = 6,41: digestibility coefisient of dry matter = 44,26 % 
and digestibility coefficient of organic matter = 42,06 %.
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Salah satu faktor penyebab tingkat 
produktivitas ternak rendah adalah kualitas 
bahan pakan rendah yakni kandungan protein 
rendah dan kandungan serat kasar tinggi. 
Akibatnya tingkat produksi yang dicapai tidak 
sesuai dengan potensi genetik ternak. Untuk 
mengatasi hal tersebut maka bahan pakan yang 
murah dan mudah didapat serta tersedia secara 
berkesinambungan dapat dimanfaatkan sebagai 
pakan ternak. Salah satu jenis leguminosa 
pohon seperti Gliricidia maculate (gamal) dapat 
dijadikan pakan ternak ruminansia.   Di Indonesia 
pohon gamal telah dimanfaatkan sebagai pakan 
ternak ruminansia terutama pada musim kemarau 
saat pakan hijauan sulit diperoleh. Gamal 
mengandung protein kasar yang tinggi yakni 
20,4 – 26,4% dari bahan kering sehingga baik 
untuk pakan ternak. Pemberian hijauan gamal 
bagi ternak ruminansia memiliki kelemahan 
yakni proteinnya sangat mudah didegradasi oleh 
mikroba rumen menjadi ammonia (Soebarinoto, 
1986). Hal ini mengakibatkan proses penimbunan 
ammonia di dalam rumen terjadi dengan cepat. 
Ammonia yang terbentuk di dalam rumen jika 
tidak segera dimanfaatkan oleh ternak maka akan 
terjadi keracunan dan hal ini dapat menimbulkan 
kematian bagi ternak yang bersangkutan. 

Mikroba rumen merombak protein bahan 
pakan menjadi NH3, CO2 dan VFA. Hal ini terjadi 

karena mikroba tidak dapat mengangkut asam 
amino ke dalam sel, sehingga mikroba rumen 
lebih suka merombak asam amino terlebih 
dahulu menjadi ammonia. Jika pembentukan 
ammonia lebih besar dari pada penggunaannya 
maka ammonia akan diserap ke dalam darah 
dan menyebabkan keracunan. Untuk mencegah 
terjadinya keracunan pada ternak akibat jumlah 
ammonia yang berlebihan dan mikroba rumen 
dapat menggunakan NH3 ini untuk pembentukan 
protein bagi dirinya, maka pada waktu yang 
sama harus tersedia karbohidrat yang mudah 
difermentasikan. Karbohidrat yang mudah 
difermentasikan ini di dalam rumen akan 
menghasilkan asam lemak atsiri (Volatile Fatty 
Acid) yang merupakan bahan untuk sintesis 
protein, jadi karbohidrat merupakan sumber 
energi dan kerangka karbon untuk sintesa asam 
amino mikroba rumen. 

Bahan pakan yang dapat dipakai sebagai 
sumber energi adalah ubi kayu Ubi kayu 
mengandung pati yang sangat mudah tercerna 
dengan bantuan enzim α amylase mikroba 
rumen. Untuk meningkatkan kecernaan pati 
agar penyediaan kerangka karbon dan energi 
sesuai dengan pelepasan ammonia dari protein 
bahan pakan maka dilakukan pengukusan pati. 
Pengukusan pati bertujuan untuk memecahkan 
dinding granula pati sehingga pati lebih larut.   
Kecernaan pakan dapat diketahui dengan 
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menghitung selisih yang hilang setelah pencernaan, 
penyerapan dan metabolisme dengan jumlah 
pakan yang dikonsumsi. Untuk mengetahui 
kecernaan pakan ini dapat dilakukan dengan 
menggunakan sistem kecernaan in vitro.   Untuk 
mengoptimalkan pemanfaatan hijauan gamal dan 
ubi kayu kukus sabagai pakan ternak ruminansia 
maka dilakukan penelitian menggunakan kedua 
bahan pakan ini secara bersamaan dengan tingkat 
perbandingan yang berbeda-beda. Hasil dari 
penelitian secara in vitro ini diharapkan dapat 
menjadi dasar untuk pengujian secara in vivo.

MetODe PeneLItIan

Bahan dan alat 
Bahan yang dipakai dalam melaksanakan 

penelitian ini adalah :
1. Bahan pakan yang akan diuji terdiri dari 

hijauan gamal dan ubi kayu kukus.
2. Cairan rumen yang diambil dari ternak sapi 

segera sesudah dipotong di Rumah Potong 
Hewan kota Ambon.

