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ABSTRACT

A study of useful effective microorganism in feed mix have done on Oktober
to November 2017, take place at Kelompok Ternak Buin Pedi Desa Raberas,
Sumbawa Regency, with descriptively method. The research substance are 12 head
steers of sumbawa cattle with average body weight about 222 ± 37,91 kg divide on
two treatments that is control (T0) and treatment 1 (T1). The feed offered to T0
consist of 80% feed mix + 20% rice straw, wereas for T1 offeredfeed mix 80% + rice
straw 20% + EM-4 5 ml/kg ration. Feed mix consist of corn cob (60%), rice bran
(20%), corn meal (15%), molases (2%), urea (1%), mineral mix (1%), andsalt (1%).
Variable observed wereconsentration of VFA and NH3 rumen fluid of sumbawa
cattle. Result of studied showed that the consentration of VFA at T1 inclined higher
(53,33 mM ± 12,11) than T0 (51,67 mM ± 9,83). Like that ammonia consentration of
T1 showed higher (140,62 mg/l ± 25,61) than T0 (137,78 mg/L ± 35,27). Concluded
that useful of effective microorganism in feed mixt disposed to increase VFA dan
NH3 consentration rumen fluid of sumbawa cattle.

Key word: EM-4, VFA, NH3, sumbawa cattle.

ABSTRAK

Suatu penelitian tentang penggunaan efektif mikroorganisme (EM-4) dalam
pakan telah dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2017, bertempat
di Kelompok Ternak Buin Pedi Desa Raberas Kabupaten Sumbawa, menggunakan
metode penelitian deskriptif. Materi penelitian terdiri dari 12 ekor sapi sumbawa
jantan dengan bobot badan rata-rata 222 ± 37,91 kg yang dibagi ke dalam dua
perlakuan pakan yakni kontrol (T0) dan perlakuan (T1). Pakan pada perlakuan T0
adalah pakan campuran 80% + 20% jerami padi, sedangkan pada perlakuan T1 diberi
pakan campuran 80% + jerami padi 20% + EM-4 sebanyak 5 ml/kg pakan. Pakan
campuran tersusun atas tongkol jagung (60%), dedak padi (20%), jagung giling
(15%), molases (2%), urea (1%), mineral mix (1%), dan garam (1%). Variabel yang
diamati meliputi konsentrasi VFA dan NH3 cairan rumen. Hasil penelitian
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menunjukkan konsentrasi VFA pada sapi yang telah diberi EM-4 cenderung lebih
tinggi (53,33 ± 12,11) dibanding dengan kontrol (51,67 ± 9,83). Demikian pula
konsentrasi NH3 pada sapi-sapi yang diberi EM-4 cenderung lebih tinggi (140,62 ±
25,61) dibanding dengan kontrol (137,78 ± 35,27). Dapat disimpulkan bahwa
penambahan EM-4 dalam pakan campuran cenderung meningkatkan konsentrasi
VFA dan NH3 cairan rumen sapi sumbawa.

Kata kunci: EM-4, VFA, NH3, sapi sumbawa.

PENDAHULUAN

Sapi sumbawa merupakan rumpun sapi lokal yang berkembang di Pulau

Sumbawa dengan asal-usul dari sapi hissar yang didatangkan dari Punjab India oleh

Pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1920, telah ditetapkan melalui Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 2909/Kpts/OT.140/6/ 2011 tanggal 17 Juni 2011 (Dilaga,

2014). Jumlah populasi sapi di Sumbawa pada tahun 2016 adalah 228.042 ekor dan

dari populasi tersebut jumlah sapi sumbawa sebanyak 6.727 ekor (Dinas Peternakan

dan Kesehatan Hewan Sumbawa dalam Angka 2016). Sapi sumbawa memiliki

performa atau produktifitas yang unik yaitu merupakan tipe sapi multiguna, dapat

sebagai sapi penghasil daging, susu, serta tenaga kerja (Dilaga, 2014).

