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ABSTRAK
Penelitiannini bertujuan untuk mengetahui keberadaan BAL yang terkandung pada isi
rumen yang dikeringkan dengan pengamatan total BAL isi rumen segar dan isi rumen kering.
Isi rumen sapi diambil dari 8 ekor sapi yang diambil isi rumennya setelah itu dicampur
(dikomposit) secara homogen dari 8 ekor sapi tersebut. Variabel yang diamati adalah total
BAL isi rumen segar dan isi rumen kering. Total BAL isi rumen segar dalam penelitian ini
tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap total BAL isi rumen kering, dikarenakan di
dalam isi rumen kering masih terdapat bakteri fakultatif anaerob yang dapat hidup pada
kondisi aerob maupun anaerob sehingga tidak berpengaruh pada viabilitas BAL yang
terkandung didalamnya. Penelitian dapat disimpulkan bahwa isi rumen kering masih terdapat
koloni BAL yang dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembuatan silase untuk
mempercepat ensilase.
Kata kunci: Isi rumen segar, isi rumen kering, total BAL, inokulan
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ABSTRACT
The purposeeof this research was to determineethe total of lacticnacid bacteria (LAB)
contained in the dried rumen content by observing the total LAB of fresh and dried rumen
content. The rumen contents are taken from 8 cattles taken from the rumen contents after they
are mixed (composite) homogeneously from the 8 cattles. The variables observed were total
LAB of fresh and dried rumen content. The results showed of this reaserch on total LAB of
fresh rumen content didn’t significantly different to the total LAB of dried rumen content,
because in dried rumen content there are still facultative anaerobic bacteria that can live in
aerobic or anaerobic conditions so it didn’t significantly different in viability of LAB
containeddtherein. The conclusion of this reaserch was the dried rumen content still contained
LAB colonies can be used as annalternative to the inoculant subtitution of the fresh rumen
content in making silage to speed up the ensilase process.
Keywords: Fresh rumen content, dried rumen content, total LAB, inoculant
PENDAHULUAN
Bakteri
asam
laktat
(BAL)
mempunyai peranan penting sebagai
penunjang proses ensilase pada silase.
Peningkatan kualitas silase diperlukan
adanya penambahan inokulan berupa BAL
dalam proses ensilase. Inokulan adalah
mikroorganisme minimal 1 atau lebih yang
akan ditambuhkan ke substrat atau media
untuk menghasilkan produk fermentasi. Isi
rumen sapi duduga masih terdapat BAL
yang terkandung didalamnya, oleh karena
itu isi rumen sapi dapat dijadikan sebagai
inokulan dalam pembuatan silase. Isi rumen
sapi dari RPH masih belum dimanfaatkan,
tetapi dibiarkan menumpuk dan membusuk
di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
yang mengalir di sungai sehingga
menyebabkan pencemaran lingkungan
(Abouheifk, Kraidees and Al-Selbood,
2014). Berat isi rumen segar yaitu 24,5
kg/ekor atau 3,8 kg BK/ekor, karena
mengandung BK 15,5% (Witherow and
Lammers, 1976 cit. Utomo, Yusiati,
Umiyasih, Aryogi dan Isnandar, 2007).
Jenis bakteri yang terkandung di dalam isi
rumen yaitu bakteri pembentuk asam,
lipolitik, amilolitik, proteolitik, dan
selulolitik (Sutrisno, 1994).
Isi rumen sapi dengan kondisi segar
memiliki kelemahan yaitu memiliki bau
khas amoniak (NH3) yang sangat kuat,
memiliki tekstur yang lembek, memiliki
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kadar air yang sangat tinggi, hanya dapat
disimpan jangka waktu pendek dan
tingginya gas metan dapat mengakibatkan
pemanasan global. Solusi yang tepat untuk
mengatasi hal tersebut yaitu dengan
alternatif proses pengolahan isi rumen segar
dengan metode pengeringan. Pengeringan
matahari merupakan pendekatan yang
sangat baik untuk masalah pengeringan isi
rumen (Khattab, Gado, Kholif, Mansour and
Kholif, 2011). Proses pengeringan isi rumen
segar bertujuan untuk menghilangkan bau
khas amoniak (NH3), memperbaiki tekstur
menjadi remah, meningkatkan palatabilitas,
mempertahankan
dan
meningkatkan
kandungan nutrisi serta diharapkan dapat
disimpan dalam jangka panjang. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
mampu
meningkatkan proses ensilase pada silase
dengan adanya penambahan inokulan isi
rumen sapi dengan metode pengeringan.
MATERI DAN METODE
Materi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah isi rumen sapi diperoleh
dari PD. RPH Kota Malang yang beralamat
di Jalan Kolonel Sugiyono No.176 Malang.
Berikut ini adalah 8 ekor sapi yang diambil
isi rumennya ditampilkan pada Tabel 1.
Pengambilan isi rumen sapi dari beberapa
jenis sapi yang tertera pada Tabel 1
sebanyak 8 ekor sapi dilakukan setelah sapi
dipotong dengan pengambilan masing-
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masing sebanyak 2 kg dan langsung
dimasukkan wadah. Kemudian dilakukan
penangan isi rumen segar dan kering dengan
metode sebagai berikut: 1.Penanganan isi
rumen sapi segar Penanganan isi rumen
segar dilakukan dengan cara memasukkan
sampel isi ruemen segar kedalam masingmasing pot film sebanyak 2 gram pada
masing-masing ekor sapi. Setelah itu
dilakukan pencampuran isi rumen segar dari
8 ekor sapi secara homogen. Kemudian
dilakukan pengujian analisis total BAL yang

