
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Masalah 

Pakan merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam budidaya 

ternak untuk mencapai hasil yang diinginkan.  Pakan berguna untuk kebutuhan 

pokok, produksi, dan reproduksi.  Pemberian pakan yang mencukupi baik kualitas 

maupun kuantitas sehingga dapat meningkatkan produksi ternak ruminansia. 

 

Bahan makanan merupakan biaya produksi paling besar pada usaha ternak sapi 

yaitu sampai mencapai 60%— 80% dari biaya produksi total, sehingga dapat 

meningkatnya efisiensi penggunaan bahan makan oleh sapi pada akhirnya dapat 

menghasilkan kenaikan yang nyata pada efisiensi usaha ternak sapi. 

 

Salah satu solusi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas ternak dengan 

memaksimumkan pemberian bahan-bahan pelengkap (suplement). Harga yang 

relatif mahal dari bahan-bahan pelengkap, tidak selalu mudah diperoleh di semua 

tempat, dan karena dosis yang diperoleh sangat sedikit sehingga pencampurannya 

ke dalam ransum menuntut keterampilan tertentu untuk mengefektifkan dari 

beberapa diantara faktor-faktor pembatas penggunaan bahan pelengkap. 

 

Salah satu bahan yang saat ini sedang diteliti pemanfaatannya sebagai campuran 

ransum ternak adalah zeolit beramonium dan mineral organik.  Penggunaan zeolit 
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sebagai pakan tambahan untuk ternak telah menunjukkan efek yang positif.  Zeolit 

yang telah dijenuhi oleh ion amonium ini selanjutnya disebut sebagai zeolit 

beramonium. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pemberian zeolit 

dapat menaikkan kecepatan pertambahan berat badan, keefeisienan penggunaan 

makanan (Mumpton and Fishman, 1997; Mumpton, 1984).  Respon-respon positif 

ini diduga berhubungan dengan aksi zeolit untuk mengikat bahan-bahan toksis 

yang ada di dalam saluran pencernaan dan menaikkan intensitas proses-proses 

pencernaan dan penyerapan zat-zat makanan, sehingga mempengaruhi 

peningkatan pertumbuhan dan produksi ternak. 

 

Mineral digolongkan menjadi dua yaitu mineral makro dan mineral mikro. Dalam 

bentuk bebas mineral makro dan mikro dapat saling berinteraksi positif dan 

negatif dengan lemak, protein atau bahan organik lain dalam saluran pencernaan 

ruminansia sehingga mineral tersebut akan terbuang bersama feses.  Hal ini akan 

menyebabkan tubuh ternak kekurangan mineral dalam tubuhnya. Mineral makro 

terdiri dari Ca, Mg dan mineral mikro terdiri dari Zn,Cu,Cr, dan Se.  

 

Mineral Ca berfungsi merupakan unsur utama dalam pembentukan tulang. 

Menurut Parakkasi (1998), sekitar 99% kalsium terdapat dalam jaringan tulang 

dan gigi. Kalsium essensial untuk pembentukan  tulang, dan pembekuan darah, 

serta dibutuhkan bersama Natrium dan Kalium untuk denyut jantung yang normal 

dan berhubungan erat dengan pemeliharaan keseimbangan asam basa (Anggorodi, 

1990). 

 

Mineral Mg tergolong mineral makro. Magnesium terlibat dalam metabolism 

karbohidrat dan lemak yakni sebagai katalisator enzim. Selain itu magnesium juga 
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dibutuhkan dalam oksidasi dalam sel dan mempengaruhi activator neuromuscular 

(Parakkasi,1998). Mineral ini diperlukan dalam oksidasi fosforilasi untuk 

pembentukan ATP dan merupakan activator untuk semua reaksi enzim yang 

membutuhkan tiaminpiropospat (TPP), yaitu, oksidasi piruvat, perubahan alfa-

ketoglutarat menjadi suksinil Co-A, dan reaksi transketolase (Tillman et al., 

1998).  