Produktifitas ternak dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan

interaksi antara keduanya. Faktor lingkungan memiliki peran lebih dominan (70%)

terhadap produktfitas ternak (Salim, 2013). Faktor lingkungan meliputi pemberian

pakan, kondisi lingkungan, serta perawatan (Salim, 2013). Faktor lingkungan yang

sangat mempengaruhi adalah pakan. Menurut Yulianto dan Cahyo (2010),

pertumbuhan ternak tergantung dari pakan, genetis, dan perawatan. Namun,

pemenuhan pakan merupakan faktor dominan dibandingkan faktor genetis dan

perawatan. Dengan demikian, kebutuhan pakan ternak harus dipenuhi dengan baik.

Pakan ternak dapat berupa hijauan maupun konsentrat yang berguna bagi tubuhnya.

Pakan hijauan dapat menyediakan kandungan serat kasar untuk ternak sedangkan

konsentrat dapat menyuplai kebutuhan protein maupun energi bagi ternak, sehingga

konsentrat dan hijauan perlu di padukan dalam pemberian pada ternak.
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Dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak di daerah Sumbawa menjadi

sangat sulit terutama dimusim kemarau, hal ini dikarenakan Sumbawa merupakan

salah satu daerah kabupatan/kota yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang

memiliki musim hujan selama 5 bulan dan musim kemarau 7 bulan (Sumbawa dalam

angka 2013 dalam Soekardono dkk., 2015). Namun seiring berkembangnya zaman

masyarakat Sumbawa mulai mengetahui cara-cara pemanfaatan limbah pertanian

sebagai pakan ternak. Salah satu pakan ternak yang diproduksi adalah pakan yang

berbasis limbah yakni tongkol jagung dan disebut dengan istilah pakan campuran.

Pakan campuran merupakan pakan yang tersusun atas beberapa bahan pakan

yang terdiri dari tongkol jagung, dedak padi, tepung jagung, urea, molases, mineral,

serta garam. Pakan campuran tersebut banyak mengandung serat kasar, hal tersebut

dikarenakan oleh adanya tongkol jagung dalam bahan penyusunnya, sehingga sulit

dicerna oleh ternak serta memiliki kandungan nutrisi yang rendah. Untuk

memperbaiki hal tersebut maka perlu penambahan probiotik. Salah satu produk

probiotik yang sering ditemukan adalah EM-4 (Anonimb, 2017). EM-4 dapat

menyeimbangkan mikroorganisme yang menguntungkan dalam perut ternak

(Anonim, 2016). EM-4 juga dapat meningkatkan laju kinerja mikroba yang ada

didalam rumen ternak ruminansia, sehingga proses perombakan partikel pakan

menjadi efektif dan dapat meningkatkan nilai nutrisi pakan.

Rumen bagi ternak ruminansia sangat vital karena didalam rumen terjadi

proses fermantatif dan enzimatis pakan, serta terdapat mikroba yang dapat bekerja

mengurai pakan. Rumen memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam

keberlangsungan hidup ternak ruminansia karena didalamnya hidup mikroorganisme

berupa bakteri, protozoa, jamur, archaea, dan bacteriophage yang bersimbiosis

dengan inangnya dalam pencernaan hijauan pakan (Suhubdy, 2016). Pakan yang

masuk kedalam rumen dirombak atau dimetabolisme menjadi produk yang

menguntungkan bagi ternak yakni VFA serta produk lainya seperti Amonia yang

nantinya akan menjadi sumber energi bagi mikroba rumen. Oleh karena itu, perlu

dilakukannya penelitian ini guna mengetahui kondisi dan konsentrasi asam lemak
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volatil (VFA) dan amonia (NH3) yang ada dalam rumen ternak sapi sumbawa

sehingga dapat mengetahui kualitas suatu bahan pakan.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan di UD Buin Pedi Desa Raberas

Kabupaten Sumbawa, dan analisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Penelitian menggunakan 12 ekor sapi

sumbawa jantan dan 2 perlakuan yakni kontrol (T0) dengan rataan bobot badan 223 ±

37,32 Kg dan umur 1,7 ± 0,4 tahun, sedangkan perlakuan (T1) dengan rataan bobot

badan 222 ± 37,91 Kg dan umur 1,5 ± 0,3 tahun. Pakan yang diberikan pada sapi

kontrol (T0) berupa pakan campuran dan jerami padi, sedangkan pada sapi perlakuan

(T1) berupa pakan campuran yang ditambahkan EM-4, dan jerami padi. Pakan

campuran tersusun atas tongkol jagung (60%), dedak padi (20%), jagung kuning

(15%), molases (2%), urea (1%), mineral mix (1%), dan garam (1%).

