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ABSTRACT

THE EFFECT OF WATER CONTENT ELEPHANT GRASS AS SOURCE
OF FIBER IN COMPLETE FEED ON NUTRIENT CONTENT

 AND PHYSICAL CONDITION

Three Treatments of complete feed containing elephant grass with:  80%;
60%; 40%; and 20% water content, concentrate : elephant grass ratio 1:1 in dry
matter basis  and stored for 30 days were evaluated to know the effect of the
treatments on nutrient content and physical condition of the complete feed.

The results showed that complete feed containing elephant grass with 60%
water content gave best nutrient content and physical condition.

It is suggested to use elephant grass with 60% water content in making
complete feed with concentrate and elephane grass ratio 1:1 in dry matter basis and
stored for 30 days.

Key word: complete feed, physical condition, nutrient content.



PENGARUH KADAR AIR RUMPUT GAJAH SEBAGAI
SUMBER SERAT PAKAN LENGKAP TERHADAP NILAI

NUTRISI DAN KONDISI FISIK

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Sumber Sekar Dau, Malang dari 25
September sampai 15 November 2008. Analisa bahan pakan dilakukan di
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya.Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kadar
air rumput gajah selama proses penyimpanan 30 hari terhadap kondisi fisik dan
kandungan nutrisi.

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput gajah umur 35
hari  dengan kandungan protein kasar (PK) 10,10% dan kosentrat dengan PK
16,26% yang terdiri dari: bekatul, bukil kelapa, pollard, dan mineral dengan
percampuran 1:1 berdasarkan bahan kering.

Metode penelitian adalah percobaan dan analisis data menggunakan
rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan, 3 ulangan. P1 (kosentrat + hijauan
segar), P2 (kosentrat + hijauan 60%), P3 (kosentrat + hijauan 40%), P4 (kosentrat +
hijauan 20%) dengan lama penyimpanan 30 hari dengan penambahan molases 3%
dari berat hijauan. Variabel yang diamati adalah kondisi fisik dan kandungan nutrisi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tingkat kadar air 60% (P2) pada
rumput gajah menunjukkan hasil yang paling efisien untuk dicampurkan pada pakan
lengkap (PL) dan memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap kondisi fisik
dan persentase penurunan kandungan nutrien  (BK dan PK), akan tetapi tidak
memberikan pengaruh nyata terhadap kandungan nutrien BO. Kondisi fisik yang
dihasilkan P2 adalah warna: hijau pucat, tekstur: lunak, bau: asam tajam, dan sedikit
jamur dan rataan kandungan nutrien PL yaitu: BK (47,50%); BO (83,28%); PK
(13,00%) dengan tingkat penurunan dalam persentase BK (11,63%); BO (10,44%);
PK (1,53%) setelah proses penyimpanan selama 30 hari. Tingkat kadar air hijauan
60% menunjukkan hasil terbaik dari segi kondisi fisik dan paling efisiensi pada
tingkat penurunan kandungan nutrien.
 Disarankan pada pembuatan pakan lengkap dapat menggunakan rumput
gajah dengan menurunkan tingkat kadar air sampai 60% dan dicampur dengan
konsentrat

Kata kunci: rumput gajah, pakan lengkap, kondisi fisik, kandungan nutrien.
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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 ketersedian pakan sepanjang tahun sangat

diperlukan guna memenuhi kebutuhan ternak. Pemberian pakan yang kurang

mencukupi kebutuhan nutrisinya akan mengakibatkan pertumbuhan dan produksi

ternak akan terganggu, selain itu juga pakan merupakan faktor penentu, yakni besar

atau kecilnya biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk memperoleh produk dari

ternak. Hal ini dikarenakan pada usaha peternakan biaya pakan ternak merupakan

bagian terbesar yakni 60 – 75 % dari total biaya produksi (Widiati dan Aryana,

1993).

Indonesia merupakan negara tropis yang sebagaian besar ketersediaan

hijauan baik segi kualitas maupun segi kuantitasnya masih tergantung pada alam.

