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ABSTRACT

THE EFFECT OF WATER CONTENT OF ELEPHANT GRASS AS FIBER
RESOURES IN COMPLETE FEED WHICH IS STORED FOR 30 DAYS

ON IN VITRO DIGESTIBILITY

The research was conducted at Sumber Sekar Research Station and
Animal Nutrition Laboratory Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University
Malang from 25 September to 15 November 2008. The aim of this research was to
know the optimum water content of elephant grass (Pennisetum purpureum,
Schumacher and Thonn) as component of complete feed which was stored for 30
days on in vitro digestibility.

The experiment used Randomized Block Design with 4 treatments and 3
replications. The treatments were complete feed containing elephant grass with
different water content, treatments PS, complete feed with fresh elephant grass
(80% water content) + concentrate; P60, complete feed with  elephant grass (60%
water content) + concentrate; P40, complete feed with elephant grass (40% water
content) + concentrate, and P20, complete feed with elephant grass (20% water
content) + concentrate. Variables measured were dry matter (DM), organic matter
(OM), and crude protein (CP) content, in vitro dry matter digestibility (DMD) and
in vitro organic matter digestibility (OMD).

The result of the research showed that there were significantly difference
(P<0.01) of DM, OM, and CP content. The treatment did not significantly affect
(P>0.05) DMD and OMD. The average DMD and OMD of all treatments were
62.14% and 60.98% respectively. The highest DMD and OMD were 63.56% and
63.15% on treatment P60. It is suggested to use elephant grass with 80% (fresh) or
60% water content as source of fiber in complete diet stored for 30 days.

Keywords: elephant grass, concentrates, complete feed, fermentation and
digestibility
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      RINGKASAN

PENGARUH TINGKAT KADAR AIR RUMPUT GAJAH
SEBAGAI SUMBER SERAT DALAM PAKAN LENGKAP

YANG DISIMPAN SELAMA 30 HARI TERHADAP KECERNAAN IN VITRO

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan pada 25 September sampai
15 November 2008 di Laboratorium Lapang Sumber Sekar, analisis kandungan
nutrien pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas
Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui kadar air rumput gajah yang paling optimal sebagai komponen
penyusun pakan lengkap yang disimpan selama 30 hari terhadap kecernaan in
vitro.

Percobaan di lakukan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)
dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan, imbangan perlakuan yaitu PS = rumput gajah
segar + konsentrat, P60 = rumput gajah kadar air 60 % + konsentrat, P40 =
rumput gajah kadar air 40 % + konsentrat, dan P20 = rumput gajah kadar air 20 %
+ konsentrat. Variabel yang diamati adalah kandungan nutrien pakan yaitu: bahan
kering (BK), bahan organik (BO), protein kasar (PK); kecernaan nutrien pakan
yaitu: kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik (KcBO).
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan pakan memberikan
pengaruh yang nyata (P<0,01) terhadap kandungan BK, BO dan PK, namun tidak
memberikan pengaruh nyata (P>0,05) terhadap KcBK dan KcBO. Rataan KcBK
dan KcBO adalah sebesar 62,14 % dan 60,98 %. KcBK dan KcBO tertinggi
terdapat pada P60, yaitu sebesar 63,56 % dan 63,15 %. Rumput gajah sebagai
sumber serat dalam pakan lengkap yang disimpan selama 30 hari, hendaknya
menggunakan rumput gajah segar (kadar air ± 80 %) atau dilayukan hingga kadar
airnya 60 %.

Kata kunci: Rumput gajah, konsentrat, pakan lengkap, fermentasi dan kecernaan
in vitro
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

 Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peternakan. Pada

usaha peternakan ternak ruminansia ketersediaan pakan sepanjang tahun sangat

diperlukan guna memenuhi kebutuhan ternak. Ketersediaan hijauan pakan ternak

di Indonesia tidak menentu, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan musim

yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim hujan ketersediaan hijauan

melimpah sehingga mengalami kelebihan. Sebaliknya, pada musim kemarau

produksi hijauan menurun sehingga sering terjadi kekurangan atau kelangkaan

hijauan pakan ternak. Keadaan yang demikian dapat mengakibatkan penurunan

produksi ternak yang dipelihara.

 Ketersediaan rumput gajah yang melimpah pada musim hujan apabila

diawetkan dengan dijadikan hay atau haylase akan menyulitkan dalam mengolah

dan beresiko hijauan akan membusuk, disebabkan kerena karakteristik rumput

gajah yang memerlukan waktu yang lama untuk pengeringan. Pengawetan hijauan

dengan silase dibuat dari hijauan segar yang dipotong dan disimpan di tempat

terpisah dalam silo.

Silase merupakan produk olahan yang dibuat dari hijauan segar yang

dipotong dan dihasilkan dari proses fermentasi anaerob yang disimpan dalam silo

(Mc Donald et al., 1988). Prinsip penting dalam pembuatan silase adalah dengan

mempercepat terjadinya kondisi anaerob dan mempercepat terbentuknya suasana

asam yaitu dengan menambahkan molases. Hal tersebut ditentukan oleh tiga
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faktor yaitu jumlah bakteri dalam hijauan, jumlah udara dalam silo serta

komposisi zat pakan hijauan dalam silo.

Berbagai macam pakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan ternak salah

satunya adalah pakan lengkap yang merupakan campuran antara bahan sumber

serat dan konsentrat. Pakan lengkap mempunyai keuntungan yaitu untuk

mengurangi terjadinya fluktuasi kondisi rumen sehingga mikroba rumen dapat

tumbuh dan berkembang biak (Owen, 1979). Ada beberapa keuntungan

penggunaan pakan lengkap, antara lain : mengurangi seleksi pakan, mengurangi

pakan tersisa, biaya pakan, mengurangi fluktuasi pH di dalam rumen sehingga

mencegah asidosis dan meningkatkan konsumsi pakan (Reddy, 1988).

 Berdasarkan rangkaian uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian

untuk mengetahui pengaruh berbagai level kadar air rumput gajah sebagai

komponen penyusun pakan lengkap yang disimpan selama 30 hari terhadap

kecernaan in vitro.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di atas maka perumusan masalah yang dapat diambil

dalam penelitian ini adalah berapa kadar air hijauan yang paling optimal sebagai

komponen penyusun pakan lengkap yang disimpan selama 30 hari terhadap

kecernaan in vitro.
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kadar air hijauan yang

paling optimal sebagai komponen penyusun pakan lengkap yang disimpan selama

30 hari terhadap kecernaan in vitro.

1.4 Manfaat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui kadar air rumput gajah

yang paling optimal sebagai komponen penyusun pakan lengkap yang disimpan

selama 30 hari terhadap kecernaan in vitro.

1.5 Kerangka Pikir

Pada usaha peternakan biaya pakan ternak merupakan bagian terbesar

yakni 60 – 75 % dari total biaya produksi. Pada musim hujan ketersediaan hijauan

melimpah sehingga mengalami kelebihan. Sebaliknya, pada musim kemarau

produksi hijauan menurun sehingga sering terjadi kekurangan atau kelangkaan

hijauan pakan ternak. Silase merupakan produk olahan yang dibuat dari hijauan

segar yang dipotong dan dihasilkan dari proses fermentasi anaerob yang disimpan

dalam silo (Mc Donald et al., 1988).

Kadar air adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu bahan yang

terlepas dari bahan kering, sedangkan water activity (Aw) adalah air terikat yang

terkandung dalam suatu bahan yang dapat dimanfaatkan oleh mikro organisme

yang mempunyai korelasi positif dengan jumlah kadar air yang terkandung dalam

suatu bahan. Hubungan antara kadar air dan Aw di dalam bahan yaitu sangat

menetukan terhadap cepat tidaknya bahan tersebut menjadi rusak. Semakin rendah

Aw semakin awet bahan tersebut. Berbagai cara telah dilakukan orang untuk
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mengurangi kadar air dari suatu bahan makanan. Cara-cara yang umum dilakukan

sebagian besar dengan menggunakan sinar matahari (Winarno, 1982).

