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Abstrak
Eceng gondok (Eihhornia crassipes) merupakan gulma perairan yang pertumbuhannya sangat
cepat sehingga dapat mengganggu ekosistem perairan. Eceng gondok berpotensi untuk
dijadikan pakan tambahan ternak ruminansia karena kandungan proteinnya yang tinggi, akan
tetapi kandungan serat kasar yang sulit dicerna oleh hewan ternak juga tinggi. Pengolahan
Eceng gondok melalui fermentasi menjadi pakan ternak telah berhasil dilakukan dan
diimplementasikan pada Domba. Mengingat di lingkungan terdapat gulma lain di perairan
seperti kangkung dan limbah lain seperti ampas tahu yang punya potensi untuk dimanfaatkan
maka perlu dlakukan pengolahan.. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pengolahan pakan
campuran berbahan baku campuran Eceng gondok, kangkung dan ampas tahu. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pakan hasil fermentasi tersebut.
Jenis penelitian adalah eksperimental dengan satu variabel manipulasi yaitu konsentrasi
campuran tiga bahan baku pakan yang diformulasi menjadi 3 jenis ransum yaitu ransum I
(eceng gondok 35%, rendeng kangkung 35% dan ampas tahu 30%), rnasum II (eceng gondok
30%, rendeng kangkung 35% dan ampas tahu 35%) , ransum III (eceng gondok 35%, rendeng
kangkung 30% dan ampas tahu 35%) Berdasarkan analisis proksimat yang dilakukan pada
ketiga ransum pakan tersebut diperoleh hasil bahwa ransum III mempunyai kualitas yang
terbaik dibandingkan kedua ransum lainnya.
Kata kunci—kualitas pakan hasil fermentasi, eceng gondok, ampas tahu, rendeng kankung

PENDAHULUAN
Eceng gondok dan kangkung air merupakan gulma liar yang banyak terdapat di badanbadan perairan seperti sungai, danau maupun kolam. Keberadaannya di badan perairan dapat
menimbulkan efek negatif yang serius pada ekosistem perairan jika tidak dikelola dengan baik.
Eceng gondok dan kangkung air tumbuh menutupi permukaan air dan tumbuh serta menyebar
secara cepat. Hal ini dapat mengurangi penetrasi cahaya matahari ke dalam perairan sehingga
menyebabkan tumbuhan air yang terdapat di dalamnya tidak dapat berfotosintesis. Akibatnya
terjadi penurunan produktivitas ekosistem perairan yang berakibat turunnya ketersediaan
pasokan makanan bagi hewan-hewan air.
Banyak usaha dilakukan untuk memanfaatkan gulma perairan ini, antara lain adalah usaha
menggunakan eceng gondok sebagai pakan ternak unggas, seperti itik [1]. Terbukti bahwa telur
itik yang salah satu unsur pakannya adalah eceng gondok, dapat menghasilkan kualitas telur
yang kadar proteinnya tinggi [2]. Pemanfaatan lain dari eceng gondok adalah sebagai pakan
ikan nila merah [3]. Kangkung air banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku berbagai jenis
sayuran dan juga digunakan sebagai rendeng kangkung untuk pakan ternak.
Berbagai cara telah ditempuh untuk mengubah eceng gondok dan kangkung menjadi bahan
pakan yang bernilai gizi baik dan mudah dicerna. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah
menggunakan teknologi fermentasi. Dengan teknologi ini, protein kasar yang terdapat di dalam
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eceng gondok dan kangkung akan berubah menjadi dipeptida dan asam amino yang siap serap
apabila berada di dalam sistem pencernaan hewan. Fermentasi terhadap Eceng gondok telah
dilakukan dan hasilnya telah dimanfaatkan sebagai pakan ternak Domba yang hasilnya dapat
meningkatkan biomasa Domba [4]. Berbagai jenis mikrobia digunakan dalam teknik fermentasi
eceng gondok dan kangkung, yang meliputi Aspergillus niger, berbagai jenis mikrobia
sellulolitik, proteolitik dan berbagai jenis probiotik. Terbukti bahwa fermentasi bahan pakan
dari bahan tumbuhan dengan bantuan berbagai mikrobia dapat menghasilkan pakan ternak
dengan kandungan protein tinggi dan mudah dicerna.
