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ABSTRAK

IDENTIFIKASI SELENIUM ORGANIK PADA BERBAGAI JENIS BAHAN PAKAN TERNAK 01

KABUPATEN SUMEDANG. Selenium (Se) organik merupakan mikromineral esensial yang memiliki
peran penting dalam proses pertumbuhan ternak, meningkatkan efisiensi pakan, mengurangi stress
oksidatif serta meningkatkan daya simpan produk ternak ..Defisiensi Se dapat menyebabkan terjadinya
penurunan resistensi terhadap penyakit serta penurunan laju pertumbuhan ternak. Pemberian ransum
ternak bertujuan untuk memberikan nutrisi seimbang yang dibutuhkan tubuh, dengan demikian ransum
harus terdiri dari berbagai jenis bahan pakan. Kandungan Se bahan pakan dapat berbeda-beda kadarnya
tergantung pada kondisi tanah tempat tumbuhnya. Kabupaten Sumedang merupakan wilayah produksi
sapi yang prospektif karena memiliki lahan tanaman pakan ternak yang cukup banyak. Informasi
mengenai kadar Se tanah di Sumedang belum diketahui, sehingga kadar Se pad a bahan pakan pun
tidak diketahui. Penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi kadar Se pada berbagai bahan pakan
ternak, yaitu rumput gajah, ongok, gaplek, kopra, ampas kecap, dedak padi dan polar. Identifikasi
sampel dilakukan menggunakan metode Analisis Aktivasi Neutron (AAN). HasH penentuan kadar Se
menunjukan bahwa pada rumput gajah dan dedak tidak terdeteksi adanya Se, sedangkan kadar Se
pad a ampas kecap bervariasi antara 0,25 mg/kg hingga 0,45 mg/kg; pad a bungkil kelapa antara
0,23 mg/kg hingga 0,44mg/kg; pada gaplek 0,18 mg/kg; pada onggok antara 0,32 mg/kg hingga
0,40 mg/kg dan pada polard antara 0,18 mg/kg hingga 0,35 mg/kg. Kadar Se ransum sapi yang
merupakan penggabungan dari berbagai bahan pakan tersebut diatas adalah 0,279 mg/kg. Penambahan
Se organik pad a ransum ternak sebanyak 0,3 ppm dapat meningkatkan kadar Se ransum sapi menjadi
0,608 mg/kg. Diharapkan peningkatan kandungan selenium organik pada ransum ternak dapat
meningkatkan produksi ternak.

Kata kunci: Selenium, Bahan pakan sapi, AAN

ABSTRACT

THE ORGANIC SELENIUM IDENTIFICATION ON THE CATTLE FEEDSTUFFS IN SUMEDANG

REGION. Selenium is an essential micro mineral which has an important role in cattle growth. Feeding
cattle with this mineral increase feed efficiency and decrease oxidative stress that results in lengthening
cattle product shelflive. Se deficiency reduce cattle resistance to infection disease and growth rate.
Feeding cattle with variety feedstuffs is necessary in order to balance its nutrient requirement. Se
content within feedstuffs is varying and depends on the Se content and the condition of soil. Sumedang
is a potential region for cattle production as it has variety plants for cattle feed. However, there is no
information on the Se content of feedstuffs since it has not been identified yet. This research was aim
to identify Se content of several feedstuffs, that were grass, cassava pumice and chips, coconut meal,
soya sauce waste, rice brand and wheat pollard. Samples were identified by Neutron Activation Analysis
(NAA). There was no Se detection on the grass and rice brand. Se on soya sauce waste is vary from
0.25-0.45 mg/kg; on coconut meat is vary between 0.23-0.44 mg/kg; on cassava chips is 0.18 mg/kg;
on cassava pumice is between 0.32-0.40 mg/kg and that on wheat pollard is between
0.18-0.35 mg/kg. Se content on the ration that mixed from all feedstuffs is 0.279 mg/kg. Supplementation
organic Se 0.3 ppm on the ration increases the Se content to 0.608 mg/kg. It could expect that Se
supplementation to the ration would result in rising cattle production.

