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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.    Kulit Polong Kacang Hijau 

 

          Kulit polong kacang hijau merupakan sisa hasil pertanian dari tanaman 

kacang hijau berupa polong yang sudah diambil produk utamanya. Kulit polong 

kacang hijau diperoleh setelah melalui tahap pemanenan dan penjemuran serta 

perontokan kulit polong daun dan batangnya (Sudrajad dan Sarjana, 2011). 

Berdasarkan hasil analisis proksimat dilaboratorium kulit polong kacang hijau 

memiliki kandungan nutrien sebagai berikut : bahan kering 89,76%, protein kasar 

2,95%, serat kasar 53,94%, lemak kasar 0,27% dan abu 9,98%. Kulit polong 

kacang hijau cukup berpotensi untuk dijadikan sebagai pakan ternak ruminansia. 

Faktor lain yang mendasari hal tersebut adalah tanamannya memiliki adaptasi 

yang luas dan relatif mudah dalam pembudidayaannya, serta mampu ditanam dari 

berbagai jenis lahan dan berbagai tipe iklim. Menurut Susbandi dan Marwoto 

(2008) yang disitasi Sudrajad dan Sarjana (2011), produksi tanaman kacang hijau 

cukup besar dan berlimpah dengan area lahan 19.837 ha dengan produksi 21.943 

ton, sehingga dapat dimanfaatkan langsung di daerah yang kesulitan pakan serta 

untuk persediaan di musim kemarau.  

 

2.2.    Amoniasi Temperatur Tinggi  

          Amoniasi merupakan proses pengolahan bahan pakan secara kimiawi 

menggunakan sumber amonia berupa urea (Utomo, 2015). Pengolahan pakan 
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dengan amoniasi bertujuan untuk memutuskan ikatan lignoselulosa dan 

lignohemiselulosa di dalam dinding sel tanaman, sehingga mampu untuk 

meningkatkan kecernaan, kandungan protein kasar meningkat dan palatabilitas 

(Bata, 2008). Amoniasi juga dapat menjadi pemasok nitrogen untuk pertumbuhan 

mikrobia di dalam rumen (Azima, 2010).   

          Reaksi proses amoniasi menggunakan urea digambarkan sebagai berikut : 

           O 

           ║ 

NH2 – C – NH2 + H2O                      2NH3 + CO2 

NH3 + H2O                    NH4OH                    NH4+ + OH- 

          Ilustrasi 1. Reaksi hidrolisis urea menjadi amonia (Utomo, 2015)   

          Hidrolisis urea akan terjadi selama proses amoniasi dengan bantuan enzim 

urease, sehingga menghasilkan NH3 dan CO2 yang kemudian terfiksasi dalam 

jaringan dan memutuskan ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa, selain itu 

dapat meningkatkan kandungan protein kasar dan kecernaan bahan pakan 

(Andayani, 2010). Proses hidrolisis urea menjadi NH3 dan CO2 dapat terjadi 

karena adanya enzim urease yang dihasilkan oleh bakteri ureolitik diantaranya 

Micrococcus sp., Proteus sp. dan Rodhotorula sp. (Utomo, 2015). 

          Persentase amonia yang optimal untuk ditambahkan dalam proses amoniasi 

pada jerami adalah sekitar 3 - 5 % dari BK, ini setara dengan 5,32 - 8,8% urea. 

Dosis amonia yang ditambahkan jika terlalu banyak tidak akan terfiksasi lagi 

dalam jaringan bahan pakan. Pengolahan menggunakan amonia kurang dari 3% 

tidak ada pengaruhnya terhadap kecernaan maupun peningkatan kandungan 
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protein kasar, tetapi amonia hanya berfungsi sebagai pengawet. Kadar air yang 

optimal pada bahan pakan yang akan di amoniasi adalah 30 - 50%. Kadar air yang 

kurang dari 30% penguraian menjadi kurang sempurna, namun jika lebih dari 

50% dapat merangsang pertumbuhan jamur. Proses amoniasi yang optimal dapat 

berlangsung pada temperatur 20 - 1000C, semakin tinggi temperatur yang 

digunakan maka akan mempercepat proses amoniasi. Proses amoniasi pada 

temperatur 1000C membutuhkan waktu + satu jam pada ruang kedap udara 

(Komar, 1984; Utomo, 2015).  

