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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pakan 

 Pakan ternak ruminansia yaitu segala sesuatu yang dapat dimakan oleh 

ternak dan tidak menimbulkan bahaya apapun ketika ternak memakannya. Contoh 

pakan ternak ruminansia adalah biji-bijian, hijauan dan sisa limbah pertanian 

ataupun peternakan. Fungsi pakan diantaranya adalah untuk pertumbuhan, hidup 

pokok, produksi dan reproduksi (Santi et al., 2012). Secara garis besar, pakan 

untuk ruminansia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pakan konsentrat dan 

pakan berserat (Blakely dan Bade, 1994). Konsentrat merupakan pakan yang 

berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi suatu pakan, sehingga dapat memenuhi 

untuk kebutuhan ternak, baik untuk hidup pokok, pertumbuhan, produksi dan 

reproduksi (Sugeng, 2007). Pakan berserat adalah pakan utama yang diberikan ke 

ternak. Pakan berserat dapat diberikan sebagai pakan tunggal apabila kualitasnya 

tinggi (Ensminger, 1992). Pemberian pakan berserat biasanya ditambahkan juga 

pakan konsentrat, karena pakan berserat biasanya memiliki kualitas nutrisi yang 

rendah. 

Pakan yang kualitasnya baik adalah pakan yang kandungan nutrisinya 

lengkap, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ternak untuk hidup pokok, 

pertumbuhan dan perawatan tubuh. Kualitas pakan dapat dilihat dari komposisi 

kimianya berupa protein, energi, mineral dan vitamin (Siregar, 2007). Pakan yang 
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kandungan nutriennya lengkap akan memberikan pertumbuhan yang optimal 

(Soeparno, 1994).  

Kebutuhan bahan kering domba berkisar antara 4,30 – 5,00 % dari bobot 

badannya (Ranjhan, 1981). Purbowati et al. (2007) melaporkan bahwa domba 

yang diberikan pakan komplit dalam bentuk pelet, mampu mengkonsumsi sampai 

5,6% dari bobot badannya. Bahan kering berfungsi untuk pengisi lambung dan 

perangsang dinding saluran pencernaan untuk memacu proses pembentukan 

enzim (Lubis, 1992). 

 

2.2. Konsumsi Pakan 

 Konsumsi pakan dipengaruhi oleh ternak itu sendiri, pakan yang diberikan 

dan keadaan lingkungan sekitar ternak (Parakkasi, 1995). Jumlah konsumsi pakan 

ternak dipengaruhi kadar BK suatu bahan pakan. Kadar BK yang tinggi akan 

menurunkan konsumsi pakan, hal ini karena pakan tersebut memenuhi ruang 

dalam rumen (voluminous). Sifat voluminous akan menimbulkan sensasi kenyang, 

sehingga dapat menurunkan jumlah konsumsi pakannya. 

 Lebih lanjut Parakkasi (1995) menyatakan bahwa faktor lain yang 

mempengaruhi konsumsi bahan kering adalah sifat fisik dan kualitas kimia pakan. 

Bentuk dan ukuran pakan merupakan sifat fisik yang dapat berpengaruh. Pakan 

yang ukurannya lebih kecil akan lebih palatabel, sehingga konsumsinya dapat 

tinggi. Kualitas kimia meliputi kandungan protein, energi, mineral dan vitamin 

yang lebih komplit akan meningkatkan konsumsi pakan. Ada atau tidaknya zat 

anti nutrien pada bahan pakan juga berpengaruh pada jumlah konsumsinya, hal ini 
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dikarenakan zat anti nutrisi berpengaruh pada palatabilitas bahan pakan (Paramita 

et al., 2008). 

Konsumsi pakan memiliki hubungan dengan kecernaan pakan. Konsumsi 

pakan yang tinggi akan menurunkan kecernaan dari suatu pakan (Paramita et al., 

2008). Kecernaan menurun akibat pakan tidak mengalami proses degradasi yang 

sempurna di dalam saluran pencernaan akibat jumlahnya terlalu banyak 

sedangkan kapasitas tampung saluran pencernaan tidak terlalu besar. Hal ini 

selanjutnya berakibat pada melambatnya proses pencernaan, karena saluran 

pencernaan penuh terisi, sehingga menyebabkan kecernaannya menjadi menurun.  