 

Mineral Zn sangat berperan dalam sintesa protein oleh mikroba dengan cara 

mengaktifkan enzim-enzim mikroba (Arora, 1995). Selain itu mineral Zn juga 

berfungsi sebagai activator dan komponen dari beberapa dehidrogenase, peptidase 

dan fosfatase yang berperan dalam metabolisme asam nukleat, sintesis proteindan 

metabolisme karbohidrat (Parakkasi, 1998). Defisiensi mineral ini sangat 

merugikan bagi ternak ruminan karena dapat mengakibatkan penurunan fungsi 

rumen sehingga produksi VFA akan menurun (Parakkasi, 1998) yang pada 

akhirnya akan dapat menurunkan pertumbuhan ternak tersebut 

 

Mineral Cu berfungsi sebagai katalisator enzim metallo-protein karena Cu 

merupakan salah satu unsur enzim tersebut. Penambahan mineral Co bersama 

dengan Cu dapat meningkatkan kecernaan serat kasar pada ternak ruminansia 

(Arora, 1995). Defisiensi Cu akan mengakibatkan ternak mengalami anemia 

karena seruplasmin dalam tubuh akan rendah sebagai imbas dari rendahnya 

mineral Cu (Tillman et al., 1998). 

 

Mineral Cr termasuk mineral mikro yang harus tersedia dalam tubuh dalam 

jumlah yang sedikit. Kromium berperan dalam sintesis lemak, metabolisme 

protein dan asam nukleat (McDonald, 1995). Selanjutnya McDonald (1995) 
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menyatakan bahwa defisiensi mineral Cr dapat mengakibatkan penurunan 

kolesterol darah dan peningkatan HDL (High Density Lipoprotein) dalam plasma 

darah. Selain itu mineral Cr esensial untuk kerja optimum hormon insulin dan 

jaringan mamalia serta terlibat dalam kegiatan lipase. 

 

Selenium dalam jumlah yang normal dapat menstimulir sintesa protein mikroba 

namun sebaliknya, jika berlebih akan menghambat sintesa protein mikroba 

(Arora, 1995). Mineral ini mungkin juga diperlukan dalam mekanisme 

penyerapan lipid di saluran pencernaan atau pengangkutan lemak melalui dinding 

usus (Parakkasi, 1998) 

 

Penggunaan mineral harus dalam bentuk mineral organik.  Pemberian mineral 

organik dapat meningkatkan ketersediaan mineral dalam tubuh. Melihat kedua 

bahan tersebut dilakukanlah sebuah penelitian yang tujuannya untuk mengetahui 

apakah dengan zeolit beramoniasi dapat berpengaruh terhadap konsentrat amonia.  

Secara tidak langsung dapat menunjukkan ada tidaknya aksi pengikat amonia di 

dalam saluran pencernaan atau dengan campuran zeolit beramonium dan mineral 

organik yang dapat berpengaruh terhadap konsentrat amonia. 

  

B. Tujuan penelitian  

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) untuk mengetahui pengaruh pemberian zeolit beramonium dalam ransum 

terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik pada sapi 

PO; 
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2) untuk mengetahui pengaruh pemberian zeolit beramonium dan mineral 

organik dalam ransum terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan 

bahan organik pada sapi PO;  

3) untuk mengetahui pengaruh pemberian mineral organik dalam ransum 

terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik pada sapi 

PO.  

 

C.  Kegunaan Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan nyata penambahan 

wawasan ilmu pengetahuan dan informasi tentang pengaruh pemberian zeolit 

beramonium dan mineral organik terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan 

bahan organik pada sapi peranakan ongole 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

Pakan merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam budidaya 

ternak untuk mencapai hasil yang diinginkan.  Pakan berguna untuk kebutuhan 

pokok, produksi dan reproduksi.  Pemberian pakan yang mencukupi baik kualitas 

maupun kuantitas sehingga dapat meningkatkan produksi ternak ruminansia. 