 

2.3.    Pencernaan  In Vitro 

          Kecernaan merupakan nilai persentase yang menunjukan nilai nutrisi pakan 

yang tidak diekskresikan di dalam feses (Tillman et al., 1998). Dalam pengukuran 

kecernaan pada ternak ruminansia dapat dilakukan dengan cara in vivo maupun in 

vitro. Kecernaan in vivo adalah metode pengukuran yang dilakukan melalui ternak 

ruminansia secara langsung, sedangkan kecernaan in vitro adalah mengukur suatu 

variabel secara tidak langsung menggunakan media cairan rumen yang 

menggunakan alat-alat laboratorium. Teknik secara in vitro juga mempelajari 

secara kualitatif dan kuantitatif bahan pakan yang di proses dengan perlakuan, 

sehingga akan terjadi aktivitas mikroorganisme dalam rumen. Teknik kecernaan 

in vitro disebut teknik rumen buatan yang merupakan suatu percobaan pada proses 

pencernaan fermentatif di dalam tabung fermentasi dengan larutan penyangga 

yang merupakan saliva buatan yang dilakukan secara anaerob (Soejono, 1991) 
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          Prinsip pengukuran secara in vitro adalah sama dengan in vivo tetapi cara 

pelaksanaannya di laboratorium. Cairan rumen diambil untuk diinokulasikan 

dengan sampel yang akan diteliti dan ditambah cairan pengganti saliva sebagai 

larutan penyangga. Pengukuran kecernaan in vitro terjadi melalui dua tahapan 

yaitu tahap fermentasi mikobia dan tahap pencernaan proteolitik (Harris, 1970). 

Kecernaan in vitro dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah sampel, 

ukuran partikel sampel, pH cairan rumen, temperatur pada inkubator, dan jumlah 

cairan rumen. Mikrobia akan tumbuh optimal dengan pH 6 - 7 pada cairan rumen. 

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan teknik in vitro adalah waktu yang 

pendek dengan temperatur yang optimal proses fermentasi yaitu 39oC (Hartanto et 

al., 2004). 

 

2.4.    Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik 

 

          Pencernaan merupakan proses perubahan bahan pakan secara fisik dan 

kimia yang terjadi di dalam saluran pencernaan. Kecernaan bahan kering yang 

meningkat akan diikuti dengan peningkatan kecernaan bahan organik. Kecernaan 

bahan kering dan bahan organik pakan yang difermentasi akan meningkat seiring 

dengan lamanya waktu fermentasi yang dilakukan (Sugiyanti et al., 2013). 

Peningkatan aktivitas mikroba sebagai akibat adanya pengikatan nitrogen yang 

tinggi, menyebabkan terjadinya peningkatan kecernaan suatu bahan pakan. 

Kecernaan bahan kering dan bahan organik pada dasarnya berkaitan erat, karena 

sebagian besar bahan kering terdiri atas bahan organik yang menjadi pembeda 

adalah kandungan kadar abu (Bata, 2008).  
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          Peningkatan kecernaan bahan kering secara nyata ditunjukkan dengan 

penggunaan amonia 3 - 6% bahan kering. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

kecernaan bahan kering suatu pakan adalah kandungan nutrien, jenis dan bentuk 

fisik bahan pakan, jumlah yang diberikan, serta bangsa dan spesies ternak. 

Kandungan protein dan karbohidrat didalam bahan pakan dapat dijadikan sebagai 

sumber energi bagi mikroba dalam rumen, sehingga berpengaruh terhadap 

kecernaan (Afdal dan Erwan, 2008). Proses pencernaan pada ternak ruminansia 

sangat dipengaruhi oleh mikrobia di dalam rumen dan mampu mencerna bahan 

kering pakan sekitar 78 - 85% oleh ternak ruminansia (Sutardi, 1980). Kecernaan 

suatu bahan pakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain komposisi kimia 

bahan pakan, komposisi ransum, bentuk fisik ransum, tingkat pemberian pakan 

dan faktor yang berasal dari ternak itu sendiri (Ørskov, 1992). Penurunan 

kecernaan bahan kering salah satunya disebabkan karena ketidakmampuan 

mikroba untuk mendegradasi bahan pakan, sehingga kualitas nutrien pakan 

menjadi menurun (Syapura et al., 2013). 

 

  


