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ANALISIS KANDUNGAN MINERAL DALAM HIJAUAN PAKAN TERNAK DENGAN
MENGGUNAKAN SPEKTROMETRI PENDAR SINAR-X. Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengetahui
kandungan mineral dalam hijauan pakan ternak. Satnpel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hijauan yang
biasa dimakan oleh ternak. Sampel yang dianalisis adalah jerami jagung, daun turi, daun singkong, rumput raja,
rumput teki, dan alang-alang yang diperoleh di lokasi peternakan sekitar Mataram, Lombok. Sampel yang telah diketahui
berat keringnya kemudian dibuat pelet dengan diameter 3 cm dan tebal 0,1 cm, selanjutnya dianalisis dengan alat
spektrofotometer pendar sinar-X, dan sebagai sumber pengeksiasi digunakan 109Cd dan S5Fe. Hasil analisis kuantitatif
unsur makro adalah sebagai berikut : Kandungan P terendah terdapat pada alang-aiang dan rumput lapangan, sedang
hijauan lain mengandung P sebesar 0,18 - 0,80 %. Kandungan unsur S berkisar antara 0,12 - 0,33 %, unsur K paling
rendah terdapat pada daun turi dan daun singkong, yaitu sebesar 2,49 dan 1,28 %, sedang pada daun tersebut konsentrasi
Ca tinggi, yaitu sebesar 2,13 dan 0,74 %. Hasil analisis kuantitatif unsur inikro adalah sebagai berikut: Kandungan Si
berkisar antara 0,34 - 3,24 % dan yang paling rendah pada daun turi, sebaliknya daun turi kandungan Cr paling tinggi
yaitu sebesar 104 ppm, sedang tanaman lain tidak terbaca. Pada jerami jagung dan alang-alang unsur Mn tidak
terbaca, pakan hijauan lain berkisar antara 65,5 - 178 ppm, sedang unsur Fe terdapat merata pada semua hijauan
berkisar antara 330 - 1780 ppm. Unsur Co hanya terdapat pada jerami jagung, sedang pada hijauan lain rendah.
Kandungan unsur Cu dan Zn terdapat merata pada semua hijauan, yaitu berkisar antara 4,10 - 6,84 ppm dan 43,30 -
73,50 ppm.

ABSTRACT

MINERAL ANALYSIS OFTHE FORAGES AS RUMINANT FEED USINGX-RAY FLUORESCENT
SPECTROMETRY (XRF). An experiment was conducted to evaluate tnineral contents of forages as ruminant feed.
Samples used in this experiment were maize straw, cassava leaf, leucaena leaf, king grass, teki grass, Imperata
cyliandrica and field grass. These samples were collected from several locations of ranches in Mataram, Lombok
island. Samples were measured for dry matter content, and then were formed into pellet in the size of 3 cm 0 and 0,1
cm thick, as required by the XRF analysis. Excitation of ""Cd and S5Fe radioisotopes were used as the initial energy for
XRF analysis. Result of the analysis of macro elements show that P content was below the detection limit of XRF for
Imperata cyliandrica and field grass, while for other samples were between 0.18 % and 0.80 %. In all samples S
content were between 0.12 and 0.33 %. Potassium content in leucaeua and cassava leaves were low ; i.e. 2.49 and 1.28
%, respectively, however, the concentration of Ca was high in these samples, i.e. 2.13 and 0.74 %, respectively.
Except leucaena leaves, which was found to be the lowest, result of micro elements analysis showed that Si ranged
between 0.34 and 3.24 %. On the other hand, Cr content in leucaena leaves was the highest, i.e. 104 ppm, as compared
to the other forages which were undetectable. Manganese was also found undetectable in maize straw and field grass,
while in other forages ranged between 65.50 and 178 ppm. Iron was found in all forages i.e. 330 - 1780 ppm. Cobalt
was only detected in maize straw, which is 27.6 ppm. All forage samples contained Cu and Zn with an average range
4.10 - 6.84 ppm and 43.30 - 73.50 ppm, respectively.

