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INTISARI 
 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui konsentrasi N-NH3 cairan rumen dan urea 

darah sebagai salah satu indikator tercukupinya sumber nitrogen bagi mikroba rumen dan 

optimalnya pemanfaatan N-NH3 dalam rumen sapi Bali penggemukan di Lombok Tengah 

yang disuplementasi turi dan dedak padi. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian 

sebelumnya, dimana 24 ekor sapi Bali bakalan dengan  BB awal yang berbeda terbagi 

dalam 4 kelompok dan terdiri dari 6 ulangan. Setiap kelompok mendapatkan ransum 

dengan jenis yang sama yaitu rumput adlibidum + turi 0,5% dan dedak 0,5% BK dari BB. 

Penelitian dilaksanakan secara Experimental dan analisa data dengan metode Deskriptif. 

Hasil analisa data menunjukkan konsentrasi N-NH3 rumen untuk kelompok ternak A, B, C 

dan D berturut turut sebesar 156,91±15,35, 172,79±11,44, 161,12±14,01 dan 

161,12±26,83 mgN/L masih berada pada kisaran optimal untuk pertumbuhan dan aktivitas 

mikroba rumen. konsentrasi blood urea nitrogen (BUN) masih berada pada kisaran yang 

normal untuk kelompok ternak A, B, C, dan D berturut-turut sebesar 23,77±2,74, 

24,23±1,94, 23,75±2,66 dan 27,92±6,59. Sehingga suplementasi turi dan dedak padi 

masing-masing sebesar 0,5% BK dari BB, memberikan dampak positif terhadap kondisi 

lingkungan rumen. 

 

Kata Kunci : Sapi Bali, konsentrasi N-NH3 dan BUN  

 

ABSTRACT  

 

The experiment was conducted  to determine the consentration of N-NH3 rumen 

fluid and blood urea nitrogen (BUN) as one indicator of sufficient nitrogen source for 

rumen microbe and maximize of N-NH3 utilization in the rumen of Bali bull supplemented 

with sesbania and rice bran. This experiment is continued of other experiment, 24 Bali 

bulls with different initial body weight were divided into 4 groups and each group consist 

of 6 replications. All of the groups were fed on equal treatment both  variety and level of 

diet. The types of feed are grass adlibidum +  sesbania 0,5% and rice bran 0,5% DM BW). 

The study did experimentally with descriptive method for data analysis. The results 

showed  that consentration of N-NH3 rumen fluid for each groups A, B, C, and D 

156,91±15,35, 172,79±11,44, 161,12±14,01, 161,12±26,83 mg N/L, respectively. The 

value of N-NH3 lead to optimal function of microbial rumen possibility. Furthermore, 

consentration of BUN for each groups A, B, C, and D were 23,77±2,74, 24,23±1,94, 

23,75±2,66, 27,92±6,59 mg/dL, respectively. Percentage of BUN appertain normally. 

Supplemented with sesbania and rice bran 0,5% DM BW has the positive effect for rumen 

environmental. 
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PENDAHULUAN  

Produktivitas ternak yang optimal merupakan harapan semua pelaku usaha 

khususnya peternak kecil di desa. Salah satu pilihan alternatif yang dapat dilakukan untuk 

mewujudkan harapan tersebut adalah dengan pemberian pakan suplemen yang memiliki 

kandungan protein tinggi akan tetapi masih terjangkau dan aplikatif bagi peternak kecil. 

Dahlanuddin dkk., (2014) menyatakan bahwa legum pohon yang dominan di pulau 

Lombok adalah turi dan merupakan sumber pakan bagi ternak dengan kandungan protein 

kasar (PK) yang cukup tinggi yaitu mencapai 20-25%. Akan tetapi pemberian pakan 

sumber protein yang tinggi tanpa diimbangi pakan sumber energi menjadi kurang efisien 

(Anonim, 2010; Yuliana, 2015). 

N-ammoniak (N-NH3) adalah salah satu produk fermentasi dalam rumen dan akan 

dimanfaatkan oleh mikroba rumen sebagai sumber nitrogen (N) untuk pertumbuhan dan 

sintesis protein mikroba itu sendiri (McDonald dkk., 1988; Arora, 1989). Penggunaan 

pakan sumber protein tinggi (turi), diharapkan N-NH3 yang dihasilkan dari perombakan 

protein turi yang tinggi dapat menjadi sumber N yang cukup bagi mikroba dalam rumen 

dan dengan tersedianya karbohidrat mudah larut dari dedak padi, energi yang tersedia bagi 

mikroba rumen dapat tercukupi untuk mengoptimalkan penggunaan N-NH3 dalam rumen. 

