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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia dewasa ini 

semakin dikembangkan, sehingga hasil dan limbahnya 

semakin meningkat. Salah satu limbah dari perkebunan kelapa 

sawit yang dapat dijadikan sebagai hijauan pakan bagi ternak 

ruminansia adalah daun kelapa sawit. Daun kelapa sawit telah 

digunakan sebagai pakan hijauan untuk ternak ruminansia di 

Malaysia (Zahari,Hassan, Wong and Liang, 2003). Produksi 

daun kelapa sawit dilaporkan mencapai 103,6 kg bahan kering 

per hektar per hari (Hassan and Ishida, 1991), yang merupakan 

potensi untuk dimanfaatkan secara optimalguna menunjang 

kebutuhan pakan hijauan ruminansia. 

Salah satu upaya untuk menunjang peningkatan pasokan 

hijauan ternak ruminansia, telah ditemukan teknologi 

pengawetan bahan pakan ternak dalam bentuk silase. Hijauan 

segar yang diawetkan dalam suatu tempat kedap udara 

menghasilkan silase yang dapat disimpan hingga berbulan-

bulan atau bahkan bertahun-tahun dan dapat dikonsumsi oleh 

ternak pada saat dibutuhkan. Selain itu, silase merupakan 

pakan ternak ruminansia yang dapat dibuat dari berbagai 

macam jenis hijauan pakan limbah pertanian (Rukmana, 

2001). Pembuatan silasesudah banyak dilakukan di daerah 

empat musim tetapi belum banyak dilakukan di daerah tropis. 

Hal ini karena hijauan di daerah tropis memiliki kandungan air 

yang tinggi, karbohidrat terlarut air dan bakteri asam laktat 

yang rendah sehingga menghasilkan silase yang berkualitas 

rendah (Titterton and Pareeba, 1999). 
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Starter Lactobacillus plantarum merupakan salah satu 

aditif yang dapat menstimulasi proses fermentasi silase 

sehingga umum digunakan dalam ensilase. Selama kondisi 

anaerob, organisme ini dengan cepat mendominasi populasi 

mikroorganisme dan dalam waktu 48 jam mulai menghasilkan 

asam laktat dan asetat melalui Pathway Embden – Meyerhof. 

Lactobacillus plantarum merupakan salah satu Bakteri Asam 

Laktat (BAL) yang mampu mengubah karbohidrat sederhana 

menjadi asam laktat yang dibutuhkan untuk menurunkan pH 

pada proses ensilase. Lama inkubasi silase juga menjadi faktor 

yang menentukan kualitas silase, sebab BAL memerlukan 

waktu untuk menghasilkan asam laktat dengan jumlah yang 

sesuai untuk mengawetkan silase. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana 

pengaruh penambahan inokulan Lactobacillus plantarumserta 

lama waktu inkubasi terhadap kualitas fisik dan kimia silase 

daun kelapa sawit (Elaeis guineensis). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh penambahan inokulan Lactobacillus plantarumserta 

lama waktu inkubasi terhadap kualitas fisik dan kimia silase 

daun kelapa sawit (Elaeis guineensis). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai 

sumber informasi pemanfaatan daun kelapa sawit 

denganpengolahan silase sehingga dapat digunakan sebagai 
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pakan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ternak 

ruminansia. 

1.5 Kerangka Pikir 

Salah satu produk limbah padat perkebunan kelapa 

sawit yang belum banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

adalah pelepah daun kelapa sawit. Menurut Sutardi (1996), 

produksi kelapa sawit saat ini terkonsentrasi pada satu 

kawasan dalam jumlah yang berlimpah sehingga memiliki 

peluang yang besar sebagai pemasok bahan baku pakan.  Pada 

saat panen tandan buah segar 1 – 2 helai pelepah kelapa sawit 

dipotong dengan tujuan memperlancar penyerbukan dan 

mempermudah panen berikutnya. Jumlah pelepah daun kelapa 

sawit yang telah berproduksi dapat mencapai 40 – 50 pelepah 

daun/pohon/tahun dengan bobot pelepah daun sebesar 4,5 kg 

berat kering per pelepah. Setiap satu hektar kelapa sawit 

diperkirakan dapat menghasilkan 6400 – 7500 pelepah daun 

per tahun, sehingga di Sumatera Utara dengan luasan 

perkebunan kelapa sawit 2.400.000 ha akan dapat 

menghasilkan sekitar 48.900.000 – 55.000.000 ton berat 

kering pelepah per tahun. Bahan pakan ini dapat digunakan 

langsung sebagai pakan ruminansia. Namun bahan tesebut 

juga potensial untuk diawetkan sehingga dapat dengan mudah 

dikirimkan ke daerah-daerah yang mengalami kekurangan 

hijauan. 

Ensilase merupakan proses mempertahankan kesegaran 

bahan pakan dengankandungan bahan kering 30-35% dengan 

cara disimpan dalam silo atau didalam tanah atau tempat lain 

yang prinsipnya pada kondisi anaerob agar mikroorganisme 

dapat melakukan reaksi fermentasi (Simanihuruk dkk., 2008). 

Keberhasilan proses ensilase salah satunya dipengaruhi oleh 

lama waktu inkubasi yang diperlukan untuk mencapai pH 
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yang rendah (3,8 – 4,2) atau biasa disebut dengan titik kritis 

(Lamid dkk., 2012). Semakin cepat waktu yang dibutuhkan 

untuk mencapai titik kritis maka kerusakan nutrisi akibat 

bakteri pembusuk dapat ditekan. Sehingga, penambahan aditif 

perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari silase.  

Lactobacillus plantarum merupakan salah satu 

mikroorganisme yang biasa digunakan sebagai aditif silase dan 

termasuk dalam kategori aditif stimulan fermentasi. Aditif 

stimulan akan membantu proses fermentasi dan pertumbuhan 

bakteri asam laktat lebih cepat sehingga dapat memproduksi 

asam laktat lebih cepat juga, sehingga kondisi asam cepat 

tercapai (Mc Donald, Henderson and  Heron,1991).  

Selama proses ensilase akan terjadi perubahan 

kandungan nutrien pada hijauan. Menurut Rif’an (2009) 

perubahan yang terjadi disebabkan karena pemanfaatan 

glukosa yang merupakan fraksi dari bahan organik dan bahan 

kering oleh mikroorganisme menjadi asam laktat, etanol, dan 

CO2. Semakin lama Lactobacillus plantarummemproduksi 

asam laktat untuk mencapai titik kritis, maka aktivitas bakteri 

akan terus berlangsung, sehingga perubahan kandungan 

nutrien akan semakin besar. 

 

1.6 Hipotesis 

Penambahan inokulan Lactobacillus plantarumdan lama 

inkubasi berpengaruh terhadap kualitas fisik dan nutrisi silase 

daun kelapa sawit. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sawit 

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) 

merupakan salah satu komoditi tanaman perkebunanyang 

penting di Indonesia. Menurut Sunarko  (2009), berdasarkan 

klasifikasi tumbuhan kelapa sawit berasal dari famili 

Araceae.Tanaman ini termasuk ke dalam tumbuhan monokotil 

yang tidak memiliki akar tunggang. Fungsi sistem akar yang 

paling nyata adalah untuk mendukung tanaman agar dapat 

berdiri kokoh dalam tanah. Selain itu, sistem akar membantu 

tanaman dalam pengambilan zat hara di tanah. Akar pada 

tanaman kelapa sawit berupa akar serabut yang tersusun dari 

akar primer, akar sekunder, dan akar tertier. Akar yang 

memiliki kemampuan paling efektif dalam pengambilan hara 

dan air dari dalam tanah adalah akar tersier. Pemeliharaan akar 

tanaman seperti kecukupan air dan hara dalam tanah akan 

meningkatkan kapasitas absorbsi tanaman. Batang pada 

tanaman kelapa sawit tidak bercabang dan dibungkus oleh 

pelepah daun. Pertumbuhan awal batang setelah fase muda 

(seedling) membentuk batang yang melebar tanpa terjadi 

pemanjangan internodia. 

Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 

2.310.690,40 hektar pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 

2013). Daun kelapa sawit, merupakan salah satu produk kebun 

kelapa sawit yang tersedia setiap dilakukan pemangkasan buah 

dan diduga berpotensi sebagai pakan ternak. Produksi daun 

kelapa sawit dilaporkan mencapai 103,6 kg bahan kering per 

hektar perhari (Hassan and Ishida, 1991). Daun kelapa sawit 

adalah salah satu limbah perkebunan yang melimpah. Hampir 
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semua daun yang dipangkas dibuang dilahan perkebunan. 

