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Ketersediaan pakan hijauan sebagai sumber serat untuk pakan ruminansia banyak 
menghadapi kendala dalam penyediaanya. Guna mengantisipasi kendala tersebut 
perlu dilakukan penggantian sumber serat berasal dari limbah pertanian yang 
tersedia cukup banyak, yaitu jerami jagung.  Ransum yang telah disusun sesuai 
kebutuhan diolah menjadi pakan komplit dalam bentuk Wafer Ransum Komplit 
(WRK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian rumput 
lapang dengan jerami jagung pada WRK terhadap total produksi gas, amonia dan 
kandungan serat kasar yang dilakukan secara In-vitro. Penelitian ini menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 ulangan, dengan 
perbandingan sumber serat dan konsentrat (60:40). Perlakuan yang digunakan 
adalah P0 (60% rumput lapang + 0% jerami jagung + 40% konsentrat), P1 (40% 
rumput lapang + 20% jerami jagung + 40% konsentrat), P2 (20% rumput lapang + 
30% jerami jagung + 40 % konsentrat), dan P3 (0% rumput lapang + 60% jerami 
jagung + 40% konsentrat). Peubah yang diamati adalah total produksi gas, amonia 
dan kandungan serat kasar. Data dianalisis menggunakan analisis ragam 
(ANOVA), jika berpengaruh nyata dilanjutkan dengan uji jarak duncan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggantian rumput lapang dengan jerami 
jagung untuk semua perlakuan dalam bentuk WRK berpengaruh nyata, terhadap 
total produksi gas (P<0,05) pada P2 dan P3 nyata lebih tinggi dibandingkan P0 dan 
P1 yaitu sebesar 157,70 dan 162,80 vs 132,25 dan 136,30 ml/jam. Tetapi tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kadar amonia yaitu: kisaran15,95 – 20,10 
mM dan kandungan serat kasar dengan kisaran 20,69-22,60%. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa jerami jagung dapat menggantikan rumput lapang 
sebagai sumber serat pada WRK secara in-vitro.  
 
Kata kunci: jerami jagung, wafer ransum komplit, total produksi gas, ammonia, 

kandungan serat kasar. 

 

PENDAHULUAN 
 
Ternak ruminansia membutuhkan pakan 

sumber serat yang berasal dari hijauan (rumput- 
rumputan). Pada musim kemarau, produksi hijauan 
sangat terbatas sehingga perlu pakan alternatif 
sebagai pengganti hijauan. Limbah tanaman jagung 
yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak 
adalah bagian daun, batang, tongkol dan kulit buah. 
Menurut Retnani et al., (2009) ternak ruminansia 
membutuhkan pakan serat yang berfungsi sebagai 
sumber energi, serta untuk menjaga fungsi normal 
rumen dan aktivitas mikrobia rumen. 

Luas tanaman jagung di provinsi Jambi pada 
tahun 2015 adalah 8.486 ha dengan total produksi 
51.712 ton (BPS, 2018).  Komponen tanaman  

 
 

jagung yang siap dipanen terdiri atas :  biji (38%)   
tongkol (7%), kulit (12%), daun (13%) dan  
batang (30%) (Perry et al., 2003). Walaupun 
potensi cukup besar namun pemanfaatan jerami 
jagung sebagai sumber pakan pengganti rumput 
untuk ternak ruminansia belum banyak diungkap. 
Keadaan ini banyak disebabkan karena skala 
usaha ternak kambing dan domba relatif kecil, 
sehingga peternak masih dapat mencari pakan 
rerumputan dan dedaunan yang terdapat disekiling 
lahannya. Komposisi dari jerami jagung sebagai 
berikut:  total digestible nutrient (67%), protein 
kasar (9%), abu (4%), serat kasar (25%), dan 
lemak kasar (2,4%) (Siregar,1995). Sedangkan 
Kandungan nutrisi rumput lapangan dapat dilihat 
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sebagai berikut: total digestible nutrient (52%), 
protein kasar (7,32%), serat kasar (31,96%), lemak 
kasar (2,25%) dan Abu (8,33%) (Rasjid et al., 
2014). Kedua bahan pakan ini memiliki kandungan 
nutrisi yang hampir sama, apabila ketersediaan 
rumput lapangan kurang memadai sebagai pakan 
ternak maka dapat digantikan dengan jerami 
jagung. Hingga saat ini penggunaan jerami jagung 
yang dijadikan wafer jarang dilakukan. Oleh karena 
itu untuk mengetahui seberapa besar penggunaan 
jerami jagung sebagai pengganti rumput maka 
perlu dilakukannya penelitian ini. 

