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ABSTRACT 

 The research was carried out at Agriranch Farm 

Karangploso Malang, from 25
th
 May 2015 until 25

th
 January 

2016. In Vitro digestibility analysis was done at Animal 

Nutrition Laboratory, Faculty of Animal Husbandry, 

University of Brawijaya Malang. The objective of this 

research was to measure the effect of cutting age and 

harvesting period of dwarf elephant grass (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) on In Vitro digestibility of dry matter 

and organic matter. The research followed Randomized Block 

Design (Nested) with 3 replications and 9 treatments. The 

treatment were U40P1; U40P2; U40P3; U50P1; U50P2; U50P3; 

U60P1; U60P2; U60P3 with U was cutting age and P was 

harvesting period. The variables observed were dry matter and 

organic matter, In Vitro dry matter and organic matter 

digestibility. The result of this research showed that cutting 

age gave significantly effect (P<0.01) on dry matter with result 

40 days cutting age had low dry matter and (P<0.05) on 

organic matter but Duncan‟s analysis showed no significantly 

difference between cutting age 40, 50, 60 days. The result of 

analysis harvesting period gave significantly effect (P<0.01) 

on dry matter and organic matter, Duncan‟s analysis U40P2, 

U50P3, U60P3 had low dry matter and  U40P2, U60P3 low organic 

matter, cutting age 50 days harvesting period 1,2, and 3 

showed not significantly effect on organic matter. The result 
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of analysis harvesting period showed that significantly effect 

(P<0.01) dry matter digestibility and organic matter 

digestibility, but Duncan‟s analysis showed that harvesting 

period 1 and 2 cutting age 40, 50, 60 days not significant 

effect, harvesting period 3 cutting age 60 days showed 

significant effect with result low dry matter digestibility 

(37.86%) and low organic matter digestibility (35.67%).   

 

 

Keyword : cutting age, dwarf elephant grass (Pennisetum 

purpureum cv. Mott), harvesting period, in vitro 

digestibility 
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PANEN RUMPUT GAJAH MINI (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) TERHADAP KECERNAAN IN VITRO 
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RINGKASAN 

 Penelitian dilakukan mulai tanggal 25 Mei 2015 

sampai 25 Januari 2016, di CV. Agriranch yang bertempat di 

desa Brak, Kelurahan Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, 

Kabupaten Malang. Analisis kandungan nutrisi dan kecernaan 

In Vitro dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

umur pemotongan dan periode panen Rumput Gajah Mini 

(Pennisetum purpureum cv. Mott) terhadap Kecernaan In-

Vitro. Hasil penelitian sebagai bahan informasi kepada 

peternak untuk mengetahui  umur pemotongan dan periode 

panen Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 

yang baik bagi kecernaan ternak ruminansia. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Pola Tersarang 9 perlakuan, 3 kelompok. 

U40P1 = umur pemotongan 40 hari panen pertama; U40P2 = 

umur pemotongan 40 hari panen kedua; U40P3 = umur 

pemotongan 40 hari panen ketiga; U50P1 = umur pemotongan 

50 hari panen pertama; U50P2 = umur pemotongan 50 hari 

panen kedua; U50P3 = umur pemotongan 50 hari panen ketiga; 

U60P1 = umur pemotongan 60 hari panen pertama; U60P2 = 

umur pemotongan 60 hari panen kedua; U60P3 = umur 

pemotongan 60 hari panen ketiga. Parameter yang diamati 

adalah kandungan bahan kering (BK), kandungan bahan 
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organik (BO), kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan 

bahan organik (BO). 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur 

pemotongan memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan bahan kering (BK) dan nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan bahan organik (BO),  uji 

Duncan menunjukkan umur pemotongan 40 hari  memperoleh 

kandungan BK terendah yakni 12,39%, namun kandungan BO 

memperlihatkan pengaruh yang sama antara umur 40, 50 

maupun 60 hari. Periode panen memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan BK dan BO. Umur 

pemotongan 40 hari periode panen ke 2 mempunyai 

kandungan BK terendah (10,57%) dan pada umur pemotongan 

50 dan 60 hari kandungan BK terendah yakni (11,30%) dan 

(11,19%) terjadi pada periode panen ke 3. Pada umur 

pemotongan 40 hari memberikan kandungan BO terendah 

(81,24%) pada periode panen 2 dan umur pemotongan 60 hari 

kandungan BO terendah (82,21%) pada periode panen ke 3. 

Sedangkan pada umur pemotongan 50 hari menunjukkan 

pengaruh yang sama pada periode panen ke 1,2 maupun 3 

terhadap kandungan BO. Periode panen memberikan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kecernaan 

bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO). 

Periode panen ke 1, 2, 3 pada umur pemotongan 40 hari dan 

50 hari memberikan nilai KcBK dan KcBO yang pengaruhnya 

sama. Namun pada umur pemotongan 60 hari nilai KcBK 

terendah 37,86% dan nilai KcBO terendah 35,67% didapatkan 

pada periode panen ke 3. 