Daun kelapa sawit memiliki potensi yang sangat besar untuk 

digunakan sebagai sumber hijauan ternak ruminansia. Banyak 

penelitian yang dilakukan oleh Malaysian Agriculture 

Research and Development Institute (MARDI), tentang 

pemanfaatan daun kelapa sawit untuk pakan ternak, baik 

dalam bentuk segar maupun yang diproses dalam bentuk pelet 

atau silase (Hassan, Ishida, Shukri and Tajuddin, 1995). Zahari 

et al. (2003) melaporkan bahwa tingkat penggunaan yang 

optimal dari kandungan daun kelapa sawit dalam ransum 

berdasarkan bahan kering adalah 50 % untuk sapi potong, dan 

30 % untuk sapi perah, kambing, dan domba. Kandungan 

nutrisi daun kelapa sawit disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Komposisi Kimia Daun Kelapa Sawit 

Sumber  

Komposisi Bahan Kering (%)  

PK SK  NDF  ADF  LK  Abu  BETN  ME 

(MJ/kg)  

Ishida 

dan Abu 

Hassan 

(1992)  

4.2  -  69.5  50.9  2.0  4.7  22.3  -  

Abu 

Hassan 

dan 

Ishida 

(1991)  

4.7  38.5  78.7  55.6  2.1  3.2  -  5.65  

Yulianto 

(2010) 

14.1 21.5 - - 4.4 13.4 46.59 - 
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Pelepah kelapa sawit termasuk kategori limbah basah 

(wet by-products) karena masih mengandung kadar air sekitar 

75%, sehingga dapat rusak dengan cepat apabila tidak segera 

diproses (Simanihuruk dkk., 2008).Ishida dan Aliman dan 

Bejo (1996) menyatakan kandungan zat nutrisi yang terdapat 

pada pelepah kelapa sawit seperti; bahan organik sebesar 

16,6%, serat deterjen netral sebesar 78,7% dan serat deterjen 

asam sebesar 55,6% relatif sebanding dengan zat nutrisi 

rumput, meskipun kandungan protein kasar pelepah kelapa 

sawit (3,44%) lebih rendah dibandingkan dengan protein kasar 

rumput (7 – 14%).  

 

2.2 Silase  

Silase adalah pakan produk fermentasi hijauan, hasil 

samping pertanian dan agroindustri dengan kadar air tinggi 

yang diawetkan dengan menggunakan asam, baik yang 

sengaja ditambahkan maupun secara alami dihasilkan bahan 

selama peyimpanan dalam kondisi anaerob (Moran, 2005). 

Proses kimiawi atau fermentasi yang terjadi selama 

penyimpanan silase disebut ensilase, sedangkan tempatnya 

disebut silo (McDonald et al. 1991). Tujuan utama pembuatan 

silase adalah untuk mengawetkan dan mengurangi kehilangan 

zat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa 

mendatang (Jones,Heinrichs, Roth and Issler, 2004). Memacu 

terciptanya kondisi anaerob dan asam dalam waktu singkat 

merupakan prinsip dasar pembuatan silase. Menurut Coblentz 

(2003) ada tiga hal penting agar diperoleh kondisi tersebut 

yaitu menghilangkan udara dengan cepat, menghasilkan asam 

laktat yang membantu menurunkan pH, mencegah masuknya 

oksigen ke dalam silo dan menghambat pertumbuhan jamur 
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selama penyimpanan. Pembuatan silase tidak tergantung 

dengan musim. 

Menurut Coblentz (2003), ada 2 cara pembuatan silase 

yaitu secara kimia dan biologis. Cara kimia dilakukan dengan 

penambahan asam sebagai pengawet seperti asam format, 

asam propionat, asam klorida dan asam sulfat. Penambahan 

tersebut dibutuhkan agar pH silase dapat turun dengan segera 

(4,2), sehingga keadaan ini akan menghambat proses respirasi, 

proteolisis dan mencegah aktifnya bakteri Clostridia. 

Sedangkan menurut Bolsen, Asbell and Wilkinson  (2000), 

secara biologis dengan menfermentasi bahan sampai terbentuk 

asam sehingga menurunkan pH silase. Asam yang terbentuk 

selama proses tersebut antara lain adalah asam laktat, asam 

asetat dan asam butirat serta beberapa senyawa lain seperti 

etanol, karbondioksida, gas metan, karbon monoksida nitrit 

(NO) dan panas. 

Secara umum kualitas silase dipengaruhi oleh tingkat 

kematangan hijauan, kadar air, ukuran partikel bahan, 

penyimpanan pada saat ensilase dan pemakaian aditif 

(Schroeder, 2004). Lebih lanjut dijelaskan faktor lainnya yang 

mempengaruhi kualitas silase yaitu: 1) karakteristik bahan 

meliputi; kandungan bahan kering, kapasitas penyangga, 

struktur fisik dan varietas), 2 tata laksana pembuatan silase 

yaitu; ukuran partikel, kecepatan pengisian silo, kepadatan 

pengepakan, dan penyegelan silo dan 3) keadaan iklim: suhu 

dan kelembaban (Sapienza dan Bolsen, 1993). 

 

2.2.1 Fase Ensilase  

Proses ensilasi dalam silo kedap udara terbagi dalam 4 

tahap, yaitu (1) tahap I-fase aerob, (2) tahap II-fase 
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fermentasi, (3) tahap III-fase stabil dan (4) tahap IV-fase 

pemanenan (Weinberg and Muck, 1996) : 

a. Tahap I – Fase aerobik 

Tahap ini pada umumnya hanya memerlukan waktu 

beberapa jam saja, fase aerobik terjadi karena keberadaan 

oksigen di sela-sela partikel tanaman. Jumlah oksigen yang 

ada akan berkurang seiring dengan terjadinya proses respirasi 

pada material tanaman serta pertumbuhan mikroorganisme 

aerobik dan fakultatif aerobik, seperti khamir dan 

enterobakteria. Selanjutnya, enzim pada tanaman seperti 

protease dan carbohydrase akan teraktivasi, sehingga kondisi 

pH pada tumpukan hijauan segar tetap dalam batas normal (pH 

6.5-6,0). 

b. Tahap II – Fase fermentasi 

Tahap ini dimulai ketika kondisi pada tumpukan silase 

menjadi anaerob, kondisi tersebut akan berlanjut hingga 

beberapa minggu, tergantung pada jenis dan kandungan 

hijauan yang digunakan serta kondisi proses ensilasi. Jika 

proses fermentasi berlangsung dengan sempurna, bakteri asam 

laktat (BAL) akan berkembang dan menjadi dominan, pH pada 

material silase akan turun hingga 3.8-5.0 karena adanya 

produksi asam laktat dan asam-asam lainnya. 

c. Tahap III – Fase stabil 

Tahap ini akan berlangsung selama oksigen dari luar 

tidak masuk ke dalam silo. Sebagian besar jumlah 
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mikroorganisme yang berkembang pada fase fermentasi akan 

berkurang secara perlahan. Beberapa jenis mikroorganisme 

toleran asam dapat bertahan dalam kondisi stasioner (inactive). 

Pada fase ini, mikroorganisme lainnya seperti clostridia dan 

bacilli bertahan dengan menghasilkan spora. Hanya beberapa 

jenis mikroorganisme penghasil enzim protease dan 

carbohydrase toleran asam serta beberapa mikroorganisme 

khusus, seperti Lactobacillus buchneri yang dapat tetap aktif 

pada level rendah. 

d. Tahap IV – Fase pemanenan (feed-out/aerobic spoilage) 

Fase ini dimulai segera setelah silo dibuka dan silase 

terkena udara luar. Hal tersebut tidak terhindarkan, bahkan 

dapat dimulai terlalu awal jika penutup silase rusak sehingga 

terjadi kebocoran. Jika fase ini berlangsung terlalu lama, maka 

silase akan mengalami deteriorasi atau penurunan kualitas 

silase akibat terjadinya degradasi asam organik yang ada oleh 

khamir dan bakteri asam asetat. Proses tersebut akan 

menaikkan pH pada tumpukan silase dan selanjutya akan 

berlangsung tahap spoilage ke-2 yang mengakibatkan 

terjadinya kenaikan suhu, dan peningkatan aktivitas 

mikroorganisme kontaminan, seperti bacilli, moulds dan 

enterobacteria. 

