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ABSTRACT
The aim of the research was to study digestibility value of Neutral Detergent Fiber(NDF),
Acid Detergent Fiber (ADF) and Hemicellulose of beef cattle ration with various legume
content in vitro. The research was held from July to November 2015 at Animal feed and
nutrition laboratory, agriculture faculty, Sriwijaya University. Completely randomized
experimental design with 4 treatment and 4 replication was applied on this research. The
treatments were P0 (70% fermented kumpai copper grass + 30% concentrate), P1(55%
fermented kumpai copper grass + 30% concentrate +7,5% lamtoro + 7,5% water keman)
P2(55% fermented kumpai copper grass + 30% concentrate +7,5% acacia leaf + 7,5%
water keman), P3(55% fermented kumpai copper grass + 30% concentrate +5% lamtoro +
5% water keman + 5% acacia leaf). Observed parameters were digestibility value of
Neutral Detergent Fiber(NDF), Acid Detergent Fiber (ADF) and Hemicellulose. The
results showed that various legume treatments has significant result on all parameters. In
conclusion, 55% fermented kumpai copper grass + 30% concentrate +7,5% lamtoro +
7,5% water keman treatment was the best treatment with 58,85%; 56,01% and 70,14%
NDF, ADF and hemicellulose digestibility value, respectively.
Key words : Legume, Kumpai copper grass, NDF, ADF and hemicellulose

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kecernaan Neutral Detergent Fiber(NDF),
Acid Detergent Fiber(ADF) dan Hemiselulosa pada ransum sapi potong dengan kandungan
legum yang berbeda secara in-vitro.Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan di
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya.
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan
empat perlakuan dan empat ulangan. Masing-masing perlakuan adalah Perlakuan P0 =
Ransum Kontrol (70% rumput kumpai fermentasi + 30% Konsentrat + 0% leguminosa
(kontrol), P1 = 55% rumput kumpai fermentasi + 7,5% lamtoro + 7,5% kemon air + 30 %
Konsentrat, P2 = 55% rumput kumpai fermentasi + 7,5% daun akasia + 7,5% kemon air +
30 % Konsentrat, P3 = 55% rumput kumpai fermentasi + 5% lamtoro + 5% kemon air +
5% daun akasia + 30 % konsentrat. Peubah yang diamati adalah kecernaan Neutral
Detergent Fiber (NDF),Acid Detergent Fiber(ADF) dan Hemiselulosa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan kandungan legumyang berbeda berpengaruh nyata
(P<0,05) terhadap kecernaan NDF, kecernaan ADFdan Hemiselulosa pada ransum sapi
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potong..Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kandungan legum yang berbeda
pada ransum sapi potong yang terbaik terdapat pada ransum dengan komposisi 55%
rumput kumpai tembaga + 30% konsentrat + 7,5% daun lamtoro + 7,5% kemon air dengan
nilai kecernaan NDF 58,85%, kecernaan ADF 56,01% dan kecernaan hemiselulosa
70,14%.
Kata kunci :Legum, Rumput kumpai , NDF, ADF, Hemiselulosa, in vitro