Pemberian pakan dilakukan sebanyak 2 kali sehari dan air minum sebanyak

3 kali sehari. Jumlah pemberian pakan berdasarkan kebutuhan bahan kering 3% dari

bobot badan dan dari jumlah tersebut pemberiannya  80% pakan campuran dan 20%

jerami padi. Jumlah EM-4 yang digunakan 5 ml/kg pakan/L air. Pengoleksian sampel

dilakukan pada akhir penelitian dan pengambilannya dengan eshofageal tubeI

(Sudirman, 2013), dengan cara memasukkan selang ke dalam mulut (esophagus)

sampai mencapai rumen. Analisis kandungan VFA dan NH3 menggunakan metode

destilasi uap yang disadur Dahlanuddin (2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Konsentrasi VFA dan NH3 cairan rumen sapi sumbawa

No Peubah
Perlakuan

T0 T1
1 VFA (mM/L) 51,67 53,33
2 NH3 (mg N/L) 137,78 140,62

Sumber: Data primer diolah (2018).
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Asam Lemak Volatil

Asam lemak volatil (VFA) merupakan sumber energi utama bagi ternak

ruminansia yang dihasilkan dari proses fermentasi karbohidrat (Arora, 1989).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Miller (1979), bahwa 60-80% energi yang

digunakan oleh ternak ruminansia adalah VFA. Van Soest (1994) dalam Pamungkas

dkk (2008) juga menyatakan, bahwa VFA merupakan sumber energi metabolisme

terpenting bagi ternak ruminansia dan sumber rantai karbon untuk sintesis mikroba

karena VFA mampu memasok 55-60% dari energi yang dibutuhkan ternak. Diperoleh

nilai VFA (Tabel 1), antara ternak yang diberi penambahan efektif mikroorganisme 4

dalam pakan campuran dan tidak ditambahkan efektif mikroorganisme 4,

menunjukkan bahwa pada T1 (penambahan EM-4) lebih tinggi dibandingkan nilai

pada T0.

Hal tersebut dikarenakan EM-4 merupakan campuran kultur yang

mengandung Lactobacillus, bakteri fotosintetik, dan ragi. EM-4 mempunyai

kemampuan untuk menurunkan kadar serat kasar dan meningkatkan palatabilitas

bahan pakan (Santoso, 2008). Serta dapat meningkatkan bakteri selulolitik dan asam

laktat pada saluran pencernaan ruminansia (Wina, 2000). Sehingga menyebabkan

tingginya hasil perombakan partikel pakan berupa VFA, yang ada dalam rumen.

Menurut Jouany (1991) dalam Pamungkas (2008), dengan menurunnya serat kasar

(karbohidrat struktural) pakan maka produksi VFA meningkat. Selain dikarenakan

menurunnya kadar serat kasar (karbohidrat struktural) pakan pada perlakuan sehingga

produksi VFA meningkat, pencernaan karbohidrat non struktural di dalam rumen

lebih mudah dan cepat jika dibandingkan dengan karbohidrat struktural, sehingga

karbohidrat non struktural memberikan kontribusi produksi VFA lebih tinggi. Arora

(1989) menyatakan, bahwa jenis pakan seperti pakan kasar bisa mempengaruhi

fermentasi karbohidrat sampai menjadi selulosa atau dengan jenis pakan yang kasar

akan mempengaruhi pola fermentasinya, sebagian besar melalui multiplikasi

organisme-organisme pencerna serat kasar yang mencerna selulosa dan hemiselulosa.