Pengontrolan dan optimalisasi pada setiap tahapan 

ensilasi diperlukan untuk menghindari terjadinya kegagalan 

dalam proses pembuatan silase. Pada tahap I, dibutuhkan 

teknik filling material hijauan yang baik kedalam silo, 

sehingga dapat meminimalisir jumlah oksigen yang ada di 

antara partikel tanaman. Teknik pemanenan tanaman yang 
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dikombinasikan dengan teknik filling yang baik diharapkan 

dapat meminimalisir hilangnya karbohidat terlarut akibat 

respirasi aerob ketika hijauan berada di luar maupun di dalam 

silo, sehingga terdapat lebih banyak gula sederhana yang 

tersisa untuk proses fermentasi asam laktat pada tahap II. 

Proses ensilasi tidak dapat dikontrol secara aktif ketika telah 

masuk pada tahap II dan III. Pada tahap IV, diperlukan silo 

yang benar-benar kedap udara untuk meminimalisir 

kontaminasi aerob selama penyimpanan. Segera setelah silo 

dibuka, silase harus diberikan kepada ternak hingga habis 

(Honig and Woolford, 1980). 

Proses fermentasi silase yang kurang baik dapat 

menyebabkan mikroorganisme perusak seperti Clostridia 

berkembang. Ciri-ciri fermentasi berjalan kurang baik yakni 

tingginya kadar asam butirat, pH, kadar amonia dan amino, 

sedangkan ciri-ciri proses fermentasi yang sempurna yakni pH 

turun dengan cepat, tidak adanya bakteri Clostridia serta kadar 

amonia rendah (Elferink and Driehuis, 2000).  

 

2.2.2 Kualitas Silase  

Kualitas silase yang dihasilkan akan dipengaruhi oleh 

tiga faktor dalam pembuatan silase antara lain: hijauan yang 

digunakan, zat aditif (aditif digunakan untuk meningkatkan 

kadar protein dan karbohidrat pada material pakan) dan kadar 

air di dalam hijauan tersebut karena kadar air yang tinggi 

mendorong pertumbuhan jamur dan menghasilkan asam 

butirat, sedangkan kadar air yang rendah menyebabkan suhu di 

dalam silo lebih tinggi sehingga mempunyai resiko yang tinggi 

terhadap terjadinya kebakaran (Pioner Development 

Foundation, 1991). Keberadaan dan keadaan BAL alami yang 
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cukup baik dalam proses ensilase serta penambahan aditif 

silase berupa BAL atau bahan yang mengandung sumber gula 

dan bahan kering yang sesuai dapat menghasilkan silase 

berkualitas baik (McDonald et al., 1991). Proses pelayuan dan 

penambahan bahan lain yang mengandung gula dapat 

menghasilkan silase berkualitas baik. Hal itu perlu dilakukan 

terutama pada hijauan tropis yang memiliki karbohidrat 

terlarut air dalam jumlah sedikit (Titterton and Pareeba, 1999).  

Menurut Ohmomo,Tanaka, Kitamoto and Cai(2002) 

bahwa silase yang berkualitas baik memiliki kandungan bahan 

kering berkisar antara 35-40%, cukup mengandung gula (lebih 

dari 2% bahan segar). Selain itu, silase yang dibuat juga harus 

kedap udara dan suhu penyimpanan yang sesuai untuk 

pertumbuhan bakteri asam laktat homofermentatif (McDonald 

et al., 1991). Keberhasilan pembuatan silase tergantung pada 

tiga faktor utama seperti: populasi bakteri asam laktat, sifat-

sifat fisik dan kimiawi bahan hijauan yang digunakan dan 

keadaan lingkungan.  

Menurut Ensminger, Oldfield, and Heineman (1990) 

karakteristik silase yang baik antara lain pH kurang dari 4,5 

serta berbau asam laktat atau campuran asam laktat dan asam 

asetat, warna tidak berubah dengan warna asalnya dan 

kehilangan nutrien dapat ditekan. Kadar air yang optimum 

untuk pembuatan silase antara 62-67%, karena kadar air diatas 

67% akan menghasilkan silase yang berlumpur dan busuk 

karena adanya asam butirat dan asam lain yang tidak 

diinginkan. Penurunan kadar air juga akan mengurangi 

perembesan cairan dalam silo, menurunkan tekanan pada 

dinding silo dan menurunkan aktivitas asam yang merusak 

dinding silo.Kriteria silase yang baik menurut Macaulay 

(2004) dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Karakteristik Produk Silase dengan Kualitas yang 

Berbeda 
Karakteristik Kualitas Silase 

Baik Sedang Jelek 

Warna  Hijau terang 

sampai kuning 

atauhijau 

kecokelatan 

Hijau 

kekuningan 

sampai hijau 

kecokelatan 

Hijau tua, 

hijau 

kebiruan, 

abu-abu, 

atau cokelat 

Bau Asam Agak tengik 

dan 

bau amonia 

Sangat 

tengik, bau 

amonia dan 

busuk 

Tekstur Kokoh dan lebih 

lembut dan sulit 

dipisahkan dari 

serat 

Bahan lebih 

lembutdan 

mudah 

dipisahkan 

dariserat 

Berlendir, 

jaringan 

lunak, 

mudah 

hancur, 

berjamur 

atau kering 

pH 3-4,8 <5,2 >5,2 

Asam laktat 

(% BK) 

3-14  Bervariasi Bervariasi 

Asam butirat 

(% BK) 

<0,2  0,2-0,5 >0,5 

N Amonia  

(% total N) 

<10 10-16 >16 

ADIN  

(% total N) 

<15 15-30 >30 

Sumber : Macaulay (2004) 
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McDonald (1991) menyatakan bahwa dalam proses 

ensilase terjadi kehilangan bahan kering sekitar 16,1%. Pada 

silase hijauan, sejak terbentuknya larutan yang terdiri atas 

komponen yang mempunyai daya cerna tinggi seperti 

karbohidrat larut air, asam organik, mineral dan komponen 

protein terlarut akan cenderung meningkatkan komponen 

dinding sel yang mempunyai nutrien kurang dalam silase. 

Gauthier (2002) menyatakan bahwa asam organik dapat 

menghambat pertumbuhan bahkan dapat membunuh bakteri 

patogen seperti E. Coli dengan cara menurunkan pH dalam 

tubuh bakteri tersebut. 

 

2.3 Bakteri Asam Laktat  

Menurut Fardiaz (1992), sifat yang terpenting dari 

bakteri asam laktat adalah memiliki kemampuan untuk 

memfermentasi gula menjadi asam laktat. Berdasarkan tipe 

fermentasi, bakteri asam laktat terbagi menjadi 

homofermentatif dan heterofermentatif. Kelompok 

homofermentatif menghasilkan asam laktat sebagai produk 

utama dari fermentasi gula, sedangkan kelompok 

heterofermentatif menghasilkan asam laktat dan senyawa lain 

yaitu CO₂, etanol, asetaldehid, diasetil.  

Menurut Smid dan Gorris (2007), bakteri asam laktat 

termasuk mikroorganisme yang aman jika ditambahkan dalam 

pangan karena bersifat tidak toksik dan tidak menghasilkan 

toksin. Bakteri ini secara luas didistribusikan pada susu, 

daging segar, sayuran dan produk-produk hasil olahan. Bakteri 

asam laktat juga disebut sebagai biopreservatif karena dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan mampu 

membawa dampak positif bagi kesehatan manusia. 
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Bakteriosin banyak diteliti karena berpotensi sebagai 

pengawet makanan alami dan dapat diaplikasikan di bidang 

farmasi. Beberapa jenis bakteriosin mempunyai spektrum yang 

luas dan mempunyai aktivitas menghambat terhadap 

pertumbuhan beberapa patogen makanan seperti Listeria 

monocytogenes dan S. aureus. Bakteri asam laktat 

didefinisikan sebagai bakteri pembentuk asam laktat dalam 

metabolisme karbohidrat (Frazier dan Westhoff, 1998). Satu 

atribut penting dari bakteri asam laktat adalah memiliki 

kemampuan memproduksi komponen antimikroba, berupa 

bakteriosin yang potensial menjadi biopreservatif 

menggantikan pengawet kimiawi pada bahan makanan untuk 

memperpanjang umur simpan produk. Kemampuan 

bakteriosin sebagai biopreservatif dicapai dengan efek 

penghambatan terhadap mikroorganisme patogen yang 

berbahaya (Savadogo et al., 2006). 