 Disarankan untuk melakukan pemotongan rumput gajah 

mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada umur 

pemotongan 40 hari karena cenderung memiliki nilai 

kecernaan lebih tinggi jika dibandingkan pada umur 

pemotongan 50 hari dan 60 hari. Perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang kandungan PK dan SK Rumput Gajah 

Mini. 



ix 

DAFTAR ISI 

 

Isi                                                                                          Halaman 

RIWAYAT HIDUP .............................................................  i 

KATA PENGANTAR .........................................................  iii 

ABSTRACT ..........................................................................  v 

RINGKASAN.......................................................................  vii 

DAFTAR ISI ........................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR ...........................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................  xvii 

DAFTAR SINGKATAN .....................................................  xix 

BAB I      PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang .......................................................    1 

1.2  Rumusan Masalah ..................................................    3 

1.3  Tujuan Penelitian ....................................................    4 

1.4  Kegunaan Penelitian ...............................................    4 

1.5  Kerangka Pikir ........................................................    4 

1.6  Hipotesa ..................................................................    8 

BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Gambaran umum Rumput Gajah Mini ....................    9 

2.2 Defoliasi  .................................................................    15 

  2.2.1 Umur Pemotongan  .........................................    15 

  2.2.2 Periode Panen  ................................................    17 

2.3  Pengukuran Kecernaan In Vitro .............................    19 

 2.3.1 Kecernaan  ......................................................    19 

 2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi  

      Kecernaan ......................................................    20 

 2.3.3 Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan  

      Bahan Organik   .............................................    22 

 2.3.4 KcBK dan KcBO Terhadap Umur Pemotongan  

     dan Periode Panen   .........................................    24 



x 

BAB III    MATERI DAN METODE PENELITIAN 

         3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian .................................  29 

 3.2  Materi Penelitian  ...................................................  29 

  3.2.1 Tanaman  ........................................................  29 

  3.2.2 Ternak Berfistula  ...........................................  29 

  3.2.3 Alat dan Bahan  ..............................................  29 

 3.3 Metode Penelitian  ...................................................  29 

 3.4 Variabel Pengamatan  ..............................................  30 

 3.5 Analisa Data  ..........................................................  30 

 3.6 Batasan Istilah  ........................................................  31 

 3.7 Tahapan Penelitian  .................................................  32 

  3.7.1 Persiapan penelitian  .......................................  32 

  3.7.2 Penanaman  .....................................................  32 

  3.7.3 Pemeliharaan  .................................................  32 

  3.7.4 Pemupukan  ....................................................  33 

  3.7.5 Pemotongan  ...................................................  33 

  3.7.6 Pengambilan sampel  ......................................  34 

  3.7.7 Analisis Kecernaan In Vitro ............................  35 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 4.1 Pengaruh Umur Pemotongan dan Periode  

 Panen Terhadap Kandungan Bahan Kering dan  

 Bahan Organik ........................................................ . 37 

  4.1.1 Umur Pemotongan ..........................................  37 

  4.1.2 Umur Pemotongan dan Periode Panen  ..........  38 

 4.2 Pengaruh Umur Pemotongan dan Periode Panen  

 Terhadap KcBK ...................................................... . 40 

  4.2.1 Umur Pemotongan ..........................................  40 

  4.2.2 Umur Pemotongan dan Periode Panen  ..........  41 

 

 4.3 Pengaruh Umur Pemotongan dan Periode Panen  

  Terhadap KcBO ...................................................... . 44 

  4.3.1 Umur Pemotongan ..........................................  44 

  4.3.2 Umur Pemotongan dan Periode Panen  ..........  45 



xi 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 5.1  Kesimpulan   .........................................................  49 

 5.2  Saran    .........................................................  50 

DAFTAR PUSTAKA  .........................................................  51 

LAMPIRAN  ...................................................................  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

DAFTAR TABEL 

Tabel                                                                     Halaman 

1. Kandungan nutrisi Pennisetum purpureum  

 cv. Mott ......................................................................  13 

2.  Jadwal pemotongan ....................................................  34 

3. Kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 

(BO) pada berbagai umur pemotongan  ......................  37 

4.  Kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 

(BO) pada berbagai umur pemotongan dan 

periode panen  .........................................................  39 

5.  Rataan kecernaan bahan kering (KcBK) pada 

berbagai umur pemotongan  .......................................  40 

6.  Rataan kecernaan bahan kering (KcBK) pada 

berbagai umur pemotongan dan periode panen ..........  42 

7.  Rataan kecernaan bahan organik (KcBO) pada 

berbagai umur pemotongan  .......................................  45 

8.  Rataan kecernaan bahan organik (KcBO) pada 

 berbagai umur pemotongan dan periode panen ..........  46 
 

 

 

 

 



xiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar                                                                Halaman 

1.  Kerangka pikir penelitian ...........................................  7 

2.  Pennisetum purpureum cv. Mott ................................  10 

3. Kurva pertumbuhan tanaman .....................................  16 

4. Grafik rataan kecernaan bahan kering  

 (KcBK), curah hujan, dan radiasi matahari  

 pada umur pemotongan dan periode 

 panen yang berbeda ....................................................  43 

5. Grafik rataan kecernaan bahan organik (KcBO), 

curah hujan, dan radiasi matahari pada umur 

pemotongan dan periode panen yang berbeda ............  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                                                              Halaman 

1.  Prosedur analisis bahan kering (BK) ..........................  61 

2.  Prosedur analisis bahan organik (BO) ........................  62 

3. Pengambilan cairan rumen .........................................  63 

4. Prosedur analisis kecernaan In Vitro ..........................  65 

5. Data hasil analisis kandungan nutrisi bahan 

kering (BK) .................................................................  67 