PENDAHULUAN
Hijauan pakan merupakan salah satu faktor penentu dalampengembangan usaha
peternakan khususnya untuk ternak ruminansia. Ketersediaan hijauan pakan yang tidak
memadai baik kualitas, kuantitas dan berkelanjutan menjadi salah satu kendala dalam
pengembangan usaha peternakan (Lasamadi et al., 2013). Hal ini disebabkan hampir 90%
pakan ternak ruminansia berasal dari hijauan dengan konsumsi segar perhari 10-15% dari
berat badan, sedangkan sisanya adalah konsentrat dan pakan tambahan (Sirait et al., 2005).
Hijauan pakan seringkali didefinisikan sebagai serat yaitu material dari dinding sel
tanaman yang dapat dicerna oleh mikroorganisme dalam saluran pencernaan dan
menghasilkan volatilefatty acid (VFA) yang berperan sebagai sumber energi (Bender,
2006). Proses pencernaan serat kasar dalam menghasilkan VFA dipengaruhi oleh beberapa
faktor diantaranya adalah tingkat aktifitas mikroba rumen, semakin meningkat aktifitas
mikroba rumen maka kecernaan akan semakin tinggi dan VFA yang dihasilkan akan
semakin meningkat juga. Aktifitas mikroba rumen dapat ditingkatkan dengan memenuhi
nilai nutrisi bagi perkembangan mikroba rumen, salah satunya adalah protein yang terdapat
dalam bahan pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Bahan pakan yang mengandung protein
yang dibutuhkan dalam peningkatan aktivitas mikroba salah satunya adalah leguminosa.
Quansah dan Makkar (2012) telah mengidenti fikasi tumbuhan leguminosa
(kacang-kacangan) di daerahtropis (termasuk Indonesia)yang potensial untuk dijadikan
pakanternak.Tumbuhan potensial ini kaya nutrisi (termasuk protein),
disukai ternak, dan telah dimanfaatkan sebagai pakan ternak di daerah atau oleh
masyarakat tertentu.Leguminosa merupakan tanaman yang tahan kekeringan dantumbuh
subur di berbagai lokasi di Indonesia, jika dilihat dari kandungan nutrisinya maka
leguminosa lebih baik dibandingkan rumput. Legum memiliki protein yang tinggi,
sehingga dapat membantu pertumbuhan mikroba rumen yang akan meningkatkan
kecernaan. Leguminosa sebaiknya tidak diberikan sebagai hijauan tunggal, tetapi
dianjurkan diberikan sebagai suplemen terutama pada pakan dengan nilai nutrisi yang
rendah (Norton, 1994), hal ini disebabkan karena kandungan serat kasar legum relatif
rendah dan protein kasar yang relatif tinggi sehingga kalau diberi secaratunggal akan
mengakibatkan ketidakseimbangan nutrisi didalam rumen.
Leguminosa yang dapat dimanfaatkan dalam pakan ternak diantaranya adalah daun
lamtoro, daun akasia daun kemon air. Menurut Ali et al., (2012) komposisi kimia Kemon
air (Neptunia oleraceaLour) terdiri dari protein kasar 28,02 %, lemak kasar 2,028 %, serat
kasar 17,25 % dan BETN 44,86 %. Akasia (Acacia vilosa) memiliki kandungan protein
kasar sekitar 22-28% sehingga tanaman ini potensial digunakan sebagai sumber protein
pakan ternak ruminansia (Wina dan Tangendjaja 2000). Menurut Haryanto (1993), daun
lamtoro (Leucaenaleucocephala) mengandung protein yang relatif rendah tingkat
pemecahannya di dalamrumen sehingga merupakan sumber protein yang baik untuk ternak
ruminansia.
Sampai saat ini belum ada penelitian yang melihat bagaimana pengaruh
penggabungan legumeakasia, kemon air dan lamtoro dalam ransum terhadap tingkat
kecernaan NDF, ADF dan Hemiselulosa dengan bahan pakan dasar rumput kumpai
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tembaga fermentasi. Berdasarkan hal diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang
suplementasi penggabungan beberapa legum yang berbeda dalam ransum sapi terhadap
tingkat kecernaan NDF, ADF dan Hemiselulosa secara in vitro.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai kecernaan Neutral Detergent
Fiber, Acid Detergent Fiber dan Hemiselulosa secara in-vitro pada ransum sapi potong
dengan kandungan legum yang berbeda di dalam ransum.