Wafer ransum komplit merupakan suatu 
bentuk pakan yang memiliki bentuk fisik kompak 
dan ringkas (Noviagama, 2002) bahan baku yang 
digunakan terdiri dari sumber serat yaitu hijauan 
dan konsentrat dengan komposisi yang disusun 
berdasarkan kebutuhan nutrisi ternak. Keuntungan 
wafer menurut (Basymeleh, 2009) yaitu kualitas 
nutrisi lengkap, berasal dari rumput dan 
memanfaatkan limbah, tidak mudah rusak oleh 
faktor biologis,ketersediaannya berkesinambungan 
karena sifatnya yang awet dapat bertahan cukup 
lama sehingga dapat mengantisipasi ketersediaan 
pakan, pada musim kemarau serta dapat dibuat 
pada saat musim hujan pada saat hasil-hasil 
hijauan makanan ternak dan produk pertanian 
melimpah, dan memudahkan dalam penanganan, 
karena bentuknya padat kompak sehingga 
memudahkan dalam penyimpanan dan 
transportasi. Untuk mengetahui kecernaan pada 
wafer pakan komplit pada ternak ruminansia maka 
dilakukan Metode pengukuran kecernaan secara 
in-vitro. Menurut Kurniawati (2007), kelebihan dari 
teknik in-vitro di bandingkan teknik in-vivo adalah 
lebih efektif, efisien, mudah, biaya dan waktu yang 
dibutuhkan lebih sedikit, memungkinkan 
mengontrol kondisi fermentasi sesuai dengan 
kebutuhan, volume sample yang dibutuhkan sedikit 
sangat cocok digunakan untuk evaluasi pakan yang 
banyak ragamnya dan tidak membutuhkan banyak 
tenaga kerja, serta mudah untuk diulang.  

Hasil fermentasi yang ada didalam rumen 
akan menghasilkan produk akhir salah satunya 
yaitu total produksi gas dan amonia. Produksi gas 
merupakan parameter aktivitas mikroba rumen 
dalam mendegradasi pakan. Apabila produksi gas 
tinggi, maka aktivitas mikroba dalam rumen juga 
tinggi, sehingga memberi gambaran banyaknya 
bahan organik yang dapat dicerna di dalam rumen 
(Firsono, 2005). Selain itu, amonia di dalam rumen 
sangat dibutuhkan untuk dimanfaatkan sebagai 
prekursor perkembangbiakan mikroba dan sintesis 

protein. Protein yang di degradasi menjadi asam 
amino mengalami deaminasi, menghasilkan 
amonia yang berfungsi sebagai sumber nitrogen 
utama dan penting untuk sintesis protein mikroba. 
Sekitar 82% spesies mikroba mampu 
menggunakan amonia sebagai sumber nitrogen. 
Pada jerami jagung kandungan serat kasar cukup 
tinggi sehingga akan berpengaruh pada kecernaan 
ternak, karena semakin tinggi kandungan serat 
kasar pada pakan maka kecernaan pakan akan 
semakin rendah (Firsono, 2014). Menurut Despal, 
(2000) bahwa serat kasar akan memiliki peran yang 
negatif untuk pencernaan, karena semakin rendah 
kandungan serat maka semakin tinggi kecernaan 
ransum. Semakin tinggi kandungan serat pada 
suatu bahan pakan, maka kecernaan serat kasar 
semakin rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
pencampuran suatu bahan pakan agar dpat 
dimanfaatkan secara optimal dan dapat 
meningkatkkan nilai kecernaan pada ternak 
ruminansia.    