6.  Data hasil analisis kandungan nutrisi bahan 

organik (BO) ...............................................................  67 

 7.  Data hasil analisis kecernaan bahan kering 

(KcBK) .......................................................................  68 

 8.  Data hasil analisis kecernaan bahan organik 

(KcBO) .......................................................................  68 

9.  Analisis statistik bahan kering (BK) ...........................  69 

10.  Analisis statistik bahan organik (BO) .........................  74 

11.  Analisis statistik kecernaan bahan kering (KcBK) .....  79 

12.  Analisis statistik kecernaan bahan organik 

(KcBO) .......................................................................  83 

13.  Dokumentasi di Lahan Agriranch, Karangploso 

Malang ........................................................................  87 

14.  Dokumentasi saat penelitian di Laboratorium ............  90 

 

 



xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

DAFTAR SINGKATAN 

 
0
C  : Derajat Celcius 

ADF : Acid Detergent Fiber 

BK  : Bahan Kering 

Bln  : Bulan 

BO  : Bahan Organik 

cm  : Centimeter 

CO2  : Karbondioksida 

CV  : Commanditaire Vennootschap 

cv  : Cultivar 

dkk  : Dan kawan-kawan 

et al  : et alia 

Ha  : Hektar 

KcBK : Kecernaan bahan kering 

KcBO : Kecernaan bahan organik 

Kg  : Kilogram 

Mg  : Miligram 

mm  : Milimeter 

N  : Nitrogen 

NDF : Neutral Detergent Fiber 

NPK : Nitrogen Pospor Kalium 

P  : Periode Panen 

PK  : Protein Kasar 

RAK : Rancangan Acak Kelompok 

SK  : Serat Kasar 

Tgl  : Tanggal 

Thn  : Tahun 

U  : Umur pemotongan 

 

 



 



1 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Hijauan merupakan sumber makanan utama dan 

essensial bagi ternak ruminansia untuk dapat bertahan hidup, 
berproduksi serta berkembangbiak. Produksi ternak yang 
tinggi perlu didukung oleh ketersediaan hijauan yang cukup 
dan kontinyu. Sumber utama hijauan pakan adalah rumput-
rumputan. Salah satu rumput yang potensial diberikan pada 
ternak ruminansia adalah rumput gajah mini (Pennisetum 
purpureum cv. Mott). Rumput ini relatif baru dikenal dan 
mulai digemari oleh masyarakat di Indonesia, fakta dilapang 
menunjukkan bahwa permintaan terhadap bibit (stek) rumput 
gajah mini meningkat, sebab harga jual rumput ini relatif sama 
dengan rumput gajah pada umumnya, selain itu rumput gajah 
mini mudah dibudidayakan, disukai oleh ternak ruminansia, 
pertumbuhannya relatif cepat, menghasilkan anakan banyak, 
batang relatif pendek dengan daun lembut tidak berbulu dan 
memiliki kualitas hijauan yang baik. Syarifuddin (2006) 
menyatakan bahwa Pennisetum purpureum cv. Mott dapat 
hidup di berbagai tempat, tahan lindungan, respon terhadap 
pemupukan, serta menghendaki tingkat kesuburan tanah yang 
tinggi. Rumput ini tumbuh merumpun dengan perakaran 
serabut yang kompak, dan terus menghasilkan anakan apabila 
dipangkas secara teratur. Berdasarkan karakteristik ini maka 
produktivitas rumput ini dapat mencapai 80 ton/ha/panen 
asalkan kebutuhan hara, air, dan intensitas matahari terpenuhi. 
Jika dalam satu tahun dilakukan lima kali panen maka 
produksi kumulatif rumput ini mencapai 400 ton/ha/tahun 
(Yusuf, 2011). 
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Produksi dan kualitas hijauan dipengaruhi oleh umur 
pemotongan dan periode panen. Semakin tua umur 
pemotongan maka semakin tinggi produksi namun berbanding 
terbalik dengan kualitas pakan, karena kandungan serat kasar 
meningkat dan protein kasar menurun. Umur pemotongan 
yang umum digunakan adalah 40-60 hari, dan yang paling 
baik adalah sebelum berbunga. Periode panen pada musim 
yang berbeda dapat mempengaruhi kuantitas dan  kualitas dari 
hijauan. Pada musim hujan, produksi lebih tinggi 
dibandingkan pada musim kemarau karena jumlah air 
melimpah sehingga penyerapan unsur hara dapat optimal. 
Sedangkan periode panen dilaporkan oleh Chen and Wang 
(2009) bahwa hijauan yang dipanen pada musim semi dan 
dingin memiliki kandungan protein kasar lebih tinggi, 
sedangkan kandungan ADF, NDF dan karbohidrat terlarut 
(water soluble carbohydrate) lebih rendah dibandingkan 
dengan musim kering dan gugur. Menurut Milchunas, Mosier, 
Morgan, LeCain, King and Nelson (2005), kombinasi antara 
tingginya temperatur dan rendahnya curah hujan dalam jangka 
waktu cukup lama, nyata menurunkan suplai CO2 yang secara 
signifikan akan menurunkan produksi biomass dan kualitas 
dari tanaman pakan yang dihasilkan. Totok dan Rahayu 
(2004), menyebutkan bahwa defisit air akan menurunkan 
kualitas tanaman, karena menurunnya efisiensi serapan 
nitrogen, laju pertumbuhan tanaman, efisiensi penggunaan 
nitrogen, dan laju fotosintesis. Savitri, Sudarwati dan 
Hermanto (2012) menyatakan bahwa kualitas dan produksi 
hijauan dipengaruhi oleh jenis tanaman, umur tanaman, dan 
tempat produksi (iklim dan kesuburan tanah). Interval 
pemotongan yang tepat  akan mendapatkan produksi hijauan 
yang tinggi dan kualitas yang bagus.  
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Pengujian kualitas hijauan dapat dilakukan dengan cara 
mengukur nilai kecernaan bahan kering dan bahan organik 
karena dengan umur pemotongan dan periode panen yang 
tepat menentukan  banyaknya zat makanan yang diserap dan 
dimanfaatkan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup 
pokok, pertumbuhan dan produksi. Menurut Gonzalez dan 
Hanselka (2002), periode musim kering dari 6-8 bulan, akan 
meningkatkan lignifikasi, ADF/NDF, yang pada gilirannya 
akan menurunkan KcBK/KcBO. Ditambahkan oleh Sarwar, 
Khan dan Nisa (2004) menyatakan bahwa nilai kecernaan 
hijauan berasal dari rumput dan legum pada umumnya 
mengalami penurunan sejalan dengan umur tanaman, karena 
terjadi peningkatan konsentrasi serat kasar di dalam jaringan, 
lignifikasi, dan penurunan nisbah daun/batang. Untuk 
mendapatkan informasi kecernaan Pennisetum purpureum cv. 
Mott dapat dilakukan pendekatan secara In Vitro. Tillman, 
Hartadi, dan Reksohadiprodjo (1998) menyatakan bahwa 
kecernaan In Vitro memiliki keuntungan yakni waktu yang 
dibutuhkan singkat, biaya ringan, jumlah sampel yang 
digunakan sedikit, kondisinya mudah dikontrol, dan dapat 
mengevaluasi bahan pakan dalam jumlah yang relatif banyak 
dalam waktu yang singkat.  Dasar dari metode In Vitro ini 
adalah menirukan proses yang terjadi dalam rumen. 
Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu diteliti lebih dalam 
mengenai umur pemotongan dan periode panen pada rumput 
gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) terhadap 
kecernaan In Vitro. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dari 
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh umur pemotongan 
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dan periode panen Rumput Gajah Mini (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) terhadap kecernaan In-Vitro. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
umur pemotongan dan periode panen Rumput Gajah Mini 
(Pennisetum purpureum cv. Mott) terhadap kecernaan bahan 
kering dan bahan organik secara In-Vitro. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan informasi 
bagi mahasiswa maupun peternak untuk mengetahui  umur 
pemotongan dan periode panen Rumput Gajah Mini 
(Pennisetum purpureum cv. Mott) yang baik bagi kecernaan 
ternak ruminansia. 