Pada musim hujan keberadaan hijauan sangat melimpah, akan tetapi pada musim

kemarau ketersediannya sangat sedikit. Selain itu rerumputan di daerah tropis pada

umumnya mempunyai nilai gizi yang rendah (dibawah kebutuhan ternak untuk

berproduksi tinggi). Kandungan protein kasar rumput gajah di daerah tropis 9,3%

pada saat umur 43-56 hari akan tetapi pada daerah temperate protein kasarnya bisa

mencapai 20%. Hal ini dikarenakan rumput tropis mempunyai kandungan serat

kasar lebih tinggi dan mempunyai karasteristik keadaan anatomis dan pysiologis

yang berbeda dengan rerumputan temperate. Faktor lingkungan, suhu dan radiasi

matahari yang tinggi mendorong terbentuknya serat kasar yang relatif tinggi. Oleh



karena itu, pemberian pakan hijauan saja kurang mencukupi untuk meningkatkan

produksi ternak. Sehingga perlu adanya campuran pakan penguat atau konsentrat

untuk menutupi kekurangan nutrien dari hijauan.

 Berbagai macam pakan dibuat untuk memenuhi kebutuhan ternak salah

satunya adalah pakan lengkap (PL) yang merupakan campuran antara bahan sumber

serat dan konsentrat. Rumput gajah merupakan bahan sumber serat yang masih

memiliki kandungan nilai nutrisi cukup tinggi. Disamping itu rumput gajah

merupakan jenis rerumputan parenial yang ketersediannya melimpah pada musim

hujan. Berdasarkan rangkaian uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui penggunaan rumput gajah sebagai sumber serat PL dengan tingkat kadar

air tertentu guna mendapatkan campuran rumput gajah dan kosentrat yang optimal

terhadap kondisi fisik dan kandungan nutrisi selama masa penyimpanan berdasarkan

prinsip teknologi silase.

1.2. Rumusan masalah

Ketersediaan pakan sepanjang tahun dari segi kuantitas maupun kualitas

sangat diperlukan bagi usaha peternakan ternak ruminansia. Rendahnya nilai

kandungan nutrisi hijauan di Indonesia menyebabkan perlunya penambahan pakan

penguat atau konsentrat untuk menutupi kekurangan nutrien dari hijauan dalam

bentuk PL. PL yang terdiri dari konsentrat dan rumput gajah dengan tingkat kadar

air tertentu dapat disimpan dalam waktu tertentu pada kondisi anaerob.

Kondisi perubahan musim dan fluktuasi produksi rumput gajah

mengharuskan pelaksanaan cara penyimpanan PL yang fleksibel tanpa mengabaikan

biaya dan kualitasnya agar tetap bermanfaat secara maksimal sebagai pakan ternak.

1.3. Tujuan Penelitian



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kadar

air rumput gajah yang digunakan sebagai sumber serat pada PL yang disimpan

dengan metode silase selama 30 hari terhadap terjadinya perubahan kondisi fisik dan

kandungan nutrisinya.

1.4. Manfaat

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kadar air rumput gajah

yang paling optimal yang digunakan sebagai sumber serat pada PL yang disimpan

selama 30 hari.

1.5. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin rendah kadar air rumput gajah

sebagai sumber serat dalam PL yang disimpan dalam silo selama 30 hari, akan dapat

mempertahankan kondisi fisik dan kandungan nutrisinya.



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).

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 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 nutrient 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 (PL)

Pakan lengkap atau pakan komplit adalah campuran bahan pakan termasuk

hijauan sumber serat kasar dengan proporsi yang seimbang yag diolah dan dicampur

menjadi campuran yang seragam dengan kandungan nutrisi yang sesuai dengan

kebutuhan ternak. (Reddy, 1988). 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 PL 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).

Menurut Yani (2001) keuntungan pembuatan PL antara lain: a)

meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan; b) hijauan dengan palatabilitas

rendah setelah dicampur dengan konsentrat dapat mendorong meningkatkan

konsumsi; c) untuk membatasi konsumsi konsentrat; d) mudah dalam percampuran

hijauan dan konsentrat; e) memudahkan ternak menjadi kenyang dan, f) mengurangi

debu pada pakan.