Pencernaan pakan dengan kandungan karbohidtrat non struktural akan menghasilkan

produksi VFA yang lebih tinggi (Van soest, 1994 dalam Pamungkas dkk., 2018).
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Selain dipengaruhi oleh EM-4 produksi VFA juga dipengaruhi oleh jumlah

konsumsi BK, konsumsi nutrisi, kecernaan bahan kering, dan bahan organik pakan.

Konsumsi BK pakan pada T1 lebih tinggi dibandingkan T0 yakni pada T1 4.35 Kg

dan T0 3,75 (Mahardika, 2017 unpublished data). Semakin tinggi nilai konsumsi

maka semakin tinggi pula partikel pakan yang dirombak dalam rumen sehingga dapat

menghasilkan produk metabolisme rumen yang banyak berupa VFA. Konsumsi

nutrisi SK, PK, dan TDN pada T1 lebih tinggi dibandingkan T0, sehingga membuat

produksi VFA dalam rumen tinggi pula karena konsumsi nutrisi tersebut yang

mengalami perombakan dalam rumen. Kecernaan bahan organik pakan juga

mempengaruhi jumlah produk metabolisme dalam rumen, karena substrat berupa

bahan organik akan difermentasi oleh mikroba menjadi produk fermentasi asam

organik seperti propionat, butirat, asetat dan gas CH4 dan CO2 sehingga peningkatan

konsentrasi VFA rumen berkaitan erat dengan kecernaan bahan organik (Ranjhan,

1980). Diperoleh nilai kecernaan bahan organik T1 lebih tinggi dibandingkan T0

yakni pada T1 (60%) dan T0 (55%) (Dhea, 2017 unpublished data).

Nilai VFA yang diperoleh pada T0 dan T1 masih dalam keadaan normal, hal

tersebut sesuai dengan pernyataan (France dan Siddons, 1996 dalam Kusuma, 2007),

bahwa jumlah VFA yang dihasilkan dalam rumen berkisar antara 30-130 mM.

Menurut Shirley (1986) dalam Pamungkas (2008), bahwa peningkatan nilai VFA

secara nyata pada level protein 12-13% karena pada level protein tersebut sintesa

protein mikroba mencapai puncaknya sehingga kemampuan mikroba untuk

memfermentasikan pakan meningkat.

Untuk meningkatkan nilai VFA dalam rumen dapat dilakukan dengan

pengolahan pakan terlebih dahulu sebelum pemberianya. Hal tersebut sesuai

pernyataan Sakinah (2005) yang menyatakan, bahwa komposisi VFA di dalam rumen

berubah dengan adanya perbedaan bentuk fisik, komposisi pakan, taraf dan frekuensi

pemberian pakan, serta pengolahan. Frekuensi pemberian pakan dapat meingkatkan

produksi VFA dalam rumen, menurut hasil penelitian yang dilakukan Nurwanta

(2009) menunjukkan, bahwa peningkatan tertinggi konsentrasi VFA pada rumen

terjadi setelah 3-4 jam. Selain frekuensi pemberian pakan VFA meningkat juga



7

dipengaruhi oleh proses pengolahan pakan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan

Gusasi (2014), Ransum yang difermentasikan semua bahan menghasilkan konsentrasi

VFA yang relatif tinggi dibandingkan  perlakuan yang hanya menfermentasikan

jerami padi dan UMML. Hal ini dapat membuktikan bahwa proses fermentasi dapat

menghasilkan pakan yang dapat menyediakan sumber energi yang tinggi bagi ternak.

Fermentasi dapat meningkatkan konsentrasi VFA karena dengan meningkatkan

proses degradasi pakan maka karbohidrat dalam pakan juga akan dengan mudah

terfermentasi dalam rumen. Sementara itu, VFA merupakan hasil akhir dari

fermentasi karbohidrat yang ada dalam rumen. Sesuai dengan pendapat McDonald et

all (2002) menyatakan, bahwa pakan yang masuk ke dalam rumen difermentasi untuk

menghasilkan produk utama berupa VFA, sel-sel mikroba, serta gas metan dan CO2.