 
1.5 Kerangka Pikir 

Pakan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ternak baik 
untuk hidup pokok, pertumbuhan, reproduksi dan produksi. 
Tiga faktor penting dalam kaitan penyediaan hijauan bagi 
ternak ruminansia adalah ketersediaan pakan harus dalam 
jumlah yang cukup, mengandung nutrien yang baik, dan 
berkesinambungan sepanjang tahun. Ketersediaan hijauan 
umumnya berfluktuasi mengikuti pola musim, dimana 
produksi hijauan melimpah di musim hujan dan sebaliknya 
terbatas di musim kemarau (Lado, 2007). 

Hijauan pakan ternak yang umumnya diberikan pada 
ternak ruminansia adalah rumput-rumputan, salah satu rumput 
yang potensial diberikan adalah rumput gajah mini 
(Pennisetum purpureum cv. Mott). Fakta dilapang 
menunjukkan bahwa permintaan terhadap bibit (stek) rumput 
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gajah mini meningkat, sebab harga jual rumput ini relatif sama 
dengan rumput gajah pada umumnya merupakan salah satu 
alasan tinggi permintaan, selain itu rumput gajah mini mudah 
dibudidayakan, pertumbuhan relatif cepat, menghasilkan 
anakan banyak, batang relatif pendek dengan daun lembut 
tidak berbulu, disukai oleh ternak ruminansia dan memiliki 
kualitas hijauan yang baik. 