Lactobacillus plantarum merupakan salah satu jenis 

BAL (Bakteri Asam Laktat) homofermentatif dengan 

temperatur optimal lebih rendah dari 37 
o
C (Frazier dan 

Westhoff, 1998). Lactobacillus plantarum berbentuk batang 

dan tidak bergerak (non motil). Bakteri ini memiliki sifat 

katalase negatif, aerob atau fakultatif anaerob, cepat mencerna 

protein, tidak mereduksi nitrat, toleran terhadap asam dan 

mampu memproduksi asam laktat. Lactobacillus plantarum 

dalam media agar, membentuk koloni berukuran 2 – 3 mm, 

berwarna putih opaque, conveks dan dikenal sebagai bakteri 

pembentuk asam laktat  Lactobacillus plantarum mampu 

merombak senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih 

sederhana dengan hasil akhir yaitu asam laktat (Kuswanto dan 

Sudarmadji, 1988). 
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Asam laktat dapat menghasilkan pH yang rendah pada 

substrat sehingga menimbulkan suasana asam (Buckle et al., 

2007). Pertumbuhan Lactobacillus plantarum dapat 

menghambat kontaminasi mikrooganisme patogen dan 

penghasil racun karena memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan asam laktat dan menurunkan pH substrat. 

Lactobacillus plantarum juga mempunyai kemampuan 

menghasilkan bakteriosin yang berfungsi sebagai zat antibiotik 

(Jenie dan Rini, 1995). 

Bakteri Lactobacillus plantarum umumnya lebih tahan 

terhadap keadaan asam dan oleh karenanya menjadi lebih 

banyak terdapat pada tahapan terakhir dari fermentasi tipe 

asam laktat. Bakteri ini sering digunakan dalam fermentasi 

susu, sayuran, dan daging (sosis). Fermentasi dari 

Lactobacillus plantarum bersifat homofermentatif sehingga 

tidak menghasilkan gas. Bakteri Lactobacillus plantarum 

terutama berguna untuk pembentukan asam laktat, penghasil 

hidrogen peroksida tertinggi dibandingkan bakteri asam laktat 

lainnya dan juga menghasilkan bakteriosin yang merupakan 

senyawa protein yang bersifat bakterisidal (Ridwan dkk., 

2005).  

Lactobacillus plantarum adalah bakteri yang paling 

umum digunakan dalam inokulan silase. Selama kondisi 

anaerob, organisme ini dengan cepat mendominasi populasi 

mikroorganisme, dan dalam waktu 48 jam, mereka mulai 

menghasilkan asam laktat dan asetat. Sehingga dapat 

memungkinkan spesies ini untuk dimanfaatkan sebagai 

pretreatment biologi yang efektif untuk biomassa lignoselulosa 

(Anonimus, 2013). 

 

 



17 

 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai 

Agustus 2014 di dua lokasi berbeda. Pembuatan silase 

dilakukan di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang, sedangkan analisis bahan pakan dilakukan 

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian adalah : 

a. Bahan untuk pembuatan silase : daun kelapa sawit yang 

merupakan bagian dari hasil dari pemotongan pelepah 

saat pemanenan tandan buah kelapa sawit dan inokulum 

Lactobacillus plantarum. 

b. Bahan untuk pengukuran pH : aquades, larutan buffer. 

c. Bahan untuk analisis proksimat : katalisator, 

H2SO4pekat, aquades, H2SO4 0,1N, NaOH 40%, 

indicator mix, dan NaOH 0,1N. 

3.2.2. Alat 

Peralatan yang digunakan pada penelitian antara lain : 

a. Peralatan pembuatan silase :chopper, plastik, tali, 

timbangan, dan vacuum. 

b. Peralatan untuk analisis BK, BO,PK, SK, dan LK : 

timbangan analitik, labu kjeldhal, cawan, erlenmeyer, 

beaker glass, destruktor, destilator, alat titrasi, oven dan 

tanur. 
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah 

percobaan faktorial dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Faktor pertama adalah level pemberian 

inokulan Lactobacillus plantarum (L) sebesar 0% (v/w); 0,2% 

(v/w); 0,4% (v/w) dan 0,6% (v/w) sedangkan faktor kedua 

adalah lama inkubasi yaitu tanpa inkubasi; 7 hari; 14 hari dan 

21 hari. Kombinasi perlakuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

L0I0  =  daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0%tanpa 

diinkubasi 

L0I1  =  daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0% 

dandiinkubasi 7 hari 

L0I2  =  daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0% 

dandiinkubasi 14 hari 

L0I3  =  daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 

0%dandiinkubasi 21 hari 

L1I0  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,2% 

(v/w)tanpa di inkubasi 

L1I1  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,2% 

(v/w)dan di inkubasi 7 hari 

L1I2  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,2% 

(v/w)dan diinkubasi 14 hari 

L1I3  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,2% 

(v/w) dan diinkubasi 21 hari 

L2I0  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,4% 

(v/w)tanpa diinkubasi 

L2I1  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,4% 

(v/w) dan diinkubasi 7 hari 

L2I2  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,4% 

(v/w) dan diinkubasi 14 hari 
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L2I3  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,4% 

(v/w) dan diinkubasi 21 hari 

L4I0  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,6% 

(v/w)tanpa di inkubasi 

L4I1  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,6% 

(v/w)dan dilakukan inkubasi 7 hari 

L4I2  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,6% 

(v/w) dan diinkubasi 14 hari 

L4I3  = daun kelapa sawit + Lactobacillus plantarum 0,6% 

(v/w)dan diinkubasi 21 hari 

Adapun tahapan pembuatan silase daun kelapa sawit adalah 

sebagai berikut : 

- Pelepah kelapa sawit dikupas secara manual untuk 

mendapatkan daunnya dan dihilangkan durinya  

- Daun kelapa sawit segar diangin-anginkan selama 1 

hari sehingga diperoleh kadar air pelepah kelapa sawit 

60 – 65% 

- Dicacah dengan chopper dengan panjang kurang lebih 

2-4 cm. 

- Cacahan pelepah segar disemprot secara merata 

dengan larutan inokulum  Lactobacillus plantarum 

sesuai dengan konsentrasinya 

- Daun kelapa sawit yang telah ditambah aditif 

kemudian dikemas dalam silo berbahan plastik 

polybag dengan berat hijauan pada tiap silo sebesar 2 

kg. Pengemasan dibantu dengan alat vacuum untuk 

menciptakan kondisi anaerob. 

- Diinkubasi dengan waktu yang telah ditentukan sesuai 

perlakuan. 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati pada penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Kualitas fisik (segar, bau, tekstur, warna, lendir, dan 

pH) pada Lampiran 1. 

2. Kandungan bahan kering (BK) dengan metode AOAC 

(1980) pada Lampiran 2. 

3. Kandungan bahan organik (BO) dengan metode AOAC 

(1980) pada Lampiran 3. 

4. Kandungan protein kasar (PK) dengan metode AOAC 

(1980) pada Lampiran 4. 

5. Kandungan serat kasar (SK) dengan metode AOAC 

(1980) pada Lampiran 5. 

6. Kandungan Bahan Ekstak Tanpa Nitrogen (BETN) 

dengan menggunakan rumus Hartadi, Reksohadiprojo 

dan Tillman (2005) pada Lampiran 6. 

7. Persentase Total Digestible Nutien (TDN) dengan 

menggunakan rumus Hartadi, Reksohadiprojo dan 

Tillman (2005) pada Lampiran 7. 

 

3.5 Analisis Data 

Data dianalisis sesuai dengan rancangan yang 

digunakan yaitu percobaan faktorial dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis ragam dan bila berbeda nyata diuji 

Duncan’s (Steel dan Torrie, 1991). Adapun model 

matematikanya adalah: 

             
 
  (  )    (  )  
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Keterangan : 

Yijk  = Hasil pengamatan untuk faktor L level ke-i, 

faktor I level ke-j, pada ulangan ke-k 

µ = Rataan umum 

 i  = Pengaruh faktor L pada level ke-i 

 j  = Pengaruh faktor I pada lama ke-j 

(  )ij = Interaksi antara L dan I pada faktor L level ke-i, 

faktor I level ke-j 

Ɛ ijk = Galat percobaan untuk faktor L level ke-i, faktor 

I lama ke-j pada ulangan ke-k. 

 

3.6 Batasan Istilah 

Daun kelapa sawit : limbahhasil dari pemotongan pelepah 

yang kemudian diserut untuk 

menghilangkan tulang daun saat 

pemanenan tandan buah kelapa sawit. 

Silase :  pakan yang diawetkan yang diproses dari bahan 

berupa tanaman hijauan, limbah industri pertanian 

dan bahan baku alami lainnya dengan kadar air pada 

tingkat tertentu kemudian dimasukkan dalam 

sebuahtempat tertutup rapat kedap udara. 