terkandung di dalam isi rumen segar.
Penanganan isi rumen kering dilakukan
dengan metode (Broderick, 1985). Metode
ini dilakukan dengan cara sampel isi rumen
dimasukkan oven 60o C selama 2-3 hari.
Setelah pengeringan sampel isi rumen
selesai, kemudian dilakukan penggilingan.
Tahap selanjutnya dilakukan pencampuran
isi rumen kering dari 8 ekor sapi secara
homogen. Kemudian dilakukan pengujian
analisis total BAL yang terkandung di dalam
isi rumen kering.

Tabel 1. Jenis sapi yang terdiri dari 8 ekor yang diambil isi rumennya.
Jenis Sapi Bobot Badan (kg) Umur Sapi (tahun) Jenis Pakan yang diberikan
Limousin
550
2,5-3
Pakan Finisher
Limousin
550
2,5-3
Pakan Grower
Limousin
590
2,5-3
Pakan Grower
Brangus
530
4
Pakan Grower
Limousin
600
2,5-3
Dominan Pakan Hijauan
Limousin
600
4
Dominan Pakan Hijauan
Limousin
500
2,5-3
Dominan Pakan Hijauan
Brangus
600
4
Dominan Pakan Hijauan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan total BAL isi rumen
Data yang ditampilkan pada Tabel 2
menunjukkan bahwa total BAL isi rumen
segar dan isi rumen kering tidak memiliki
perbedaan signifikan. Hal ini dipengaruhi
oleh mikroorganisme yang bersifat fakultatif
anaerob yang dapat hidup dalam kondisi
aerob maupun anaerob. Hal tersebut
terbukti bahwasanya pengeringan isi rumen
kering tidak berpengaruh pada viabilitas.
Hasil penelitian Damayanti, Sakti, Karimy,
Herdian, Julendra, Sofyan dan Istiqomah
(2006), hasil total BAL yang hidup pada isi

rumen sapi berfistula pernakan ongole
setelah dilakukan spray drying sejumlah 9,1
log cfu/ml (isi rumen segar) dan 8,9 log
cfu/ml.
Hasil
tersebut
lebih
tinggi
dibandingkan dengan total BAL isi rumen
kering pada penelitian ini. Jenis sapi,
proporsi pakan dan jenis pakan yang
diberikan pada ternak yang diuji.
Cahyaningtyas, Kusmartono dan Marjuki
(2019) menyatakan bahwa total BAL pada
isi rumen dipengaruhi oleh pakan yang
diberikan (rasio hijauan dan konsentrat),
komposisi bakteri dan kondisi fermentasi di
dalam rumen.

Tabel 2. Total BAL isi rumen segar dan kering
Inokulan
Total BAL (log cfu/gr BK)
Isi rumen segar
3,88
Isi rumen kering
3,80
Sumber: Laboratorium Hamaadan PenyakitnTanaman, FakultassPertanian, Universitas
Brawijaya, Malang (2019).
Penelitian yang dilakukan Winurdana
(2016), penambahan isi rumen segar dan
bahan aditif sumber karobihidrat (bekatul
DOI: 10.21776/ub.jnt.2020.003.01.

dan
tepung
gaplek)
menghasilkan
penurunan pH yang sangat cepat dan
menghasilkan produksi asam laktat yang
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tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian
Utomo, Budhi dan Astuti (2013), pembuatan
silase isi rumen sapi pada level 15% dengan
penambahan bahan aditif berupa onggok
dapat menurunkan pH 3,87 dan memiliki
nilai fleigh 98,58 (sangat baik).
KESIMPULAN DAN SARAN
Koloni BAL masih terdapat dalam
isi rumen kering sehingga dapat digunakan
sebagai alternatif pengganti inokulan isi
rumen segar dalam pembuatan silase untuk
mempercepat ensilase.
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