3. Larutan Penyanggah (Mc Dougall)
4. Larutan Pepsin
5. Zat - zat kimia.

Sedangkan atlat-alat yang dipakai antara 
lain : timbangan, sentrifuse, oven listrik, water 
bath,  cawan conwey, cawan porselin, tanur listrik, 
pompa vakum, termos air panas, pipet ukur,  
petridish, tabung gas CO2, fermentor dan sumbat 
karet berpentil, thermometer, beaker gelas.
rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan. Adapun 
perlakuan yang dilakukan adalah :
R0 =   0   persen hijauan gamal dalam ubi kayu 

kukus
R1 =   15  persen hijauan gamal dalam ubi kayu 

kukus
R2   =   30  persen hijauan gamal dalam ubi kayu 

kukus 
R3  =   45  persen hijauan gamal dalam ubi kayu 

kukus 
Sesuai dengan rancangan yang digunakan, 

maka model matematikanya adalah sebagai 
berikut :

Yij =   µ  +   σi  + eij                                
Dimana :
Yij    =  Nilai pengamatan pada perlakuan 

ke-i dan ulangan ke-j
µ       =  Nilai rata-rata perlakuan
σi      =  Pengaruh perlakuan ke-i
eij     =  Galat percobaan

Jika dalam analisis sidik ragam berpengaruh 
nyata, maka diuji lebih lanjut dengan uji rataan 
beda nyata terkecil (BNT). Variabel yang diamati 
pada penelitian ini adalah konsentrasi total VFA, 
konsentrasi N-amonia, derajat keasaman (pH), 
koefisien kecernaan bahan kering (KcBK) dan 
koefisien kecernaan bahan organic (KcBO). 
Prosedur Penelitian

Bahan yang dicobakan dicacah dan 
dikeringkan pada suhu 50 °C selama 48 jam. 
Sesudah kering digiling sampai bahan tersebut 
dapat melewati ukuran 40 mesh.   Uji kecernaan 
hijauan gamal dan ubi kayu kukus menggunakan 
metode Terry and Tulley (1963). Sebanyak 0,5 
gram sample diinkubasikan dalam 50 ml cairan 
rumen dengan masa inkubasi 4 jam pada suhu 
39 °C. Proses in vitro 4 jam bertujuan untuk 
mempelajari proses biofermentasi oleh mikroba 
rumen atas sample bahan makanan yang ingin 
diteliti, dimana evaluasi nutrisi yang akan 
diamati adalah konsentrasi total VFA, konsentrasi 
N-amonia dan derajat keasaman rumen (pH). 
Pengukuran konsentrasi VFA digunakan metode 
Steam destilation (destilasi uap), penentuan 
konsentrasi N-amonia menggunakan metode 
Mikrodifusi Conwey dan derajat keasaman (pH) 
rumen ditentukan dengan menggunakan pH 
meter. 

Prosedur kerja percobaan ini mengikuti 
petunjuk yang dikemukakan oleh Terry dan Tulley 
(1963), sebagai berikut :
1. Timbang 0,5 gr sampel dan masukkan 10 

ml larutan penyanggah (buffer) McDougall 
dengan pH 6,9 dan inokulum cairan rumen 
yang telah disaring sebanyak 10 ml.

2. Fermentor dimasukkan ke dalam water 
bath bersuhu 40 °C dan ke dalam fermentor 
dialirkan gas CO2, kemudian fermentor 
ditutup dengan sumbat karet berpentil.

3. Setelah 4 jam inkubasi, proses fermentasi 
dihentikan dengan cara menambahkan 
0,2 ml HgCl2 jenuh untuk membunuh 
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mikroba.
4. Selanjutnya produk fermentasi disentrifuse 

dengan kecepatan 12.000 rpm selama 20 
menit untuk memisahkan endapan dan 
supernatan. Supernatan kemudian dianalisis 
untuk menentukan konsentrasi total VFA dan 
N-amonia.