PENDAHULUAN

Kebutuhan ternak potong dari tahun ketahun terus
meningkat seiring dengan kesadaran tnasyarakat akan
pentingnya protein hewani untuk pertumbuhan. Di lain
pihak untuk mencukupi kebutuhan ternak potong kurang
diimbangi dengan peningkatan populasi ternak. Keadaan
tersebut apabila berlangsung lama dapat mengakibatkan
populasi temak makin lnenurun. Penurunan populasi selain
disebabkan oleh faktor ternaknya juga disebabkan oleh faktor
pakanyang dikonsumsi. Pasokan ternakpotong untukkota-
kota besar, umumnya berasal dari Indonesia bagian timur,
dengan kondisi lingkungan yang lebih kering.

Apabila diperhatikan konsumsi ternak rutninansia
khususnya pakan basalnya sebagian besar berupa hijauan
dengan kandungan serat kasar yang cukup tinggi (1). Pakan
hijauan dapat berasal dari tanaman runiput yang sudah
dikultivasi, limbah pertanian, maupun tanaman yang
tumbuh secara alami. Kualitas hijauan sangat ditentukan
oleh tanah dimana tanaman tumbuh.

Pakan hijauan yang diberikan oleh peternak
tradisional umumnya benipa hasil samping pertanian seperti
jerami padi, jerami jagung, daun singkong, daun kacang
tanah dan hijauan lainyang mudah diperoleh di sekitamya.
Jumlah dan macam hijauan yang diberikan setiap harinya
berbeda bergantung dari musimnya.
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Sebelum pakan hijauan tersebut diberikan pada
temak sebaiknya perlu dianalisis terlebih dahulu kandungan
nutrisinya, sehingga kita dapat dengan mudah
menanibahkan nutrisi apa saja yang perlu untuk melengkapi
nutrisi yang kurang tersebut, demikian pula dengan
mineralnya.

Apabila ternak mengkonsumsi pakan dengan
kandungan mineral yang kurang dari kebutuhan dan
berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan
kerugian, antara lain berupa rendahnya tingkat produksi
maupun reproduksi. Sebagai contoh, rendahnyakandungan
belerang (S) dapat mengurangi kegiatan mikroba rumen,
deinikian pula rendahnya kandungan Se dalam pakan dapat
menurankan fertilitas (2).

Metode analisis mineral dalam sainpel tanaman,
selain dengan metode konvensional juga dengan
menggunakan cara yang lebih maju, yaitu dengan
menggunakan teknik nuklir. Spektrometri pendar sinar-X
ialah salah satu teknik nuklir yang mulai banyak digunakan
oleh beberapa peneliti. Metode analisis tersebut bila
dibandingkan dengan cara konvensional mempuyai
beberapa keunggulan, antara lain preparasi sampel lebih
cepat, tanpa merusak sampel dan hatnpir semua unsur
mineral dapat dianalisis serentak (3). Dalam penelitian ini,
ingin diketahui seberapabanyak kandungan tnineral dalatn
hijauan yang umum diberikan pada temak, sehingga dapat
diperkirakan nutrisi apa saja yang perlu ditambahkan.

BAHAN DAN METODE

Bahan. Pada penelitian ini telah digunakan
beberapa sampel hijauan, yaitu jerami jagung, daun turi,
daun singkong, rumput raja, rumput teki, alang-alang, dan
rumput lapangan. Sampel tersebut adalah hijauan yang biasa
diberikan pada hewan peliharaan dan disenangi ternak,
diperoleh dari sekitar lokasi peternakan rakyat di Mataram,
Lombok.