Penggunaan PL harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya adalah:

(Owen, 1979)

1. Bahan-bahan yang diproses dan dicampur menjadi satu untuk diberikan

secara bebas selama 24 jam sesuai kebutuhan, sehingga ternak akan makan

tanpa adanya batasan.

2. Dapat merubah rasio hijauan dan konsentrat sesuai kebutuhan.

3. Pakan harus mengandung hijauan yang cukup untuk memenuhi serat kasar

yang dibutuhkan ternak.

4. Diberikan sebagai pakan tunggal, oleh karena itu penggunaan pakan yang

berkualitas serta pemeliharaan yang tepat akan memberikan kesempatan bagi

ternak untuk mengembangkan kemampuan genetik semaksimalnya

Tabel 1. Rekomendasi kandungan nutrisi PL

Kandungan nutrien
Jenis

ternak Periode ME
(MJ/kgDM)

SK
(%DM)

PK
(%DM)

Ca
(%DM)

P
(%DM)

Laktasi (1-4
minggu
setelah
beranak)

8,5-10,5 18-25 10,5 0,3 0,3

Sapi
Penggemukan
(BB 200-300
kg) PBB 1 kg

11-12,5 15-25 11,5 0,45 0,3

Laktasi
minggu ke-6 9-10,5 18-25 13 0,7 0,5

Kambing Penggemukan
(BB 25-35 kg) 11-13 10-20 16 0,7 0,3

Sumber: Owen, 1979

 Dalam menyusun PL yang perlu diperhatikan adalah kandungan nutrien dari

PL itu sendiri. Agar PL diberikan sebagai pakan tunggal tanpa adanya bahan

tambahan lain, maka kandungan nutrien yang terdapat pada PL harus dapat

mencukupi kebutuhan ternak. Reddy (1988) menyatakan bahwa kisaran kandungan



makanan PL adalah: bahan organik 74-95,9%, protein kasar 9,2-16%, serat kasar

12,2-29%, lemak kasar 1,5-6,8%.

2.3. Daya Simpan

Daya simpan merupakan kemampuan suatu bahan untuk mempertahankan

kandungan nilai kualitas dalam batasan kurun waktu tertentu.  Daya simpan suatu

bahan tergantung pada kualitas bahan tersebut. Bahan yang memiliki daya simpan

yang tinggi akan dapat mempertahankan kualitas, hemat waktu dalam operasional

serta tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang banyak (Anonimus, 2004).

Teknik penyimpanan yang masih sederhana yang terlalu lama dapat meningkatkan

kandungan aflatoksin sehingga dapat mengurangi kualitas suatu bahan pakan ternak

(Purnama, 2008).

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 benar.

Penyimpanan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kelembapan,  sehingga

kerusakan pakan dapat diminimalisir (Buckle, K. A.,  at all, 1987).

 Silo merupakan tempat penyimpanan yang dapat digunakan untuk

menyimpan bahan pakan secara anaerob sehingga kualitas bahan dapat

dipertahankan. Silo sering digunakan sebagai tempat pembuatan tekhnologi 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).

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpanan pakan (Hall, 1970) 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. Penyimpanan Segar

Teknologi perlakuan pakan dilakukan dengan harapan pakan dapat

dipertahankan kandungan nilai nutrisinya dengan tingkat lama penyimpanannya.

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 kandungan air

tinggi, umumnya lebih dari 50%. Proses silase disebut ensilase, sedangkan tempat

yang digunakan disebut silo (Wallace and 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).

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 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%

(McDonald, 1981).

Pembuatan silase bertujuan mengatasi kekurangan pakan di musim kemarau

atau ketika penggembalaan ternak tidak mungkin dilakukan. Disamping itu juga

bertujuan untuk menjaga asupan nutrient 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, pada jenis rumput-rumputan dan

leguminosa mempunyai kandungan gula kurang dari 3% (as fed). Untuk itu perlu

adanya penambahan aditif, umumnya adalah molases yang mengandung sekitar 50%

sukrosa yang merupakan sumber karbohidrat terlarut (WSC) (Anonimus, 2002a).