Pengaruh kadar air yang tinggi pada ensilase hijauan. Pertama, menaikkan

nilai kritis pH dimana pertumbuhan bakteri clostridial menghalangi perubahan

secara langsung dengan kadar air dari materi hijauan, dan level karbohidrat

terlarut rendah tidak berguna kecuali dalam jumlah yang banyak, ensilase hijauan

basah akan menghasilkan fermentasi clostridial yang merugikan dan silase rendah

nilai nutrisinya. Kedua, jika level konsentrat ditambahkan untuk menaikkan

fermentasi asam laktat, pada silase yang banyak air mungkin tetap rendah

kandungan nutrisinya karena frekuensi konsumsi bahan kering pada silase rendah.

Dalam hal penggunaan konsentrat untuk silase dalam penelitian adalah pakan

lengkap yang merupakan campuran antara bahan sumber serat dan konsentrat.

(Mc Donald et al., 1981).

1.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tinggi kadar air rumput gajah

sebagai komponen penyusun pakan lengkap yang disimpan selama 30 hari dapat

menurunkan nilai kecernaan secara in vitro pakan lengkap tersebut.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumput gajah

Rumput gajah merupakan sejenis tanaman padang rumput tropis asli

Afrika. Rumput gajah mempunyai ciri-ciri yaitu: tumbuh tegak membentuk

rumpun, batang tebal dan keras, daunnya relatif besar dan tahan lindungan sedang,

hidup pada tanah subur yang tidak terlalu liat pada pH 6,5 serta kurang tahan

terhadap genangan air (Anonimus, 1992). Sifat-sifat rumput gajah antara lain:

dapat tumbuh dan beradaptasi pada berbagai macam tanah, membutuhkan hari

dengan waktu siang yang pendek, memiliki fotoperiode kritis antara 12-13 jam,

tidak tahan hidup di daerah hujan yang terus menerus, dan kecambahnya sedikit

dan lambat sehingga banyak ditanam secara vegetatif (Anonimus, 2005a).

Rumput gajah membentuk rumpun yang cukup tebal dan besar, terdiri dari

20-50 batang yang tingginya bisa mencapai 300-450 cm, bahkan jika dibiarkan

tumbuh bisa mencapai 7 meter. Bentuk rumpunnya seperti tebu, membentuk

rimpang yang pendek-pendek, akarnya dapat tumbuh sedalam 4,5 meter.

Umurnya tahunan dan dapat berbunga, tapi bijinya relatif sedikit. Rumput gajah

merupakan rumput tahunan dan dapat dimanfaatkan sebagai rumput potongan atau

untuk dikeringkan dan dibuat silage (Rismunandar, 1989).

Keunggulan rumput gajah antara lain: mampu beradaptasi diberbagai

macam tanah, merupakan tumbuhan parenial, produksinya tinggi, nilai gizinya

tinggi dan tingkat pertumbuhannya tinggi. Produksi hijauan di kebun rumput baik

itu rumput gajah ataupun rumput raja bila melebihi atau melewati umur potong
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akan mengurangi kualitas hijauan tesebut, untuk mengoptimalkan produksi dan

menjaga kualitas, pemotongan dilakukan harus tepat waktu. Umur potong rumput

yang optimal pada 7 minggu atau 50 hari (Anonimus, 2007a). Kandungan nutrisi

rumput gajah terdiri atas: bahan kering (BK) 19,9%; protein kasar (PK) 10,2%;

lemak kasar (LK) 1,6%; serat kasar (SK) 34,2%; abu 11,7%; dan bahan ekstrak

tanpa nitrogen (BETN) 42,3% (Rukmana, 2005).

2.2 Pakan Lengkap

Pakan memiliki peranan penting bagi ternak, baik untuk pertumbuhan

ternak muda maupun untuk mempertahankan hidup dan menghasilkan produk

(susu, anak, daging) serta tenaga bagi ternak dewasa. Fungsi lain dari pakan

adalah untuk memelihara daya tahan tubuh dan kesehatan. Agar ternak tumbuh

sesuai dengan yang diharapkan, jenis pakan yang diberikan pada ternak harus

bermutu baik dan dalam jumlah cukup (Anonimus, 2005b).

Teknologi pakan lengkap merupakan salah satu metode atau teknik

pembuatan pakan yang digunakan untuk meningkatkan pemanfaatan limbah

pertanian dan pakan non konvensional melalui proses pengolahan dengan

perlakuan fisik dan perlakuan suplementasi untuk produksi pakan ternak

ruminansia. Proses pengolahannya meliputi pemotongan untuk merubah ukuran

partikel bahan, pengeringan, penggilingan atau penghancuran, pencampuran

antara bahan serat dan konsentrat yang berupa padatan maupun cairan, serta

pengemasan produk akhir (Anonimus, 2002b).

Teknologi perlakuan pakan dilakukan dengan harapan pakan dapat

dipertahankan kandungan nilai nutrisinya dengan tingkat lama penyimpanannya.
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Salah satu teknologi pakan yang dapat mempertahankan nilai kandungan

nutrisinya adalah pembuatan silase. Silase merupakan pakan yang dihasilkan dari

fermentasi tanaman hasil panen, pakan hijauan atau limbah pertanian dengan

kadar air tinggi, umumnya lebih dari 50%. Proses silase disebut ensilase,

sedangkan tempat yang digunakan disebut silo (Wallace dan Chesson, 1995).

Pada proses ensilase, bakteri asam laktat akan mengkonsumsi gula pada

bahan material dan akan terjadi proses fermentasi asam laktat dalam kondisi

anaerob. Terbentuknya silase sebagai akibat pengaruh fermentasi asam laktat yang

bermanfaat, dan disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan tingkat

kehilangan nutrisi untuk fermentasi seperti: pH yang rendah dan stabil, asam

laktat, gas karbondioksida (CO2), gas nitrogen, dan lain-lain (Anonimus, 2008a).

Rumput tropik menyimpan energinya dalam bentuk non soluble (tak larut)

dari pati. Sehingga suatu konsekuensi langsung bahwa rumput alam tropik

mengandung konsentrasi karbohidrat terlarut yang rendah. Komposisi hijauan

sangat menentukan keberhasilan pembuatan silase apabila tidak ada penambahan

aditif lain. Keberhasilan silase ditentukan oleh perbandingan (ratio) antara WSC

(water soluble carbohydrate) terhadap kapasitas buffer dengan persentase bahan

kering. Hubungan kapasitas buffer dengan persentase bahan kering, jumlah WSC

yang paling minimal adalah 3% berat basah agar proses silase bisa dikerjakan.

Kandungan WSC dipengaruhi oleh spesies, dan varitas dari hijauan yang akan

dibuat silase (Syamsul, 2008).

Hasil fermentasi tergantung pada jenis bahan pangan (substrat), macam

mikroba dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan

metabolisme mikroba tersebut. Mikroba yang bersifat fermentatif dapat mengubah
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karbohidrat dan turunan-turunannya menjadi alkohol, asam dan CO2. Mikroba

proteolik dapat memecah protein dan komponen-komponen nitrogen lainnya

sehingga menghasilkan bau busuk yang tidak diinginkan sedangkan mikroba

lipolitik akan memecah atau menghidrolisis lemak, fosfolipida dan turunannya

dengan menghasilkan bau tengik (Anonimus, 2007b).

Silase dapat dibuat dari bermacam-macam hasil panen dengan tujuan

utama yakni untuk menjaga kebutuhan pakan ternak. Karakter bahan yang ideal

untuk dijadikan silase adalah mempunyai cukup kandungan substrat mudah

difermentasi yakni Water Soluble Carbohydrates (WSC), mempunyai kandungan

penyanggah (buffering) rendah dan mempunyai kandungan bahan kering (BK)

diatas 20% (Mc Donald, 1981).