Metode. Sejumlah 100 gram sampel hijauan
dikeringkan di oven pada suhu 70 °C selama 48 jam,
kemudian digerus dengan ukuran kehalusan 200 mesh,
sejumlah 0,30 gram diambil secara acak untuk dibuat pelet
dengan ukuran diameter 3 cm dan tebal 0,10 cm, dengan
menggunakan mesin pelet bertekanan hidrolik 10 toa/cm2.
Sebagai standar digunakan Hay (V-10) acuan dari IAEA
yang telah bersertifikat, dan perlakuan standar sama dengan
perlakuan sampel.

Peralatan. Analisis sampel dengan alat
spektrometer pendar sinar X, yang telah dilengkapi dengan
detektor Si(Li), program pencacah Maestro dan program
AX1L QXAS (Quantitative X-ray analysis system) untuk
analisis kualitatif dan kuantitatif. Sebagai sumber
pengeksitasinya digunakan 109Cd dan 55Fe dengan aktivitas
sebesar 740 Mbq pada tanggal 30 Agustus 1995.

Teknik Pencacahan Sebelum dilakukan
pencacahan alat dikalibrasi terlebih dahulu dengan
menggunakan beberapa logam murni dari IAE A, selanjutnya
dilakukan pengukuran resolusi alat. Satnpel dan standar
dicacah dengan meletakkannya di atas permukaan detektor,
dengan menggunakan sumber pengeksitasi l09Cd dan 55Fe.

Hasil pencacahan selanjutnya diolah dengan menggunakan
program AXIL QXAS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis spektrometri pendar sinar-X dapat
dibagi dalam dua golongan, yaitu mineral makro (P, S, K,
Ca) dan mikro (Si, Cr, Mn, Fe, Co, Cu dan Zn). Unsur-
unsur tersebut sangat diperlukan oleh ternak untuk
pertumbuhan normal, dan unsur tersebut dapat diketahui
secara kualitatif berdasarkan energi yang dapat ditangkap
detektor hasil eksitasi sampel oleh I09Cd dan "Fe (Tabel 1).

Tabel 1. Energi unsur mineral inakro dan mikro dalam
sampel

Unsur mineral

Makro
P
S
K
Ca

Mikro
Si
Cr
Mn
Fe
Co
Cu
Zn

Energi
(keV)

2,015
2,308
3,313
3,691

1,740
5,414
5,898
6,403
6,930
8,047
8,638

Jenis spektra

Ka
Ka
Ka
Ka

Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka
Ka

Tabel 2. Batas deteksi minimum unsur makro dan mikro

Unsur mineral

Makro
P
S
K
Ca

Mikro
Si
Cr
Mn
Fe
Co
Cu
Zn

Konsentrasi

0,203 mg/g
25,688 ng/g

0,433 mg/g
0,191 mg/g

3,211 mg/g
29,546 fig/g
13,692 >ig/g
35,563 fig/g
11,200 ng/g
8,041 ng/g

15,953 ng/g

Hasil analisis secara kuantitatif unsur dalam
sampel, terlebih dahulu dilakukan penentuan batas deteksi
minimum (Minimum Detectable Limit) suatu unsur yang
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dapat diukur dengan menggimakan rumus dibawah ini (4),
dan hasilnya ditampilkan pada Tabel 2.

3CTB

Tabel 4. Hasil analisis kandungan unsur makro dalam
hijauan

MDL = konsentrasi unsur terkecil yang dapat diukur (g)
= standar deviasi cacah latar (Cpd = cacah/detik)

r = cacah standar

Apabila dalain analisis sainpel tidak dapat
dideteksi, hal ini ada dua kemungkinaii yaitii sampel tersebut
meinang tidak mengandung unsur yang dikehendaki, atau
sampel tersebut mengandung unsur tetapi jumlahnya sangat
sedikit dan di bawah batas deteksi minimalnya, sehingga
oleh alat tidak terbaca.