Kecernaan, dalam kondisi tertentu juga dapat berpengaruh terhadap 

konsumsi suatu pakan. Kecernaan yang melambat menyebabkan saluran 

pencernaan menjadi penuh terisi oleh pakan. Terisinya saluran pencernaan ini 

berakibat adanya sifat voluminous, sehingga menurunkan konsumsi pakan. 

 

2.3. Jerami Padi 

 Jerami padi merupakan limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak ruminansia. Saat ini pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak 

ruminansia masih sedikit, yaitu berkisar 31-39% dari jumlahnya (Hidanah, 2007 

dalam Soepranianondo et al., 2007). Jerami padi sebagai pakan ternak memiliki 

kekurangan berupa kadar serat kasar yang tinggi (32,41%) dan kadar protein kasar 

yang rendah yaitu 6,25% (Marlina dan Askar, 2004). 

Penggunaan jerami padi sebagai bahan pakan tunggal untuk ternak tidak 

akan menghasilkan produktivitas yang optimal. Hal ini karena kualitas fisik dan 

kimia jerami padi sangat rendah, sehingga diperlukan perlakuan sebelum jerami 
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padi diberikan kepada ternak. Beberapa metode untuk meningkatkan kualitas 

jerami padi adalah dengan melakukan pencacahan untuk memperkecil ukuran 

partikel pakan, sehingga dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaannya (Utomo 

dan Soejono, 1987).  

 

2.4. Penambahan Nitrogen 

 Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas nutrisi jerami padi adalah 

melakukan penambahan jumlah nitrogen dalam pakan. Penambahan nitrogen 

berfungsi untuk meningkatkan kadar protein kasar dalam pakan dan 

merenggangkan ikatan lignoselulosa dan hemiselulosa (Prasetyawan et al., 2012). 

Menurut Davies (2000) dalam Soepranianondo et al. (2007) penggunaan urea 

dikarenakan urea akan dipecah oleh enzim urease yang dihasilkan mikrobia rumen 

menjadi amonia dan karbondioksida, selanjutnya amonia akan digunakan untuk 

sintesis protein mikroba. 

 Urin memiliki kandungan berupa fenol (C6H5OH) atau asam karbolat atau 

benzenol (Kim et al., 2003). Sifat fenol adalah larut di dalam air dan memiliki 

aroma yang khas menyerupai alkohol. Penggunaaan urin dalam proses perlakuan 

pakan jerami padi, dikarenakan di dalam urin terdapat urea, urea merupakan salah 

satu NPN (non protein nitrogen) yang dapat dijadikan sebagai sumber N untuk 

pembentukan protein mikrobia oleh mikrobia rumen (Tillman et al., 1998). 

Aroma yang ditimbulkan dari proses perlakuan menggunakan urin adalah 

munculnya aroma harum yang menyerupai alkohol karena adanya fenol di dalam 

urin tersebut. Pengolahan jerami padi akan efektif apabila dosis, temperatur, 

tekanan dan lama pengolahan tepat (Komar, 1984). 
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2.5. Protein  

 Protein adalah kumpulan dari asam-asam amino yang mengandung unsur 

karbon (C), hidrogen (H), nitrogen (N) dan oksigen (O) (Winarno, 1992). Domba 

memperoleh protein dari tiga sumber, yaitu protein pakan yang tidak terdegradasi 

di dalam rumen, protein mikrobia rumen dan protein endogenus dari hasil 

recycling N dalam hati yang menuju ke mulut dalam bentuk NPN yang 

terkandung dalam saliva, kemudian saliva tersebut masuk ke dalam rumen 

bersama dengan pakan yang dikonsumsi (Orskov, 1992).  