Ampas tahu juga merupakan limbah padat pabrik tahu yang pemanfaatannya belum
maksimal. Hal yang lazim dilakukan adalah tanpa pemrosesan lebih lanjut, ampas tahu langsung
digunakan sebagai pakan ternak, bail unggas maupun ruminansia. Ampas tahu mempunyai
kandungan gizi yang tinggi seperti protein sampai 17 % dan karbohidrat sampai 67% [5].
Namun, pada penelitian ini akan dibuat formula pakan yang terdiri dari eceng gondok dan
kangkung fermentasi seta ampas tahu untuk pakan ternak ruminansia. Berdasarkan hal tersebut
diatas maka pada penelitian ini akan dilakukan fermentasi eceng gondok dan kangkung dengan
bantuan probiotik untuk menghasilkan pakan ternak ruminansia yang berkualitas.
METODE PENELITIAN
Penelitian pengambilan eceng gondok dilakukan di Kecamatan Karang Pilang, Surabaya.
Pengambilan kangkung dilakukan di Sungai daerah Pagesangan Surabaya. Perlakuan
eksperimen dilaksanakan di Green House Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya.
Pengujian kandungan zat gizi hasil fermentasi eceng gondok dan kangkung meliputi protein
kasar (PK) (%) dan metabolizable energy (ME) (Mkal/Kg) dilakukan di Unit Pengujian
Veteriner dan Analisis Pakan Fakulas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.
Hasil pakan terfermentasi diujicobakan ke kambing di Tegalrejo, Jombang Jawa Timur di
kandang kambing milik tim peneliti pada penelitian ini.
Bahan – bahan yang digunakan ialah eceng gondok, rendeng kangkung (kangkung yang
telah dikeringkan) , ampas tahu, molase, ragi tempe dan dedak jagung. Eceng gondok
fermentasi adalah eceng gondok yang telah difermentasi dengan ragi tempe selama 5 hari
dengan dosis ragi sebesar 14 g/Kg [4]. Rendeng kangkung dibuat dari kagnkung segar yang
dirajang, kemudian dikeringkan sampai kadar airnya tidak lebih dari 5%. Ampas tahu yang
digunakan sebagai campuran ransum pakan dalam penelitian ini merupakan limbah padat dari
pabrik tahu. Limbah tersebut terkumpul dengan cara membelinya. Ampas tahu selanjutnya
dikeringanginkan sampai airnya tidak menetes. Ampas yang sudah tidak menetes airnya tersebut
siap dicampurkan pada ransum.
Terdapat 3 jenis formulasi ransum yang digunakan, yakni formula I/ransum I, formula
2/ransum 2, dan formula III/ ransum III. Persentase komponen penyusun ransum pakan ternak
ruminansia. Terdapat 3 formula yaitu formula I/ransum I (ampas tahu 30%, eceng gondok
Fermentasi 35%, rendeng kangkung 35%), formula II/ransum II (ampas tahu 35%, eceng
gondok fermentasi 30%, rending kangkung 35%) dan formula III/ransum III (ampas tahu 35%,
eceng gondok fermentasi 35%, rendeng kangkung 30%). Ransum yang sudah terformulasi
tersebut selanjutnya dianalisis kandungan gizinya dan diaplikasikan sebagai pakan kambing
selama 10 hari sebagai pakan mandiri tanpa ada campuran atau penambahan pakan yang lain
Data yang diperoleh berupa kadar gizi ransum dan pertambahan berat badan kambing.
Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk melihat
ransum dengan kandungan gizi terbaik.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini didapatkan kadar gizi ransum. Untuk mengetahui kadar gizi ransum
dilakukan analisis proksimat di Unit Pegujian Veteriner dan Pakan, Fakultas Kedokteran
Hewan, Universitas Airlangga.
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Tabel 1. Kadar gizi ransum berdasarkan anlisis proksimat
HASIL ANALISIS (%)
KODE
NO
Bahan
Protein Lemak Serat
ME
SAMPEL
Abu
Ca
BETN
Kering
Kasar Kasar Kasar
(Mcal/kg)
1
Ransum I 22.7481 1.7677 4.6490 3.6954 4.9454 1.1497 7.6906 715.65
2
Ransum
22.5506 1.8398 5.1197 2.2941 5.2941 1.1707 7.7769 650.76
II
3
Ransum
22.995 2.0526 5.4288 2.3853 6.6967 1.4928 6.4311 605.22
III
Eceng gondok yang telah diambil dari tempatnya, selanjutnya diproses menjadi salah satu
bagian dari ransum pakan yang disusun mempunyai kandungan gizi yang tinggi dan layak
sebagai bahan pakan (berdasarkan analisis kandungan gizi pada Tabel 1.) dalam hal bahan
pakan yang terpenting adalah kandungan protein dan karbohidrat/serat tercernanya. Protein
diperlukan untuk zat pembangun dalam tubuh ternak, seperti menambah massa otot, membentuk
zat fungsional seperti enzim dan antibodi di dalam tubuh ternak [7]. Sedangkan
serat/karbohidrat tercerna akan memasok energi utama dalam semua proses metabolisme yang
berjalan dalam tubuh makhluk hidup [6]. Dalam jalur katabolisme utama tubuh, karbohidrat
adalah sumber energi pertama yang diproses untuk menghasilkan ATP (adenosine trifosfat)
yang merupakan “mata uang” energi dalam proses fisiologi tubuh.
Eceng gondok terfermentasi akan dicampur dengan ampas tahu dan kangkung kering
(rendeng) yang keduanya juga mengadung zat nutrien sehingga saling melengkapi untuk
menghasilkan ransum pakan bergizi tinggi.
Ampas tahu yang merupakan limbah padat dalam proses produksi tahu, sudah tidak asing
lagi kaya akan protein yaitu 22,23% [7]. Sejak dahulu sudah digunakan untuk pakan ternak,
namun karena harganya yang mahal dan keberadaannya yang langka, maka bahan ini tidak
diberikan sebagai pakan tunggal tetapi dicampur dengan bahan lain, tetapi yang tidak
mengurangi gizi pakan tersebut.
Kangkung kering memang masih relatif baru untuk digunakan sebagai pakan ruminansia.
Sebaiknya kangkung tidak diberikan dalam bentuk segar dalam jumlah yang banyak. Terdapat
beberapa kelemahan dalam pemberian kangkung segar pada ternak, seperti adanya telur cacing,
lintah yang dapat mebahayakan ternak jika masuk ke dalam saluran pencernakannya. Kangkung
segar yang diberikan dalam jumlah banyak juga menyisakan banyak zat penyebab asam urat
dalam tubuh ternak [8]. Oleh sebab itu sangat baik bahwa kangkung diberikan dalam bentuk
kering dan dicampur dengan bahan yang lain supaya nilai gizinya dapat dirasakan oleh ternak,
sementara potensi bahayanya dapat diminimalisasi.
Lambung ruminansia terdiri atas 4 bagian, yakni rumen, retikulum, omasum, dan
abomasum dengan ukuran yang bervariasi sesuai dengan umur dan makanan alamiahnya.
Kapasitas rumen menampung pakan sebanyak 80%, retikulum 5%, omasum 7 - 8%, dan
abomasum 7 - 8%. Pembagian ini terlihat dari bentuk gentingan pada saat otot spinter
berkontraksi. Apabila diperhatikan dari kapasitas tampungan makanan dapat diketahui bahwa
proses pencernaan makanan terbesar terjadi di dalam rumen.