 

METODE PENELITIAN 
 
Materi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah:  jerami jagung, rumput lapang, dedak padi, 
tepung ubi kayu, Jagung giling, bungkil kelapa, 
NaCl, mineral feed suplemen, urea, cairan rumen 
sapi, 9,8 gr NaHCO3, 10 gr Na2HPO4, 12H2O, 0,57 
gr KCl, 0,47 gr NaCl, aquades, 1 ml H2SO4 15%, 5 
ml NaOH 0,5 N, HCl 0,5 N, indikator Phenolptalein, 
1 ml Na2COз, 1 ml asam borat berindikator merah 
metil dan brom kresol hijau. 

Peralatan yang digunakan pada penelitian 
ini adalah mesin pencetak wafer, oven, pisau, 
timbangan dan plastik. Seperangkat alat untuk 
analisis total produksi gas, amonia, dan serat 
kasar, serta seperangkat alat untuk analisis in vitro 
(Waterbath, tabung gas CO2, kain kasa, botol 
fermentor, kertas saring, pompa vakum, termos air, 
cawan, penutup karet dan alumunium, oven, 
eksikator, glass syringe, aqua shaker, thermometer, 
beaker glass, botol, erlenmeyer, magnetik stirrer, 
pH meter, pipet, dan hammer mill). 

Ransum yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah rumput lapang, jerami jagung dan 
konsentrat (dedak padi, tepung tapioka, jagung 
halus, bungkil kelapa, Nacl, mineral feed suplement 
dan urea).  Perbandingan hijauan dan konsentrat 
adalah  60 : 40. Bahan pakan penyusun wafer 
ransum komplitdapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Komposisi  Bahan Perlakuan Wafer Komplit dalam bentuk (%) 
 Perlakuan 

 P0 P1 P2 P3 

Bahan     
Sumber Serat: 

    
- Rumput Lapang 60,00 40,00 20,00 0,00 
- Jerami  Jagung 0,00 20,00 40,00 60,00 
Konsentrat : 

    
- Dedak Padi 40,00 40,00 40,00 40,00 
- Tepung tapioka 15,00 15,00 15,00 15,00 
- Jagung giling 20,00 20,00 20,00 20,00 
- Bungkil Kelapa 20,00 20,00 20,00 20,00 
- NaCl 2,00 2,00 2,00 2,00 
- Mineral feed supplement 1,00 1,00 1,00 1,00 
- Urea 2,00 2,00 2,00 2,00 
   *)Hasil Perhitungan perbandingan hijauan dan konsentrat (60 : 40) 

Tabel.2. Kandungan Nutrient Bahan Penyusun Ransum 

Bahan BK (%) ABU (%) PK (%) TDN (%) LK (%) SK (%) 

Jerami jagung 80,00 4,40 9,00 53,00 2,40 33,58 
Rumput lapang 81,00 8,33 6,70 56,50 2,25 31,96 
Dedak padi 89,60 15,90 9,90 67,00 3,50 19,80 
Tepung tapioka 88,70 2,30 2,90 79,00 0,70 4,90 
Jagung giling 86,00 21,00 9,70 72,00 6,90 4,30 
Bungkil kelapa 87,90 - 21,20 81,00 17,30 13,10 
Urea 1,00 1,00 287,50 1,00 1,00 1,00 
     Sumber : Tim Laboratorium dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB,(2009). 