Kualitas hijauan menurun seiring perkembangan 
tanaman selama pertumbuhan. Meningkatnya kematangan 
tanaman ditunjukkan dengan meningkatnya proporsi dinding 
sel dan menurunnya kandungan N yang berpengaruh terhadap 
kecernaan BO in vitro. Semakin tua umur tanaman, produksi 
bahan keringnya tinggi tetapi kandungan nutriennya menurun. 
Kandungan air tanaman akan menurun dengan semakin 
meningkatnya umur tanaman. Seiring dengan pertumbuhan 
tanaman, proporsi komponen tercerna seperti karbohidrat 
terlarut, protein dan kandungan isi sel lainnya cenderung 
menurun (Surono, Soejono dan Budhi, 2005). Minson (1986) 
dan McDonald et al. (2002) disitasi Surono dkk. (2005) 
menyatakan bahwa kandungan protein total dan abu akan 
menurun seiring meningkatnya umur tanaman. Sebaliknya, 
terdapat kebutuhan jaringan struktural yang lebih besar pula 
dengan meningkatnya karbohidrat struktural berupa selulosa 
dan hemiseluosa maupun  lignin seiring meningkatnya umur 
tanaman, sehingga menyebabkan kecernaan menurun. 
Mansyur, Dhalika dan Abdullah (2005c) dan Kamalak, 
Canbolat, Gurbus, Erol dan Ozay (2005) menambahkan bahwa 
kecernaan bahan kering menurun sejalan dengan 
meningkatnya umur pemotongan. Begitu pula pada kecernaan 
bahan organik, kecernaannya menurun sejalan dengan 
meningkatnya umur pemotongan.  
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Penelitian Mansyur dkk.  (2008a) menunjukkan ada 
pengaruh umur pemotongan terhadap kecernaan bahan kering 
dan bahan organik rumput signal. Kecernaan bahan kering 
rumput umur panen 30 hari (44,02%), kecernaan rumput umur 
pemotongan 40 hari (41,62%), umur pemotongan  50 hari 
(35,5%) dan 60 hari (34,47%). Sedangkan untuk kecernaan 
bahan organik menunjukkan umur pemotongan 30 hari 
(46,013%), umur pemotongan 50 hari (34,468%), umur 
pemotongan 60 hari (32,795%), dari hasil tersebut 
menunjukkan terjadi penurun nilai kecernaan bahan kering dan 
bahan organik sejalan dengan meningkatnya umur 
pemotongan rumput. Kecernaan bahan kering dan organik 
tertinggi dari hijauan rumput signal ditunjukkan oleh umur 
pemotongan 30 hari, yaitu 44,02% dan 46,013%. Ditambahkan 
Tillman dkk. (1998) yang menyatakan bahwa serat kasar 
mempunyai pengaruh terbesar terhadap daya cerna. Dinding 
sel tanaman terutama terdiri dari selulosa dan hemiselulosa 
yang akan sukar dicerna bila mengandung lignin. Lignin 
sangat tahan terhadap degradasi kimia, termasuk degradasi 
enzimatik. Kadar lignin tanaman bertambah dengan 
bertambahnya umur tanaman, sehingga daya cerna semakin 
rendah dengan bertambahnya lignifikasi. 

Berdasarkan pemikiran diatas, dilakukan penelitian 
untuk mengetahui pengaruh perlakuan perbedaan umur 
pemotongan rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. 
Mott) yakni 40, 50, 60 hari dan periode panen 1, 2, 3 terhadap 
kecernaan In Vitro. 
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesa 
Umur pemotongan dan periode panen yang berbeda 

pada Rumput Gajah Mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 
memberikan kecernaan In Vitro yang berbeda pula. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

Keberhasilan suatu peternakan tidak pernah lepas dari 
efisiensi kualitas dan kuantitas pakan. Hijauan pakan ternak 
merupakan bahan pakan yang sangat penting bagi ternak, 
terutama ternak ruminansia sebab sebagai sumber makanan 
utama untuk hidup pokok, berproduksi serta berkembangbiak. 
Produksi ternak yang tinggi harus didukung oleh kualitas 
hijauan pakan ternak yang baik pula. Rumput gajah mini 
(Pennisetum purpureum cv. Mott) merupakan salah satu 
rumput yang mulai digemari masyarakat di Indonesia saat ini, 
kenyataan dilapang menunjukkan bahwa permintaan terhadap 
bibit (stek) rumput gajah mini meningkat, sebab harga jual 
rumput ini relatif sama dengan rumput gajah pada umumnya, 
selain itu rumput gajah mini mudah dibudidayakan, disukai 
oleh ternak ruminansia, pertumbuhannya relatif cepat, 
menghasilkan anakan banyak, batang relatif pendek dengan 
daun lembut tidak berbulu dan memiliki kualitas yang baik 
jika dibandingkan rumput gajah pada umumnya. Rumput 
gajah mini memiliki kandungan protein kasar 14,67-23,51 % 
relatif lebih tinggi jika dibandingkan rumput gajah pada 
umumnya yang berkisar 8-10% (Sidiq, 2014) 

2.1  Gambaran umum Rumput Gajah Mini (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) 
Rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv.Mott) 

merupakan jenis rumput unggul yang mempunyai 
produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi serta 
memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak 
ruminansia. Tanaman ini merupakan salah satu jenis hijauan 
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pakan ternak yang berkualitas dan disukai ternak. Rumput 
ini dapat hidup diberbagai tempat, tahan lindungan, respon 
terhadap pemupukan, serta menghendaki tingkat kesuburan 
tanah yang tinggi. Rumput gajah mini tumbuh merumpun 
dengan perakaran serabut yang kompak, dan menghasilkan 
anakan apabila dipangkas secara teratur. Morfologi rumput 
gajah mini yang rimbun, dapat mencapai tinggi lebih 
dari 1 meter sehingga dapat berperan sebagai penangkal angin 
(wind break) terhadap tanaman utama (Syarifuddin, 2006). 