Pengujian metode dilakukan dengan cara
mengukur unsur-unsur dalam beberapa standar acuan, dan
pada percobaan digunakan standar acuan dari IAEA, yaitu
hay (V-10) dan SL-1, hasil pengukuran terlihat pada Tabel
3.

Tabel 3. Hasil analisis unsur dalam standar acuan IAEA

Kadar unsur

Unsur Hay(V-lO) SL-1

Hasil analisis Sertifikat Hasil analisis Sertifikat

Ca
P
Cr
Cu
Fe
Co
Br
Hg
Mo
Ni
Pb
Rb
Sr
Zn

20,40 mg/g
5,37 mg/g
5,95 pg/g

13,30 Mg/g
216pg/g

tt
6 Pg/g

12,60 pg/g
tt

2,16 pg/g
l .H Mg/g
8,03 pg/g

36,10pg/g
26,90 pg/g

21,60mg/g
2,30 mg/g
6,50 Mg/g
9,40 Mg/g
185 pg/g

0,13 ng/g
Mg/g

13 Mg/g
0,90

1,60 Mg/g
7,60 ug/g

40 pg/g
24 pg/g

0,26 %
788 MS/g
111 ug/g

37,30 ug/g
61.20 ug/g
15.21 ug/g
7,43 pg/g

tt
tt

41,05 pg/g
38,20 ng/g

104pg/g
78,90 pg/g

236 pg/g

0,25 %
8,31 mg/g

104±9ug/g
30ug/g

67,40 ug/g
19,80 ± 1,50 ug/g
6,82 ± 1,73 ug/g

0,13 pg/g
1,30 pg/g

44,90 ± 8 pg/g
37,70 ± 7,40 pg/g

113±11 Mg/g
80pg/g

223 ± HOpg/g

Keterangan :
mg/g = ppm
% = g/lOOg
tt = tidak terdeleksi

Hasil analisis kandungan unsur makro dan mikro
dalam hijauan tersebut disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Pada Tabel 4 terlihat bahwa konsentrasi unsur K
pada daun turi dan daun singkong menunjukkan nilai paling
rendah, bila dibanding dengan tanaman lain yaitu sebesar
2,49 % dan 1,28 %, sebaliknya unsur Ca terlihat paling
tinggi yaitu sebesar 2,13 % dan 0,74 %. Tinggi dan
rendahnya unsur tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan
spesies tanaman dan kandungan protein tanaman tersebut.
Pendapat tersebut dikemukakan pula oleh FOTH (5) yang
mengatakan bahwa spesies tanaman dan kandungan protein
sangat berpengaruh terhadap konsentrasi unsur mineral
yang terkandung didalamnya.

Jenis sampel
(n= 5)

Jeraini jagving
Daun turi
Daun singkong
Rumput raja
Ruinput teki
Alang-alang
Ruinput lapangan

P
(%)

0,26
0,22
0,18
0,36
0,80

tt
tt

S
(%)

0,12
0,33
0,24
0,14
0,19
0,25
0,12

K
(%)

3,01
2,49
1,28
2,79
6,07
3,49
3,33

Ca
(%)

0,32
2,13
0,74
0,45
0,25
0,42
0,44

Keterangan : tt = tidak terbaca

Tabel 5. Hasil analisis kandungan unsur mikro dalam
hijauan

Jenissampel Si Cr Mn Fe Co Cu Zn
n = 5 (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Jeramijagung 1,10 tt
Daunturi tt 104
Daun singkong 0,34 tt
Rumput raja 2,00 tt
Rumput teki 3,09 tt
Alang-alang 2,28 tt
Rumput lapangan 3,24 tt

tt 1050 27,6 4,96 43,30
141 423 tt 4,10 48,70
65,5 330 tt 3,90 73,50
178 1410 tt 6,27 70,00
77 342 tt 6,10 58,90
tt 698 tt 6,84 60,80

171 1780 tt 4,61 68,30

Pada tanaman leguminosa kandungan N dan K-
nya lebih rendah daripada rumput-rumputan, sebaliknya
unsur Ca-nya lebih tinggi (5). Pada daun singkong
kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya unsur N yang
terkandung di dalamnya, yang dibuktikan dari hasil analisis
protein kasarnya (26 - 28,50 %) lebih tinggi daripada
rumput-rumputan, yaitu sebesar 5,8 - 8,2 % (6).