Rumen mengandung media berbentuk cairan yang merupakan hasil perubahan dari
bahan makanan yang telah bercampur dengan air dari makanan, air dari minuman dan air yang
terkandung dalam saliva. Saliva mengandung sejumlah besar natrium bikarbonat yang sangat
penting untuk menjaga pH yang tepat dan berfungsi sebagai buffer terhadap asam lemak volatil
yang dihasilkan oleh fermentasi bakteri. Saliva (air liur) penting pula untuk menjaga sejumlah
air dalam cairan rumen [9]. Proses pencernaan dalam lambung tergantung pada suhu rumen 37 –
39 0C dan pH 6,0 – 6,7 serta dalam keadaan anaerob merupakan kondisi terbaik untuk
fermentasi dan proses akhir dari fermentasi akan diserap secara kontinyu oleh retikulo rumen
[11]. Pada rumen terdapat sejumlah besar mikroorganisme, utamanya yang bersifat anaerob
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yang melakukan simbiosis mutualisme dengan hewan inang yang ditumpanginya.
Mikroorganisme rumen ini berperan penting dalam mencerna makanan secara enzimatik untuk
menghasilkan zat-zat organik sederhana yang siap diserap pada bagian sistem pencernaan
makanan selanjutnya. Mikroorganisme rumen mengeluarkan enzim ekstraseluler untuk
mencerna makanan secara enzimatik.
Pada sistem pencernaan ternak ruminasia terdapat suatu proses yang disebut memamah
biak (ruminasi). Makanan yang telah dikunyah oleh hewan di dalam mulutnya, selanjutnya
ditelan untuk masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen terjadi penghancuran dinding sel hijauan,
maka zat-zat makanan terkunci di dalam dinding selulosa tersebut dapat dirombak oleh enzimenzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme [10]. Proses perombakan pertama ini pasti belum
sempurna, maka hewan ruminansia akan memuntahkan kembali makanan yang terdapat di
dalam rumen tersebut kembali masuk ke dalam mulutnya. Hewan akan mengulangi untuk
mengunyah makanan itu beberapa saat. Selanjutnya ditelan kembali dan masuk ke dalam rumen
untuk dicerna secara enzimatik. Hal ini berlanjut tiga sampai 4 kali, dengan demikian bila kita
perhatikan hewan ruminansia mempunyai ciri khas selalu melakukan pengunyahan secara terusmenerus.
Domba merupakan salah satu ruminansia yang melakukan pencernaan secara fermentatif.
Pencernaan fermentatif dilakukan dengan bantuan mikroorganisme rumen. Pada proses
pencernaan zat makanan hasil fermentasi akan dirombak oleh mikroorganisme rumen menjadi
senyawa lain yang berbeda sifat kimianya sebagai zat intermediate. Mikroorganisme yang
terlibat dalam proses pencernaan ini memiliki sifat selulolitik dan proteolitik. Pada ruminansia,
pencernaan fermentasi terjadi di dalam rumen dan retikulum. Fermentasi protein menghasilkan
peptida-peptida, asam amino, amonia, asam lemak terbang, dan karbondioksida [11].
Berdasarkan proses pencernaan makanan tersebut maka akan sangat terbantu jika makanan
yang dikonsumsi hewan ada dalam bentuk “tercerna sebagian” oleh karena itu eceng gondok
yang digunakan sebagai salah satu komponen ransum harus difermentasikan terlebih dahulu
untuk membantu proses pencernaan makanan secara makanik maupun kimiawi, kangkung harus
dibuat rendeng supaya lebih halus (membantu pencernaan makanan secara mekanik) dan ampas
tahu sebagai komponen ketiga, menambah kandungan protein dalam ransum pakan serta
memunculkan aroma khas yang merangsang selera makan kambing.