Key words: Selenium, Cattle feedstuff, NAA
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PENDAHULUAN

Upaya pengembangan industri peternakan

berkaitan dengan program ketahanan pangan

yang dicanangkan pemerintah. Mengacu pada

program tersebut, industri peternakan diarahl<an

untuk menyediakan produk peternakan secara

kontinu, terjangkau oleh masyarakat, dan

berkualitas. Penyediaan produk ternak yang

kontinu dapat dilakukan dengan memelihara

ternak secara intensif. Pada sistem ini, ternak

dipelihara dalam jumlah banyak pada suatu

lokasi terbatas dengan waktu pemeliharaan dan

masa panen yang terjadwal. Produk ternak

yang berkualitas dapat dihasilkan melalui

pengaturan bahan pakan yang tepat sesuai

dengan tujuan produksi.

Faktor kesehatan ternak mempunyai

peranan penting pada pemeliharaan intensif.

Setiap ternak yang dipelihara diharapkan memiliki

daya tahan tubuh yang baik untuk menangkal

penyakit, karena pad a sistem ini, penyakit akan

mudah menular dari satu kelompok ke kelompok

lainnya. Salah satu cara untuk meningkatkan

kekebalan tubuh ternak adalah dengan

pemberian zat makanan yang dapat merangsang

terbentuknya sistem imun tubuh. Zat makanan

yang dimaksud adalah dari kelompok

mineral. Mineral yang memiliki kemampuan

meningkatkan kekebalan tubuh serta

meningkatkan kualitas daging adalah

selenium (Se).

Se merupakan mikromineral esensial,

yaitu mineral yang dibutuhkan tubuh dalam

jumlah sangat sedikit dan mineral tersebut tidak

dapat disintesis di dalam tubuh. Oleh sebab itu

ternak harus diberi asupan Se yang dapat berasal

dari tanaman atau pemberian suplemen Se.
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Se yang berasal dari tanaman pakan lebih

ekonomis digunakan dibandingkan dengan

pemberian suplemen Se. Informasi mengenai

kandungan Se pad a berbagai tanaman pakan

ternak, khususnya yang berada di wilayah

Sumedang, hingga saat ini belum ada.

Penelitian ini bertujuan untuk

mengidentifikasi kandungan Se pada beberapa

tanaman/bahan pakan ternak di wilayah

Sumedang. Data yang terkumpul dapat

dijadikan acuan dalam menentukan strategi

pemberian ransum agar kecukupan Se

ternak terpenuhi.

TEORI

Pemberian pakan pada ternak bertujuan

untuk memberikan nutrisi seimbang yang

dibutuhkan tubuh. Nutrisi yang paling utama

dibutuhkan adalah energi, yaitu sebesar 80 %[1].

Secara umum ransum ternak mengandung

10 % hingga 20 % protein, 80 % hingga 90 %

bahan pakan sumber energi, 3 % hingga 4 %

mineral serta sebagian kecil vitamin. Hijauan

merupakan sumber vitamin dan mineral yang

menyebabkan sapi merasa kenyang [2].

Pemberian hijauan bertujuan untuk merangsang

pencernaan fermentatif dan perkembangan

mikroorganisme rumen serta merangsang

ruminasi [1]. Ketiadaan hijauan dalam ransum

penggemukan dapat menyebabkan erosi pad a

dinding rumen atau parakeratosis. Hijauan

dan pakan biji-bijian secara alami mengandung

Se dalam konsentrasi yang beragam tergantung

pada kandungan Se di tanah tempat tumbuhnya.