Konsentrasi Total VFA dihitung sebagai 
berikut:

    

Konsentrasi ammonia dihitung sebagai berikut:

Selanjutnya sampel kemudian diinkubasi 
secara in-vitro selama 48 jam dilanjutkan dengan 
pencernaan dengan 5 ml larutan pepsin selama 
24 jam dalam keadaan aerob.  Proses in vitro 
masa inkubasi 48 jam untuk mempelajari proses 
biofermentasi oleh mikroba rumen atas sampel 
bahan pakan yang ingin diteliti dan evaluasi nutrisi 
yang akan diamati adalah kecernaan bahan kering 
dan bahan organik. Prosedur kerja percobaan ini 
mengikuti petunjuk yang dikemukakan oleh Terry 
dan Tulley (1963) sebagai berikut:
1. Timbang 0,5 gr sampel dan masukkan 12 

ml larutan penyanggah (buffer) McDougall 
dengan pH 6,9 dan inokulum cairan rumen 
yang telah disaring sebanyak 8 ml.

2. Fermentor dimasukkan ke dalam water 
bath bersuhu 40 °C dan ke dalam fermentor 
dialirkan gas CO2, kemudian fermentor 
ditutup dengan sumbat karet berpentil.

3. Selama 24 jam inkubasi, proses fermentasi 
dihentikan dengan cara menambahkan 0,2 ml 
HgCl2 jenuh untuk membunuh mikroba.

4. Selanjutnya produk fermentasi disentrifuse 
dengan kecepatan 12.000 rpm selama 20 
menit untuk memisahkan endapan dan 
supernatan. Supernatan dibuang dan ke 
dalam endapan  dimasukkan 20 ml larutan 
pepsin dan diinkubasi selama 24 jam dalam 
keadaan terbuka pada suhu 40 °C.

5. Setelah 24 jam produk fermentasi disaring 
dengan kertas saring whatman no. 41 melalui 
bantuan pompa vakum, dicuci beberapa kali 

dengan air panas.
6. Hasil saringan dan kertas saring dimasukkan 

kedalam cawan porselin untuk menganalisa 
bahan kering (BK), residu diuapkan dalam 
oven listrik bersuhu  105 °C selama 24 jam 
(sampai beratnya konstan), sedangkan untuk 
menganalisis bahan organik (BO), residu 
dalam cawan porselin dipijarkan/diabukan 
dalam tanur listrik pada suhu 650 °C selama 
8 jam.

Perhitungan kecernaan bahan kering 
(KCBK) dan kecernaan bahan organik (KCBO) 
adalah sebagai berikut:

HaSIL Dan PeMBaHaSan

Konsentrasi total VFa
Rataan hasil pengukuran total VFA tiap 

perlakuan terlihat pada Tabel 1. 
tabel 1. Rataan Konsentrasi Total VFA

Perlakuan Konsentrasi Total VFA 
(mM)

R0 138

R1 112

R2 120

R3 107
Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap 
produksi total VFA (F hit < Ft 0,05), berarti setiap 
perlakuan yang dicobakan memberikan respons 
yang sama terhadap konsentrasi total VFA. Hal 
ini mungkin disebabkan karena VFA. Hal ini 
mungkin disebabkan karena VFA yang berada di 
dalam rumen tidak hanya yang berasal dari ubi 
kayu kukus sebagai sumber karbohidrat tetapi 
juga dari fermentasi protein hijauan gamal. 
Seperti yang dikemukakan oleh Hespell dan 
Russel (1981) bahwa protein didalam rumen 
dapat dirombak oelh mikroba menjadi asam 
amino, CO2  dan VFA. Sutardi dalam Nurkurnia 
(1989) mengemukakan bahwa VFA terutama yang 
berantai cabang seperti isovalerat dan isobutirat, 
esensial untuk pertumbuhan mikroba rumen. 
Kadar asam lemak rantai cabang ini akan naik 
pada pemberian protein yang tinggi. Asam lemak 
berantai cabang diduga berasal dari asam amino 
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berantai cabang seperti leusin, isoleusin dan 
valin. Dengan demikian semakin berkurangnya 
tingkat penggunaan sumber karbohidrat di 
dalam perlakuan tidak memberikan respons yang 
berbeda karena adanya produksi VFA dari protein 
hijauan gamal yang dirombak menjadi VFA.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa rata-rata 
konsentrasi total VFA mengalami penurunan dari 
138 mM pada perlakuan R0 menjadi 112 mM 
pada perlakuan 15 persen (R1). Pada perlakuan 
penggunaan gamal 30 persen (R2) produksi total 
VFA meningkat yaitu 120 mM dan menurun pada 
perlakuan gamal 45 persen (R3) yaitu 107 mM.    
Banyaknya total VFA yang dihasilkan tidak jauh 
berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh van 
Soest (1994) bahwa sapi yang diberi makan silase 
rumput konsentrasi total VFA didalam cairan 
rumen adalah 108 mM/L, untuk sapi yang diberi 
long hay : konsentrat dengan perbandingan 4 : 
6 diperoleh 140 mM/L. Konsentrasi total VFA 
tergantung pada jenis ransum yang dikonsumsi 
ternak dan waktu sesudah makan. Oleh karena 
konsentrasi total VFA masih berada dalam kisaran 
normal maka dapat dikatakan bahwa aktivitas 
mikroba rumen dalam keadaan normal (Church, 
1988).   Konsentrasi total VFA yang tinggi 
diperoleh pada perlakuan R0. Hal ini disebabkan 
penggunaan 100 persen ubi kayu kukus tanpa 
hijauan gamal menyebabkan tersediannya sumber 
energi yang besar bagi proses fermentasi di 
dalam rumen. Menurut Prawirokusumo (1994) 
bahwa hasil utama pencernaan karbohidrat 
didalam rumen adalah asam-asam lemak terbang 
terutama asam asetat, asam propionate dan 
asam butirat. Perbandingan asam lemak terbang 
yang dihasilkan tergantung pada tipe makanan, 
pengolahan dan frekuensi pemberian makanan 
(Prawirokusumo, 1994). Ransum yang terdiri 
atas hijauan akan menghasilkan asam asetat 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan asam 
propionate. Sebaliknya ransum yang terdiri 
atas pakan penguat akan menghasilkan asam 
propionate yang lebih tinggi disbanding dengan 
asam asetat. Pemberian singkong yang dikukus 
pada ruminansia dapat meningkatkan kandungan 
VFA terutama asam propionate. 
Konsentrasi n-amonia