 

 

 

 

Gambar 2. Pennisetum purpureum cv. Mott 

Menurut Rukmana (2005), klasifikasi ilmiah dari 
tanaman rumput gajah mini adalah sebagai berikut : 
Regnum : Plantae 
Super Divisi : Spermatophyta 
Divisi  : Magnoliophyta 
Kelas  : Liliopsida 
Sub Kelas : Commelinidae 
Ordo  : Poales 
Famili  : Poaceae 
Genus  : Pennisetum 
Spesies  : Pennisetum purpureum cv. Mott 

Rumput gajah mini (Pennisetum Purpureum 
cv.Mott) adalah salah satu jenis rumput gajah yang baru 
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dikembangkan sekarang ini. Ukurannya yang lebih kecil dari 
rumput gajah, sehingga sering disebut rumput gajah kerdil. 
Rumput ini dapat tumbuh pada berbagai macam tanah, sampai 
liat alkalis, dan sangat responsif terhadap pemupukan (Jaelani, 
2012). Ditambahkan oleh Reksohadiprodjo (1994) dan Regan 
(1997) disitasi Jaelani (2012), Rumput gajah mini  
dibudidayakan dengan potongan batang (stek) atau sobekan 
rumpun (pols) sebagai bibit. Bahan stek berasal dari batang 
yang sehat dan tua, dengan panjang stek 20–25 cm (2–3 ruas 
atau paling sedikit 2 buku atau mata). Waktu yang terbaik 
untuk memotong tanaman yang akan dibuat silase adalah pada 
fase vegetatif, sebelum pembentukan bunga. 

Rumput Odot/Rumput Gajah Mini merupakan rumput 
yang sangat mudah dibudidayakan yang sangat disukai 
kambing, rumput ini hampir mirip dengan rumput gajah, 
perbedaannya daun lebih lemas, tidak gatal karena bulu daun 
halus, pertumbuhannya sangat cepat. Asal mula rumput ini 
berasal dari Amerika dengan nama latin (Pennisetum 
purpureum cv. Mott), di daerah Jawa Timur rumput ini mulai 
dibudidayakan oleh seorang peternak PE Tulungagung yang 
bernama Pak Odot. Rumput ini juga dikenal dengan rumput 
odot. Pengalaman di lapangan, pertumbuhan rumput ini sangat 
cepat, jarak penanaman di upayakan 0,5 hingga 1 meter, 
karena 1 bibit rumput gajah mini dapat beranak menjadi lebih 
dari 60 batang, sehingga dalam jarak waktu 36 hari (apabila 
asupan kandungan humus tinggi) sudah dapat dipanen (Salasa, 
2008). 

Wildan (2015) menyatakan bahwa rumput ini 
merupakan salah satu tanaman hijauan makanan ternak (HMT) 
yang disukai ruminansia. Rumput odot (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) mempunyai karakteristik yang berbeda 
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dengan rumput sejenisnya, yaitu mempunyai karakteristik 
daunnya lembut dan ruas batang yang pendek dan relatif 
empuk. Rumput ini mempunyai tinggi 50-100 cm. Rumput 
odot nama aslinya rumput Mott atau dikenal juga rumput gajah 
kerdil atau gajah kate. Secara agronomis, rumput ini tergolong 
unggul. Rumput ini pada awalnya dikembangkan di Florida, 
Amerika Serikat dengan nama (Pennisetum purpureum cv. 
Mott). Namun dimasyarakat kita menyebutkanya rumput odot, 
nama yang diambil dari nama orang yang memasukan jenis 
rumput ini ke Indonesia.  
Keunggulan rumput odot sendiri adalah : 
 1.    Batang relatif pendek dan empuk 
 2.    Pertumbuhannya relatif cepat 
 3.    Sangat disukai ruminansia dibanding dengan jenis rumput 

yang lainnya 
 4.    Daun lembut dan tidak berbulu 
 5.    Mampu beradaptasi dengan kondisi lahan 
 6.    Tidak memerlukan perawatan khusus 
 7.    Dalam satu rumpun terdapat 50-80 batang 

Seseray, Santoso dan Lekito (2013) menyatakan 
bahwa rata-rata produksi segar dan bahan kering rumput gajah 
pada umur defoliasi hari ke-45 tanpa pemupukan masing-
masing adalah 2,21 kg/m2 dan 0,52 kg/m2. Santoso, Lekito dan 
Umiyati (2007) menambahkan komposisi kimia rumput gajah 
terdiri atas bahan kering 19,94%, protein kasar (PK) 12,23% 
dan bahan organik (BO) 88,83%. 
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Tabel 1. Kandungan nutrisi Pennisetum purpureum cv. Mott 
dengan perlakuan jarak tanam   yang berbeda. 

Perlaku 
an 

Jarak 
tanam 
(cm) 

Tinggi 
tanam 

an 
(cm) 

Total 
produksi 
(t ha-1) 
dari 3x 

pemoton
gan 

Kadar 
lemak % 

Kadar 
Protein % 

Kecernaan 
% 

daun 
Ba 

tang 
daun 

Ba 
tang 

daun 
Ba 

tang 

S1 = 
45x45 

128,9 387,50 2,88 1,00 
14,9

0 
8,18 72,93 62,49 

S2 = 
60x60 

128,1 252,91 2,56 0,82 
13,8

0 
8,02 72,43 62,64 

S3 = 
75x75 

126,9 177,54 2,46 0,75 
13,1

5 
7,78 72,41 61,95 

S4 = 
90x90 

122,0 140,75 2,15 0,68 
12,5

5 
7,05 72,16 61,63 

 S5 
=105x10
5 

117,2 116,23 2,14 0,61 
12,1

3 
6,60 71,56 61,29 

S6 
=120x12
0 

111,5 100,19 2,03 0,50 
11,5

0 
6,50 71,08 61,16 

Sumber : Yasin, Malik dan Nasir (2003) 