Sehingga penentuan konsentrasi N-NH3 dapat digunakan sebagai pertimbangan atau 

indikator tercukupinya sumber N bagi mikroba (Leng dkk., 1977).  

Urea dalam darah atau blood urea nitrogen (BUN) merupakan hasil metabolisme 

NH3 yang berasal dari dalam rumen (McDonald dkk., 1988), adanya hubungan secara tidak 

langsung antara konsentrasi N-NH3 dan BUN dapat mengindikasikan bahwa konsentrasi 

BUN juga dapat dipengaruhi  oleh faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi N-NH3 

dalam rumen seperti jumlah konsumsi protein dan energi pakan. Sehingga konsentrasi 

BUN juga bisa dijadikan indikator dalam monitoring pemberian pakan sumber protein dan 

energy serta optimalnya penggunaan N oleh mikroba (Hess dkk., 2000). 

Sapi Bali bakalan untuk tujuan penggemukan biasanya diperoleh petani kebanyakan 

dari pasar hewan dimana variasi bakalan sangat besar. Kondisi awal bakalan yang berbeda 

kemungkinan memiliki respon yang berbeda pula terhadap konsumsi, kondisi lingkungan 

rumen, BUN dan ADG walaupun ransum yang  disediakan sama. Penelitian ini penting 

dilakukan, pertama untuk mengetahui konsentrasi N-NH3 dan BUN sebagai indikator 

tercukupinya sumber N dan optimalnya pemanfaatan N-NH3 dalam rumen sebagai dampak 

dari pemberian pakan sumber protein yaitu turi dan sumber energi seperti dedak padi, 

kedua untuk mendapatkan suatu prinsip pemberian pakan yang efisien pada usaha 

penggemukan sapi Bali. 

MATERI DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 04 Maret 2015 – 12 Oktober 2015  secara 

Experimental dan analisa data dengan metode Deskriptif, sapi Bali umur 18 bulan 
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sebanyak 24 ekor dibagi menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok terdiri dari 6 ulangan 

dengan BB awal yang berbeda pada setiap kelompok dan diberikan ransum yang sama 

yaitu  rumput adlibidum + turi 0,5% BK dari BB + dedak padi 0,5% BK dari BB.  Pada 

akhir penelitian dilakukan pengukuran jumlah konsumsi dan pengambilan sampel cairan 

rumen serta sampel darah. Konsentrasi N-NH3 ditentukan dengan metode distilasi Uap 

yang disadur dari petunjuk Analisa laboratorium University Of New England, Armidale, 

Australia yang dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan makanan ternak (INMT) 

Fakultas Peternakan Universitas Mataram dan untuk penentuan konsentrasi urea darah 

dengan metode berthelot dengan alat otomatis Cobass 111 dilaksanakan di Laboratorium 

Hepatika Bumi Gora NTB. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tabel 1. Total Konsumsi BK , Total Konsumsi PK, Konsentrasi N-Ammoniak  (N-NH3) 

Rumen dan Blood Urea Nitrogen (BUN) 

NO PARAMETER 
KELOMPOK 

A B C D 

1 
Total Konsumsi BK (g/ kg 

BB 
0,75

) 
88,62±4,06 82,92±4,22 79,65±2,57 86,40±9,61 

2 
Total Konsumsi PK (g/ kg 

BB 
0,75

) 
12,22±0,42 11,78±0,76 11,33±0,64 12,15±1,02 

3 N-NH3  (mg N/L) 156,91±15,3 172,79±11,4 161,12±14,0 161,12±26,8 

4 BUN (mg/dL) 23,77±2,74 24,23±1,94 23,75±2,66 27,92±6,59 

 

Dari Tabel 1. menunjukkan bahwa konsentrasi N-NH3 untuk masing-masing 

kelompok ternak A, B, C dan D yaitu sebesar 156,91, 172,79, 161,12 dan 161,12 mgN/L, 

konsentrasi N-NH3 tersebut berada pada kisaran normal  atau diatas level kritis untuk 

pertumbuhan mikroba rumen yaitu sebesar 50 mgN/L, (McDonald dkk., 1988;  

Kanjanapruthipong dan Leng 1998), Lebih lanjut Leng dan Nolan (1984) menyatakan 

bahwa konsentrasi N-NH3 pada level 150-200 mgN/L diperlukan untuk pertumbuhan dan 

aktivitas mikroba yang optimal. Konsentrasi N-NH3 pada penelitian ini masih berada pada 

kisaran tersebut untuk setiap kelompok ternak yaitu 156,91-172,79 mgN/L.  

