
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Pembangunan subsektor peternakan provinsi Lampung memiliki peranan yang 

sangat besar untuk memenuhi kebutuhan daging di tingkat nasional.  Kenyataan 

ini sejalan dengan visi pembangunan peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan 

Hewan Provinsi Lampung yaitu “ Terwujudnya Lampung sebagai Lumbung 

Ternak “ melalui pembangunan peternakan yang tangguh, berdaya saing dan 

berkelanjutan untuk kemakmuran dan ketahanan masyarakat Lampung. 

 

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 dapat meningkatkan produksi ternak ruminansia. 

 

Bahan pakan merupakan biaya produksi paling besar pada usaha ternak sapi yang 

mencapai 60--80% dari biaya produksi total, maka perlu dilakukan pemanfaatan 

bahan atau limbah yang belum termanfaatkan sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan bahan pakan dan pada akhirnya dapat menghasilkan 

kenaikan yang nyata pada efisiensi usaha ternak sapi. 
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Salah satu solusi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas ternak adalah 

memaksimumkan pemberian bahan-bahan pelengkap (suplemen) baik yang tidak 

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 suplemen 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 yang telah dijenuhi oleh ion amonium ini selanjutnya disebut 

sebagai zeolit beramonium.  Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa 

pemberian zeolit dapat menaikkan kecepatan pertambahan berat tubuh, 

keefeisienan penggunaan makanan (Mumpton and Fishman, 1997), produksi susu,  

dan performan reproduksi ternak (Muller, 1974). 

 

Menurut penyelidikan Direktorat sumber daya mineral sebagai mana dikutip oleh 

Burhanuddin (1990), di Indonesia terdapat 46 lokasi yang mengandung zeolit; 

sebagian diantaranya telah dieksploitasi.  Demikian juga pemakaiannya sebagai 

campuran ransum ternak telah mulai berkembang.  Akan tetapi, seberapa jauh 

efektifitas zeolit alam yang ada di Indonesia dapat memperbaiki perfomans hewan 

ternak khususnya ternak ruminan dan bagaimana pengaruh tersebut berlangsung 

secara fisiologis belum banyak diungkapkan. 

 

Sutardi (1997), merekomendasikan bahwa pemakaian zeolit perlu dibatasi sampai 

sekitar 2,7--6,0% dari bahan kering konsentrat.  Penambahan zeolit dalam level 

yang tinggi akan mengakibatkan kadar abu ransum menjadi lebih tinggi dan akan 
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mengakibatkan terganggunya proses pencernaan pakan.  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. 

 

Bagi ternak ruminansia, mineral selain digunakan untuk memenuhi kebutuhannya 

juga digunakan untuk mendukung dan memasok kebutuhan mikroba yang hidup 

didalam rumen.  Untuk mencerna pakan berserat, ternak ruminansia menggunakan 

jasa fermentasi dari mikroba rumen. Optimalisasi bioproses rumen dan pasca 

rumen dapat tercapai jika semua prekusor mikroba dalam rumen dan 

keseimbangan zat-zat makanan pasca rumen terpenuhi. Untuk menjalankan 

fungsinya mikroba membutuhkan nutrisi mineral. 

 

Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis.  Istilah 

mineral termasuk tidak hanya bahan komposisi kimia tetapi juga struktur mineral.  

Mineral termasuk dalam komposisi unsur murni dan garam sederhana sampai 

silikat yang sangat komplek dengan ribuan bentuk yang diketahui (senyawa 

organik biasanya tidak termasuk).  Mineral digolongkan menjadi 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, Se. 
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Amonia adalah salah satu bahan toksik yang banyak diproduksi di dalam saluran 

pencernaan dan diserap kedalam tubuh (Visek, 1978).  Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah zeolit beramoniasi berpengahruh terhadap konsentrasi 

amonia. Secara tidak langsung dapat menunjukkan ada tidaknya aksi pengikat 

ammonia oleh zeolit di dalam saluran pencernaan.  Pemberian zeolit beramonium 

diharapkan dapat berguna sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam 

pengembangan aplikasi zeolit khususnya untuk bidang peternakan sesuai dengan 

karakteristik zeolit alam yang ada di Indonesia.  

 

B. Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan mengetahui : 

1. pengaruh pemberian zeolit beramonium dan zeolit beramonium + mineral 

organik dalam ransum terhadap kadar NH3 dan VFA cairan rumen. 

2. pengaruh terbaik dari perlakuan terhadap kadar NH3 dan VFA cairan 

rumen. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi akan pengaruh pemberian 

zeolit beramonium, zeolit beramonium + mineral organik, dan perlakuan terbaik 

terhadap NH3 dan VFA rumen sapi PO. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

 

 

Pakan merupakan salah satu komponen yang berperan penting dalam budidaya 

ternak untuk mencapai hasil yang diinginkan.  Pakan berguna untuk kebutuhan 
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pokok, produksi dan reproduksi.  Pemberian pakan yang mencukupi baik kualitas 

maupun kuantitas dapat meningkatkan produksi ternak ruminansia. 

 

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).  Kelebihan ion NH


4  dalam rumen 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). 

 

Mineral merupakan salah satu unsur yang juga mempengaruhi produksi ternak.  

Sekitar 4% tubuh ternak terdiri atas mineral, namun hewan tidak dapat mensintesa 

mineral sendiri karena itu harus diberikan dalam pakan (Maynard et al., 1979).  

Mineral adalah unsur esensial yang diperlukan mikroba rumen untuk optimalisasi 

bioproses dalam rumen.  Optimalisasi bioproses dalam rumen diharapkan dapat 

memacu fermentasi dan pertumbuhan mikroba rumen, sehingga dapat 

meningkatkan produksi ternak ruminansia.  Kemajuan bioteknologi telah 

menghasilkan mineral organik yang dianggap suatu komponen penting dalam 

ilmu makanan ternak selain penggunaan mineral anorganik, karena mineral 

organik lebih mudah diserap oleh tubuh ternak. 
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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 

dahulu berikatan dengan bahan pengikat organik (lisin dan asam lemak) 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, 

1997). 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. pemberian zeolit beramonium dan pemberian zeolit beramonium + mineral 

organik berpengaruh terhadap NH3 dan VFA rumen sapi PO; 

2. adanya pengaruh terbaik pada pemberian zeolit beramonium + mineral 

organik terhadap NH3 dan VFA rumen sapi PO. 