Lactobacillus plantarum: bakteri asam laktat dari famili 

Lactobacilliceae dan genus 

Lactobacillus. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap Kualitas 

Fisik Silase Daun Kelapa Sawit 

 

Hasil pengamatan secara fisik silase daun kelapa sawit 

dengan penambahan starter Lactobacillus plantarum dan 

waktu inkubasi yang berbeda disajikan pada Tabel 3 berikut: 

Tabel 3. Kualitas fisik silase daun kelapa sawit dengan 

pemberian bakteri Lactobacillus plantarum dan 

lama inkubasi yang berbeda 

Variabel 
L. 

plantarum 

Inkubasi  

(I0) (I1) (I2)  (I3) 

Bau 

L0 Segar 
Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

L1 Segar 
Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

L2 Segar 
Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

L3 Segar 
Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Asam 

Tekstur 

L0 Keras Keras Keras Keras 

L1 Keras Keras Keras Keras 

L2 Keras Keras Keras Keras 

L3 Keras Keras Keras Keras 

Warna 

L0 Hijau  
Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Coklat 

muda 

L1 Hijau  
Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Coklat 

muda 

L2 Hijau  
Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Coklat 

muda 

L3 Hijau  
Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Coklat 

muda 
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Hasil uji kualitas fisik silase daun kelapa sawit secara 

umum masih dikategorikan kurang baik. Berdasarkan variabel 

bau, tekstur dan warna menunjukkan bahwa level 

Lactobacillus plantarum tidak berpengaruh terhadap kualitas 

fisik silase. Menurut LIPI (2009) indikator silase yang baik 

yaitu mempunyai tekstur segar, lembut tidak menggumpal, 

berwarna hijau kecoklatan,  tidak berbau (harum segar), tidak 

berjamur serta suhu pada waktu dibuka tidak panas (kurang 

dari 30
0
C).  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan menunjukan 

bahwa aroma silase beraroma segar pada inkubasi hari ke-0 

(I0).Aroma asam mulai muncul pada inkubasi hari ke-7 (I1) 

hari ke-14 (I2), dan pada hari ke-21 (I3).  Menurut Yusuf 

(2010) hal ini mengindikasikan bahwa silase yang dihasilkan 

baik dimana kriteria silase yang baik yaituwangi seperti buah-

buahan dan sedikit asam serta sangat wangi dan terdorong 

untuk mencicipinya. Aroma asam yang muncul dalam 

pembuatan silase ini diduga disebabkan adanya perkembangan 

inokulum. Menurut Zakariah (2012), produksi asam laktat 

yang dihasilkan dengan adanya penambahan inokulum akan 

sangat berbeda dengan tanpa pemberian inokulum. Jika proses 

silase berjalan sempurna maka inokulum sukses berkembang. 

Pada hari inkubasi ke-0 (I0) hingga hari ke-21 (I3) 

tekstur silase daun kelapa sawit masih terasa keras. Namun 

bentuk silase masih sama seperti potongan daun kelapa sawit 

saat masih segar. Pembuatan silase pada temperatur 27-35
0
 C, 

menghasilkan kualitas yang baik. Hal tersebut dapat diketahui 

secara organoleptik salah satunya yakni mempunyai tekstur 

hasil silase yang dihasilkan. Menurut Rif’an (2009) 

menyatakan bahwa tekstur silase yang seperti awal 
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pembuatannnya menunjukkan bahwa silase tergolong dalam 

kualitas baik. 

Warna sebelum dilakukan inkubasi masih berupa hijau 

segar seperti warna hijauan pada umumnya. Memasuki hari 

ke-7 (I1) hingga hari ke-21 (I3) warna silase berupa hijau 

kecoklatan. Temperatur yang optimum pada fermentasi 

hijauan yakni antara 26,7-37,8°C. Apabila temperatur pada 

saat inkubasi meningkat dan terjadi dalam waktu yang cukup 

lama, maka akan terjadi penurunan kecernaan protein, 

ketersediaan dari karbohidrat dan perubahan warna menjadi 

kecoklatan (Anonimus, 2008). Reksohadiprodjo, Suhartanto, 

Sasmitobudhi dan Soeyono  (1998) menambahkan bahwa 

perubahan warna yang terjadi pada tanaman yang mengalami 

proses ensilase disebabkan oleh proses respirasi aerobic yang 

berlangsung selama persediaan oksigen masih ada, sampai 

gula tanaman habis. Gula akan teroksidasi menjadi CO2 dan 

air, panas juga dihasilkan pada proses ini sehingga temperatur 

naik. 

Menurut Ensminger, Olfield and Heineman (1991) 

menyatakan bahwa warna coklat tembakau, coklat kehitaman, 

caramel (gula bakar) atau gosong menunjukan silase kelebihan 

panas. Bau asam yang dihasikan oleh silase disebabkan dalam 

proses pembuatan silase bakteri anaerob aktif bekerja 

menghasilkan asam organik. Proses ensilase terjadi apabila 

oksigen telah habis dipakai, pernapasan tanaman akan berhenti 

dan suasana menjadi anaerob. Keadaan demikian jamur tidak 

dapat tumbuh dan hanya bakteri anaerob saja yang masih aktif 

terutama bakteri pembentuk asam (Susetyo, Kismon dan 

Sowardi, 1969). 
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4.2 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap pH Silase 

Daun Kelapa Sawit 

 

Hasil analisis ragam memperlihatkan (Lampiran 11) 

bahwa perlakuan dosis inokulum ataupun lama inkubasi 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap penurunan pH 

silase daun sawit, dari hasil analisis ragam memperlihatkan 

juga bahwa terdapatnya interaksi yang sangat nyata antara 

kedua faktor perlakuan (P<0,01). Selanjutnya penurunan pH 

silase daun sawit akibat penambahan Lactobacillus plantarum 

dan lama inkubasi yang berbeda disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Nilai rata-rata pH silase daun kelapa sawit dengan 

pemberian bakteri Lactobacillus plantarum dan lama 

inkubasi yang berbeda 

Level L. 

plantarum 

Inkubasi Rata-

rata I0 I1 I2 I3 

L0 6,93
f 

5,80
bcd 

6,43
e 

5,97
cd 

6,28
s 

L1 6,97
f 

5,77
bcd 

6,10
d 

5,77
bcd 

6,15
s 

L2 6,87
f 

5,57
ab 

5,80
bcd 

5,63
abc 

5,97
r 

L3 6,73
ef 

5,47
ab 

5,37
a 

5,70
abc 

5,82
r 

Rata-rata 6,88
m 

5,65
k 

5,93
l 

5,77
k 

6,05 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

Hasil pengamatan menunjukkan semakin lama inkubasi, 

makakandungan pH silase yang dihasilkan cenderung 

menurun (Tabel 4). Hasil penelitian ini sesuai pendapat Muck 

(2002) yang menyatakan bahwa penurunan pH selama waktu 

fermentasi disebabkan karena kandungan karbohidrat terlarut 



27 

 

pada pakan tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga hal 

ini akan mendukung aktivitas dari bakteri asam laktat untuk 

menghasilkan asam-asam organik yang berguna untuk 

menurunkan pH dalam silo. Lingkungan silo yang didominasi 

bakteri asam laktat akan segera terpenuhi optimalisasi reaksi 

enzimatis dalam pembentukan asam laktat.  

Lama inkubasi dapat menjamin pertumbuhan jumlah 

populasi bakteri asam laktat, sepanjang kondisi pH masih 

memungkinkan untuk pertumbuhan mikroorganisme di dalam 

silo (Ohshima, Kimura, dan Yokota. 1997).Meningkatnya 

lama inkubasi dapat menjamin pertumbuhan jumlah populasi 

bakteri asam laktat, sepanjang kondisi pH masih 

memungkinkan untuk pertumbuhan mikroorganisme di dalam 

silo (Ohshima et al., 1997). Apabila kondisi pH di dalam silo 

kurang dari 4, aktivitas bakteri asam laktat mulai terhambat 

(Mc. Donald, 1991), sehingga proses pembentukan asam laktat 

menjadi stabil. 

Hasil penilaian menunjukkan bahwa semakin banyak 

level bakteri Lactobacillus plantarum yang digunakan maka 

pH silase menurun, namun masih di atas pH yang 

direkomendasikan Siregar (1996), yang mengkategorikan 

kualitas silase berdasarkan pH-nya, yaitu: 3,5-4,2 baik sekali; 

4,2-4,5 baik; 4,5-4,8 sedang dan lebih dari 4,8 adalah jelek. 