BAHAN DAN METODE
Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, ember, chopper,
terpal, kantong plastik, seperangkatalat untuk analisain vitro adalah pompa vakum, kaca
masir G3, beaker gelas, oven, desikator, pipet tetes, hot plate, tabung fermentor, termos,
kain kasa, shaker water bath, sentrifuge.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Rumput kumpai
tembaga yang difermentasi, legum (kemon air, akasia dan lamtoro). Bahan untuk in vitro
meliputi: cairan rumen yang diambil dari rumah potong hewan Gandus, larutan Mc
Dougall, gas CO2, HgCl2, pepsin-HCl 0,2 %; sedangkan untuk analisa in vitro meliputi :
H2SO40,325 N, Aseton,Aquadest,NaOH 1,25 N, larutan NDS dan larutan ADS. Bahan
penyusun konsentrat terdiri dari dedak, ampas tahu, jagung giling, ultra mineral, urea dan
garam.Ransum disusun dengan kandungan protein kasar 12-14% dan kandungan TDN 5861%.
Metode
Prosedur penelitian
Rumput kumpai tembaga yang akan difermentasi dipotong-potong sekitar 3 cm
kemudian dilayukan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar air. Pembuatan inokulan
dilakukan dengan cara mencampurkan 50 ml molases, 50 ml EM-4 dan aquadest sebanyak
900 ml, untuk 5 kg hijauan (Riswandi et al., 2014). Bahan fermentasi dimasukkan kedalam
kantong plastik, dipadatkan lalu diikat agar kondisi anaerob. Kantong plastik yang telah
diisi disusun dalam ruangan dengan suhu ruangan 26 - 28oC kemudian disimpan selama 21
hari. Bahan yang telah diinkubasi selama 21 hari kemudian dikering anginkan dan
diblender hingga berbentuk tepung.
Bahan untuk penyusunan ransum lainnya seperti kemon air, daun akasia dan daun
lamtoro dicacah terlebih dahulu menggunakan mesin pencacah hingga ukuran legum ±3
cm kemudian ditimbang dan dikeringkan dibawah sinar matahari selama 3 hari.Legum
yang telah dikeringkan kemudian ditimbang kembali untuk mengetahui berat akhir legum
tersebut dan diblender menjadi bentuk tepung dengan bahan konsentrat seperti jagung
giling dan ampas tahu. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan, Komposisi Bahan Pakan dan
Kandungan Nutrisi Konsentrat, Pengunaan Bahan Pakan dalam Ransum Penelitian,
Kandungan Nutrisi dalam ransumdapat dilihat pada Tabel .1, 2, 3 dan 4.
Tabel 1. Kandungan Nutrisi Bahan Pakan
No
1
2
3
4

Bahan Pakan
Rumput kumpai fermentasid
Kemon airf
Akasia e
Lamtoro c

PK
11,62
28,02
21,4
27

SK
30,16
17,25
30,5
18

TDN
59,3
44,86
62,05
39,4
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5
6
7
8
9
10

11,6
11,2
10,82
0
261
0

Ampas tahub
Dedak halusb
Jagung gilinga
Ultra minerala
Urea a
Garama

7,79
18,51
2,61
0
0
0

70
65
83
0
0
0

Sumber : a Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan, IPB (2012) , b Loka Penelitian Sapi
Potong Grati-Pasuruan, Badan Litbang Pertanian (2013) , c Hartadi et al., (2005), d Riswandi et al.,
(2014), e Wina dan Tangendjaja (2000),f Ali et al., (2012)

Tabel 2. Komposisi Bahan Pakan dan Kandungan Nutrisi Konsentrat
No

Bahan Pakan

Penggunaan

PK %

SK%

TDN%

1

Dedak

80

8,96

14,81

52

2

Jagung Giling

8

0,87

0,21

6,64

3

Ampas Tahu

10

1,16

0,78

7

4

Mineral

0,5

0

0

0

5

Garam

0,75

0

0

0

6

Urea

0,75

1,96

0

0

Jumlah
100
12,94
15,80
65,64
Keterangan : Dihitung berdasarkan tabel 3.1. dengan penggunaan bahan pakan dalam konsentrat.