Rataan hasil pengukuran N-amonia tiap 
perlakuan terlihat pada Tabel 2. 

tabel 2. Rataan Konsentrasi N-amonia
Perlakuan Konsentrasi n-amonia 

(mM)
R0 4,34d

R1 4,66c

R2 4,96b

R3 5,62a

Ket: Subskrip huruf yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada   
taraf 0,05.

Hasil analisis keragaman menunjukkan 
bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 
terhadap produksi N-amonia (F hit > Ft 0,01), 
berarti setiap perlakuan yang dicobakan 
memberikan respons yang berbeda terhadap 
konsentrasi N-amonia. Dengan semakin 
bertambahnya tingkat pengunaan hijauan gamal 
sebagai sumber nitrogen dalam perlakuan yang 
dicobakan maka rata-rata konsentrasi ammonia 
juga meningkat. Hal ini disebabkan protein 
hijauan gamal didegradasi dengan sempurna oleh 
mikroba rumen.    Hasil uji BNT menunjukkan 
bahwa perlakuan R3 berbeda nyata terhadap 
R0, R1 dan R2. perlakuan R2 berbeda sangat 
nyata terhadap R0 dan berbeda nyata terhadap 
R1 sedangkan perlakuan R1 berbeda nyata 
terhadap R0. Pada Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata 
konsentrasi N-amonia mengalami peningkatan 
dari 4,34 mM  pada perlakuan R0 menjadi 4,66 
mM pada perlakuan penggunaan hijauan gamal 15 
persen (R1), pada perlakuan penggunaan hijauan 
gamal 30 persen (R2) produksi ammonia 4,96mM 
dan pada perlakuan penggunaan hijauan gamal 
45 persen (R3), 5,62 mM. Amonia dianggap 
esensial apabila konsentrasinya dapat memacu 
pertumbuhan maksimal mikroba sehingga dapat 
meningkatkan pemanfaatan N makanan. 

Menurut Satter dan Slyter (1972), batas 
minimum konsentrasi ammonia dalam rumen 
untuk mendukung pertumbuhan mikroba adalah 
2 mg/100 ml dan pada konsentrasi 8 mg/100 
ml sudah dicapai kapasitas biosintesa mikroba 
rumen, tetapi degradasi protein masih terus 
berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa 
konsentrasi N-amonia masing-masing perlakuan 
masih terdapat diantara perkiraan konsentrasi 