Penanaman Rumput Gajah Mini (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) menjadi salah satu solusi untuk 
menjamin ketersediaan hijauan pakan bagi ternak ruminansia. 
Hasil budidaya rumput gajah mini pada jarak tanam 50 x 100 
cm dan umur panen 30 hari didaerah dataran rendah Sei Putih 
dapat menghasilkan produksi hijauan segar sebesar 190 ton 
perhektar dan di didaerah dataran tinggi Siborong-borong 
dengan produksi hijauan segar sebesar 128,5 ton perhektar. 
Selain produksi yang cukup baik hijauan rumput gajah mini 
juga sangat disukai oleh kambing. Pemberian rumput gajah 
mini pada kambing sedang tumbuh, dengan bobot hidup 10 kg 
dapat dikonsumsi sebanyak 1,7 kg atau 45% dari jumlah pakan 
yang dikonsumsi perhari (Elieser, Junjungan, Simanjuntak, 
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Situmorang dan Tryono 2015). Menurut Wildan (2015) cara 
menanam rumput odot : 
1. Penanaman dari stek : bibit dari ruas/batang dipotong 

sepanjang 15-25 cm lalu benamkan ke lahan, sebelum 
dilakukan penanaman sebaiknya lahan diberikan pupuk 
dasar yaitu pupuk kandang dan lokasi lahan mendapatkan 
sinar matahari yang cukup. 

2. Pola Tanam : monokultur  artinya lahan hanya ditanami 
rumput gajah odot saja. Tanaman sela, karena tanaman ini 
ukurannya lebih pendek rumput ini bisa ditanam sebagai 
tanaman sela dikombinasikan dengan hijauan pakan yang 
lain, dipematang sawah atau disela sela tanaman 
perkebunan dengan memperhatikan intensitas matahari. 
Rumput ini juga bisa digunakan untuk menahan erosi lahan 
dengan penanaman pada tanah. 

3. Cara Penanaman : bersihkan lahan yang akan ditanami 
rumput dari tanaman gulma dan semak belukar. Buat 
gundukan tanah lebar 60-80 cm dengan tinggi 20 cm. 
Tanam bibit rumput berupa stek minimal 3 ruas dan 2 ruas 
ditanam didalam tanah di tengah gundukan. Jarak tanaman 
dalam barisan 50-75 cm, jarak tanam antar barisan 75-150 
cm. 

4.  Pemupukan : untuk pupuk dasar, berikan pupuk kandang 
dengan jumlah 3 ton/ha. Pemupukan pada umur 15  hari 
setelah tanam dengan pupuk kimia majemuk (NPK) 
sebanyak 60 kg Ha untuk mempercepat pertumbuhan perlu 
dilakukan. Pupuk cair/urine kambing fermentasi juga dapat 
digunakan sebagai bahan pupuk cair untuk pemupukan 
dengan aplikasi disemprot ke tanaman tanah. 

5.  Pemanenan : pertama kali penanaman rumput odot bisa 
dipanen pada umur 70-80 hari. Ciri rumput yang sudah 
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dapat dipanen adalah adanya ruas batang yang sudah 
berukuran 15 cm. Umur panen pada musim penghujan 35-
45 hari, pada musim kemarau 40-50 hari. Rumput dipotong 
pendek sejajar dengan tanah. Pemanenan pertama kali 
sebaiknya rumput dipanen lebih dari 60 hari atau ditunggu 
batangnya sampai dengan 30-40 cm. 

2.2 Defoliasi 
2.2.1 Umur Pemotongan 

Umur pemotongan merupakan lama hijauan pakan 
ternak tumbuh hingga dilakukan pemotongan (Defoliasi) 
dalam satuan hari, ditambahkan pendapat Seseray, Saragih dan 
Katiop (2012) menyatakan bahwa defoliasi merupakan 
pemotongan atau pengambilan bagian tanaman yang ada di 
atas permukaan tanah, baik oleh manusia ataupun oleh 
renggutan hewan ternak itu digembalakan. Interval defoliasi 
yang tepat sangat menentukan pertumbuhan kembali 
(regrowth) dan produksi hijauan yang dihasilkan, dengan 
demikian perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 
pengaruh interval defoliasi pada hari ke 20, hari ke 40 dan hari 
ke 60 terhadap pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah 
anakan serta produksi hijauan segar dan bahan kering rumput 
gajah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi bagi peternak tentang interval defoliasi yang ideal 
pada rumput gajah. 

Savitri dkk. (2012) menyatakan bahwa semakin tua 
umur pemotongan maka semakin tinggi produksi namun 
berbanding terbalik dengan kualitas pakan (kandungan serat 
kasar meningkat, protein kasar menurun). Aminudin (1990) 
disitasi Lugiyo (2006) menyatakan bahwa pemotongan 
tanaman pakan umumnya dilakukan pada akhir masa vegetatif 
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atau menjelang berbunga untuk menjamin pertumbuhan 
kembali (regrowth) yang optimal, sehat dan kandungan 
gizinya tinggi. Winata, Karno dan Sutarno (2012) berpendapat 
bahwa tanaman tidak akan memasuki masa reproduktif jika 
pertumbuhan vegetatifnya belum selesai dan belum mencapai 
tahapan yang matang untuk berbunga. 