Pembuatan silase bertujuan mengatasi kekurangan pakan di musim

kemarau atau ketika penggembalaan ternak tidak mungkin dilakukan. Disamping

itu juga bertujuan untuk menjaga asupan nutrisi oleh ternak, meskipun hanya 30-

40% dari kebutuhan ternak (Anonimus, 2007b). Menurut Rukmana (2005), silase

dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan kadar airnya yakni; 1) High

Moisture Silage (HMS), yaitu silase yang memiliki kadar air tinggi (60-70%) dan

kadar BK rendah (30-40%); 2) Low Moisture Silage (LMS), yaitu silase yang

memiliki kadar air rendah (45-55%) dan kadar BK 45-55%. Untuk menghasilkan

silase dari hijauan yang berkualitas maka perlu adanya aditif terutama sumber

karbohidrat karena jenis rumput-rumputan dan leguminosa mempunyai

kandungan gula kurang dari 3% (as fed). Bahan aditif yang sering digunakan

dalam pembuatan silase adalah molases yang mengandung sekitar 50% sukrosa

sebagai sumber karbohidrat terlarut (WSC) (Anonimus, 2002a).
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Proses utama yang terjadi dapat dibagi menjadi empat fase yakni: 1) fase

aerob; 2) fase fermentasi; 3) fase stabil; dan 4) fase pakan keluar. Masing-masing

fase mempunyai karakteristik tersendiri yang harus dikontrol untuk

mempertahankan kualitas silase secara keseluruhan waktu panen, memasukkan

dalam silo, penyimpanan silo dan saat pemberian pada ternak (Wallace and

Chesson, 1995).

1. Fase aerob

Pada saat memasukkan hijauan yang telah dicacah kedalam silo, ada dua

aktifitas metabolis tanaman yang terjadi yakni respirasi dan proteolisis. Respirasi

akan memecah gula dalam tanaman menjadi karbon dioksida (CO2) dan air,

menggunakan oksigen dan selama proses akan melepaskan panas. Sedangkan

proteolisis akan memecah protein menjadi asam amino dan amonia.

2. Fase fermentasi

Kondisi anaerob pada silo akan menyebabkan mikroorganisme anaerob mulai

tumbuh. Bakteri Asam Laktat (BAL) merupakan mikroflora yang sangat penting,

karena akan menghasilkan asam laktat yang digunakan untuk mengawetkan

hijauan. Mikroorganisme lain yang tumbuh adalah Enterobacter, Clostridia,

Khamir dan jamur, keberadaan mikroorganisme ini akan menurunkan kualitas dari

silase. BAL akan menfermentasi WSC menjadi asam laktat sebagai produk utama

dan produk sampingan asam asetik, alkohol, CO2 dan produk kecil lain.

3.  Fase stabil

 Bersamaan dengan tumbuhnya BAL, proses silase akan memasuki fase stabil.

Hal ini akan terjadi apabila silo tertutup rapat dan pH rendah, sehingga aktifitas

biologis akan sangat kecil terjadi. Apabila fermentasi berhenti karena menurunnya
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WSC, maka BAL akan menfermentasi gula dari hasil pemecahan hemiselulose

dan menyebabkan pH menurun. Faktor lain yang mempengaruhi selama fase

stabil adalah sifat permeabilitas dari silo, karena dengan masuknya oksigen

kedalam silo mengakibatkan mikroorganisme aerob berkembang, khamir dan

jamur meningkat sehingga kualitas silase menurun. Jenis Bakteri Asam Laktat

(BAL) dan hasil fermentasinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis Bakteri Asam Laktat (BAL) dan Hasil Fermentasinya.

Genus Spesies Fermentasi Glukosa

Lactobacillus

Pediococus

Enterocous

Lactococus
Streptococus
Leconostoc

acidophilus
casei
coryniformis
curvatus
plantarum
salivarius
brevis
buchneri
fermentum
viridescens
acidilactici
cereviceae
pentosaceus
faecalis
faecium
lactis
bovis
mesenteroides

Homofermentatif1

Heterofermentatif2

Homofermentatif

Homofermentatif
Homofermentatif
Heterofermentatif

Sumber: Mc Donald et al, (1991).

Keterangan: 1Mikroorganisme yang menfermentasi gula menjadi asam laktat yang utama.
2Mikroorganisme yang menfermentasi gula menjadi bermacam-macam asam
  organik, alkohol dan CO2.

4. Fase pakan keluar

 Proses pembukaan silo akan menyebabkan udara masuk tidak terbatas,

sehingga hilangnya nutrisi dan bahan kering dapat terjadi yang diakibatkan oleh

mikroorganisme yang mengkonsumsi gula, hasil fermentasi (laktat dan asam
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asetat) dan hasil fermentasi lain yang terlarut dalam silase. Waktu yang singkat

dalam menutup kembali silo akan membatasi mikroorganisme aerob untuk

tumbuh berkembang, sehingga kesempatan untuk mengkonsumsi substrat dalam

silase menjadi lebih kecil. Lama atau cepatnya silase terkena udara bebas akan

sangat mempengaruhi kualitas dari silase itu sendiri.

Prinsip utama pembuatan silase (Anonimus, 2005b):

1. Menghentikan pernafasan dan penguapan sel-sel tanaman.

2. Mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui proses fermentasi

kedap udara.

3. Menahan aktivitas enzim dan bakteri pembusuk.

Pembuatan silase pada temperatur 27-35oC, menghasilkan kualitas yang sangat

baik. Hal tersebut dapat diketahui secara organoleptik, yakni:

1. Mempunyai tekstur segar

2. Berwarna kehijau-hijauan

3. Berbau khas silase (tidak berbau busuk)

4. Disukai ternak

5. Tidak berjamur

6. Tidak menggumpal

Menurut AAK (2002), hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan silase

antara lain ialah: pemadatan di dalam silo yang kurang sempurna sehingga

menimbulkan kantong-kantong udara di dalam penyimpanan dan penutupan silo

yang kurang sempurna sehingga menyebabkan udara bisa masuk dan digunakan

bakteri pembusuk dan jamur untuk tumbuh subur dan merusak selama proses

ensilase.
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2.3 Daya Simpan

Daya simpan merupakan kemampuan suatu bahan untuk mempertahankan

kandungan nilai kualitas suatu bahan dalam batasan kurun waktu tertentu.

Menurut Winarno (1982), bahan yang awet meskipun mengalami perubahan-

perubahan tetapi terjadinya sangat lambat sehingga seolah-olah tidak mengalami

perubahan. Karena tidak mengalami perubahan, maka bahan yang mula-mula

bermutu baik akan tetap baik selama jangka waktu tertentu. Teknik penyimpanan

yang masih sederhana yang terlalu lama dapat meningkatkan kandungan

aflatoksin sehingga dapat mengurangi kualitas suatu bahan pakan ternak

(Purnama, 2008).

Perubahan dan penurunan kandungan zat makanan pada bahan pakan

dapat dicegah dengan sistem penyimpanan yang baik. Kemudahan penyimpanan

dan pengambilan pakan serta keamanannya dari burung liar, tikus dan binatang

lain juga harus diperhatikan (Kartadisastara, 1994). Sedangkan Ichwan (2003)

menyatakan agar tidak terjadi kerusakan selama penyimpanan pakan yang telah

dikemas harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, kering, tidak lembab, sirkulasi

udara baik, dan tidak terkena sinar matahari langsung.

Cara penyimpanan bahan pangan selama berbagai proses pengolahan dan

pada tingkat penjualan merupakan hal yang utama dalam menentukan keamanan

dan mutu dari aspek mikrobiologi. Penyimpanan dilakukan dengan banyak cara

tergantung dari bahan pakan yang akan disimpan dan diawetkan. Pada bahan

pakan bentuk kering penyimpanan dilakukan dengan mempertimbangkan suhu

dengan mengatur sirkulasi udara ruang dengan baik dan menempatkannya dengan
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benar. Penyimpanan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelembapan,

sehingga kerusakan pakan dapat diminimalisir (Buckle et al., 1987).

Silo merupakan tempat penyimpanan yang dapat digunakan untuk

menyimpan bahan secara anaerob sehingga kualitas bahan dapat dipertahankan.