�1

Shirley Fredriksz

Jurnal Agroforestri  Volume III Nomor 1 Maret 2008

optimum N-ammonia dalam cairan rumen. 
Konsentrasi N-amonia ini juga berada diatas 
jumlah konsentrasi ammonia yang maksimal 
menunjang pertumbuhan mikroba rumen, seperti 
yang dikemukakan oleh Slyter et al. (1972) 
yaitu sebesar 2 sampai 5 mg N-NH3/100 ml atau 
setara dengan 1,43 sampai 3,57 mM. Produksi 
N-NH3 ini belum masuk kisaran ammonia yang 
dapat menyebabkan keracunan, seperti yang 
dikemukakan oleh Bartley et al. dalam Nurkurnia 
(1989), bahwa konsentrasi ammonia rumen di 
atas 100 mg/100 ml atau setara dengan 71,43 mM 
dapat menimbulkan keracunan.
Derajat keasaman (pH) rumen

Rataan hasil pengukuran pH rumen tiap 
perlakuan terlihat pada Tabel 3. 

tabel 3. Rataan pH Rumen
Perlakuan pH rumen

R0 6,55

R1 6,16

R2 6,41

R3 6,35
Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 
terhadap pH rumen  (F hit < Ft 0,05), berarti 
setiap perlakuan yang dicobakan memberikan 
respons yang sama terhadap pH rumen. Hal ini 
disebabkan tidak berbedanya konsentrasi total 
VFA. Hasil akhir dari pencernaan karbohidrat 
adalah asam lemak trbang. Jika didalam rumen 
terdapat banyak asam lemak terbang maka pH 
rumen akan menurun tetapi karena perlakuan 
yang dicobakan dalam penelitian ini memberikan 
respons yang sama terhadap total VFA, maka pH 
rumen juga tidak berbeda.   Pada tabel 3 terlihat 
bahwa pH rumen mengalami penurunan dari 6,55 
pada perlakuan control (R0) menjadi 6,16 pada 
perlakuan penggunaan hijauan gamal 15 persen 
(R1). Pada perlakuan menggunakan hijauan 
gamal 30 persen (R2) pH rumen meningkat yaitu 
6,14 dan menurun menjadi 6,35 pada perlakuan 
dengan hijauan gamal 45 persen (R3).

Proses metabolisme yang terjadi di dalam 
rumen sangat ditentukan oleh pH rumen. Untuk 
itu ternak ruminansia banyak mensekresi saliva. 
Fungsi saliva sebagai larutan penyanggah sehingga 
pH dalam rumen tetap. Untuk pertumbuhan dan 
perkembangan mikrorganisme diperlukan pH 

rumen yang sesuai yaitu 5,5 sampai 7,0 (Nurkurnia, 
1989). Membandingkan hasil analisis pH rumen 
yang diperoleh oleh Nurkurnia maka kisaran 
pH yang diperoleh masih berada salam kisaran 
normal. Menurut van Soest (1994) bahwa nilai pH 
rumen sangat menentukan bagi kehidupan bakteri 
sellulolitik yang mencerna serat kasar. Kisaran 
pH yang ideal untuk aktivitas bakteri ini adalah 
6,4 - 6,8, sedangkan untuk proses deaminansi dan 
proteolitik akan berlangsung baik jika pH rumen 
berkisar antara 6,5 – 7,0. Hal ini menunjukkan 
bahwa nilai pH yang dihasilkan pada perlakuan 
R1 dan R3 dibawah pH ideal untuk aktivitas 
bakteri sellulolitik sedangkan perlakuan R1, R2 
dan R3 berada dibawah pH ideal untuk proses 
deaminasi dan proteolisis. 
Kecernaan Bahan Kering

Rataan hasil pengukuran KcBK tiap 
perlakuan terlihat pada Tabel 4. 

tabel 4. Rataan Kecernaan Bahan Kering
Perlakuan Kecernaan Bahan 

Kering (%)
R0 49,91

R1 43,55

R2 44,26

R3 45,05
Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata terhadap 
KcBK (F hit < Ft 0,05), berarti setiap perlakuan 
yang dicobakan memberikan respons yang sama 
terhadap KcBK. Hal ini berhubungan dengan 
perlakuan yang diberikan tidak berpengaruh 
nyata terhadap KcBO. Ini sesuai dengan yang 
dikemukakan oleh Sutardi et al dalam Soebarinoto 
(1986) bahwa peningkatan kecernaan bahan 
organik akan meningkatkan populasi mikroba 
sehingga bertambah pula enzim yang dihasilkan 
untuk metabolisme zat-zat makanan. Dengan 
hasil penelitian bahwa KcBO tidak berpengaruh 
nyata maka kemungkinan populasi mikroba 
tidak bertambah sehingga enzim-enzim yang 
dihasilkan untuk metabolisme zat-zat makanan 
juga tidak bertambah. Soebarinoto (1986) 
mengemukakan bahwa salah satu zat anti nutrisi 
pada Gliricidia (gamal) adalah coumarin, tetapi 
belum diketahui mekanisme coumarin dapat 
mengganggu penggunaan ammonia untuk 
sintesis mikrobia. Selain itu  p-coumarin acid 
dapat menghambat kecernaan sellulosa tetapi 
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merangsang degradasi hemisellulosa (Jung dan 
Fahey dalam Soebarinoto, 1986).   