Konsentrasi N-NH3 dalam rumen dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

tingkat konsumsi pakan sumber protein dan sumber karbohidrat mudah terlarut (Javaid 

dkk.,, 2008; Yuliana, 2015). Pada penelitian ini, pakan yang diberikan pada setiap 

kelompok ternak memiliki kualitas dan jenis yang sama. Oleh karena itu konsentrasi N-

NH3  pada setiap kelompok ternak hampir sama. Konsentrasi N-NH3 yang cenderung lebih 

rendah atau tinggi pada setiap kelompok ternak dipengaruhi oleh jumlah konsumsi pakan 

sumber protein dalam hal ini turi dan pakan sumber energi (karbohidrat struktural dan atau 

non-struktural) seperti rumput dan dedak padi. Konsentrasi N-NH3 pada kelompok ternak 

A yaitu sebesar 156,91±15,35 mg N/L lebih rendah dibandingkan dengan kelompok ternak 

B, C dan D yaitu sebesar 172,79±11,44, 161,12±14,01, dan  161,12±26,83 mg N/L 

berturut-turut. Jumlah konsumsi PK dan BK pada kelompok ternak A lebih tinggi 
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dibandingkan dengan kelompok ternak lainnya yaitu sebesar 12,22±0,42 (g/ kg BB 
0,75

) 

dan 88,62±4,06 (g/ kg BB 
0,75

) berturut-turut.  

Ketika pemberian pakan sumber protein tinggi tanpa diimbangi dengan pakan 

sumber energi yang tinggi atau mudah larut konsentrasi N-NH3 akan cendrung lebih tinggi 

(Javaid dkk.,2008; Gunadi, 2015). Lebih lanjut McDonald dkk., (1988) menyatakan bahwa 

ketika proses perombakan protein pakan lebih cepat dibandingkan proses pembentukan 

protein mikroba akibat tidak tercukupinya sumber karbohidrat mudah terlarut, konsentrasi 

ammoniak menjadi lebih tinggi. Pada prinsifnya data tersebut sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilaporkan Gunadi (2015) bahwa pemberian pakan 100% sumber protein 

(daun lamtoro) konsentrasi N-NH3 lebih tinggi sebesar 193,1±69,4 mgN/L, dibandingkan 

dengan yang diberikan pakan campuran sumber protein (daun lamtoro) dengan sumber 

energi (ubi kayu) atau yang dikenal dengan pakan “Lambu” sebesar 170,5±59,7 mgN/L.  

Kadar urea darah atau BUN pada setiap kelompok ternak pada Tabel 1. 

menunjukkan bahwa, kadar BUN untuk kelompok ternak A, B, C, dan D yaitu sebesar 

23,47, 24,23, 23,75dan 27,92 mg/dL berturut-turut, dan masih berada pada kisaran normal, 

yaitu 23-27 mg/dL. Swenson (1997) menyatakan bahwa kadar urea darah pada ternak 

ruminansia dikatakan normal pada kisaran 2-27 mg/dL. Anonim (2006) yang disitasi 

Dradjat dkk., (2008) menyatakan bahwa kadar normal urea darah Bos indicus yaitu 6-27 

mg/dL. Hasil tersebut juga tidak jauh berbeda dengan yang dilaporkan Dradjat dkk., (2008) 

bahwa pada kondisi peternakan rakyat rata-rata kadar BUN pada sapi Bali betina berkisar 

antara 27,63 -30,25 mg/dL, sedangkan hasil penelitian yang dilaporkan Depamede dan 

Dahlannudin (2013) bahwa sapi Bali yang mendapat pakan 90% konsentrat didapat kadar 

BUN sebesar 40,50 mg/dL, lebih tinggi jika dibandingkan dengan sapi Bali yang hanya 

diberikan rumput raja 100%, kadar BUN yang didapat sebesar 9,67 mg/dL, hal tersebut 

menunjukkan bahwa pakan sangat mempengaruhi kadar BUN pada ternak. 

Kadar BUN pada kelompok ternak D sebesar 27,92±6,59 mg/dL lebih tinggi 

dibandingkan dengan kadar BUN pada kelompok ternak A, B dan C yaitu sebesar 

23,77±2,74, 24,23±1,94 dan 23,75±2,66 mg/dL, berturut-turut. Tingginya kadar BUN pada 

kelompok ternak D disebabkan akibat tidak seimbangnya antara jumlah protein yang 

dikonsumsi dengan jumlah energi yang dikonsumsi, terlihat jelas bahwa jumlah konsumsi 

PK pada kelompok ternak D 12,15±1,02 (g/kg BB
0,75

) hampir sama dengan kelompok 

ternak A yaitu sebesar 12,22±0,42 (g/kg BB
0,75

), namun jumlah konsumsi BK pada 

kelompok ternak D sebesar 86,40±9,61 (g/kg BB
0,75

), lebih rendah dibandingkan 

kelompok ternak A. 