Silo sering digunakan sebagai tempat pembuatan teknologi pakan silase, hay,

amoniasi dll. Silo terdiri dari berbagai macam jenis dan ukuran. Teknik

penyimpanan yang dilakukan dengan menggunakan tempat penyimpanan yang

tepat dapat mempengaruhi daya simpan (Anonimus, 2008b). Menurut Hall (1970),

faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan pakan adalah:

1. Tipe atau jenis pakan

2. Periode atau lama penyimpanan

3. Metode penyimpanan

4. Temperatur

5. Kandungan air

6. Kelembaban udara

7. Komposisi zat-zat makanan

8. Serangga, bakteri, kapang dan binatang pengerat

2.4 Kecernaan in vitro

 Kecernaan adalah jumlah zat pakan yang dikonsumsi dikurangi dengan zat

pakan yang terdapat dalam feses dibagi dngan jumlah zat pakan yang dikonsumsi

(Mc Donald et al., 1988). Sedangkan Tillman., dkk (1984) mengatakan bahwa

kecernaan merupakan bagian zat makanan yang tidak diekskresikan dalam feses,

dimana zat makanan tersebut dicerna dalam alat pencernaan.



14

 Pada dasarnya pengukuran kecernaan suatu bahan pakan bertujuan untuk

menentukan jumlah zat makanan yang dapat diserap dalam tractus

gastrointestinalis, yang meliputi proses pencernaan dan penyerapan. Faktor-faktor

yang mempengaruhi adalah komposisi ransum, bentuk fisik ransum, faktor ternak

dan nilai nutrisi pakan (Ranjhan, 1977). Sedangkan menurut Anggorodi (1979),

faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju perjalanan melalui alat

pencernaan, bentuk fisik bahan pakan, komposisi ransum dan perbandingan zat-

zat makanan lainnya.

 Keuntungan utama teknik in vitro adalah waktu yang dibutuhkan relatif

singkat, murah, mudah dikontrol, memerlukan sampel yang sedikit jika

dibandingkan teknik in vivo, berkurangnya pengaruh ternak yang dijadikan induk

semang dan mempunyai nilai koefisien korelasi yang tinggi dengan kecernaan in

vivo (Ensminger dan Olentine, 1978). Sedangkan kekurangannya adalah tidak

dapat diamati pengaruh pakan terhadap ternak induk semang serta tingkat

kesukaan ternak terhadap bahan pakan yang diberikan.

 Daya cerna semu protein kasar tergantung pada persentase protein kasar

dalam makanan. Suatu makanan yang mengandung 6% protein apabila protein ini

100% dapat dicerna maka hanya mempunyai daya cerna semu sebesar (6-3)/6 x

100% atau 50%, tetapi kalau makanan mengandung 9% protein ini dapat

mempunyai daya cerna semu sebesar 66,7% (Tillman dkk., 1984).

Prinsip teknik in vitro adalah usaha simulasi atau meniru proses in vivo di

dalam rumen dengan menggunakan tabung-tabung fermentor yang berisi cairan

rumen yang diperoleh dari ternak ruminansia (sapi, kambing, domba, dan kerbau).
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Teknik ini bertujuan mempelajari proses fermentasi dan sejumlah proses lainnya

yang terjadi karena aktifitas mikrobial dalam rumen (Soebarinoto dkk., 1991).
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BAB III

MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan

Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten

Malang. Analisa sampel dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilaksanakan pada 25

September sampai 15 November 2008.

3.2. Materi Penelitian

3.2.1. Rumput Gajah

Rumput gajah yang digunakan dalam penelitian ini dipotong pada umur 35

hari dan diperoleh dari laboratorium lapang Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

3.2.2. Konsentrat

 Bahan konsentrat yang digunakan adalah konsentrat sapi perah yang

diperoleh dari Koperasi Unit Desa (KUD) Pujon.

3.2.3 Peralatan

Peralatan yang digunakan antara lain: mesin pencacah (chopper), sabit,

sekop, kantung plastik (silo) kapasitas 10 kg dengan tebal 0,15 mm, tali karet,

timbangan, timba dan vacum cleaner.
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3.3. Metode Penelitian

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan dalam

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan yaitu rumput gajah segar

+ konsentrat, rumput gajah kadar air 60% + konsentrat, Rumput gajah kadar air

40% + konsentrat, Rumput gajah kadar air 20% + konsentrat dan dengan 3 kali

ulangan pengambilan cairan rumen sebagai kelompok. Penelitian yang

dilaksanakan merupakan percobaan kecernaan in vitro dengan menggunakan

cairan rumen sapi sebagai media percobaan untuk mengukur kecernaan BK dan

BO secara in vitro. Perlakuan yang  dicobakan adalah dengan level kadar air

berbeda pada rumput gajah sebagai komponen penyusun pakan lengkap, yaitu :

(PS) = Pakan lengkap yang terdiri dari rumput gajah segar/ kadar air ± 80% +

      konsentrat

(P60) = Pakan lengkap yang terdiri dari rumput gajah kadar air± 60% + konsentrat

(P40) = Pakan lengkap yang terdiri dari rumput gajah kadar air ±40% + konsentrat

(P20) = Pakan lengkap yang terdiri dari rumput gajah kadar air ±20% + konsentrat

 Pada masing-masing perlakuan ditambahkan molases sebanyak 3 % berat

kering rumput gajah. Imbangan rumput gajah dan konsentrat pada masing-masing

perlakuan  adalah 1:1 berdasarkan BK yaitu masing-masing 1,67 kg. Cara

pembuatan pakan lengkap pada masing-masing perlakuan adalah sebagai berikut:

PS   : Pakan lengkap yang terbuat dari rumput gajah segar (kadar air ± 80%)

sebagai sumber serat.  Rumput gajah segar (kadar air 83,33%) ditimbang

sebanyak 10 kg atau setara 1,67 kg BK kemudian dicacah, ditambah

dengan konsentrat sebanyak 1,88 kg atau setara 1,67 kg BK dan
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dicampur secara merata kemudian dimasukkan dalam silo, dipadatkan,

ditutup rapat dan disimpan selama 30 hari.

P60 : Rumput gajah segar (kadar air 83,33%) ditimbang sebanyak 10 kg atau

setara 1,67 kg BK kemudian dilayukan hingga mencapai berat 4,175 kg

atau kadar air ± 60%, dicacah, ditambah dengan konsentrat 1,88 kg atau

setara 1,67 kg  BK dan dicampur secara merata kemudian dimasukkan

dalam silo, dipadatkan, ditutup rapat dan disimpan selama 30 hari.

P40 : Rumput gajah segar (kadar air 83,33%) ditimbang sebanyak 10 kg atau

setara 1,67 kg BK kemudian dilayukan hingga mencapai berat 2,78 kg

atau kadar air ± 40%, dicacah, ditambah dengan konsentrat 1,88 kg atau

setara 1,67 kg  BK dan dicampur secara merata kemudian dimasukkan

dalam silo, dipadatkan, ditutup rapat dan disimpan selama 30 hari.

P20 : Rumput gajah segar (kadar air 83,33%) ditimbang sebanyak 10 kg atau

setara 1,67 kg BK kemudian dilayukan hingga mencapai berat 2,09 kg

atau kadar air ± 20%, dicacah kemudian dicampur dengan konsentrat

1,88 kg atau setara 1,67 kg  BK dan dicampur secara merata kemudian

dimasukkan dalam silo, dipadatkan, ditutup rapat dan disimpan selama

30 hari.

 Adapun komposisi masing-masing bahan pakan peyusun pakan lengkap

berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Bahan Pakan Hasil Perhitungan

Bahan
Kandungan nutrien

BK(%) BO PK
Konsentrat
Rumput Gajah

88,75
16,67

85,83
87,33

16,26
10,10
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3.4. Variabel Pengamatan

 Variabel yang diukur sebagai indikator untuk mengetahui pengaruh

berbagai level kandungan air rumput gajah sebagai komponen penyusun pakan

lengkap yang disimpan selama 30 hari terhadap kecernaan in vitro adalah

kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO), sesuai

dengan petunjuk Tilley dan Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van Der Meer

(1980).

3.5. Analisis Statistik

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan

Rancangan Acak Kelompok (RAK) sesuai petunjuk Yitnosumarto (1991) dengan

model matematis sebagai berikut:

Yij = µ + i + j + ij   dimana : i   = 1, 2, 3, ...p
J  = 1, 2, 3, ....r

Dengan :

 Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j

 µ = nilai tengah umum

i = pengaruh perlakuan ke-i

j = pengaruh kelompok ke-j

ij = galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j

 p = banyaknya perlakuan

 r = banyaknya kelompok/ulangan

 Apabila terdapat pengaruh yang nyata ataupun sangat nyata diantara

perlakuan maka dilanjutkan dengan  Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan Nutrien Pakan Lengkap masing-masing Perlakuan

Penelitian ini terdiri dari 4 macam perlakuan yang masing-masing

mempunyai tingkat level kadar air yang berbeda dalam bentuk pakan lengkap.