Pada Tabel 4 dilukiskan bahwa pada alang-alang
dan rumput lapangan konsentrasi unsur P tidak terbaca. Hal
tersebut bukan berarti kedua tanaman tidak mengandung P
sama sekali, tetapi konsentrasinya mungkin dibawah batas
deteksi minimum dari alat. Konsentrasi unsur P tertinggi
terdapat pada rumput teki, yaitu sebesar 0,80 %, sedang
pada tanaman lain berkisar antara 0,18 dan 0,36 %. Unsur
P dalain tanaman biasanya terikat dalam bentuk garam fitat,
tenitama dalam biji-bijian. Garam fitat (fitin-fosfor) sangat
sulit dicerna oleh ternak monogasthk, karena enzim fitase
di dalam saluran pencernaannya terbatas. Hal tersebuttidak
berlaku bagi ternak ruminansia (9, 10). Pada ternak
ruminansia di dalam rumennya terdapat mikroba yang
mampu memecahkan fitin-fosfor, sehingga fosfor yang
terkandung dalam tanaman tersebut dapat digunakan oleh
ternak.

Hasil analisis mikro mineral disajikan pada Tabel
4. Semua unsur yang terdapat dalam tanaman tersebut sangat
diperlukan oleh ternak untuk pertumbuhannya secara
normal, begitu pula halnya dengan mikroba rumen (1).
Mikroba rumen sangat penting bagi ternak ruminansia,
karena manipu mencerna serat kasar menjadi produk yang
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bermanfaat bagi induk seinangnya. Hasil analisis
menunjukkan beberapa tanaman mempunyai kandungan
unsur sangat rendah, yaitu Cr, Mn, dan Co.

Menurut McDONALD (1) padang rumput dengan
konsentrasi Co kurang dari 0,10 ppm dapat mengakibatkan
defisiensi pada ternak doniba dan pedet. Kekurangan Co
dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan
konsentrasi Co dalam hati dan ginjal demikian pula
konsentrasinya dalam cairan ruinen. Apabila konsentrasi
Co dalam cairan rumen kurang dari 0,5 ng/ml proses
peinbentukan Vit. B12 oleh mikroba rumen terhambat (7,
8). Agar ternak tidak terganggu dalam pembentukan Vit.
B12, maka dalam pakannya perlu ditambahkan Co dari luar.

Unsur Cu dan Zn terdapat merata pada semua
tanaman, yaitu berkisar antara 3,90 - 6,84 ppm dan 43,30 -
73,50 ppm. Kedua unsur tersebut diperlukan oleh temak
untuk pertumbuhaii normalnya

KESIMPULAN

Dari hasil aiialisis dapat disimpulkan bahwa makro
mineral hainpir terdapat pada semua hijauan, kecuali pada
alang-alang dan ruitiput lapangan kandungan P tidak dapat
terbaca oleh alat spektrometer pendar sinar-X. Konsentrasi
K terendah pada daun turi dan daun singkong, yaitu sebesar
2,49 dan 1,28 %, sebaliknya pada hijaun tersebut unsur Ca-
nya paling tinggi, yaitu 2,13 dan 0,74 %.

Unsur Co hanya dapat dibaca pada jerami jagung
(27,60 ppm), Cr pada daun turi sebesar 104 ppm, Si terdapat
pada semua hijauan kecuali daun turi. Unsur Fe, Co, Cu,
dan Zn terdapat pada sennia jenis hijauan, kecuali Mn tidak
terdapat pada jerami jagung dan alang-alang.
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