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 menfermantasi 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 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 ditunjukkan pada Tabel 2.

 Tabel 2. 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

3Sumber: McDonald 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 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) Tidak berbau busuk (bau khas silase); 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.

2.5. Penyimpanan Kering

Penyimpanan pakan juga dapat dilakukan dengan proses pengawetan pakan

dalam bentuk kering yang lebih dikenal adalah hay. Hay adalah tanaman hijauan

pakan ternak, berupa rumput-rumputan / leguminosa yang disimpan dalam bentuk

kering berkadar air: 20-30%. Pembuatan Hay bertujuan untuk menyeragamkan

waktu panen agar tidak mengganggu pertumbuhan pada periode berikutnya, sebab

tanaman yang seragam akan memilik daya cerna yang lebih tinggi. Tujuan khusus



pembuatan Hay adalah agar tanaman hijauan (pada waktu panen yang berlebihan)

dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu sehingga dapat mengatasi kesulitan

dalam mendapatkan pakan hijauan pada musim kemarau (Anonimus, 2005b).

Ada 2 metode pembuatan Hay yang dapat diterapkan menurut Anonimus (2005b)

yaitu:

1. Metode Hamparan Merupakan metode sederhana, dilakukan dengan cara

meghamparkan hijauan yang sudah dipotong di lapangan terbuka di bawah sinar

matahari. Setiap hari hamparan di balik-balik hingga kering. Hay yang dibuat

dengan cara ini biasanya memiliki kadar air: 20 - 30% (tanda: warna kecoklat-

coklatan).

2. Metode Pod Dilakukan dengan menggunakan semacam rak sebagai tempat

menyimpan hijauan yang telah dijemur selama 1 - 3 hari (kadar air ± 50%).

Hijauan yang akan diolah harus dipanen saat menjelang berbunga (berkadar

protein tinggi, serat kasar dan kandungan air optimal), sehingga hay yang

diperoleh tidak berjamur (tidak berwarna) yang akan menyebabkan turunnya

palatabilitas dan kualitas.

 Haylase

Haylase adalah makanan ternak yang berasal dari fermentasi hijauan atau

limbah pertanian dengan kandungan air 40-50% (Yani, 2001). Proses pembuatan

haylase berlangsung di dalam silo, yaitu tempat dalam kondisi anaerob yang di

desain secara khusus untuk menyimpan dan mengawetkan bahan pakan dengan

kandungan air tinggi (Cullison, 1979). Pembuatan haylase bertujuan untuk

mengawetkan bahan pakan dan memperkecil kehilangan nutrien pakan.



 Kualitas haylase yang dihasilkan dipengaruhi oleh: 1) bahan baku haylase,

berkaitan dengan kandungan RAC; 2) jenis silo, prinsip dasar silo adalah dapat

menekan keluar udara yang ada didalam silo sehingga dapat mencapai kondisi

anaerob; 3) bahan pengawet, bahan yang ditambahkan untuk memercepat

pembentukan asam laktat untuk mencegah fermentasi yang berlebihan, mempercepat

penurunan pH, suplemen zat makanan yang defisien dari hijuauan yang digunakan;

4) faktor lain yaitu: pelayuan, perlakuan mekanis, perlakuan pasca penen hijauan,

stuktur tanaman dan kandungan protein (Bolsen et al, 1995). Menurut Yani (2001)

haylase yang baik mempunyai ciri berbau asam, tidak berjamur, tadak berlendir,

mempunyai warna yang seragam (hijau kecoklatan), tekstur jelas, N amonia 10-25%

dari total N dalam silase.



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.

Analisis bahan pakan dilakukan di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan

pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 15 November  2008.

3.2. Materi Penelitian

3.2.1. Rumput Gajah

Rumput gajah yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari kebun

rumput gajah Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya,

Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil

analisis, kandungan BK rumput gajah adalah 83,33%

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: sabit, sekop, kantung plastik (silo)

kapasitas 10 kg dengan tebal 0,15 mm, tali karet, timbangan, timba dan vacum.



3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan

terhadap pakan lengkap (PL) yang menggunakan rumput gajah sebagai sumber serat

berdasarkan tingkat kadar air yang berbeda dengan 3 ulangan pada tiap perlakuan.