Kandungan nutrien masing-masing bahan baku silase pakan lengkap dan pakan

lengkap disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis BK, BO, dan PK Sebelum di simpan 30 hari dan Pakan
Lengkap Setelah disimpan Selama 30 hari*.

Perlakuan
Kandungan Nutrien

Sebelum di simpan 30 hari Setelah di simpan 30 Hari

BK(%) BO PK BK(%) BO PK

PS

P60

P40

P20

53,99

59,13

71,39

82,06

86,91

84,57

83,89

83,78

13,11

13,26

13,20

13,29

36.53a ± 3,66

47.50b ± 4,31

59.11c ± 3,70

70.14d ± 0,19

84.41b ± 0,51

83.06b ± 0,18

82.33a ± 0,08

82.29a ± 0,04

12.06a ± 0,34

13.06b ± 0,05

13.11b ± 0,02

13.14b ± 0,07

Keterangan :
* Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya Malang
a-d Superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang  sangat
    nyata (P < 0,01).

Rumput gajah di potong pada umur 35 hari pada musim penghujan dengan

kandungan BK rumput gajah yang ditunjukkan pada Tabel 3 sebesar 16,67 %.

Kandungan BK rumput gajah ini tergolong rendah dan masih mengandung kadar

air yang cukup tinggi, hal ini disebabkan pemotongannya pada musim penghujan,

dimana  pertumbuhan rumput gajah tinggi karena ketersediaan air yang tinggi. Hal
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ini sesuai dengan pendapat Rukmana (2005), yang menyatakan bahwa rumput

gajah sudah siap dipanen pada umur 35-55 hari.

Penelitian ini menggunakan konsentrat yang tersusun dari berbagai jenis

bahan pakan antara lain bekatul, bungkil kelapa, pollard, dan mineral yang

dicampur bersama hijauan dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nutrien

ternak. Kandungan nutrisi konsentrat adalah kadar air maksimum 13%; protein

kasar minimum 12%; lemak kasar maksimum 5%; serat kasar maksimum 15%;

abu maksimum 10%; TDN minimum 63%; Ca 0,9% dan P 0,5% (Anonimus,

2007)c. . Berdasarkan kandungan protein kasar pada Tabel 3 yang berkisar antara

12,06 % sampai 13,14 % maka kebutuhan kandungan ptotein kasar telah

terpenuhi. Parakkasi (1999), menyatakan bahwa kandungan PK dalam ransum

sapi jantan dengan BB antara 135 – 180 kg dan PBB 0,2 – 0,4 kg adalah 9,0 –

11,6 %. Pada ternak ruminansia, pakan dengan kadar protein yang tinggi dapat

dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan mikroba dalam rumen.

Sesuai dengan pendapat Blakely dan Bade (1998) menyatakan bahwa pakan

konsentrat yang digunakan sebaiknya merupakan bahan yang berkualitas dan

mempunyai palatabilitas tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai suplemen bagi

hijauan dan ternak dapat mencapai produksi maksimal.

Menurut Anggorodi (1994), campuran dari beberapa bahan pakan sumber

protein dan sumber serat akan menjamin kecukupan beberapa macam mikro

nutrien sehingga defisiensi nutrien dapat dicegah apabila ternak dalam jangka

waktu yang lama diberi pakan tersebut. Pemberian konsentrat dapat dicampur

sekaligus dengan hijauan sebagai pakan lengkap (Ørskov, 1998).
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Kandungan BK meningkat dari PS, P60, P40, dan P20 sebagaimana

ditunjukkan pada Tabel 3 terjadi kenaikan BK dan memberikan pengaruh yang

sangat nyata (P<0,01) pada masing-masing perlakuan. Peningkatan BK tersebut

terjadi karena semakin remdahnya kadar air pada rumput gajah yang digunakan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Chuzaemi dan Hartutik (1998) yang menyatakan

bahwa bahan pakan dibagi menjadi air dan bahan kering. Jika kandungan air

dalam bahan tinggi maka bahan kering yang terkandung dalam bahan tersebut

rendah dan begitu pula sebaliknya.

Rendahnya kandungan air dalam bahan pakan menyebabkan terhambatnya

proses metabolisme tumbuhan sehingga banyak karbohidrat terlarut yang masih

tertinggal. Karbohidrat terlarut dalam bahan yang masih tertinggal dimanfaatkan

oleh mikroorganisme untuk proses fermentasi (perkembangbiakan mikroba)

dalam silo sehingga menyebabkan kandungan BO pengalami penuruan. Hal ini

sesuai dengan pendapat Syamsu (2007) yang menyatakan bahwa karbohidrat

terlarut merupakan subtrat untuk berlangsungnya proses fermentasi dalam silo.

Ketersediaan karbohidrat terlarut dalam bahan pakan akan meningkatkan populasi

mikroorganisme penghasil asam laktat. Meningkatnya mikroorganisme penghasil

asam laktat menyebabkan semakin banyak karbohidrat terlarut dalam bahan yang

dimanfaatkan sehingga terjadi penurunan kandungan BO.

Hasil analisis yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan kandungan

PK meningkat dari PS ke P60, P40, P20 karena proses fermentasi (perkembangan

mikroorganisme) meningkat karena tersedianya karbohidrat terlarut yang

dimanfaatkan oleh mikroba. Pemanfaatan karbohidrat untuk pertumbuhan

mikroba disatu sisi menurunkan BO tetapi meningkatkan PK. Hal ini



23

menunjukkan semakin rendahnya tingkat kadar air pada hijauan dapat

meminimalisir tingkat kerusakan dan degradasi nutrien dalam PL. Sesuai dengan

Anonimus (2009b) bahwa dalam proses fermentasi pada tingkat kadar air yang

tinggi menyebabkan tumbuh kembangnya bakteri Clostridia yang merombak

protein menjadi amonia, karbohidrat dan Lactid acid menjadi sumber energi dan

menghasilkan asam butirat yang dapat menyebabkan penurunan nutrien dan

pembusukan selama proses fermentasi.

Berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan adanya perbedaan yang sangat

nyata pada persentase penurunan kandungan BK dan PK pada masing-masing

perlakuan. Pada penelitian ini tingginya kadar air hijauan segar menunjukkan

tingkat penurunan kandungan nutrien yang paling besar. Penurunan nutrien ini

karena adanya aktivitas air (Aw) yang tinggi sehingga dapat menimbulkan

kerusakan pada bahan pangan oleh aktivitas mikroba. Sesuai dengan Anonimus

(2009a) bahwa semakin banyak air yang terkandung dalam bahan pangan akan

meningkatkan nilai Aw sehingga pangan tersebut mudah dirusak oleh bakteri.

Untuk memperpanjang daya tahan suatu bahan, sebagaian air dalam bahan harus

dihilangkan dengan cara tergantung dari jenis bahan pakan. Pengeringan

umumnya dilakukan untuk mengurangi kandungan air dalam bahan dengan cara

menjemur dibawah terik matahari atau dengan menggunakan alat pengering

buatan (Winarno, 2004).

Tabel 3 menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata pada PS

terhadap penurunan BK. Persentase penurunan yang paling tinggi terjadi pada PS

yaitu 17,46%. Penurunan BK yang terendah terjadi pada P20 sebanyak 11,92%.

Hal ini menunjukkan semakin rendah tingkat kadar air dalam bahan akan dapat
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mempertahankan kandungan BK dalam bahan selama proses fermentasi. Pada PS

hijauan segar masih memiliki kemampuan respirasi yang baik sehingga terjadinya

proses oksidasi oleh sel tanaman terhadap hidrat yang terkandung dalam bahan.

Proses oksidasi ini yang menyebabkan hilangnya BK yang cukup besar.