Tabel 3 Pengunaan Bahan Pakan Dalam Ransum Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bahan Pakan
Rumput kumpai fermentasi
Kemon air
Akasia
Lamtoro
Ampas tahu
Dedak halus
Jagung giling
Ultra mineral
Urea
Garam
Jumlah

R3

R0
70
3
24
2,4
0,15
0,23
0,23

R1
55
7,5
7,5
3
24
2,4
0,15
0,23
0,23

R2
55
7,5
7,5
3
24
2,4
0,15
0,23
0,23

55
5
5
5
3
24
2,4
0,15
0,23
0,23

100

100

100

100

Tabel 4 Kandungan Nutrisi dalam ransum
Kandungan Nutrisi
PK
SK
TDN

Perlakuan
P0
12,02
25,89
61,20

P1
14,40
23,98
58,63

P2
13,98
24,91
59,04

P3
14,09
24,62
59,62
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Analisis data
Penelitian menggunakan Rancangan acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4
perlakuan dan 4 ulangan. Dengan susunan ransum 70% hijauan dan 30% konsentrat.
Perlakuan yang diberikan sebagai berikut :
 P0 = Ransum Kontrol (70% rumput kumpai tembaga fermentasi + 30%Konsentrat)
 P1 = 55% rumput kumpai tembaga fermentasi + 30% Konsentrat + 7,5% daun
lamtoro + 7,5%daun kemon air
 P2 = 55% rumput kumpai tembaga fermentasi + 30% Konsentrat + 7,5% daun
akasia + 7,5%daun kemonair
 P3 = 55% rumput kumpai tembaga fermentasi + 30% Konsentrat + 5% daun
lamtoro + 5% daun kemonair + 5%daun akasia
Data yang diperoleh dianalisa sidik ragam ANOVA dan jika ada perbedaan antara
perlakuan diuji lanjut Duncan (Steel and Torrie, 1991).
Peubah yang diamati
Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah kecernaan NDF, ADFdan
Hemiselulosa pada ransum sapi potong dengan kandungan legum yang berbeda secara in
vitro.
Prosedur Pengukuran berbagai Peubah yang Diamati
Persiapan Sampel Analisis In Vitro
Persiapan sampel ransum disusun dengan perbandingan 70% : 30% yang terdiri
dari ransum hijauan (rumput kumpai tembaga fermentasi, daun akasia, daun lamtoro dan
daun kemon air) dan konsentrat pada Tabel 3. Rumput kumpai tembaga fermentasi yang
telah dikering anginkan dan leguminosa (daun akasia, daun lamtoro dan daun kemon air)
dicacah kemudian dijemur dan dihaluskan menggunakan blender, setelah itu dilakukan
pencampuran bahan penyusun ransum hijauan dan konsentrat yang jumlah pengunaannya
sedikit terlebih dahulu dan disusun sesuai dengan masing-masing perlakuan.Setelah
pencampuran bahan penyusun ransum dilakukan, selanjutnya dilakukan pengukuran
kecernaan NDF, ADF dan Hemiselulosadengan menggunakan tehnik in-vitro.
Uji Kecernaan In Vitro
Tabung fermentor diisi dengan 1 g sampel ditambah 8 ml cairan rumen dan 12 ml
larutan Mc Dougall. Tabung dimasukkan kedalam shaker water bath dengan suhu 39°C,
tabung dikocok dengan dialiri CO2 selama 30 detik, pH 6,5-6,9 dan kemudian ditutup
dengan karet berventilasi lalu difermentasi selama 24 jam. Setelah 24 jam karet fermentor
dibuka kemudianditeteskan 2-3 tetes HgCl2 untuk mematikan miroba. Tabung fermentor
dimasukkan ke dalam sentrifuge dengan kecepatan 4.000 rpm selama 10 menit.Substrat
akan terpisah menjadi endapan dibagian bawah dan supernatan yang bening berada
dibagian atas. Substrat digunakan untuk pengukuran kecernaan NDF, kecernaan ADF, dan
Hemiselulosa.Substrat di saring dengan kertas saring whatman no 41 kemudian di oven
dengan suhu 600C selama 24 jam.
Pengukuran NDF dilakukan dengan cara, kaca masir dioven selama 1-2 jam dan
ditimbang sebagai bobot awal (b gram) kemudin sampel sebanyak 1 g (a gram)
dimasukkan ke dalam kaca masirdengan 50 ml larutan NDS. Larutan dipanaskan selama 1
jam atau sampai mendidih. Penyaringan dilakukan dengan bantuan pompa vakum
kemudian dibilas dengan air panas dan aseton hingga busa atau buih tidak terlihat lagi.
Hasil penyaringan tersebut dikeringkan dalam oven dengan suhu 1050C sampai kering
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setelah itu dimasukkan lagi kedalam desikator selama 1 jam, kemudian dilakukan
penimbangan akhir (c gram).Jika dibakar dalam tanur 5000-6000C, kemudian didinginkan
dengan cara memasukkannya kedalam desikator selama 1 jam dan timbang kembali.
% NDF = c – b /a x 100%
Pengukuran ADF dilakukan dengan cara yaitu kaca masir dioven selama 1-2 jam
dan ditimbang beratnya (b gram), kemudian sampel sebanyak 1 g (a gram) dimasukkan ke
dalam kaca masir dan ditambahkan 50 ml larutan ADS. Larutan dipanaskan selama 1 jam
atau sampai mendidih diatas pemanas airkemudian disaringdengan bantuan pompa
vakumdengan menggunakan air panas dan aseton hingga buih atau busa tidak terlihat lagi.
Lakukan pengeringan dengan memasukkan hasil penyaringan tersebut dalam oven
temperature 1050C sampai kering, setelah itu dimasukkan lagi ke dalam desikator untuk
melakukan pendinginan dan ditimbang (c gram)
% ADF = c – b/ a x 100%
Pengukuran hemiselulosa dihitung dari selisih antara NDF dan ADF.
%Hemiselulosa = %NDF - %ADF
Rumus Kecernaan NDF (Van Soest, 1994)