Crowder dan Chheda (1982) menyatakan bahwa tingginya 

nilai pH silase yang dibuat di daerah tropis dibandingkan 

dengan nilai pH silase yang dibuat di daerah temperate 

disebabkan oleh rumput tropis pada umumnya berbatang, serat 

kasarnya tinggi dan kandungan karbohidratnya rendah. Pada 

penelitian ini diduga bahwa endahnya karbohidrat terlarut 

bahan silase menjadi penyebab bahwa pH tidak dapat 

mencapai 4,8. 
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Menurut McDonald et al. (1991), dengan menjaga 

kondisi lingkungan tetap anaerob dan asam (pH sekitar 4), 

silase dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa 

kerusakan. Zakariah (2012) menambahkan hasil reaksi aerob 

yang terjadi pada fase awal fermentasi silase menghasilkan 

asam lemak volatile yang menjadikan pH turun. 

 

4.3 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap 

Kandungan Bahan Kering (BK) Silase Daun Kelapa 

Sawit 

 

Hasil analisis ragam memperlihatkan (Lampiran 12) 

bahwa perlakuan dosis inokulum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) tetapi lama inkubasi berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap peningkatan kandungan BK silase daun 

sawit, dari hasil analisis ragam juga memperlihatkan tidak 

terdapat interaksi antara kedua faktor perlakuan (P>0,05). 

Hasil rata-rata kandungan BK silase daun sawit akibat 

penambahan Lactobacillus plantarum dan lama inkubasi yang 

berbeda disajikan pada Tabel 5. 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa pemberian bakteri 

Lactobacillus plantarum menyebabkan kandungan BK silase 

daun sawit cenderung menurun Menurut Winarno et al. 

(1980), hal ini disebabkan karena makin tinggi dosis inokulum 

yang digunakan makin cepat pertumbuhan populasi bakteri 

Lactobacillus plantarumyang pada gilirannya dengan  

meningkatnya populasi bakteri yang akan mengakibatkan 

kehilangan sejumlah air yang terikat dalam daun sawit 

sehingga akan berakibat terhadap peningkatan bahan kering 

substrat. Berkurangnya air yang terikat dalam daun sawit ini 
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disebabkan air tersebut digunakan oleh bakteri Lactobacillus 

plantarumuntuk kebutuhan hidupnya selama fase pertumbuhan 

dan perkembangan sehingga pada fase tersebut akan terjadi 

proses evaporasi yang menyebabkan air pada substrat hilang. 

Penguapan air pada waktu proses pengolahan dan pengeringan 

dapat juga dijadikan indikator terhadap peningkatan bahan 

kering. Selain itu peningkatan bahan kering juga dipengaruhi 

pada proses penggilingan produk menjadi tepung  dimana 

pada saat proses tersebut berlaku, maka akan berakibat 

terhadap luas permukaan bahan atau produk akan meregang 

sehingga akan memungkinkan pengeluaran sejumlah air yang 

terikat dalam bahan pakan. 

 

Tabel 5. Nilai rata-rata kandungan BK (%) silase daun kelapa 

sawit dengan pemberian bakteri Lactobacillus 

plantarum dan lama inkubasi yang berbeda 

Level L. 

plantarum 

Inkubasi Rata-

rata I0 I1 I2 I3 

L0 47,53 46,01 46,68 47,41 46,91 

L1 46,74 46,63 45,76 48,24 46,84 

L2 46,32 46,82 45,68 46,40 46,31 

L3 45,52 47,40 45,72 47,77 46,60 

Rata-rata 46,53
ab 

46,72
ab 

45,96
a 

47,46
b 

46,66 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

Hanafi (2010) menyatakan bila kadar bahan kering 

materi yang digunakan kurang dari 25%, berakibat pada hasil 

silase yang terlalu asam dan silase akan kelihatan berair. 

Cairan dalam silase yang keluar selama proses fermentasi akan 
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mengakibatkan penurunan kandungan zat makanan didalam 

silase. Apabila materi mempunyai kadar bahan kering lebih 

dari 35% akan menghasilkan silase yang kurang sempurna, 

seperti tumbuhnya jamur sebagai akibat kurang sempurnanya 

pemadatan sehingga lebih memungkinkan pengikatan oksigen. 

Kandungan bahan kering yang berbeda diantara 

perlakuan menunjukkan adanya indikasi bertambahnya air 

yang diproduksi selama proses fermentasi sebagai akibat dari 

perombakan kandungan nutrien pada pakan komplit baik 

karena respirasi maupun aktivitas mikroorganisme. Mc Donald 

(1981) dan Folley et al, (1972) menyatakan bahwa air yang 

dihasilkan pada saat fermentasi dihasilkan sebagai akibat dari 

respirasi yang masih berjalan terus, karena pada tahap ini 

karbohidat sederhana akan diubah menjadi CO₂, H₂O dan 

panas. Penurunan bahan kering juga dipengaruhi oleh 

perubahan protein dan bahan organik karena keduanya masih 

termasuk dalam fraksi bahan kering. 

 

4.4 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap 

Kandungan Bahan Organik (BO) Silase Daun 

Kelapa Sawit 

 

Hasil analisis ragam memperlihatkan (Lampiran 13) 

bahwa perlakuan dosis inokulum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) tetapi lama inkubasi berpengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap penurunan kandungan BO silase daun sawit, 

dari hasil analisis ragam memperlihatkan juga tidak terdapat 

interaksi antara kedua faktor perlakuan (P>0,05). Rata-rata 

kandungan BO silase daun sawit akibat penambahan 
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Lactobacillus plantarum dan lama inkubasi yang berbeda 

disajikan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Nilai rata-rata kandungan BO (%) silase daun kelapa 

sawit dengan pemberian bakteri Lactobacillus 

plantarum dan lama inkubasi yang berbeda 

Level L. 

plantarum 

Inkubasi Rata-

rata I0 I1 I2 I3 

L0 80,27 78,06 77,59 79,00 79,62 

L1 79,52 77,16 77,87 79,47 77,58 

L2 79,14 77,17 78,26 78,40 77,94 

L3 79,54 77,93 78,04 77,75 78,66 

Rata-rata 79,62
b 

77,58
a 

77,94
a 

78,66
ab 

78,45 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). 

 

Hasil pengamatan yang disajikan pada Tabel 6 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai bahan organik silase daun 

sawit cenderung menurun dengan meningkatnya lama 

inkubasi. Penurunan ini disebabkan waktu yang digunakan 

dalam poses inkubasi semakin panjang maka proses  

perombakan zat makanan juga akan besar. Kusumawardana 

(2007) menyatakan penurunan bahan organik yang tinggi 

dikarenakan adanya perombakan zat-zat makanan, salah 

satunya yaitu pemanfaatan bahan organik berupa karbohidrat 

terlarut dari bahan baku untuk aktivitas BAL dalam 

menghasilkan asam-asam organik yang berguna untuk 

menurunkan pH selama ensilase 

Menurut Vizalindo (2008) kebutuhan bahan organik 

ternak ruminansia tidak jauh dari kebutuhan bahan kering 

ternak tersebut. Konsumsi bahan organik sejalan dengan 
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konsumsi bahan kering, karena sebagian bahan kering terdiri 

dari bahan organik, bahan organik bila diuraikan terdiri dari 

protein kasar, BETN dan lemak kasar. 

Secara umum diketahui bahwa asam laktat dalam 

ensilase dihasilkan dari komponen bahan organik terutama 

karbohidrat, sehingga meningkatnya pembentukan asam laktat 

dan turunnya pH merupakan indikasi pula bahwa banyak BO 

yang digunakan untuk ensilase yang selanjutnya merupakan 

penyebab kehilangan BO. Turunnya kandungan BO dalam 

silase utamanya berasal dari golongan karbohidrat, yaitu 

BETN dengan komponen penyusun utama pati dan gula yang 

digunakan oleh bakteri untuk menghasilkan asam laktat. 

Menurunnya kandungan BO ditandai dengan meningkatnya 

kandungan air dan serat kasar silase serta turunnya kandungan 

BETN silase. 

 

4.5 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap 

Kandungan Protein Kasar (PK) Silase Daun Kelapa 

Sawit 

 

Hasil analisis ragam memperlihatkan (Lampiran 14) 

bahwa perlakuan dosis inokulum ataupun lama inkubasi 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan PK 

silase daun sawit, dari hasil analisis ragam memperlihatkan 

juga bahwa terdapatnya interaksi yang sangat nyata antara 

kedua faktor perlakuan (P<0,01). Rata-rata kandungan PK 

silase daun sawit akibat penambahan Lactobacillus plantarum 

dan lama inkubasi yang berbeda disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7 dibawah menunjukkan rata-rata nilai kandungan 

protein kasar silase daun sawit pada level penambahan 
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Lactobacillus plantarum dari 0% (L0) mengalami kenaikan 

pada 0,2% (L1), tetapi mengalami penurunan pada 0,4% (L2) 

dan 0,6% (L3). 