Sesuai dengan pendapat Mc Donald (1981) yang menyatakan bahwa penurunan

bahan kering dapat terjadi pada tahap aerob dan anaerob. Pada tahap aerob

penurunan BK terjadi karena respirasi masih terus berlanjut, sehingga glukosa

yang merupakan fraksi BK akan diubah menjadi CO2, H2O dan panas. Sedangkan

penurunan pada tahap anaerob yakni karena glukosa diubah menjadi etanol dan

CO2 oleh mikroorganisme.

4.2 Kecernaan BK dan BO

Nilai kecenaan merupakan cara yang umum digunakan sebagai salah satu

kriteria untuk menilai kualitas pakan (Van Soest, 1994). Menurut Ørskov dan

Ryle (1990) bahwa nilai kecernaan suatu pakan sangat tergantung dari komposisi

nutrien yang terkandung dalam pakan dan laju aliran pakan meninggalkan rumen.

Semakin banyak bahan pakan yang dapat dicerna akan meningkatkan laju aliran

pakan dari rumen ke saluran pencernaan berikutnya sehingga tersedia ruangan di

dalam rumen untuk penambahan pakan.

Nilai rata-rata Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Bahan Organik

(KcBO) pakan lengkap dengan perlakuan berbagai level kadar air rumput gajah

disajikan pada Tabel 4.
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Tabel 4. Rata-rata nilai KcBK dan KcBO Pakan Lengkap*.

Perlakuan Kecernaan BK (%) Kecernaan BO (%)

PS

P60

P40

P20

61,09a ± 2,03

63,56a ± 3,23

62,39a ± 2,26

61,50a ± 2,86

60,57a ± 2,87

63,15a ± 4,34

60,08a ± 2,73

60,10a ± 3,72

Rata-rata 62,14                                60,98

Keterangan :
* Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas

Brawijaya Malang
a  Superskip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05)

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa perlakuan silase rumput gajah dan

konsentrat dengan berbagai level kadar air yang berbeda pada rumput gajah

sebagai komponen (sumber serat) pakan lengkap yang di simpan selama 30 hari

tidak memberikan pengaruh nyata terhadap KcBK dan KcBO (P>0,05), dengan

kisaran nilai kecernaan antara 61,09  % sampai 63,56 % dan 60,08 % sampai

63,15 %.

Berdasarkan nilai kandungan BO, perlakuan P60 dan PS keduanya lebih

tinggi daripada P40 dan P20, tetapi kandungan PK P60 lebih besar daripada PS,

seadangkan kecernaan BO tertinggi terdapat pada P60, hal ini disebabkan karena

perbedaan kandungan PK antara PS dan P60, kandungan PK yang lebih tinggi

pada P60 menyebabkan kecernaan BO pada P60 lebih tinggi.

Menurut Leng (1980), bahwa kecernaan yang tinggi karena tingginya

kandungan PK dan banyaknya jumlah protein mikroba yang dapat lolos dari

degradasi rumen, sehingga tercerna di pasca rumen dengan bantuan enzim pepsin.

Produk fermentasi yang tidak terserap melalui dinding rumen akan dicerna di

dalam pasca rumen yang berfungsi sama dengan lambung dan usus halus yaitu
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melaksanakan pencernaan secara enzimatis dan absorbsi nutruen yang dibutuhkan

oleh ternak.

Menurut Lay (1994) menyatakan bahwa kandungan air sangat

mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme, dimana bila kandungan air

disekitar lingkungannya tidak cukup, maka cairan dalam sel mikroorganisme

mengalir keluar sehingga sel akan menciut dan menyebabkan proses plasmolisis.

Pada waktu plasmolisis terjadi, metabolisme akan terhenti karena bahan yang

terdapat didalam sel sangat pekat dan menghambat aktivitas enzim yang berarti

mikroorganisme tidak dapat berkembang.

Miller (1979) menyatakan bahwa konsentrat merupakan bahan pakan yang

mengandung banyak nutrien mudah tercerna, seperti protein kasar dan energi

tetapi kandungan serat kasar rendah dimana fungsi untuk konsentrat adalah

mencukupi protein, karbohidrat, lemak dan mineral (baik makro maupun mikro)

yang tidak tercukupi dari hijauan.

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kecernaan adalah

kecernaan. Pada penelitian ini kecernaan pakan lengkap yang berasal dari

berbagai level kadar air yang yang berbeda tidak selalu sama dengan kecernaan

bahan baku penyusun pakan lengkap tersebut. Hal ini didukung oleh Tillman., dkk

(1998) bahwa kecernaan campuran bahan pakan tidak selalu sama dengan

kecernaan masing-masing komponen yang menyusunnya. Selanjutnya juga

dijelaskan bahwa kandungan protein pakan, perlakuan terhadap bahan pakan,

faktor jenis ternak dan jumlah pakan juga dapat mempengaruhi nilai kecernaan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penggunaan rumput gajah dengan kadar air pada kondisi segar (kadar air

83,33%), 60 %, 40 %, 20 % pada pakan lengkap yang disimpan selama 30 hari

menunjukkan nilai kecernaan secara in vitro yang sama, rataan KcBK dan KcBO

pada keempat perlakuan tersebut adalah sebesar 62,14 % dan 60,98 %. KcBK dan

KcBO tertinggi terdapat pada P60, yaitu sebesar 63,56 % dan 63,15 %.

5.2 Saran

Rumput gajah sebagai sumber serat dapat langsung digunakan sebagai

komponen penyusun pakan lengkap.
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Lampiran 1. Perhitungan level kadar air rumput gajah dan konsentrat

Diketahui: Bahan Kering (BK) rumput gajah berdasarkan hasil analisis

Laboratorium Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang

adalah 16.67 %.

Penelitian dilakukan dengan imbangan BK sebesar 1,67 kg

1. Perlakuan pertama (rumput gajah segar)

BK = 16.67% dan kadar air = 83.33%, maka :

Berat rumput gajah =
100

67.16  x X = 1,67 kg

                X =
67.16

100  x 1,67 kg = 10 kg

2. Perlakuan kedua (kadar air 60%) maka :

Berat rumput gajah =
100
40  x X = 1,67 kg

                         X =
40

100  x 1,67 kg = 4,175 kg

3. Perlakuan kedua (kadar air 40%) maka :

Berat rumput gajah =
100
60  x X = 1,67 kg

             X =
60

100  x 1,67 kg = 2,78 kg

4. Perlakuan kedua (kadar air 20%) maka :

Berat rumput gajah =
100
80  x X = 1,67 kg

                         X =
80

100  x 1,67 kg = 2.09 kg
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Kebutuhan total rumput gajah :

 Penelitian dilakukan dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan, maka akan

terdapat 12 sampel, jadi jumlah kebutuhan total rumput gajah adalah : 12 x 10 kg

= 120 kg.

Perhitungan Bahan Kering (BK) konsentrat

Misalkan Bahan Kering (BK) konsentrat berdasarkan hasil analisis  laboratorium

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang adalah 88,75 %.

Imbangan BK sebesar 1,67%

Berat konsentrat yang dibutuhkan =
100

75,88  x X = 1,67 kg

                    X =
75,88

100  x 1,67 kg = 1,88 kg

Kebutuhan total konsentrat :

 Penelitian dilakukan dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan, maka akan

terdapat 12 sampel, jadi jumlah kebutuhan total konsentrat adalah : 12 x 1,88 kg =

22,56 kg.

Penghitungan molasses :

1. (3% x 10 kg) x 3 = 0,9 kg

2. (3% x 4,175 kg) x 3 = 0,39 kg

3. (3% x 2,78 kg) x 3 = 0,24 kg

4. (3% x 2,09 kg) x 3 = 0,18 kg

Total kebutuhan molasses = 1,71 kg
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Lampiran 2. Prosedur Analisis Proksimat Kandungan BK, BO, PK (AOAC,

1980).

a. Analisis Kandungan BK udara

1. Menimbang wadah dari kertas (berat A gram).

2. Sampel ditimbang dalam wadah tersebut (berat B gram), dan dimasukkan

dalam oven selama ± 24 jam atau sampai berat konstan.

3. Setelah konstan dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan ± 1 jam,

kemudian ditimbang (berat C gram).

Perhitungan BK udara:

Kadar BK =
AB
AC

−
−  x 100 %

b. Analisis Kandungan BK oven

1. Cawan dimasukkan oven 1050 C selama 1 jam, diambil, dimasukkan ke

dalam eksikator selama 1 jam, lalu ditimbang (berat A gram).