Data tersebut menunjukkan bahwa kadar BUN pada kelompok ternak D lebih tinggi 

disebabkan N-NH3 yang tersedia kurang termanfaatkan oleh mikroba rumen, karena energi 

yang dihasilkan dari total konsumsi BK sebesar 86,40±9,61(g/kg BB
0,75

) kurang tercukupi 

bagi mikroba rumen untuk memanfaatkan N-NH3 yang dihasilkan dari perombakan total 

konsumsi PK sebesar 12,15±1,02 (g/kg BB
0,75

). Arora (1989) menyatakan bahwa apabila 

ammoniak tersedia secara bersamaan dengan sumber energi kecepatan absorbsi ammoniak 

akan berkurang. Ammoniak yang tidak termanfaatkan dengan optimal akan berdifusi 



  

  

5 
 

melalui dinding rumen, masuk ke aliran darah dan dibawa ke hati untuk selanjutnya 

mengalami proses perombakan menjadi urea (McDonald dkk., 1988) dan pada akhirnya 

akan masuk kembali kealiran darah, sehingga konnsentrasi BUN cendrung menjadi lebih 

tinggi pada kelompok ternak D. 

Preston dkk., (2015) bahwa Kadar BUN pada sapi dipengaruhi oleh tingkat protein 

pakan dan  energi yang tersedia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliana (2015) pada 

sapi Bali lepas sapih yang mendapat level pakan sumber protein (turi) yang berbeda tanpa 

diimbangi pakan sumber energi menunjukkan kadar BUN yang berbeda juga, lebih lanjut 

dinyatakan bahwa semakin tinggi level turi yang diberikan maka kadar BUN juga akan 

semakin tinggi. Prinsip yang sama juga didapat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Gunadi (2015) pada sapi Bali bahwa pemberian pakan lamtoro yang memiliki kandungan 

protein kasar sebesar 25,12% tanpa diimbangi pakan sumber energi didapat kadar BUN 

sebesar 24,1±5,1 mg/dl, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pakan campuran lamtoro 

(sumber protein) dan ubi kayu (sumber energi) didapat kadar BUN yang lebih rendah juga 

sebesar 10,7±4,1mg/dl. Berdasarkan hasil tersebut bahwa pemberian pakan sumber protein 

yang diimbangi dengan pakan sumber energi menunjukkan konsentrasi BUN yang lebih 

rendah jika dibandingkan dengan pemberin pakan sumber protein saja pada level yang 

sama yaitu sebesar 0,5% BK dari BB.  

Seimbangnya jumlah konsumsi pada kelompok ternak A, antara jumlah total 

konsumsi PK dan jumlah konsumsi BK, sehingga konsentrasi N-NH3 dalam rumen berada 

pada kisaran optimal, hal ini akan mendukung kondisi lingkungan rumen yang ideal untuk 

pertumbuhan dan aktivitas mikroba rumen. Optimalnya pertumbuhan mikroba rumen, 

terutama bakteri selulolitik akan sangat membantu ternak ruminansia dalam memanfaatkan 

pakan berserat karena bakteri jenis ini mampu mengahasilkan enzim selulase yang tidak 

mampu dihasilkan oleh ternak ruminansia untuk mencerna selulosa pada fraksi pakan 

berserat (McDonald dkk., 1988 dan Suharsini dkk., 2007). Dengan adanya enzim tersebut 

akan sangat membantu dalam mencerna pakan yang memiliki kandungan serat kasar relatif 

tinggi seperti pada rumput yang mencapai 34,77%, dibandingkan dengan turi dan dedak 

padi yang memiliki kandungan serat kasar sebesar 28,92% dan 10,83%, berturut-turut. 

sehingga jumlah konsumsi BK rumput pada kelompok ternak A cenderung lebih tinggi 

dibandingkan kelompok ternak lainnya.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa imbangan ransum sumber 

protein dan energi sebagai sumber N dan optimalnya pemanfaatan N-NH3 oleh mikroba 

dalam rumen. Hal tersebut sangat penting untuk diperhatikan sehingga pertumbuhan 

mikroba rumen menjadi optimal dan pemberian pakan sumber protein menjadi tidak sia-

sia. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

Pemberian pakan pada sapi Bali penggemukan dengan suplementasi turi dan dedak padi 

sebesar 0,5% BK dari BB menunjukkan konsentrasi N-NH3 rumen dalam kisaran optimal 
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dan BUN pada kisaran 23,47 – 27,92 mg/dL. Sehingga pemberian pakan pada usaha 

penggemukan sapi Bali sebaiknya dengan kombinasi turi dan dedak padi. 
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