Adapun 4 perlakuan tersebut adalah:

P1   = PL bahan baku rumput gajah segar + konsentrat + Molases 3%

P2   = PL bahan baku rumput gajah kadar air 60%+ konsentrat + Molases 3%

P3   = PL bahan baku rumput gajah kadar air 40%+ konsentrat + Molases 3%

P4   = PL bahan baku rumput gajah kadar air 20%+ konsentrat + Molases 3%

 Imbangan rumput gajah dan konsentrat dalam masing-masing perlakuan PL

adalah 1:1 berdasarkan bahan kering (BK). Adapun cara pembuatan campuran

konsentrat dengan rumput gajah pada masing-masing perlakuan adalah sebagai

berikut:

Perlakuan pertama : Rumput gajah segar dichoper kemudian ditimbang sebanyak

10 kg atau setara 1.67 kg BK, kemudian ditambah dengan

konsentrat sebanyak 1.88 kg atau setara 1.67 kg BK dan

dicampur secara merata, ditambahkan molases 3% dari bobot

hijauan kemudian dimasukkan dalam silo, dipadatkan, ditutup

rapat, dan disimpan selama 30 hari.

Perlakuan kedua : Rumput gajah dichoper kemudian ditimbang sebanyak 10 kg

segar, kemudian dilayukan hingga mencapai kadar air ± 60%

atau berat ± 4.175 kg kemudian dicampur dengan konsentrat

1.88 kg atau setara 1.67 kg BK ditambahkan molases 3% dari

bobot hijauan dan disimpan selama 30 hari.



Perlakuan ketiga : Rumput gajah dichoper kemudian ditimbang sebanyak 10 kg

segar, kemudian dilayukan hingga mencapai kadar air ± 40%

atau berat ± 2.78 kg atau setara 1.67 kg BK kemudian

dicampur dengan konsentrat 1.88 kg atau setara 1.67 kg BK

ditambahkan molases 3% dari bobot hijauan dan disimpan

selama 30 hari.

Perlakuan keempat : Rumput gajah dichoper kemudian ditimbang sebanyak 10 kg

segar, kemudian dilayukan hingga mencapai kadar air ± 20%

atau berat ± 2.09 kg atau setara 1.67 kg BK kemudian

dicampur dengan konsentrat 1.88 kg atau setara 1.67 kg BK

ditambahkan molases 3% dari bobot hijauan dan disimpan

selama 30 hari.

3.4. Parameter Pengamatan

 Parameter yang diamati sebagai indikator untuk mengetahui perubahan

kandungan nutrisi PL  sebagai berikut:

1. Kondisi fisik

2. Perubahan kandungan BK, BO dan PK sebelum dan sesudah penyimpanan

3.5. Analisis Statistik

Data yang diperoleh dalam penelitian ini ditabulasi dengan program Excel

untuk selanjutnya dianalisa menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan

Rancangan Acak Lengkap (RAL).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Nutrien awal bahan baku

Bahan yang digunakan dalam membuat pakan lengkap (PL) adalah rumput

gajah dan konsentrat. Bahan-bahan tersebut dianalisa proksimat di Laboratorium

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

Tabel 3. Kandungan bahan baku PL
Bahan baku BK (%) BO (%) PK (%)
Rumput gajah
Konsentrat

16,67
88.75

87.33
85,83

10,10
16,26

Rumput gajah  dipotong pada umur 35 hari pada musim kemarau 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 disebabkan oleh umur pemotongan yang masih relatif muda

karena umumnya pemotongan rumput gajah dilakukan pada umur 40 hari tetapi pada

umur 35 hari rumput gajah sudah dapat dilakukan defoliasi (pemotongan). Hal ini

sesuai dengan pendapat Rukmana (2005) yang menyatakan bahwa rumput gajah

sudah siap dipanen pada umur 35-55 hari.