 

Tabel 7. Nilai rata-rata kandungan PK (%) silase daun kelapa 

sawit dengan pemberian bakteri Lactobacillus 

plantarum dan lama inkubasi yang berbeda 

Level L. 

plantarum 

Inkubasi Rata-

rata I0 I1 I2 I3 

L0 10,37
bcd 

10,40
cd 

10,21
ab 

10,35
bc 

10,33
s 

L1 10,60
fg 

10,45
cdef 

10,62
g 

10,29
abc 

10,49
t
 

L2 10,58
efg 

10,43
cde 

10,16
a 

10,42
cde 

10,40
s 

L3 10,53
defg 

10,29
abc 

10,31
abc 

10,18
a 

10,33
s 

Rata-rata 10,52
m 

10,39
l 

10,33
kl 

10,31
k 

10,39 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan 

kandungan protein kasar menurun seiring meningkatnya 

kandungan bakteri Lactobacillus plantarum yang digunakan 

dalam pembuatan silase daun kelapa sawit.Hal ini didukung 

dengan penelitian dari Yani (2001), bahwa protein akan 

dirombak oleh mikroorganisme khususnya mikroorganisme 

proteolitik menjadi asam amino dan NH3 selama proses 

fermentasi sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan 

protein. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian 

Yang,  Jang, Liew and Du Preez. (1993) yang mengemukakan 

bahwa peningkatan jumlah inokulum akan menyebabkan 

peningkatan nilai protein karena berdampak positif terhadap 

produksi protein mikroorganisme.Semakin tinggi inokulum 
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yang digunakan menyebabkan semakain cepat pertumbuhan 

populasi bakteri Lactobacillus plantarumyang pada gilirannya 

akan berpengaruh terhadap produksi mikroorganisme sehingga 

akan meningkatkan kandungan nitrogen total secara 

proposional karena terdegradasinya serat kasar, demikian juga 

terjadinya perombakan karbohidrat menjadi energi yang 

diperlukan untuk proses pertumbuhan mikroorganisme 

tersebut (Griffin, et al.,1974). 

Anggorodi (1994) menyatakan bahwa Lactobacillus 

plantarum merupakan salah satu mikroorganisme yang 

mampu menghasilkan enzim protease yang akan merombak 

protein. Perombakan protein diubah menjadi polipeptida, 

selanjutnya menjadi peptida sederhana, kemudian peptida ini 

akan dirombak menjadi asam-asam amino. Asam-asam amino 

ini yang akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk 

memperbanyak diri. Jumlah koloni mikroorganisme yang 

merupakan sumber protein tunggal menjadi meningkat selama 

proses fermentasi. Proses tersebut secara tidak langsung dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar (Wuryantoro, 2000). 

Rata-rata nilai kandungan PK cenderung  penurunan 

seiring dengan meningkatnya lama fementasi yang digunakan 

dalam pembuatan silase daun kelapa sawit. Menurut Rif’an 

(2009) kandungan protein kasar (PK) selama fermentasi akan 

mengalami penurunan. Penyebab terjadinya penurunan ini 

adalah karena adanya aktivitas mikroorganisme dan larut 

dalam air (Muijs, 1983). Mikroorganisme yang menyebabkan 

penurunan kandungan PK adalah jenis bakteri proteolitik. 

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa pengaruh dosis 

inokulum bakteri Lactobacillus plantarum 0,4% dengan lama 

waktu inkubasi 14 hari merupakan kombinasi yang terbaik 
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terhadap penurunan nilai protein kasar silase daun kelapa 

sawit. 

 

4.6 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap 

Kandungan Serat Kasar (SK) Silase Daun Kelapa 

Sawit 

 

Hasil analisis ragam memperlihatkan (Lampiran 15) 

bahwa perlakuan dosis inokulum ataupun lama inkubasi 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap penurunan 

kandungan SK silase daun sawit, dari hasil analisis ragam juga 

memperlihatkan tidak terdapat interaksi antara kedua faktor 

perlakuan (P>0,05). Rata-rata kandungan SK silase daun sawit 

akibat penambahan Lactobacillus plantarum dan lama 

inkubasi yang berbeda disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8 menunjukkan nilai serat kasar silase daun 

kelapa sawit dimana kandungan serat kasar pada silase daun 

kelapa sawit pada  perlakuan pemberian Lactobacillus 

plantarum mengalami penurunan nilai serat kasar silase daun 

sawit. Penurunan ini disebabkan karena semakin lama 

fermentasi maka akan semakin lama pula bakteri yang terdapat 

pada ensilase untuk mendegradasi senyawa kompleks serat 

kasar diantaranya lignin secara optimal. Proses fermentasi 

merupakan  proses pemecahan bahan-bahan organik oleh 

bakteri asam laktat diantaranya Lactobacillus 

plantarumsehingga diperoleh bahan-bahan organik yang 

diinginkan (Soetanto, 2011).  
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Tabel 8. Nilai rata-rata kandungan SK (%) silase daun kelapa 

sawit dengan pemberian bakteri Lactobacillus 

plantarum dan lama inkubasi yang berbeda 

Level L. 

plantarum 

Inkubasi Rata-

rata I0 I1 I2 I3 

L0 19,80 20,44 22,50 20,51 20,81
b 

L1 19,90 19,33 20,56 20,45 20,06
a 

L2 19,95 19,03 20,63 20,56 20,04
a 

L3 20,42 19,99 20,56 19,74 20,17
a 

Rata-rata 20,02
k 

19,70
k 

21,06
l 

20,31
kl 

20,27 

Keterangan :  Superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01). 

 

Perbedaan pengaruh antar perlakuan disebabkan oleh 

adanya perbedaan tingkat kandungan bakteri yang 

ditambahkan dalam pembuatan silase. Penggunaan bakteri 

yang meningkat menyebabkan terjadinya penurunan 

kandungan serat kasar pada produk silase. Penurunan tersebut 

disebabkan oleh aktivitas mikroba khususnya kelompok 

bakteri penghasil asam yang akan menyerap karbohidrat dan 

menghasilkan asam asetat sebagai hasil akhirnya. Diana 

(2004) melaporkan bahwa penggunaan berbagai aditif sebagai 

sumber energi mempercepat proses pemecahan komponen 

serat. Kelompok bakteri Lactobacillus dalam proses 

fermentasi akan menghasilkan sejumlah besar enzim mencerna 

serat kasar seperti selulase. Keuntungan kelompok bakteri ini 

dalam mencerna serat kasar adalah karena bakteri tidak 

menghasilkan serat kasar dalam aktivitasnya, sehingga lebih 

efektif dalam menurunkan serat kasar dari pada ragi dan 

jamur. 
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Pada proses fermentasi peristiwa yang terjadi adalah 

suatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. 

Perubahan kimia oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tersebut meliputi perubahan molekul-molekul 

kompleks atau senyawa-senyawa organik seperti protein, 

karbohidrat dan lemak menjadi molekul sederhana dan mudah 

dicerna (Setiawan, 2001). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tillman, dkk (1998) yang melaporkan bahwa serat kasar dari 

suatu bahan pakanmerupakan komponen kimia yang besar 

pengaruhnya terhadap kecernaan.Serat kasar yang tinggi 

biasanya diikuti dengan kandungan lignin yangtinggi sehingga 

dapat menurunkan kecernaan.  

Tabel 8 menunjukkan bahwa semakin tinggi inokulum 

yang digunakan maka akan semakin rendah kandungan serat 

kasarnya walaupun kemudian meningkat tetapi secara statistik 

antar perlakuan L1, L2, dan L3tidak berbeda nyata. Penurunan 

serat kasar disebabkan adanya panas fermentasi dan pH rendah 

dari asam organik menyebabkan komponen-komponen 

karbohidrat dari serat kasar mengalami hidrolisis/penguraian 

dan banyak yang terlarut. Hernaman (2007), menyatakan 

bahwa rendahnya pH akan meningkatkan kecepatan hidrolisis 

secara kimiawi beberapa polisakarida, seperti hemiselulosa 

yang pada gilirannya akan menurunkan kandungan serat. 