Bahan makanan merupakan biaya produksi paling besar pada usaha ternak sapi 

yaitu sampai mencapai 60% —80% dari biaya produksi total, sehingga dapat 

meningkatnya efisiensi penggunaan bahan makan oleh sapi pada akhirnya dapat 

menghasilkan kenaikan yang nyata pada efisiensi usaha ternak sapi 

 

Salah satu solusi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas ternak dengan 

memaksimumkan pemberian bahan-bahan pelengkap (suplement) baik yang tidak 
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mengandung zat nutrisi seperti antibiotik, antioksidan dan perangsang nafsu 

makan maupun yang mengandung zat nutrisi seperti mineral, vitamin, asam 

amino, dan asam lemak tambahan.  Salah satu bahan yang saat ini sedang diteliti 

pemanfaatannya sebagai campuran ransum ternak adalah zeolit beramonium dan 

mineral organik. 

 

Penggunaan zeolit sebagai pakan tambahan untuk ternak telah menunjukkan efek 

yang positif.  Zeolit dapat meningkatkan nafsu makan dan mengurangi penyakit 

lambung, mengontrol kandungan NH 3 dalam kotoran, serta berperan dalam 

mekanisme biologis untuk memperlancar proses pencernaan, fisiologis, dan 

biokimia ternak (Mumpton dan Fishman, 1997). Penambahan zeolit ke dalam 

ransum ternak, menyebabkan kelebihan ion NH


4  dapat diikat oleh zeolit 

sehingga dapat dimanfaatkan oleh bakteri untuk keperluan sintesa protein sesuai 

dengan kebutuhan, dengan demikian zeolit disini berfungsi sebagai buffer ion 

NH


4 .  Kemampuan zeolit untuk membantu proses penyerapan zat-zat makanan 

dari dalam ransum serta sifat zeolit sebagai buffer menyebabkan zat-zat makanan 

akan terserap dengan baik oleh ternak (Arifin dan Komarudin, 1999). 

 

Semua pakan yang masuk ke dalam tubuh ternak ruminansia akan dicerna oleh 

mikroba rumen yang terdapat dalam rumen ternak tersebut.  Mikroba tersebut 

akan menghasilkan enzim yang mencerna pakan.  Kerja enzim sangat dipengaruhi 

oleh kehadiran mineral sebagai aktivator dan komponen enzim tersebut. 

Pemberian mineral dalam bentuk anorganik tidak dapat mencukupi kebutuhan 

mineral dalam tubuh ternak akibat adanya interaksi mineral dengan bahan dalam 

saluran pencernaan.  Untuk menghindari interaksi tersebut, mineral harus terlebih 
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dahulu berikatan dengan bahan pengikat organik sebelum masuk ke dalam tubuh 

ternak.  Keunggulan penggunaan mineral organik antara lain mudah larut dan 

mudah diserap dalam tubuh ternak serta dapat langsung masuk ke dalam sel organ 

sasaran dan lebih efisien penggunaannya (Sutardi, 2003). Dengan adanya 

penambahan mineral organik dalam ransum diharapkan meningkatkan populasi 

mikroba rumen sehingga kecernaan terhadap zat-zat makanan meningkat. 

 

E. Hipotesis 

 

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan ialah: 

1) zeolit beramonium dalam ransum berpengaruh terhadap kecernaan bahan 

kering dan kecernaan bahan organik pada sapi PO bila dibandingkan 

dengan ransum tanpa pemberian zeolit beramonium.; 

2) zeolit beramonium dan mineral organik dalam ransum berpengaruh 

terhadap kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik pada sapi 

PO bila dibandingkan dengan ransum tanpa pemberian zeolit beramonium 

dan mineral organik;  

3) pemberian mineral organik dalam ransum berpengaruh terhadap kecernaan 

bahan kering dan kecernaan bahan organik pada sapi PO bila 

dibandingkan dengan ransum tanpa pemberian mineral organik.  