Kebutuhan Se pad a sapi pedaging adalah

antara 0,05 ppm hingga 0,1 ppm di dalam

ransumnya [3].
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Selenium memiliki peran penting dalam

berbagai fungsi tubuh, yaitu sebagai antioksidan

pembentuk enzim glutathione peroksidase

(GSH-Px), meningkatkan kekebalan tubuh [4],

reproduksi [5]. merangsang pertumbuhan dan

perkembangan, produksi wool pad a domba,

serta membantu fungsi penglihatan [6]. Defisiensi

selenium menyebabkan penyakit white

muscle disease, dan toksisitas selenium

dapat menyebabkan alkali disease serta

blind stagger bahkan dapat mengakibatkan

kematian [7].

Tanah merupakan sumber utama mineral

bagi tanaman dan ternak. Ketersediaan unsur

tertentu di dalam tanah bervariasi. Se dapat pula

ditemukan pada air tanah. Kadar Se di dalam

air tanah adalah yang terendah di antara unsur

minerallainnya, yaitu 0.016 IJg/l [8].

Se dapat memasuki tubuh hewan melalui

konsumsi tanaman pakan. Jumlah Se yang

memasuki tubuh hewan tergantung pada kadar

Se pad a tanaman terse but. Sementara itu,

kadar Se pada tanaman tergantung pula pada

kadar Se yang terakumulasi di dalam tanah. Se

dalam bentuk pad at di dalam tanah berikatan

dengan senyawa-senyawa organik tanah. Dari

bentuk padat tersebut, ada sebagian kecil yang

bebas membentuk larutan. Akar tanaman akan

menyerap larutan tersebut kemudian

mengedarkannya ke seluruh jaringan

tanaman [9].

Analisis Aktivasi Neutron (AAN)

merupakan teknis analisis yang handal dan

memiliki sensitivitas tinggi karena merupakan uji

tak merusak dan mampu menganalisis banyak

unsur kelumit dalam satu kali pengukuran sampai

orde nanogram [10]. Metode ini dapat
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menentukan secara simultan 30 elemen mineral,

diantaranya Se.

METODE

Bahan dan Peralatan

Bahan yang digunakan adalah cuplikan

rumput gajah (Penissetum purpureum), dedak

padi, gaplek, ongok, ampas kecap, bungkil

kelapa dan pollard. Vial polietilen Bel Art

ukuran 0,273 mL digunakan sebagai tempat

penyimpanan cuplikan yang akan diiradiasi.

Peralatan yang digunakan adalah oven,

blender, neraca teknis, spektrometer gamma

multi saluran dengan detektor High Pure

Germanium (HPGe), fasilitas iradiasi Rabbit

System Reaktor GA. Siwabessy di Serpong dan

alat-alat standar laboratorium kimia yang terbuat

dari bahan non log am untuk menghindari

kontaminasi unsur logam.

Prosedur Analisis

Tata kerja penyiapan cuplikan untuk

AAN dilakukan mengacu pad a metode rutin

yang dilakukan di Pusat Teknologi Nuklir Bahan

dan Radiometri (PTNBR) [11]. Cuplikan

rumput dan bahan paka~ lainnya dikeringkan di

dalam oven bersuhu 105 0(; selama 3 jam,

kemudian dihaluskan menggunakan blender

hingga berukuran 30 mesh. Apabila ukuran

cuplikan masih kasar, maka dilakukan

penghalusan kedua dengan menggunakan

mortar agate.

Masing-masing cuplikan bahan pakan

ditirnbang seberat lebih kurang 25 mg lalu

dimasukkan kedalam vial polietilen dan

selanjutnya di seal dengan cara panas

menggunakan spatula kuarsa.
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Cuplikan diiradiasi pada daya 15 MW

selama 1 jam pad a fasilitas iradiasi Rabbit

System. Pendinginan (cooling) dilakukan selama

1 bulan. Cuplikan diukur memakai Spekrometer

sinar gamma HPGe multisaluran selama

50000detik dan spl=ktrum Se diamati pada energi

264 KeV dan 279,54 KeV.

Metode AAN dievaluasi dengan

menggunakan SF1MN1ST 1567a Wheat Flour

dan SRM N1ST15Ei8aRice Flour. Masing-masing

memiliki nilai sertifikat sebesar 1,1 dan

0,38 dengan nilai ketidakpastian (UNC)

masing-masing sE!besar 0,2 dan 0,04.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pencacahan kadar Se pada cuplikan

bahan pakan ternak dituliskan pada Tabel1. Nilai

sertifikat Se ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel1. Kandungan Selenium Pada Bahan
Pakan Ternak