Ransum III terdiri dari komponen ampas tahu 35%, eceng gondok fermentasi 35%, rendeng
kangkung 30% sedangkan ransum I komponennya adalah ampas tahu 30%, eceng gondok
fermentasi 35%, rendeng kangkung 35%. Ransum II terdiri dari ampas tahu 35%, eceng gondok
fermentasi 30%, rendeng kangkung 35%. Apabila diperhatikan pada ransum III adanya ampas
tahu yang tinggi dan eceng gondok fermentasi yang tinggi sangat mendukung kualitas pakan.
Ampas tahu mengandung protein, eceng gondok fermentasi juga bergizi tinggi sehingga kualitas
pakan pada formula ini lebih baik dibandingkan yang lainnya.. Rendeng kangkung yang tinggi
prosentasenya belum menjadi pakan “tercerna sebagian” sehingga gizinya kurang maksimal.
Apabila diperhatikan hasil analisis proksimat kandungan gizi ransum dari aspek kandungan
protein dan serat/karbohidratnya maka ransum III paling tinggi dibandingkan dengan ransum I
dan ransum II. Protein berguna untuk zat pembangun utamanya menambah massa otot
sedangkan karbohidrat adalah pemasok energi utama untuk semua aktivitas metabolisme dalam
tubuh.
Sebenarnya ketiga jenis ransum pakan yang dibuat nilai gizinya tinggi dan dapat memicu
pertambahan berat badan yang lebih baik jika dibandingkan pakan konvensional. Protein kasar
yang dibutuhkan kambing dengan bobot antara 10 – 20 Kg adalah 44 – 58 g/hari. Ransum III
yang diberikan sebanyak 2% dari berat kambing pada pagi dan sore hari mampu memberikan
asupan protein kasar sebanyak 55 g/hari. Sedangkan Ransum I memberikan total protein kasar
sebanyak 46 g/hari, dan Ransum II memberikan asupan protein kasar sebanyak 52 g/hari [12,
13].
Pertambahan berat juga disebabkan hasil produk fermentasi protein dan karbohidrat yang
lebih tinggi dibanding pakan konvensional sehingga pertumbuhan yang dihasilkan juga lebih
baik. Protein adalah senyawa kimia yang tersusun atas asam-asam amino [14]. Asam amino
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tersebut diperlukan oleh ternak dan ternak tidak dapat mensintesa (membuat) sendiri dalam
tubuhnya. Protein yang dibutuhkan oleh ternak yaitu dalam bentuk protein kasar dan protein
dapat dicerna [15]. Kuantitas protein dalam pakan lebih penting dari pada kualitasnya bagi
ruminansia, karena ruminansia bergantung pada populasi mikroba dalam rumen untuk
menghasilkan asam amino dan vitamin yang dibutuhkan untuk produksi yang diinginkan [16].
Mikroba rumen menggunakan nitrogen dari protein pakan dan nitrogen dari sumber non-protein
nitrogen untuk menyusun asam amino.
Hal ini sesuai dengan pernyataan [17], bahwa jika proses metabolisme pada ternak
ruminansia baik, maka produk fermentasi yang berupa asam amino, ammonia-N maupun asam
lemak volatil didalam rumen akan tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa untuk pertumbuhan
ternak dibutuhkan asam amino untuk pembentukan protein jaringan sedangkan asam lemak
volatil digunakan sebagai sumber energi yang sisanya akan dimanfaatkan sebagai timbunan
lemak atau cadangan energi. Sehingga pakan dengan kandungan gizi yang baik terutama protein
akan memicu pertumbuhan jaringan tubuh kambing baik daging, lemak, dan cadangan energy
lainnya. Sehingga meningkatkan berat atau bobot kambing.
SIMPULAN
Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kandungan gizi semua ransum memiliki nilai
protein yang cukup untuk digunakan sebagai pakan kambing. Ransum III memiliki nilai gizi
paling baik dan memicu pertambahan berat kambing paling besar.
SARAN
Untuk tindak lanjut penelitian selanjutnya diharapkan interval perbandingan rangsum lebih
besar sehingga terlihat perbedaan hasil yang signifikan.
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