Konsentrat yang digunakan dalam penelitian ini tersusun dari berbagai jenis

bahan pakan antara lain bekatul, bukil kelapa, pollard, dan mineral. Kandungan PK

konsentrat ditunjukkan pada Tabel 3 sebesar 16,26%. Menurut Anonimus (2008c)

berdasarkan kandungan gizinya, konsentrat dibagi dua golongan yaitu sebagai

sumber energi dan sebagai sumber protein. Konsentrat sebagai sumber energi

apabila kandungan protein dibawah 18%. Contohnya: dedak, jagung, empok, polar

dll. Konsentrat sebagai sumber protein apabila kandungan protein lebih dari 18%.



Contohnya: tepung kedelai, tepung biji kapuk, tepung bunga matahari, bungkil

wijen, bungkil kedelai dll.

Pada penelitian ini dilakukan dengan mencampurkan konsentrat dan hijauan

sebagai PL dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nutrien ternak. Sesuai

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

konsentrat yang berkualitas dan mempunyai palatabilitas tinggi, berfungsi sebagai

suplemen bagi hijauan yang merupakan sumber serat sehingga ternak dapat

mencapai produksi maksimal. Pemberian konsentrat dapat dicampur sekaligus

dengan hijauan sebagai pakan lengkap (Orskov, 1998).

4.2. Kondisi fisik PL

Hasil pengamatan secara fisik terhadap PL pada penelitian ini dilakukan

sebelum dan sesudah disimpan selama 30 hari meliputi warna, tekstur, bau dan ada

atau tidaknya jamur dari penelitian ini disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil pengamatan kondisi fisik PL
 Proses Penyimpanan Selama 30 Hari

Sebelum SesudahPrlkn

Warna Tekstur Warna Tekstur Bau Ada/Tidaknya
jamur

P1 Hijau segar Segar Hijau pucat Lunak Kurang asam Sedikit

P2 Hijau layu Agak basah Hijau pucat Lunak Asam tajam Sangat sedikit

P3 Hijau layu Agak kering Hijau pucat Lunak Asam Tidak ada

P4 Hijau kering Kering Hijau pucat Lunak Kurang asam Tidak ada

Pada prinsipnya pembuatan PL dalam penelitian ini yaitu dengan perlakuan

perbedaan tingkat kadar air hijauan dengan lama inkubasi 30 hari melalui proses

ensilase atau fermentasi. Pada penelitian ini dihasilkan PL terfermentasi yaitu:

memiliki warna hijau pucat, tekstur lunak, bau asam dan tidak berjamur. Hal ini

sesuai dengan pernyataan Church (1991) yang menyatakan bahwa silase yang baik



adalah tidak berwarna coklat atau hitam, berbau asam, tidak berjamur, tidak

berlendir, tekstur seperti aslinya.

Pada Tabel 4 bau yang kurang asam ditunjukkan pada P1 dimana tingkat

kadar air dapat mempengaruhi kualitas pada PL. Coblentz (2003) menyatakan

bahwa proses ensilase pada kadar air lebih dari 70% menyebabkan effluent silase

sehingga menjadikan silase yang tidak disukai ternak karena kurang masam dan

mempunyai kosentrasi asam butirat dan N amonia yang tinggi.

Pada uji kondisi fisik ini adanya sedikit jamur pada PL disebabkan karena

kondisi hijauan masih kaku sehingga menimbulkan celah-celah dalam silo yang

menyebabkan adanya sisa oksigen terperangkap yang dapat dimanfaatkan untuk

pertumbuhan jamur. Pada perlakuan P1 dan P2 terlihat jamur yang lebih banyak

dibandingkan dengan  perlakuan P3 dan P4. Hal ini sesuai dengan pendapat

Coblentz (2003) yang menyatakan bahwa populasi yeast dan jamur akan meningkat

apabila terdapat udara (oksigen) masuk kedalam silo yang menyebabkan panas

akibat proses respirasi sel tanaman. Apabila dibandingkan tiap perlakuan, maka

kondisi fisik dari masing-masing perlakuan setelah disimpan selama 30 hari relatif

sama, akan tetapi yang membedakannya adalah tajam tidaknya bau asam dan banyak

dan tidaknya jamur yang terlihat pada PL.