Tanaman/Bahan SeleniumUNC
Pakan Ternak

(mg/kg BK)

Pollard

0,260,05

Kopra
0,340,08

Oedak
Ttd*LoO: 0,135

Onggok

0,380,09

Gaplek
0,060,02

Ampas kecap
0,230,07

Rumput gajah

Ttd*
Ransum control

0,280,06

Ransum perlakuan
0,610,09

* Keterangan : Ttd = tidak terdeteksi
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Hasil analisis menunjukan bahwa

pad a dedak dan rumput gajah tidak terdeteksi

adanya selenium, sementara pad a bahan

pakan lainnya terdeteksi selenium dengan

kadar yang bervariasi. Kadar selenium tertinggi

pada penelitian ini terdapat pada ongok,

sebanyak 0,38 mg/kg. Selanjutnya diikuti oleh

bungkil kopra, pollard dan ampas kecap,

berturut-turut kadarnya sebanyak 0,34 mg/kg,

0,26 mg/kg dan 0,23 mg/kg. Kadar selenium

terkecil dikandung oleh gaplek, yaitu sebanyak

0,06 mg/kg.

Kadar selenium dalam tanaman

dipengaruhi oleh kadar selenium dalam tanah,

species tanaman, umur tanaman, tingkat

produksi tanaman tersebut serta iklim [12].

Kadar selenium yang tidak merata di tanah

mengakibatkan kadarnya pada tanaman

berbeda-beda. Selain itu, tanaman memiliki

kemampuan yang berbeda dalam menyerap

selenium. Tanaman kelompok seleniferous akan

menyerap selenium dari tanah dengan mudah,

sementara tanaman non seleniferous sukar

menyerap selenium.

Umur panen suatu tanaman turut

mempengaruhi kadar suatu mineral berada

dalam tanaman tersebut. Pada penelitian ini,

rumput gajah yang digunakan sebagai pakan

ternak berumur 30 hari hingga 40 hari. Waktu

yang singkat ini dapat menjadi salah satu

penyebab tidak terdeteksinya selenium pad a

rumput tersebut.

Di padang penggembalaan, kadar

selenium pad a rumput/tanaman sang at

dipengaruhi oleh pengelolaan padang tersebut,

misalnya pemupukan dengan tambahan mineral

tertentu yang defisien di tanah [3]. Semua faktor
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tersebut menjadi penyebab perbedaan kadar

selenium pada cuplikan.

Ransum kontrol maupun ransum

perlakuan terdeteksi adanya selenium pada

kadar yang berbeda. Kadar selenium ransum

kontrollebih kecil daripada kadar selenium pada

ransum perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa,

suplementasi selenium organik pada ransum

perlakuan dapat meningkatkan kadar selenium.

Penambahan selenium organik pada konsentrat

perlakuan adalah 0,03 ppm. Upaya ini dapat

diterapkan pada bahan pakan penyusun ransum

yang rendah kadar seleniumnya.

KESIMPULAN

Identifikasi selenium dari bahan pakan

sapi pedaging telah dilakukan. Rumput gajah dan

dedak tidak mengandung selenium, sementara

pada pollard, bungkil kopra, onggok, gaplek dan

ampas kecap dapat terdeteksi selenium pada

kadar yang yang berbeda. Suplementasi

selenium dapat dilakukan untuk meningkatkan

kadarnya pad a ransum ternak.

Perlu dilakukan studi lanjut untuk

menganalisis kandungan selenium pada bahan

pakan lainnya di daerah yang sama atau berbeda.
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