2. Sampel ± 5 gram dimasukkan dalam cawan kemudian ditimbang kembali

(beratnya B gram) dan dimasukkan ke dalam oven 1050 C selama 4 jam.

3. Cawan yang berisi sampel diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator

selama 1 jam, kemudian ditimbang (berat C gram).

Perhitungan kandungan BK oven:

Kadar BK =
AB
AC

−
−  x 100 %



34

c. Analisis Kandungan Abu

1. Cawan yang diambil dari oven 1050 C (dari sampel BK) setelah ditimbang

kemudian dimasukkan ke dalam tanur 550-6000 C selama 4 jam atau

sampel sampai berwarna putih.

2. Cawan yang berisi sampel kemudian diambil dan dimasukkan ke dalam

eksikator selama 1 jam, kemudian ditimbang.

Perhitungan kandungan BO:

Kadar Abu  =
AC
AD

−
−  x 100 %

Kadar BO = 100 - % Abu.

Keterangan:
A = Berat cawan porselin (g)
B = Berat cawan porselin + sampel (g) sebelum dimasukkan oven
C = Berat cawan porselin + sampel setelah dimasukkan oven 105ºC (g)
D = Berat cawan porselin + sampel setelah dimasukkan ke dalam tanur

550-600ºC(g)

d. Analisis Kandungan PK

Analisis kandungan PK terdiri dari 3 tahapan, yaitu:

1. Destruksi

• Menimbang kertas minyak (A gram), ditambahkan sampel ± 0,3 gram

kemudian ditimbang kembali (misal B gram).

• Sampel dimasukkan ke dalam labu Kjehdahl dan ditambahkan 1,4 gram

katalisator. Kemudian ditambah dengan 5 ml H2SO4 pekat dengan

dispenser.
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• Didestruksi sampai berwarna hijau jernih kemudian didinginkan.

• Ditambahkan aquades 60 ml (dibagi 4 kali), dikocok dan dimasukkan ke

dalam tabung destilasi.

2. Destilasi

• Beaker glass 300 ml diisi dengan 25 ml H2SO4 0,1 N dengan

menggunakan dispenser dan ditambahkan indikator mix (methyl red +

methyl blue dalam etanol 96 %).

• Beaker glass diletakkan di bawah ujung alat destilasi dan ujung alat

destilasi harus masuk ke dalam cairan penampung agar tidak ada NH3

yang hilang. Selama destilasi warna tetap ungu.

• Destilasi selesai apabila larutan pada beaker glass menunjukkan volume

100 ml.

3. Titrasi

• Beaker glass yang berisi hasil penyulingan dititrasi dengan NaOH 0,1 N

sampai warnanya berubah menjadi hijau jernih dan diukur volume

titrasinya (C ml).

• Membuat blanko dengan cara melakukan titrasi pada beaker glass yang

berisi 25 ml H2SO4 dan 3 tetes indikator mix, kemudian diukur volume

titrasinya (D ml).

Perhitungan kandungan PK:

 PK =
AB

xNaOHxxNCD
−

− 25,6014,0.)( x 100%
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Keterangan :

 A = berat kertas minyak
 B = berat kertas minyak +sampel
 C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel
 D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko

6,25     = Dalam 100% protein mengandung 16% N (100:16)
Berat atom N = 14
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran kecernaan in vitro

Prosedur pengukuran kecernaan in vitro sesuai petunjuk Tilley dan Terry

(1963) yang dimodifikasi oleh Van der Meer (1980) adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan larutan buffer McDougall’s yang mempunyai komposisi

sama dengan saliva rumen yaitu NaNHCO3 48 gram, NaHPO4. 12 H2O

46,50 gram, NaCl 2,35 gram, dan KCl 2,85 gram yang dilarutkan dalam

aquades sampai volumenya mencapai 1 liter dan larutan MgCl2 6% yang

dibuat dengan cara menimbang 6 gram MgCl2 kemudian dimasukkan ke

dalam labu ukur 100 ml dan dilarutkan dengan 40 ml aquades sampai

homogen. Setelah itu ditambahkan larutan CaCl2 4% yang dibuat dengan

cara yang sama dengan pembuatan  larutan MgCl2 hanya saja CaCl2

ditimbang sebanyak 4 gram.

2. Larutan buffer McDougall’s dimasukkan dalam storage flask berstirer,

ditaruh di atas pemanas dan dialiri gas CO2.

3. Mengambil cairan rumen kemudian disaring, ditaruh dalam termos dan

dipindahkan ke dalam storage flask yang telah berisi larutan buffer.

Perbandingan larutan buffer dengan carian rumen adalah 4 : 1. Kondisi

campuran buffer dan cairan rumen ini harus pada pH 6,9 – 7,0 dengan

suhu 38-39 0C.

4. Menimbang sampel kering udara yang akan diuji ± 5 gram, dimasukkan

ke dalam tabung fermentor dan dimasukkan ke dalam incubator 38-39 0C

(± 1 hari sebelum pelaksanaan).

5. Mengambil 50 ml larutan campuran cairan rumen dan larutan buffer,

dimasukkan ke dalam tabung fermentor yang telah berisi sampel dan
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tabung fermentor kosong (blanko) dengan menggunakan dispencer dan

segera ditutup dengan sumbat karet yang dilapisi dengan Bunsen valve.

Sebelum ditutup, terlebih dahulu dialiri dengan gas CO2.

6. Tabung-tabung fermantor diletakkan dalam incubator 39 0C selam 48

jam dan dikocok setiap 4 jam sekali.

7. Setelah 48 jam, tabung fermentor diambil dari incubator dan direndam

dalam air es untuk menghentikan aktifitas mikroba, kemudian

disentrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit.

8. Mempersiapkan larutan HCl-pepsin dengan cara memasukkan 2 gram

pepsin ke dalam Erlenmeyer  2000 ml, kemudian ditambahkan sedikit

demi sedikit HCl 0,1 N sambil dikocok sampai volume 1 liter.

9. Cairan supernatan dibuang dan residu sampel ditambah dengan 50 ml

larutan HCl-pepsin, kemudian dimasukkan kembali ke dalam incubator

suhu 39 0C selama 48 jam tanpa penutup Bunsen valve, tanpa CO2 dan

dikocok.

10. Setelah 48 jam, tabung diambil dan cairan disaring dengan menggunakan

kertas saring bebas abu Whatman 41 Ø 0,11 mm yang sebelumnya telah

diketahui beratnya, dilipat dan dimasukkan ke dalam cawan yang

sebelumnya telah dipanaskan dalam oven 105 0C selama 1,5 jam dan

ditimbang. Cawan dan residu dikeringkan dalam oven 105 0C selama 12

jam, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Cawan yang

berisi kertas saring dan residu dimasukkan ke dalam tanur 550 0C sampai

berwarna putih atau abu-abu, kemudian didingankan dan ditimbang.
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Nilai KcBK dan KcBO in-vitro dapat diketahui dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

KcBK =
BKsampel

BKblankoBKresiduBKsampel )( −− x 100 %

KcBO =
BOsampel

BOblankoBOresiduBOsampel )( −− x 100 %

 Keterangan :
 BK sampel     =  berat sampel awal x %BK sampel

BK residu     =  (berat cawan + residu setelah di oven 105 0C)  –
(berat   cawan + kertas saring)

 BO sampel     =  BK sampel x %BO sampel
BO residu     =  BK residu – {(berat cawan + residu setelah ditanur

5500C) – (berat cawan + kertas saring)}
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Lampiran 4. Analisa Kandungan BK

perlakuan ulangan Jumlah Rataan1 2 3
segar 37.624 32.977 38.998 109.599 36.533
60% 47.223 45.277 50.001 142.501 47.500
40% 59.811 58.570 58.959 177.340 59.113
20% 70.030 70.547 69.854 210.431 70.144

Jumlah 639.871

Sidik Ragam

Faktor Koreksi (FK) :

FK =
txr

Yij
p

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =

= ( )
34

639.871 2

x
=  34119.53908

Jumlah Kuadrat Total (JKTotal) :