Amonia (NH3)

Amonia (NH3) merupakan produk utama dari proses deaminasi asam amino

dan kecukupannya dalam rumen untuk memasok sebagian besar N2 untuk

pertumbuhan dan sintesis protein mikroba (Leng, 1980 dalam Pamungkas dkk.,

2008). Amonia terbentuk dari proses fermentasi protein pakan dalam rumen yang

dilakukan oleh mikroorganisme proteolitik (bakteri dan protozoa), yang kemudian

menghasilkan enzim proteolitik seperti protease, peptidase, dan deaminase untuk

mendegradasi protein menjadi asam amino, peptida, dan akhirnya menjadi amonia

(Chuzaemi dan Bruchem, 1990 dalam Pamungkas, 2008). Pernyataan tersebut

diperkuat oleh Arora (1989), bahwa seluruh protein yang berasal dari pakan, pertama

kali dihidrolisis oleh mikroba rumen, menjadi peptida dan asam amino. Kemudian

menurut Mc Donald et all (2002), asam amino selanjutnya difermentasi melalui

deaminasi menjadi asam @-keto yang kemudian mengalami dekarboksilasi menjadi

CO2, amonia, dan asam lemak rantai pendek. Diperoleh nilai NH3 (Tabel 1), antara

ternak yang diberi penambahan efektif mikroorganisme 4 dalam pakan campuran dan

tidak ditambahkan efektif mikroorganisme 4, menunjukkan bahwa pada T1

(penambahan EM-4) lebih tinggi dibandingkan nilai pada T0.
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Hal tersebut dikarenakan EM-4 merupakan campuran kultur yang

mengandung Lactobacillus, bakteri fotosintetik, dan ragi. Bahwa EM-4 mempunyai

kemampuan untuk menurunkan kadar serat kasar dan meningkatkan palatabilitas

bahan pakan (Santoso, 2008). Dengan meningkatnya palatabilitas pakan maka

konsumsi pakan juga meningkat. Konsumsi BK pakan pada T1 lebih tinggi

dibandingkan T0 yakni pada T1 4.35 Kg dan T0 3,75 (Mahardika, 2017 unpublished

data). Semakin tinggi nilai konsumsi maka semakin tinggi pula partikel pakan yang

dirombak dalam rumen sehingga dapat menghasilkan produk metabolisme rumen

yang banyak berupa NH3. Konsumsi nutrisi PK (protein kasar) pada T1 lebih tinggi

yaitu 180 gram dibandingkan T0 160 gram, sehingga membuat produksi NH3 dalam

rumen tinggi. Hal tersebut dikarenakan protein yang di konsumsi oleh ternak

ruminansia dihidrolisis oleh mikroba rumen (Arora, 1989). Menurut Hungate (1966)

dalam Pamungkas dkk (2008) menyatakan, bahwa protein mengalami hidrolisis

didalam rumen menjadi peptida oleh aktifitas enzim mikroba, sebagian peptida

digunakan untuk membentuk protein sel mikroba dan asam amino, selanjutnya asam

amino oleh aktifitas mikroba terdeaminasi menjadi NH3. Amonia terbentuk dari

proses fermentasi protein pakan dalam rumen yang dilakukan oleh mikroorganisme

proteolitik (bakteri dan protozoa), yang kemudian menghasilkan enzim proteolitik

seperti protease, peptidase, dan deaminase untuk mendegradasi protein menjadi asam

amino, peptida, dan akhirnya menjadi amonia (Chuzaemi dan Bruchem, 1990 dalam

Pamungkas, 2008). Kecernaan bahan organik pakan juga mempengaruhi jumlah

produk metabolisme dalam rumen, karena substrat berupa bahan organik terdapat

kandungan  karbohidrat, lemak kasar, vitamin, dan protein (Weende, 1865 dalam

Tillman dkk., 1989) yang akan difermentasi oleh mikroba menjadi produk fermentasi

berupa asam organik seperti propionat, butirat, asetat dan gas CH4, CO2, dan NH3.