Pada Tabel 4 terlihat bahwa KcBK 
mengalami penurunan dari 49,91 persen pada 
perlakuan (R0) (tanpa penambahan hijauan 
gamal) menjadi 43,55 persen pada perlakuan 
(R1). Pada perlakuan penggunaan gamal 30 
persen (R3) KcBK meningkat yaitu 44,26 
persen dan terus meningkat pada perlakuan 
hijauan gamal 45 persen (R4) yaitu 45,05 
persen.  Perlakuan R0 memiliki KcBK yang 
tinggi disebabkan penggunaan karbohidrat 
ubi kayu kukus sebanyak 100 persen sehingga 
mikroba pencerna pati seperti Streptococcus 
bovis, Bacteroides amylophylus, Bacteroides 
ruminicola dan Selemonas ruminatium dengan 
cepat mencerna karbohidrat menjadi VFA. Untuk 
perlakuan (R2) dengan menggunakan hijauan 
gamal 15 persen terjadi penurunan KcBK karena 
pengaruh pH rumen yang berada di bawah pH 
ideal bagi kehidupan mikroba rumen. pH rumen 
pada saat ini menurun yaitu 6,16 yang merupakan 
pH terendah selama pengamatan berlangsung. 
Tetapi pada perlakuan selanjutnya (R2 dan 
R3) terjadi peningkatan KcBK, hal ini dapat 
disebabkan peningkatan penggunaan hijauan 
gamal sebagai sumber protein yang mana hijauan 
gamal sangat mudah didegradasi.
Kecernaan Bahan Organik

Rataan hasil pengukuran KcBO tiap 
perlakuan terlihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rataan Kecernaan Bahan Organik
Perlakuan Kecernaan Bahan 

Organik (%)
R0 44,70

R1 40,39

R2 42,06

R3 38,80
Hasil analisis keragaman menunjukkan 

bahwa perlakuan tidak berpengaruh nyata 

terhadap koefisien kecernaan bahan organik (F hit 
< Ft 0,05), berarti setiap perlakuan yang dicobakan 
memberikan respons yang sama terhadap KcBO. 
Hal ini mungkin disebabkan adanya zat anti 
nutrisi coumarin seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya.  Pada Tabel 5 terlihat bahwa KcBO 
mengalami penurunan dari 44,70 persen (R1) 
menjadi 40,39 persen (R1). Tetapi pada perlakuan 
R2 mengalami peningkatan menjadi 42,06 persen 
dan kembali menurun pada perlakuan R3 yaitu 
menjadi 38,80 persen.    Koefisien kecernaan 
bahan organik yang tertingi diperoleh pada 
perlakuan R0. Hal ini disebabkan penggunaan 
100 persen ubi kayu kukus sehingga dengan 
adanya proses pengukusan mengakibatkan terjadi 
pengembangan granula pati serta pati kehilangan 
kekompakannya sehingga miroba rumen labih 
mudah mencernanya.

PenUtUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil  peneli t ian dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa tingkat 
penggunaan hijauan gamal 15 – 45 persen 
dengan ubi kayu kukus tidak memberikan respons 
yang berbeda terhadap parameter metabolisme 
rumen ditinjau dari konsentrasi total VFA, 
pH rumen, kecernaan bahan kering dan bahan 
organic sedangkan memberikan respons yang 
berbeda terhadap konsentrasi ammonia yang 
terus meningkat sejalan dengan peningkatan 
penggunaan hijauan gamal. Tingkat perbandingan 
antara hijauan gamal dengan ubi kayu kukus 
diperoleh hasil yang terbaik pada perlakuan 30 
persen karena diperoleh konsentrasi total VFA 
dan ammonia yang baik dengan pH rumen yang 
berkisar pada pH ideal.
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