Tabel 3. Kandungan Nutrient Ransum Perlakuan (%) 

Zat makanan (%) 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Bahan Kering (BK) 84,15 83,95 83,75 83,55 
Protein Kasar (PK) 10,55 11,01 11,47 11,93 
Lemak Kasar (LK) 3,90 3,93 3,96 3,99 
Serat Kasar (SK) 24,04 24,36 24,69 25,01 
Total Digestible Nutrient (TDN) 61,61 60,91 60,21 59,51 
     *) Hasil perhitungan Tabel 1 dan 2 

 
Prosedur Pembuatan Wafer Pakan Komplit 
 

Sebelum dijadikan wafer pakan komplit, 
maka dipersiapkan terlebih dahulu pakan sumber 
serat jerami jagung dan rumput lapang yang 
diambil dari lahan Pertanian Fakultas Pertanian  

 

Universitas Jambi. Jerami jagung diambil setelah di 
panen buahnya dan disortir untuk dipisahkan 
bagian yang baik dijadikan wafer dan yang rusak 
dibuang. Prosedur pembuatan wafer ransum 
komplit yang akan dilakukan dapat dilihat pada 
gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar 1. Proses pembuatan wafer pakan komplit 

Pakan sumber serat jerami jagung dan rumput 
lapang di cacah dengan ukuran 2-5 cm dan 
timbang. Kemudian, dikeringkan dengan cara di 
jemur sampai kering, dan bahan ditimbang sesuai 
dengan perlakuan. Setelah itu, masukan hijauan 
dan konsentrat yang sudah dicampur kedalam alat 
pencetak wafer. Setelah itu wafer di angkat. Oven 
pada suhu 600C selama 15 jam, kemudian wafer 
pakan komplit siap untuk dianalisis. 

Pelaksanaan In-vitro  
Pembuatan Larutan Mc Dougall 

Pembuatan larutan Mc Dougall berpedoman 
pada Tilley dan Terry, (1963). Pertama disiapkan 
sebanyak 9,8 gr NaHCO3, 10 gr Na2HPO4 12H2O, 
0,57 gr KCl, 0,47 gr NaCl kemudian ditimbang 
secara akurat lalu dilarutankan dalam 100 ml  
aquades (Larutan I). CaCl ditimbang dengan akurat 
kemudian dimasukkan kedalam gelas ukur dan 
dilarutkan dengan 100 ml aquades, (Larutan II). 
Larutan I dan II dicampur hingga homogen maka 
terbentuklah larutan Mc Dougall. Kemudian pH 
diukur dengan menggunakan pH meter. 
 
Persiapan Inokulum Dan Pencampuran 
McDougall 

Pengambilan cairan rumen sapi diambil dari 
kandang percobaan Fakultas Peternakan 
Universitas Jambi. Pengambilan cairan rumen 
dilakukan dengan memasukan tangan yang 
dilengkapi sarung tangan kedalam rumen, 
kemuadian ambil bolus yang terdapat dibagian 
medium ventral rumen. Selanjutnya bolus tersebut 
diperas dengan menggunakan kain tipis empat 
lapis dan di saring, kemudian cairan rumen 
ditampung menggunakan termos dengan suhu 
390C. Termos yang berisi cairan rumen dibawa ke 
laboratorium. Cairan rumen di laboratorium 
dikeluarkan kembali dari termos, disaring lagi dan 
dimasukan kedalam botol kapasitas 1000 ml, 
kemudian diletakan di waterbath bersuhu 39-400C 
dan dialiri gas CO2, dan pertahankan pH 6,8-7,0. 

Berdasarkan metode prinsip Tilley and Terry 
(1963) cairan rumen selanjutnya dicampur dengan 
larutan buffer McDougall dengan perbandingan 1:4 
kedalam botol kapasitas 1000 ml sambil dialiri 
dengan gas CO2. 