4.3. Kandungan Nutrien PL Yang Telah Disimpan Selama 30 Hari

Kandungan nutrien PL dianalisis di Labolatorium Nutrisi Makanan Ternak

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang yang disajikan pada Tabel 5.



Tabel 5. Hasil analisa PL yang telah disimpan selama 30 hari
Kandungan nutrien

Sebelum SesudahPerlakuan
BK (%) BO (%) PK (%) BK (%) BO (%) PK (%)

P1 53.99 85.53 13.98 36,53a 82,28 12,06a

P2 59.13 84.53 13.04 47,50b 83,28  13,00ab

P3 71.39 84.58 12.93 59,11c 83,22 13,12b

P4 82.06 84.51 12.93 70,14d 83,35 13,12b

Keterangan:
a-d Superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang

sangat nyata (P<0.01).

Tabel 5 menunjukkan tiap perlakuan berpengaruh sangat nyata terhadap

kandungan BK dan PK. Kandungan BK dan PK terjadi kenaikan pada tiap perlakuan

dari P1 sampai P4.

Hasil perlakuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kadar air

yang rendah pada hijauan menyebabkan kandungan BK meningkat dan berpengaruh

sangat nyata pada tiap perlakuannya yang ditunjukkan pada Tabel 5. 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.

Pada rataan nilai kandungan BO tiap perlakuan yang ditunjukkan pada Tabel

5 tidak memberikan perbedaan yang nyata pada tiap perlakuan tingkat kadar air,

akan tetapi hasil analisis yang disajikan pada tabel diatas menunjukkan kandungan

PK memberikan pengaruh yang sangat nyata pada P3. Hal ini 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 mengkonsumsi protein, karbohidrat, dan Lactid acid sebagai



sumber energi dan mengeluarkan asam butirat yang dapat menyebabkan penurunan

nutrien dan pembusukan selama proses fermentasi.

4.4. Penurunan kandungan nutrisi PL sesudah proses fermentasi

Dari hasil proses penyimpanan sebelum dan sesudah inkubasi selama 30 hari,

didapatkan hasil penurunan tingkat kandungan kadar nutrien PL. Penurunan

kandungan nutrien disajikan dalam persentase pada Tabel 6.

Tabel 6. Persentase penurunan kandungan nutrien PL pada perlakuan.

Keterangan:
a-b Superskip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya perbedaan yang

sangat nyata (P<0.01).

Penurunan kandungan nutrien merupakan konsekuensi yang harus diterima

dalam proses fermentasi. Hal ini disebabkan karena adanya proses respirasi oleh sel

tanaman pada awal inkubasi dan perombakan yang dilakukan oleh mikroorganisme

untuk tumbuh dan perkembangannya. Untuk itu perlu adanya pengukuran untuk

meneliti berapa besar penurunan yang terjadi selama proses fermentasi.

Berdasarkan Tabel 6 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

Penurunan kandungan kadar nutrienPerlakuan
BK(%) BO(%) PK(%)

P1
P2
P3
P4

17,46b

11,63a

12,28a

11,92a

16,12
10,43
11,18
10,93

3,15b

1,53a

1,48a

1,41a



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 6 menunjukkan adanya perbedaan yang sangat nyata pada P1 terhadap

penurunan BK. Persentase penurunan yang paling tinggi terjadi pada P1 yaitu

17,46%. Penurunan BK yang terendah terjadi pada P4 sebanyak 11,92%. Hal ini

menunjukkan semakin rendah tingkat kadar air dalam bahan akan dapat

mempertahankan kandungan BK dalam bahan selama proses fermentasi. Pada P1

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.