Rumus Kecernaan ADF

Rumus Kecernaan Hemiselulosa (Van Soest, 1994)

HASIL
Rataan nilai kecernaan Hemiselulosa, NDF dan ADF secara in-vitro yang
dihasilkan dari ransum ternak sapi potong dengan kandungan legum yang berbeda dapat
dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5Rataan pengaruh pemberian legum yang berbedadalam ransum ternak sapi potong
terhadap Kc.Hemiselulosa, Kc.NDF dan Kc.ADF
Perlakuan
Kc.Hemiselulosa(%)
Kc.NDF (%)
Kc.ADF(%)
P0
P1
P2
P3

78,24c
70,14b
66,20ab
64,05a

± 2,75
± 3,64
± 1,62
± 2,15

64,92c
58,85b
57,62b
51,66a

± 2,92
± 3,96
± 2,38
± 1,56

61,94c
56,01b
55,91b
47,52a

± 2,59
± 3,95
± 2,00
± 2,61

Keterangan :Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perlakuan berpengaruh nyata
(P<0,05). P0=(70% rumput rawa fermentasi), P1=(7,5% daun lamtoro + 7,5% daun kemon
air), P2=(7,5% daun akasia + 7,5% daun kemon air), P3=(5% daun lamtoro + 5%
daunkemon air + 5% daun akasia)

Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata
(P<0.05) terhadapnilai kecernaan hemiselulosa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai
kecernaan hemiselulosa terendah terdapat pada perlakuan P3 yaitu sebesar 64,05% dan
kecernaan hemiselulosa yang tertinggi terdapat pada perlakuan P0 yaitu sebesar 78,24%.
Hal ini disebabkan adanya kandungan tanin dan mimosin yang terdapat legum, senyawa
tanin dan mimosin dapat menutunkan nilai kecernaan bahan pakan, sehingga semakin
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beragam legum yang diberikan maka akan semakin menurunkan nilai kecernaan bahan
pakan.
Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa perlakuan berpengaruh nyata
(P<0.05) terhadap nilai kecernaan NDF dan ADF.Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai kecernaan NDF, ADF terendah terdapat pada perlakuan P3 yaitu sebesar 51,66%,
47,52% dan kecernaan NDF, ADF yang tertinggi terdapat pada perlakuan P0 yaitu sebesar
64,92%, 61,94%. Terjadinya penurunan kecernaan NDF dan ADF pada penambahan
legum yang berbeda merupakan akibat dari terjadinya penurunan tingkat kecernaan
hemiselulosa (Tabel 5) sebagaimana diketahui bahwa hemiselulosa merupakan bagian dari
NDF dan ADF.
PEMBAHASAN
Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa tingkat kecernaan hemiselulosa pada perlakuan
P0 nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1, P2 dan P3. Perlakuan P1
menunjukkan tingkat kecernaan hemiselulosa tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2
tetapi nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P3, sedangkan perlakuan P2
menunjukkan tingkat kecernaan hemiselulosa tidak berbeda nyata dibandingkan dengan
perlakuan P3. Berdasarkan Tabel 5. dapat dilihat bahwa kecernaan Hemiselulosa berkisar
antara 64,04%- 78,26%. Terjadi penurunan kecernaan hemiselulosa pada perlakuan P1
sebesar 8,14%, P2 sebesar 12,07% dan P3 sebesar 14,22% dibandingkan dengan tingkat
kecernaan hemiselulosa pada perlakuan P0.
Kecernaan hemiselulosa menurun dapat disebabkan oleh karena adanya dampak
negatif dari zat anti nutrisi berupa Tanin dan mimosin yang terdapat dalam legum pada
perlakuan. Pada perlakuan P1 terdapat zat anti nutrisi berupa Tanin sebesar 0,91% dan
mimosin sebesar 0,3%, kandungan Tanin pada perlakuan P2 sebesar 1,81% dan perlakuan
P3 terdapat kandungan mimosin sebesar 0,2% dan Tanin sebesar 1,71%.Kandungan Tanin
dan mimosin dalam ransum yang berasal dari legum menyebabkan penurunan aktifitas
mikroba rumen, hal ini didukung oleh Smith etal.,(2005) menyatakan bahwa Tanin dapat
berikatan dengan dinding sel mikroorganisme rumen dan dapat menghambat pertumbuhan
mikroorganisme atau aktivitas enzim. Hal ini mengakibatnya kemampuan dari mikroba
rumen dalam memanfaatkan hemiselulosa sebagai sumber energi juga rendah.
Ditambahkan oleh Beauchemin et al. (2007) bahwa adanya kandungan tanin dalam pakan
dapat menurunkan kecernaan serat dalam rumen karena terbentuknya ikatan tanin dengan
selulosa maupun hemiselulosa sehingga sulit dicerna. Tanin yang masuk ke dalam rumen
akan membentuk ikatan kompleks dengan protein, karbohidrat (selulosa, hemiselulosa dan
pektin), mineral, vitamin, dan enzim mikroba rumen (Widyobrotoet al., 2007) sehingga
tidak mudah terdegradasi. Soebarinoto (1986) dalam penelitiannya melaporkan kadar tanin
hijauan kaliandra (1,58%) yang lebih tinggi dibandingkan dengan kadar tanin lamtoro
(0,74%) dan glirisidia (0,07%) mengakibatkan hijauan kaliandra lebih sulit dicerna di
dalam saluran pencernaan.
Haque (2008) menyatakan bahwa mimosin pada tingkat molekul akan berfungsi
sebagai antagonis tirosin yang dapat menghambat kerja tirosin dan kegunaan enzim.
Menurut Tillman et al., (1998) enzim hemiselulosa adalah enzim yang menghidrolisa
hemiselulosa oleh mikroba rumen dalam saluran pencernaan, jika aktifitas enzim
hemiselulosa menurun maka kecernaannya juga menurun dan kemampuan dari mikroba