 
Pelaksanaan Inkubasi 

Sampel dari masing-masing pakan 
ditimbang ke dalam botol serum (kapasitas 120 ml) 
sebanyak 1 gr. Botol serum yang berisi sampel 
ditambahkan 40 ml anaerobic medium (32 ml buffer 
+ 8 ml cairan rumen) sembari mengalirkan gas CO2 
ke dalam botol. Kemudian botol serum ditutup 
menggunakan penutup karet dan dimasukkan ke 
dalam inkubator suhu 39ºC secara random. Setelah 
72 jam keluarkan botol serum dibuka menggunakan 
desclumper dan ditetesi 1-2 tetes larutan HgCI2 

jenuh untuk menghentikan aktifitas mikroba. 
Selanjutnya cairan rumen dan sampel dimasukkan 
kedalam tabung sentrifugasi, lalu lakukan 
sentrifugasi pada kecepatan 3.500 rpm selama 15 
menit. Supernatan dan endapan dipisahkan, 
supernatan dimasukkan kedalam botol serum dan 
endapan dimasukkan ke dalam cawan porselen 
yang sebelumnya sudah diketahui bobotnya. 
 

Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 kali 
ulangan dengan perbandingan hijauan dan 
konsentrat (60:40). Perlakuan yang digunakan 
adalah sebagai berikut:  
P0 :  60% rumput lapang  + 0 % jerami jagung  +    

40% konsentrat;  
P1 :  40%  rumput lapang + 20% jerami jagung + 

40% konsentrat);  
P2 :  20%  rumput lapang + 40% jerami jagung + 

40% konsentrat);  
P3 :    0% rumput lapang  + 60% jerami jagung +  

 40% konsentrat) 
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Peubah yang di amati pada penelitian ini yaitu Total 
Produksi Gas, Amonia dan kandungan Serat Kasar 
secara In-vitro. 
 
Prosedur Analisis Total Produksi Gas 

Produksi gas dicatat setiap periode inkubasi 
dengan melihat skala glass syringe yang tertera. 
Untuk memperoleh skala gas komulatif dilakukan 
dengan menjumlahkan hasil pengukuran produksi 
gas setiap waktu inkubasi. Pengamatan produksi 
gas dilakukan pada jam ke- (2, 4, 8, 12, 24, 48 , 72)  

dengan menyuntikan hyphodermic glass 
syringe pada penutup karet botol serum.  
 

Prosedur Analisis Amonia (NHз) 
Pengukuran amonia cairan rumen dilakukan 

dengan microdifusi conway, menggunakan metode 
General Laboratory Procedures 1966. Prosedur 
pengukuran amonia yang akan dilakukan dapat 
dilihat pada Gambar. 2 adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 2. Prosedur Analisis Amonia (NHз) 

Pengukuran amonia cairan rumen dilakukan 
dengan microdifusi conway, menggunakan metode 
General Laboratory Procedures 1966. Siapkan 
cawan Conway kemudian bibir cawan diolesi 
dengan vaselin. Supernatan diambil sebanyak 1 ml 
kemudian diletakkan di kiri sekat cawan Conway 
dan larutan Na2COз jenuh diambil sebanyak 1 ml 
lalu diletakkan di kanan sekat. Cawan kecil di 
bagian tengah diisi dengan asam borat berindikator 
merah metil dan brom kresol hijau sebanyak 1 ml. 
Cawan Conway ditutup rapat kemudian digoyang-
goyangkan membentuk angka 8 agar supernatan 
bercampur dengan Na2COз lalu didiamkan selama 

24 jam pada suhu kamar. Amonia yang terikat oleh 
asam borat dititrasi dengan H2SO4 0,005 N sampai 
warna berubah menjadi kemerahan. Menurut 
Priyanto et.al (2017) konsentrasi NHз dihitung 
dengan rumus: 
NHз (mM) = Volume H2SO4 x N. H2SO4 x 1000 
 
Prosedur Analisis Serat Kasar 

Pengukuran kandungan serat kasar 
dilakukan dengan analisis proksimat, menggunakan 
metode AOAC 1986. Prosedur pengukuran 
kandungan serat kasar yang akan dilakukan dapat 
dilihat pada gambar 3 adalah sebagai berikut.
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Gambar 3. Prosedur Analisis Serat Kasar 

Pengukuran Kandungan Serat Kasar 
dilakukan dengan analisis proksimat, menggunakan 
metode AOAC 1986. Prosedur pada analisis Serat 
Kasar adalah:   

 Masukkan kertas saring Whatman No.41 ke 
dalam oven 105ºC selama 1 jam dan timbang (O). 
Kemudian, timbang dengan teliti 1 gr (P) sampel 
lalu masukkan kedalam gelas piala.  