Penurunan kadar serat kasar pada perlakuan ini 

disebabkan karena enzim yang dihasilkan oleh bakteri 

Lactobacillus plantarummampu memecah selulosa selama 

proses fermentasi menjadi glukosa. Enzim selulosa merupakan 

enzim komplek yang bekerja secara bertahap atau bersamaan 

untuk memecah selulosa menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa 

yang dihasilkan dari subtrat akan dipergunakan sebagai 
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sumber karbon dan energi. Selain itu semakin lama waktu 

pemeraman meyebabkan terjadinya perombakan aktivitas 

bakteri yang dapat merenggangkan ikatan ligno-selulosa dan 

ikatan lignohemiselulosa semakin lama sehingga sebagian 

komponen serat dapat larut. Hal ini sesuai pernyataan 

Widayati dan Widalestari (1996) yang menyatakan bahwa 

dalam proses fermentasi, mikroorganisme dapat memecah 

komponen yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih 

sederhana sehingga mudah dicerna oleh ternak, serta dapat 

memecah selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana 

dan turunannya yang mudah dicerna. 

 

4.7 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap Bahan 

Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN)Silase Daun Kelapa 

Sawit 

 

Hasil analisis ragam memperlihatkan (Lampiran 16) 

bahwa perlakuan dosis inokulum ataupun lama inkubasi tidak 

berpengaruh (P>0,05) terhadap BETN silase daun sawit, dari 

hasil analisis ragam juga memperlihatkan tidak terdapat 

interaksi antara kedua faktor perlakuan (P>0,05). Rata-rata 

nilai BETN silase daun sawit akibat penambahan 

Lactobacillus plantarum dan lama inkubasi yang berbeda 

disajikan pada Tabel 9. 

Berdasarkan Tabel 9 kandungan nilai BETN dengan 

penambahan Lactobacillus plantarum dan lama inkubasi yang 

berbeda menunjukan tidak ada perbedaan nilai BETN antar 

perlakuan.  Dimana kadar BETN daun kelapa sawit yang 

difermentasi dengan penambahan Lactobacillus plantarum dan 

lama inkubasi tidak memberikan pengaruh yang nyata 
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(P>0,05). Hal ini diduga jumlah level Lactobacillus plantarum 

yang diberikan masih kecil sehingga hasil perombakan 

senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana 

jumlahnya masih sedikit. Menurut Tillman dkk. (1998), BETN 

adalah komponen dari karbohidrat yang berisi zat-zat 

monosakarida, disakarida, trisakarida, dan polisakarida 

terutama dari pati dan semua yang mudah larut dalam larutan 

asam dan basa. 

 

Tabel 9. Nilai rata-rata BETN silase daun kelapa sawit dengan 

pemberian bakteri Lactobacillus plantarum dan lama 

inkubasi yang berbeda 

Level L. 

plantarum 

Inkubasi Rata-

rata I0 I1 I2 I3 

L0 44,68 42,97 43,50 44,12 43,82 

L1 43,74 43,85 42,81 44,34 43,69 

L2 42,83 44,70 43,79 43,03 43,59 

L3 44,16 44,24 43,82 44,23 44,11 

Rata-rata 43,85 43,94 43,48 43,93 43,80 

 

4.8 Pengaruh Tingkat Penambahan Lactobacillus 

plantarum dan Waktu Inkubasi Terhadap Total 

Digestible Nutrien (TDN)Silase Daun Kelapa Sawit 

 

Hasil analisis ragam memperlihatkan (Lampiran 17) 

bahwa perlakuan dosis inokulum tidak berpengaruh nyata 

(P>0,05) tetapi lama inkubasi berpengaruh sangat nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan TDN silase daun sawit, dari 

hasil analisis ragam memperlihatkan juga tidak terdapat 

interaksi antara kedua faktor perlakuan (P>0,05). Rata-rata 

kandungan TDN silase daun sawit maka akibat penambahan 
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Lactobacillus plantarum dan lama inkubasi yang berbeda 

disajikan pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Nilai rata-rata TDN silase daun kelapa sawit dengan 

pemberian bakteri Lactobacillus plantarum dan 

lama inkubasi yang berbeda 

Level L. 

plantarum 

Inkubasi Rata-

rata I0 I1 I2 I3 

L0 50,51 49,95 49,35 50,02 50,03 

L1 48,26 47,29 47,30 48,27 47,78 

L2 49,43 48,10 48,65 48,77 48,74 

L3 49,42 49,92 48,65 48,05 49,01 

Rata-rata 49,48
b 

48,82
ab 

48,49
a 

48,78
ab 

48,89 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05). 

 

Penambahan Lactobacillus plantarum dan lama 

inkubasi yang berbedapada pembuatan silase daun kelapa 

sawit menyebabkan kecenderungan nilai TDN silase daun 

sawit menurun walaupun secara analisis tidak berbeda nyata 

antar perlakuan. Semakin lama waktu fermentasi dalam 

pembuatan silase daun kelapa sawit maka cenderungnilai TDN 

semakin menurun. Penurunan ini disebakan karena waktu 

yang meningkat dalam proses ensilase dapat menurunkan 

kandungan TDN pada silase daun kelapa sawit. Nilai TDN 

ransum dalam penelitian ini berkisar antara 48,49% sampai 

49,48% maka silase ini belum dapat memenuhi kebutuhan 

TDN bagi ternak ruminansia. Menurut Parakkasi (1999) sapi 

pedaging yang digemukkan dengan bobot badan 495 kg dan 

pertambahan bobot badan 0,4-0,9 kg/hari membutuhkan 

ransum dengan kandungan TDN 57,5-65,5%. 
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Kandungan TDN pada penelitian ini pada silase daun 

kelapa sawit mengalami penurunan  sesuai dengan 

menurunnya kandungan protein kasar dan meningkatnya 

kandungan serat kasar selama proses silase. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Wahyuni (2008), bahwa pada proses 

fermentasi peristiwa yang terjadi adalah suatu rangkaian kerja 

enzim yang dibantu oleh energi-energi metabolit yang khas 

berada dalam sistem biologis hidup, Perubahan kimia oleh 

aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut 

meliputi perubahan molekul-molekul kompleks atau senyawa-

senyawa organik seperti protein, karbohidrat dan lemak 

menjadi molekul sederhana dan mudah dicerna. Penyebab 

terjadinya penurunan ini adalah karena adanya aktivitas 

mikroorganisme yang larut dalam air selama proses 

pembuatan silase sehingga mempengaruhi kandungan TDN.  

Fermentasi merupakan proses pemecahan bahan-bahan 

organik oleh mikroorganisme yang terdapat dalam proses 

fermentasi sehingga diperoleh bahan-bahan organik yang 

diinginkan. Levitel, Mustafa, Seguin, dan Lefebvrec (2009), 

menyatakan bahwa fermentasi yang baik dapat dihasilkan pada 

suhu 30°C, sementara itu Okine (2005), menyatakan bahwa 

proses fermentasi pada suhu 25-37
0
C akan menghasilkan 

kualitas produk yang sangat baik. Suhu yang terlalu tinggi 

selama proses fermentasi dapat disebabkan oleh terdapatnya 

udara di dalam silo sebagai akibat pemadatan atau penutupan 

silo yang kurang padat. Sel-sel hĳauan yang masih hidup 

melakukan respirasi terus menerus selama tersedianya oksigen 

dalam silo dan menghasilkan CO2, H2O, dan panas (Levitel et 

al., 2009). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  

1. Penambahan Lactobacillus plantarum dan lama inkubasi 

yang berbeda berpengaruh pada kualitas fisik silase daun 

kelapa sawit, yaitu bau yang menjadi sedikit asam, warna 

yang menjadi coklat muda, tetapi tekstur masih keras. Nilai 

pH selama proses pembuatan silese juga mengalami 

penurunan. 

2. Kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) 

silase daun sawit cenderung menurun, sedangkan 

kandungan PK cenderung  menurun seiring dengan 

meningkatnya lama fermentasi  

3. Serat kasar (SK) silase mengalami penurunan,sedangkan 

penambahan Lactobacillus plantarum dan lama inkubasi 

yang berbedapada pembuatan silase daun kelapa sawit 

menyebabkan kecenderungan nilai TDN silase daun sawit 

menurun.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian kadar pH silase terbaik 

(5,65) masih dalam kualifikasi berkualitas rendah oleh karena 

itu perlu penambahan aditif sumber karbohidrat terlarut untuk 

memaksimalkan proses fermentasi oleh bakteri Lactobacillus 

plantarum. Selain itu perlu penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh tingkat penambahan Lactobacillus plantarum dan 

waktu inkubasi silase daun kelapa sawit. 
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