Perombakan BO terjadi pada saat setelah disimpan selama 30 hari melalui

proses fermentasi. Berdasarkan Tabel 6 persentase penurunan BO tidak

menunjukkan perbedaan yang nyata. Penurunan yang tertinggi terjadi pada P1

sebesar 16,12% dan yang terendah terjadi pada P4 sebesar 10,93%. Hasil penelitian

ini menunjukkan walaupun tidak adanya perbedaan yang nyata akan tetapi tingkat

kadar air yang tinggi menyebabkan penurunan BO yang lebih tinggi. Sesuai dengan



pendapat Takano (1972) penurunan bahan organik yang tinggi dikarenakan adanya

perombakan zat-zat makanan, salah satunya yaitu pemanfaatan bahan organik

berupa karbohidrat terlarut dari bahan baku untuk kelangsungan hidup bakteri asam

laktat selama ensilase. Kandungan air yang tinggi menyebabkan kehilangan banyak

kandungan BO selama proses fermentasi. Menurut pendapat Syamsu (2007) bahwa

karbohidrat terlarut merupakan substrat untuk berlangsungnya proses fermentasi

dalam silo. ketersediaan karbohidrat terlarut dalam bahan pakan akan meningkatkan

populasi mikroorganisme penghasil asam laktat atau lactid acid. Bersaman dengan

meningkatnya jumlah mikroorganisme penghasil lactid acid menyebabkan terjadi

penurunan kandungan BO karena semakin banyak karbohidrat terlarut dalam bahan

yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme dan tingginya karbohidrat terlarut dalam

bahan dipengaruhi oleh umur tanaman. Umur tanaman yang masih muda akan

memiliki kandungan air dan karbohidrat terlarut yang tinggi sehingga sangat

mendukung terjadinya pencucian nutrien yang lebih besar dalam proses fermentasi

yang terjadi dalam silo.

Pada Tabel 6 menunjukkan penurunan persentase PK yang menunjukkan

perbedaaan yang sangat nyata pada tiap perlakuan. Penurunan PK terbesar terjadi

pada P1 sebesar 3,15% dengan tingkat kadar air segar. Sedangkan pada penurunan

terendah terjadi pada P4 sebesar 1,41%. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya

aktifitas bakteri proteolisis yang memecah protein dalam pakan menjadi amonia,

amina dan asam organik. Sesuai dengan pendapat Wallace dan Chesson (1995)

bahwa, Clostridia proteolitik akan menfermentasi asam amino yang merupakan

penyusun protein menjadi amonia, amina dan asam organik yang mudah menguap.



Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kandungan air dalam bahan

berpengaruh terhadap kandungan nutrien pakan. Tabel 6 menunjukkan tingkat kadar

air hijauan yang rendah dapat meminimalisir tingkat kerusakan bahan tersebut.

Anonimus (2008c) menyatakan bahwa tingkat kandungan air yang optimum dalam

bahan kurang lebih 55 - 65% dalam proses ensilase akan dapat memudahkan proses

fermentasi dan membantu menghilangkan oksigen selama proses pengemasan

sehingga degradasi kandungan nutrien dalam bahan dapat ditekan. Menurut Suparjo

(2008) tingginya konsentrasi asam butirat dan N-amonia mengakibatkan degradasi

protein, pembentukan toksin dan kehilangan bahan kering serta energi.

Penyimpanan PL yang dilakukan dengan jalan fermentasi ini dapat dilihat

dari berbagai aspek kondisi fisik dan perubahan kandungan nutrisinya, dalam hal ini

PL selama proses penyimpanan belum menunjukkan tanda terjadi kerusakan. Besar

kecilnya kerusakan pakan dipengaruhi aktifitas mikroorganisme selama proses

fermentasi dan penyimpanan yang dapat mendegradasi kandungan nutrien dalam

pakan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

 Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fermentasi pakan

lengkap (PL) dengan campuran antara konsentrat dan rumput gajah dengan tingkat

kadar air 60% dengan lama fermentasi 30 hari menunjukkan hasil terbaik. Perlakuan

fermentasi PL menunjukkan hasil yang paling efisien pada tingkat kadar air 60%

berdasarkan kodisi fisik keasaman tajam dan tingkat penurunan kandungan nutrien

(BK=11,63%; BO=10,56%; PK=1,64%) yang rendah dalam proses fermentasi

selama 30 hari

5.2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, apabila PL yang merupakan campuran dari

konsentrat dan hijauan berupa rumput gajah maka kandungan air pada hijauan

tersebut yang paling tinggi adalah 60% dan untuk tetap bisa disimpan ditambahkan

molases sebanyak 3% dari berat hijauan.
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