 Masukkan 50 ml H2SO4 0,3N kemudian didihkan 
selama 30 menit.  

 Kemudian tambahan dengan cepat 50 ml NaOH 
1,5 N lalu didihkan kembali selama 30 menit.  

 Corong Buchner yang telah dihubungkan dengan 
pompa vakum, lalu cairan disaring melalui kertas 
saring yang telah diketahui beratnya.  

 Residu dan kertas saring dicuci berturut-turut 
menggunakan 50 ml H2O panas, 50 ml H2SO4 

0,3N, 50 ml H2O panas dan aseton.  

 Kertas saring berisi residu dimasukkan kedalam 
cawan porselen bersih dan kering oven.  

 Kemudian, keringkan cawan yang berisi sampel 
dalam oven 105ºC sampai didapat berat yang 
konstan, dan masukkan kedalam eksikator lalu 
timbang (Q).  

 Setelah itu cawan bersama isinya dimasukkan 
kedalam tanur 600ºC selama 3-4 jam.  

 Kemudian isi cawan akan menjadi abu, lalu 
keluarkan dari tanur, masukkan kedalam 
eksikator, dan ditimbang (R). Kandungan serat 
kasar dapat dihitung dengan rumus:   

 
 
Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis 
menggunakan analisis ragam (ANOVA) sesuai 
dengan rancangan perlakuan yang digunakan. Jika 
berpengaruh nyata maka dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Duncan. Model matematiknya adalah 
sebagai berikut:     

Yij = μ + αi + εij 
 
Keterangan : 
Yijk :  Variable yang diamati dari perlakuan ke i dan  
          ulangan ke j 
μ    :   Rataan  
αi   :   Pengaruh perlakuan ke i ( i = 1,2,3,4 ) 
εij   :   Pengaruh galat dari perlakuan ke i ulangan  
           ke j ( j = 1,2,3,4) 
 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Rataan total produksi gas, amonia dan 
kandungan serat kasar pada penggantian hijauan  
rumput lapang dengan jerami jagung pada wafer 
pakan komplit secara in vitro dapat dilihat pada 
tabel 4 sebagai berikut. 

 
Tabel 4. Kandungan Total Produksi Gas, Amonia dan Serat Kasar pada Penggantian Rumput Lapang 

dengan Jerami Jagung pada Wafer Pakan Komplit secara in vitro 

Perlakuan 
Peubah 

Total Gas (ml/jam) Amonia (Mm) Serat Kasar (%) 

P0 132,25b  ±   4,15 19,67 ±  2,25 22,60  ±  0,16 
P1   136,40b  ± 12,19 20,10 ±  2,70 21,61  ±  0,11 
P2              157,70a ±   2,46 16,88 ±  2,31 20,91  ±  0,13 
P3              162,80a ±   2,64 15,95 ±  2,91 20,69  ±  0,05 

    Keterangan:  superskrip huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). 



 

Prosiding Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
SEMINAR NASIONAL II.  FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS JAMBI 2020 

SISTEM PRODUKSI PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN 

07 November 2020 

       
   ISBN : 978-602-50946-7-5 

 

 

84 

 

Total Produksi Gas 
Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukan 

bahwa penggantian hijauan rumput lapang dengan 
jerami jagung pada wafer pakan komplit  

 
berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan 
total produksi gas. Nilai total produksi gas dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Nilai Total Produksi Gas Setiap Perlakuan 

 

Berdasarkan uji Duncan, nilai total produksi gas 
yang dihasilkan menunjukkan bahwa nilai tertinggi 
yaitu pada P3 (162.80 ml/jam), kemudian diikuti 
dengan P2 (157.70 ml/jam), P1 (136.40 ml/jam) 
dan P0 (132.45 ml/jam). P2 dan P3 tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05), namun berpengaruh 
nyata (P<0,05) P0 dan P1.  