rumen dalam memanfaatkan hemiselulosa sebagai sumber energi juga rendah. Tingginya
kecernaan Hemiselulosa pada perlakuan P0 disebabkan karena tidak adanya zat anti nutrisi
pada perlakuan P0 menyebabkan mikroba rumen mampu memanfaatkan hemiselulosa
sebagai sumber energi dalam mendegradasi bahan makanan didalam rumen. Menurut
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Soejonoet al. (2002), kualitas suatu bahan pakan selain ditentukan oleh komposisi
kimianya, juga dipengaruhi oleh ada tidak atau besar kecilnya anti nutrisi pada bahan
pakan tersebut.
Hasil uji lanjut menunjukkan bahwa tingkat kecernaan NDF pada perlakuan P0
nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P1, P2 dan P3. Perlakuan P1
menunjukkan tingkat kecernaan NDF tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 tetapi nyata
lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P3, sedangkan perlakuan P2 menunjukkan
tingkat kecernaan NDF lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan P3. Hal yang sama
juga untuk hasil uji lanjut pada tingkat kecernaan ADF. Rataan nilai kecernaan NDF
berkisar antara 51,66% - 64,92% dan rataan nilai kecernaan ADF berkisar antara 47,52% 61,94%.
Pada kecernaan NDF, jika perlakuan P0 dibandingkan dengan perlakuan P1 maka
terlihat penurunan yang signifikan sebesar 6,07%, jika dibandingkan dengan perlakuan P2
mengalami penurunan juga sebesar 7,3% dan penurunan kecernaan NDF tertinggi terdapat
pada perlakuan P3 sebesar 13,26%, sedangkan pada kecernaan ADF, jika P0 dibandingkan
dengan perlakuan P1 terjadi penurunan tingkat kecernaan sebesar 5,93%, pada perlakuan
P2 sebesar 5,96% dan penurunan kecernaan ADF tertinggi terdapat pada perlakuan P3
sebesar 14,42%.
Terjadinya penurunan kecernaan hemiselulosa akan mengakibatkan penurunan juga
pada tingkat kecernaan NDF dan ADF pada setiap perlakuannya, seperti yang dinyatakan
oleh Tillman et al., (1998) bahwa komponen fraksi yang mudah terdegradasi pada NDF
adalah hemiselulosa. Van Soest (1994) menyatakan bahwa ADF merupakan bagian dari
dinding sel tanaman yang terdiri dari selulosa dan lignin dan sebagian kecil hemiselulosa,
oleh karena itu ADF dianggap hanya terdiri selulosa dan lignin.
Jika dilihat pada Tabel 5 kecernaan ADF lebih rendah jika dibandingkan dengan
kecernaan NDF hal ini sesuai dengan pernyataan dari Zulkarnaini (2009), bahwa kecernaan
ADF akan lebih rendah dibanding kecernaan NDF disebabkan karena NDF memiliki fraksi
yang lebih mudah dicerna didalam rumen, sedangkan ADF lebih sukar dicerna karena
kandungan lignin dan silika yang sangat sukar dicerna,hal ini sesuai dengan pendapat Van
Soest (1994) yang menyatakan bahwa lignin dan silika tidak dapat dicerna oleh
mikroorganisme rumen. Wina et al,(2010) menyatakan bahwa komponen penyusun ADF
berikatan kuat dengan lignin yang mengakibatkan komponen ADF sukar ditembus oleh
mikroba rumen.Komponen NDF adalah lignin, hemiselulosa, selulosa dan kandungan abu
tidak larut serta digunakan sebagai indikator dari konsumsi hijauan (Cunningham et al.,
2005). Tingkat kecernaan NDF sebesar 51,66% - 64,92% dan ADF sebesar 47,52% 61,94% pada penelitian ini sudah memenuhi kebutuhan nutrisi pada sapi potong. Menurut
Thalib et al.,(2000) bahwa kisaran normal kecernaan untuk hidup ternak ruminansia
membutuhkan bahan hijauan pakan dengan nilai kecernaan minimal 50-55%.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa suplementasi legum yang berbeda
pada ransum sapi potong menurunkan nilai kecernaan NDF, ADF dan Hemiselulosa pada
ransum secara in-vitro. Komposisi kandungan ransum yang terbaik dalam penelitian ini
adalah 55% rumput kumpai tembaga fermentasi + 30% konsentrat + 7,5% daun lamtoro +
7,5% daun kemon air dengan nilai kecernaan NDF 58,85%, kecernaan ADF 56,01% dan
kecernaan Hemiselulosa 70,12%.
Saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang
suplementasi jenis legum yang berbeda pada ransum terhadap nilai kecernaan secarain
vivo.
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