 Protein diperlukan oleh tubuh ternak untuk penggantian jaringan tubuh 

yang rusak dan untuk pertumbuhan. Domba menggunakan protein untuk 

memenuhi hidup pokok, selanjutnya jumlah protein yang berlebih akan disimpan 

dalam daging, organ internal dan jaringan bawah kulit (Anggorodi, 1994). 

Apabila jumlah konsumsi protein melebihi kebutuhan, maka rangka N akan 

dikeluarkan dalam bentuk urea dan amonia. Proses katabolisme protein yang 

disimpan dalam bentuk protein otot terjadi ketika tubuh kekurangan protein 

(Ngili, 2009). 

 Penggunaan NPN sebagai sumber protein tidak akan memberikan 

penampilan yang sama dengan penggunaan protein sesungguhnya (true protein), 

hal ini karena NPN di dalam rumen akan lebih cepat didegradasi menjadi amonia 

(Parakkasi, 1995). Jumlah amonia yang berlebih, tanpa diimbangi dengan jumlah 

kerangka karbon (C) menyebabkan pembetukan sel mikrobia rumen kurang 

efisien. Hal ini karena pada proses pembentukan sel mikrobia rumen memerlukan 
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energi. Kelebihan amonia tersebut selanjutnya akan didaur ulang menjadi urea 

oleh organ hati dan sebagian dieksresikan keluar tubuh. 

 

2.6. Kecernaan Protein Pakan 

 Kecernaan adalah jumlah pakan yang mampu dicerna setelah dikonsumsi 

oleh ternak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan protein pakan adalah 

komposisi asam-asam amino pakan, degradabilitas dan kandungan serat kasar dari 

suatu bahan pakan (McDonald et al., 1988). Pakan yang kandungan asam-asam 

aminonya lengkap, akan meningkatkan kecernaan proteinnya. Hal ini karena 

protein yang kandungan asam aminonya lengkap dapat memperbaiki aktivitas 

mikrobia rumen, sehingga dapat mengoptimalkan proses pencernaan protein di 

dalam rumen (Arifin et al., 2005). 

Serat kasar yang tinggi dalam pakan menyebabkan kecernaan proteinnya 

menurun, hal ini karena pengaruh dari sifat voluminous dari serat kasar yang 

selanjutnya mempercepat laju alir pakan, sehingga lama tinggal pakan di saluran 

pencernaan lebih singkat dan menyebabkan kecernaannya menurun akibat proses 

pencernaan pakan waktunya terbatas (Tillman et al., 1998).  

Kecernaan protein juga dipengaruhi oleh jumlah konsumsi BK (Paramita 

et al., 2008). Jumlah konsumsi BK yang tinggi akan menurunkan kecernaannya, 

hal ini karena pakan akan memenuhi saluran pencernaan. Penuhnya saluran 

pencernaan menyebabkan laju pakannya meningkat dan kecernaannya menurun 

(Tillman et al., 1998). 

 Kecernaan protein dapat diukur dengan menggunakan metode total 

koleksi, yaitu dengan mengurangkan jumlah protein pakan yang dikonsumsi 
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dikurangi jumlah protein yang keluar melalui feses (Anggorodi, 1994). Kecernaan 

merupakan salah indikasi ketersediaan nutrien untuk hidup pokok dan produksi 

(Paramita et al., 2008). 

 

2.7. Metabolisme Protein  

 Protein yang berasal dari pakan akan mengalami proses metabolisme 

berupa degradasi dan sintesis oleh mikrobia rumen menjadi asam-asam amino. 

Proses selanjutnya terjadi di dalam intestinum, yaitu asam-asam amino akan 

dimanfaatkan untuk pembentukan protein tubuh (Parakkasi, 1995). Tidak semua 

protein pakan akan didegradasi oleh mikrobia rumen, tetapi ada beberapa yang 

lolos dari degradasi dan masuk ke saluran pencernaan selanjutnya, yaitu 

abomasum dan usus halus. Protein yang lolos akan diubah menjadi asam amino 

dan diserap oleh tubuh (Orskov, 1992). Skema metabolisme protein dapat dilihat 

pada Ilustrasi 1. 