JKTotal  = FKYij
p

i

r

j
−∑∑

= =1 1

2

= (37.6242 + …+ 69.8542) - 34119.53908
= 1929.054

JKPerlakuan = FK
r

Yij
p

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

 = 53908.34119
3

431.210340.177501.142559.109 2222

−
+++

 = 1896.804
Jumlah Galat Percobaan (JKGalat Percobaan) :
JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan

= 34119.53908 - 1929.054
= 32.250

Tabel Sidik Ragam
SK DB JK KT F HIT  F0,05 F0,01

Perlakuan 3 1896.804 632.268 156.843 4.07 7.59
Galat 8 32.250 4.031
Total 11
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Lampiran 5. Analisa Kandungan BO

Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan
1 2 3

segar 84.171 84.561 84.489 253.221 84.407
60% 82.933 82.754 83.504 249.191 83.064
40% 82.797 81.920 82.271 246.988 82.329
20% 82.300 82.218 82.361 246.878 82.293

Jumlah 1000.307

Sidik Ragam

Faktor Koreksi (FK) :

FK =
txr

Yij
p

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =

= ( )
34

1000.307 2

x
=  83384.5015

Jumlah Kuadrat Total (JKTotal) :

JKTotal  = FKYij
p

i

r

j
−∑∑

= =1 1

2

= (84.171+ …+ 82.3612) - 83384.5015
= 13.756

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKPerlakuan) :

JKPerlakuan = FK
r

Yij
p

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

 = 5015.83384
3

878.246988.246249191221.253 2222

−
+++

 = 13.18
Jumlah Galat Percobaan (JKGalat Percobaan) :
JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan

= 13.756- 13.183
=  0.573

Tabel Sidik Ragam
SK DB JK KT F HIT  F0,05 F0,01

Perlakuan 3 13.183 4.394 61.372 4.07 7.59
Galat 8 0.573 0.072
Total 11
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Lampiran 6. Analisa Kandungan PK

Perlakuan Ulangan Jumlah Rataan
1 2 3

segar 11.748 12.408 12.039 36.195 12.065
60% 13.031 13.127 13.016 39.174 13.058
40% 13.302 12.857 13.178 39.336 13.112
20% 13.214 12.969 13.235 39.419 13.140

Jumlah 154.124

Sidik Ragam

Faktor Koreksi (FK) :

FK =
txr

Yij
p

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =

= ( )
34

154.124 2

x
=  1979.522064

Jumlah Kuadrat Total (JKTotal) :

JKTotal  = FKYij
p

i

r

j
−∑∑

= =1 1

2

= (11.7482+ …+ 13.2352) - 1979.522064
= 2.810

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKPerlakuan) :

JKPerlakuan = FK
r

Yij
p

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

 = 522064.1979
3

419.39336.39174.39195.36 2222

−
+++

 = 2.435
Jumlah Galat Percobaan (JKGalat Percobaan) :
JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan

= 2.810 - 2.435
=  0.375

Tabel Sidik Ragam
SK DB JK KT F HIT  F0,05 F0,01

Perlakuan 3 2.435 0.812 17.333 4.07 7.59
Galat 8 0.375 0.047
Total 11
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Lampiran 7. Analisa Statistik KcBK secara in vitro

Perlakuan
Kelompok

Jumlah Rataan
1 2 3

segar 58.9227 62.9443 61.3982 183.2652 61.0884
60% 59.8733 65.8879 64.9212 190.6824 63.5608
40% 63.3168 59.8173 64.0459 187.1800 62.3933
20% 62.1225 58.3902 63.9998 184.5125 61.5042

Jumlah 244.2353 247.0397 254.3651 745.6401

Sidik Ragam

Faktor Koreksi (FK) :

FK =
pxr

Yij
p

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =

= ( )
34

6401,745 2

x

=
12

1587,555979

= 46331,5966

Jumlah Kuadrat Total (JKTotal) :

JKTotal  = FKYij
p

i

r

j
−∑∑

= =1 1

2

= (58,92272 + …+ 63,99982) - 46331,5966
= (3471,8846 +...+ 4095,9744) - 46331,5966
= 46397,9968 - 46331,5966
= 66,4002

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKPerlakuan) :

JKPerlakuan = FK
r

Yij
p

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

 = 5966,46331
3

5125,1841800,1876824,1902652,183 2222

−
+++

 = 5966,46331
3

8627,340443524,350367777,363591335,33586
−

+++

 = 5966,46331
3

1263,139027
−

 = 46342,3754 – 46331,5966
 = 10,7788
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Jumlah Kuadrat Kelompok (JKKelompok) :

JKKelompok = FK
p

Yij
r

j

p

i −







∑ ∑
= =1

2

1

  = 5966,46331
4

3651,2540397,2472353,244 222

−
++

  = 5966,46331
4

6041,6470161338,610288818,59650
−

++

  = 5966,46331
4

0992,185381
−

  = 46345,2748 - 46331,5966
  = 13,6782

Jumlah Galat Percobaan (JKGalat Percobaan) :
JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan - JKKelompok

= 66,4002 - 10,7789 - 13,6782
= 41.9431

Tabel Sidik Ragam
Tabel Sidik Ragam

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Kelompok 2 13.6782 6.8391 0.9783 5,14  10,92
Perlakuan 3 10.7789 3.5930 0.5140  4,76 9,78

Galat 6 41.9431 6.9905
Total 11 66.4002
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Lampiran 8. Analisa Statistik KcBO secara in vitro

Perlakuan Kelompok Jumlah Rataan
1 2 3

segar 57.8559 63.5789 60.2879 181.7227 60.5742
60% 58.2912 66.6390 64.5243 189.4545 63.1515
40% 61.4294 56.9397 61.8644 180.2335 60.0778
20% 60.5896 56.1631 63.5535 180.3062 60.1021

Jumlah 238.1661 243.3207 250.2301 731.7169

Sidik Ragam

Faktor Koreksi (FK) :

FK =
pxr

Yij
p

i

r

j

2

1 1








∑∑

= =

= ( )
34

7169,731 2

x

=
12

6217,535409

= 44617,4685

Jumlah Kuadrat Total (JKTotal) :

JKTotal  = FKYij
p

i

r

j
−∑∑

= =1 1

2

= (57.85592 + …+ 63.55352) - 44617,4685
= (3284.6195+...+ 4038.6533) - 44617,4685
= 44733,5636 - 44617,4685
= 116,0951

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKPerlakuan) :

JKPerlakuan = FK
r

Yij
p

i

r

j −








∑ ∑

= =1

2

1

 = 4685,44617
3

3062,1802335,1804545,1897227,181 2222

−
+++

 = 4685,44617
3

3258,325101145,324840076,3358931397,33023
−

+++

 = 4685,44617
3

5875,133910
−

 = 44633,3299 - 44617,4685
 = 19,3940
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Jumlah Kuadrat Kelompok (JKKelompok) :

JKKelompok = FK
p

Yij
r

j

p

i −







∑ ∑
= =1

2

1

  = 4685,44617
4

2301,2503207,2431661,238 222

−
++

  = 4685,44617
4

1029,626159630,592040912,56723
−

++

  = 4685,44617
4

1572,178543
−

  = 44632,1068 - 44617,4685
  = 18,3208

Jumlah Galat Percobaan (JKGalat Percobaan) :
JKGalat Percobaan = JKTotal - JKPerlakuan - JKKelompok

= 116,0951 - 19,3940 - 18,3208
= 78,3803

Tabel Sidik Ragam
Tabel Sidik Ragam

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01
Kelompok 2 18.3208 9.1604 0.7012  5,14 10,92
Perlakuan 3 19.3940 6.4647 0.4949 4,76  9,78

Galat 6 78.3803 13.0634
Total 11 116.0951
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Lampiran 9. Nilai Total Digestible Nutrient (TDN) (%) masing-masing
pakan lengkap

TDN (%) = KcBO % x 1,05

TDN Psegar (%) = 60,57 % x 1,05 = 63,60 %

TDN P60 (%)   = 63,15 % x 1,05 = 66,31 %

TDN P40 (%)      = 60,08 % x 1,05 = 63,08 %

TDN P20 (%)      = 60,10 % x 1,05 = 63,11 %
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