Terjadinya kenaikan total produksi gas pada 
perlakuan P3 (menggunakan jerami jagung 60%) 
disebabkan karena kandungan karbohidrat yang 
tinggi pada jerami jagung. Menurut Firsoni et.al. 
(2017) menyatakan bahwa perbedaan sifat kimia 

pakan akan memberikan nilai produksi gas yang 
berbeda. Pakan yang mengandung karbohidrat 
akan menghasilkan produksi yang relatif lebih tinggi 
dibandingkan dengan pakan sumber protein. 
 
Amonia 

Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukan 
bahwa penggantian hijauan rumput lapang dengan 
jerami jagung pada wafer pakan komplit tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap nilai Amonia 
yang dihasilkan. Nilai kandungan Amonia dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5

. 

 
Gambar 5. Nilai Amonia Setiap Perlakuan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggantian rumput lapang dengan jerami jagung 
pada perlakuan tidak menyebabkan perbedaan 
terhadap nilai amonia. Amonia tertinggi diperoleh 
pada perlakuan P1 yaitu (20.10 mM) dan terendah 
pada perlakuan P3 yaitu (15.95 mM). Menurut 
Hindratiningrum et al., (2011) menyatakan bahwa 
Faktor yang menyebabkan naik atau turunnya 
konsentrasi N-NH3 adalah sumber protein dalam 

ransum yang mudah terdegradasi oleh mikroba 
rumen, tingginya energi pakan serta tingginya 
pertumbuhan mikroba rumen. Protein pakan yang 
masuk ke dalam rumen sebagian diuraikan oleh 
mikroba menjadi asam-asam amino dan kemudian 
dideaminasi untuk membentuk asam-asam organik, 
amonia, CO2 dan sebagian lagi tidak mengalami 
degradasi. 
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Nilai rataan amonia pada penelitian ini 
berkisar antara 15.95-20.10 mM. Nilai tersebut 
masih berkisaran normal untuk pertumbuhan 
mikroba rumen. Hal tersebut sejalan dengan 
pernyataan Mc Donald et. al. (2002) konsentrasi 
optimum dari amonia yaitu berkisar 85 sampai 300 
mg/L yang setara dengan 6–21 mM.  Protein 
ransum di dalam rumen dipecah oleh mikroba 

menjadi peptida dan asam amino, beberapa asam 
amino dipecah lebih lanjut menjadi amonia. 

Serat Kasar 
Hasil analisis ragam (ANOVA) menunjukan 

bahwa penggantian hijauan rumput lapang dengan 
jerami jagung pada wafer pakan komplit tidak 
berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap kandungan 
serat kasar. Nilai kandungan serat kasar dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 6

. 

 
Gambar 6. Nilai Serat Kasar Setiap Perlakuan

 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggantian rumput lapang dengan jerami jagung 
pada perlakuan tidak menyebabkan perbedaan 
terhadap kandungan serat kasar. Menurut 
Hernawati et al., (2010), penurunan kadar serat 
kasar pakan hasil fermentasi oleh bakteri selulotik 
disebabkan adanya jumlah bakeri selulolitik yang 
sesuai dengan sumber nutrisi yang tersedia. 
Sehingga tidak terjadi kompetisi antar mikroba dan 
mikroba dapat tumbuh secara optimal sehingga 
dalam melakukan aktivitas mendegradasi selulosa 
dalam bahan pakan lebih optimal. Menurut Sandi et 
al., (2010), tinggi rendahnya penurunan serat kasar 
erat terkaitnya dengan komponen penyusun serat 
kasar terutama kandungan lignin.  

 
 

KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa jerami jagung dapat 
menggantikan rumput lapang sebagai sumber serat  
pada wafer ransum komplit secara in-vitro.  

 

SARAN 
 

Sebaiknya perlu dilakukan penelitian secara in vivo 
langsung ke ternak agar diperoleh hasil yang lebih 
nyata. 
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