Kebutuhan protein untuk hidup pokok dapat terpenuhi oleh mikrobia 

rumen, meskipun saat jumlah produksinya rendah (Parakkasi, 1995). Enzim 

proteolitik yang dimiliki mikrobia rumen akan mendegradasi protein pakan 

menjadi asam-asam amino  dan amonia. Amonia berfungsi sebagai sumber 

nitrogen untuk pertumbuhan mikrobia. Selain protein yang terdegradasi dalam 

rumen, mikrobia juga menggunakan nitrogen non protein (NPN) untuk dijadikan 

amonia (Arora, 1995).  

Amonia di dalam rumen dan asam amino di dalam abomasum serta 

intestinum yang belum termanfaatkan secara maksimal akan diproses oleh hati 



11 

 

 

menjadi urea (Arora, 1995). Nitrogen dalam urea ada yang dimasukkan kembali 

ke dalam tubuh melalui saliva dan ada juga yang terbuang melalui urin. 

 

 

Ilustrasi 1. Skema Proses Metabolisme Protein (Arora, 1995). 

Nitrogen Pakan 

Tak tercerna 

Nitrogen 

Endogen 
Urea Urin Feses 

Pakan Protein NPN Urea Saliva 

Asam 

Amino 

Protein 

Mikrobia 

Amonia 

Asam 

Amino 

Amonia 

Rumen 
Hati 

NPN Protein 

Peptida 

Urea 

Protein 

Asam 

Amino 

Protein 

Jaringan 
Usus 

Halus 

Jaringan 

Tubuh 



12 

 

 

 Penggunaan NPN sebagai sumber protein kurang efisien apabila tidak 

memahami dan menguasai pembentukan NH3 dari NPN. Hal ini karena NPN lebih 

cepat diubah menjadi NH3 oleh mikrobia rumen dibandingkan dengan protein 

yang berasal dari bungkil-bungkilan (Parakkasi, 1995). 

 

2.8. Deposisi Protein 

 Deposisi protein (N) merupakan besarnya jumlah protein yang tertinggal 

di dalam tubuh. Beberapa hal yang mempengaruhi deposisi protein salah satunya 

adalah protein pakan (NRC, 1994). Tingginya kandungan protein dalam pakan 

akan menghasilkan protein terdeposisi yang tinggi pula (Boorman dalam Mahesti, 

2009). Sumber protein dari pakan juga berpengaruh pada deposisi proteinnya, 

yaitu sumber protein berasal dari true protein akan lebih mudah dideposisi dalam 

tubuh karena memiliki kandungan asam-asam amino.  

Deposisi protein berkaitan erat dengan kecukupan energi (Preston dan 

Leng dalam Mahesti 2009). Energi yang cukup akan mencegah penurunan 

deposisi protein, sehingga jumlah protein yang terdeposisi akan tinggi dan 

menyebabkan pertumbuhan ataupun produksi lebih tinggi. 

Faktor lain yang berpengaruh pada deposisi protein adalah jenis kelamin, 

bobot badan dan umur (Orskov, 1992). Pengeluaran protein pada ternak betina 

cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan ternak jantan karena ternak betina 

memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi. Ternak yang memiliki bobot badan 

lebih tinggi memiliki kebutuhan protein yang lebih tinggi pula. Umur ternak 
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berkaitan pada deposisi proteinnya karena pada ternak yang masih dalam masa 

pertumbuhan akan membutuhkan banyak protein untuk menunjang kebutuhannya.  

 Deposisi protein dapat diukur dari jumlah konsumsi protein dikurangi 

jumlah protein yang keluar melalui feses dan urin (Tillman et al., 1998). Orskov 

(1992) menjelaskan bahwa tingkat retensi atau deposisi protein ditentukan oleh 

tingkat konsumsi protein dan energi. Jumlah konsusmsi protein yang tinggi akan 

meningkatkan jumlah protein terdeposisi apabila diimbangi dengan jumlah 

konsumsi energi yang tinggi. Jumlah protein terdeposisi akan tergambar pada 

pertambahan bobot badan ternak (Parakkasi, 1995). 

 

 

  