Diperoleh nilai kecernaan bahan organik T1 lebih tinggi dibandingkan T0 yakni pada

T1 60% dan T0 55% (Dhea, 2017 unpublished data).

Nilai amonia (NH3) yang diperoleh pada T0 dan T1 masih dalam keadaan

normal, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan (Preston dan Leng, 1987; Maeng et

all., 1997 dalam Sudirman, 2013), bahwa konsentrasi NH3 rumen berkisar antara 50-
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250 mg N/L. Namun apabila kandungan protein yang ada dalam pakan tinggi maka

nilai amonia yang dihasilkan meningkat.

Untuk meningkatkan jumlah NH3 dalam rumen dipengaruhi oleh faktor

berupa jumlah protein pakan dan kelarutan serta laju degradasi protein pakan

(Widyobroto dkk., 1995). Pernyataan tersebut diperkuat oleh (Hungate, 1966) dalam

(Pamungkas, 2008), konsentrasi amonia dalam rumen dipengaruhi oleh kandungan

protein dan asam amino, karena amonia terbentuk melalui proses deaminasi asam

amino oleh mikroba dalam rumen. Jumlah konsentrasi amonia (NH3) rumen

bervariasi dipengaruhi oleh jumlah protein pakan, laju degradasi protein dan waktu

setelah pemberian pakan (Hungate, 1966 dalam Pamungkas dkk., 2008). Hal tersebut

diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan Hasbiollah (2017), bahwa sapi

persilangan sumbawa bali yang diberi pakan lamtoro kering dan jagung giling

memiliki nilai konsentrasi amonia (NH3) sebesar 318,08 mg N/L. Dari pernyataan

tersebut menunjukkan bahwa nilai protein yang ada dalam lamtoro dan jagung giling

lebih tinggi sehingga nilai amonia (NH3) rumen tinggi pula. Selain memiliki nilai

protein yang tinggi lamtoro juga memiliki nilai degradasi protein yang tinggi berkisar

66% (Norton, 2007 dalam Pamungkas dkk., 2008). Protein yang di konsumsi oleh

ternak ruminansia dihidrolisis oleh mikroba rumen (Arora, 1989). Menurut Hungate

(1966) dalam Pamungkas dkk (2008) menyatakan, bahwa protein mengalami

hidrolisis didalam rumen menjadi peptida oleh aktifitas enzim mikroba, sebagian

peptida digunakan untuk membentuk protein sel mikroba dan asam amino,

selanjutnya asam amino oleh aktifitas mikroba terdeaminasi menjadi NH3.

Selain jumlah protein dalam pakan yang mempengaruhi NH3 dalam rumen,

pH rumen juga dapat mempengaruhi jumlah amonia rumen hal tersebut berkaitan

dengan hidrolisis protein pakan dalam rumen. Menurut Arora (1989), tingkat

hidrolisis protein tergantung pada daya larutnya yang berkaitan dengan kadar NH3.

Protein mudah terdegradasi pada kondisi pH rumen sekitar 6,5. Dari pernyataan

tersebut Hungate (1966) dalam Pamungkas dkk (2008) menyatakan, protozoa sangat

cepat pertumbuhannya pada pH 6,5. Oleh karenanya apabila pH dalam rumen
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mendekati angka 6,5 maka proses hidolisis protein pakan akan mudah dan membuat

pembentukan NH3 lebih mudah dan tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang telah dicapai maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan penambahan Efektif mikroorganisme 4 (EM-4) dalam pakan campuran

pada sapi sumbawa dengan level 5 ml/Kg pakan/L air tidak memberikan pengaruh

yang nyata terhadap produksi total asam lemak volatil (VFA) dan amonia (NH3)

cairan rumen.

2. Jumlah total asam lemak volatil (VFA) dan amonia (NH3) yang dihasilkan dalam

kisaran jumlah VFA (30-130 mM) dan NH3 (50-250 mg N/L) rumen sapi.
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