Wijaya, Suryatin dan Salirawati (2006) menyatakan 
bahwa tumbuhan mengalami pertumbuhan sepanjang 
hidupnya. Hal ini karena tumbuhan mempunyai jaringan 
meristem yang sel-sel penyusunnya dapat terus membelah. 
Jaringan ini biasanya terdapat pada ujung batang dan ujung 
akar. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang 
terdapat dalam tubuh tumbuhan sendiri yang berupa gen dan 
hormon tumbuh. Selain faktor-faktor dalam tubuh tumbuhan, 
faktor luar atau lingkungan juga dapat mempengaruhi 
pertumbuhan. Cahaya, suhu, kelembaban, dan nutrisi 
merupakan faktor luar yang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan suatu tumbuhan. Pertumbuahan suatu tanaman 
ditaksir dengan ukuran atau bobot dapat dibuat kurva 
pertumbuhannya terhadap waktu. Banyak tananam tahunan 
atau setahun menunjukkan kurva pertumbuhan berbentuk-S 
yang terdiri dari 3 fase, yaitu fase logaritmik, fase linear, dan 
fase penuaan. 

 

 

 

 
Gambar 3. Kurva pertumbuhan tanaman 
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Menurut Mansyur dkk. (2005c), jika interval 
pemotongan diperpanjang akan terjadi penurunan kandungan 
protein kasar. Penurunan kadar protein kasar selain karena 
umur tanaman juga disebabkan oleh penurunan proporsi helai 
daun dengan kelopak daun dan batang, dimana pada helai 
daun mempunyai kandungan protein yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan bagian kelopak daun dan batang. Siregar 
dan Sumadi (1980) disitasi Seseray dkk. (2012) menyatakan 
bahwa makin pendek interval waktu pemotongan terhadap 
hijauan pakan akan meningkatkan nilai kualitas hijauan. 
Sebaliknya bila interval waktu pemotongan terhadap hijauan 
pakan semakin panjang akan meningkatkan kadar dan 
produksi BK. Lanjutnya pula bahwa dengan meningkatnya 
interval waktu pemotongan akan menurunkan kandungan 
protein kasar, fosfor, dan kalsium tetapi kandungan serat 
kasarnya akan meningkat.  

Parakkasi (1986) menyatakan bahwa kandungan 
bahan kering yang tinggi lebih baik bila dibandingkan dengan 
kandungan bahan kering yang rendah, karena didalam bahan 
kering terkandung zat-zat makanan seperti: protein, 
karbohidrat, lemak beberapa mineral dan vitamin. Apabila 
kandungan bahan keringnya tinggi, maka zat-zat yang 
terkandung di dalam bahan kering tersebut akan meningkat 
pula. 

2.2.2 Periode Panen 
Periode panen merupakan banyaknya pemanenan 

hijauan pakan ternak dalam satu kurun waktu tanam 
dinyatakan dalam jumlah berapa kali panen. Anonimous 
(2016) menyatakan bahwa Panen pertama rumput gajah 
dilakukan pada umur 90 hari pasca tanam. Panen selanjutnya 
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40 hari sekali pada musim hujan dan 60 hari sekali pada 
musim kemarau, sehingga periode panen rumput gajah 
tersebut terhitung sebanyak 3 kali panen. 

Menurut Chen and Wang (2009), kualitas dan 
kuantitas hijauan selalu mengalami perubahan bergantung 
pada pemanenan dan musim. Dikatakan bahwa hijauan yang 
dipanen pada musim kering dan gugur memiliki kandungan 
serat kasar lebih tinggi dibandingkan pada musim semi dan 
dingin. Nisa et al. (2004), melaporkan bahwa tanaman rumput 
dan leguminosa yang dipangkas pada interval lebih lama nilai 
kecernaanya menurun, karena adanya peningkatan konsentrasi 
serat kasar yang dihasilkan dari proses lignifikasi, demikian 
pula sebaliknya. Menurut Purbajanti dkk. (2011), kondisi 
defisit air yang bersifat tidak tetap (berselang‐seling) 
mengakibatkan tanaman mampu menghindarinya dan pada 
gilirannya nilai nutrisi ada kecenderungan menurun akibat 
meningkatnya kandungan serat kasar. 

Menurut Siahkouhian et al. (2012), perlakuan 
pemangkasan pada tanaman pakan yang jarang dilakukan 
terutama pada saat musim kering, akan menghasilkan hijauan 
dengan konsentrasi lignin lebih tinggi dibandingkan pada saat 
musim hujan. Ammar et al. (2004), temperatur yang tinggi dan 
kekurangan air selama musim panas menyebabkan terjadinya 
lignifikasi yang lebih kuat dari dinding sel. Selain itu, 
peningkatan kadar lignin sangat berhubungan erat dengan 
musim dan umur tanaman. Selanjutnya dilaporkan bahwa 
tanaman yang dipanen sudah tua, produk fotosintesis akan 
lebih cepat diubah menjadi komponen struktural, sehingga 
berdampak pada penurunan protein dan karbohidrat terlarut 
serta meningkatkan komponen struktural dinding sel. Bayble 
et al. (2007), melaporkan bahwa kandungan lignin rumput 
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gajah meningkat sejalan dengan lamanya interval 
pemangkasan, tertinggi dicapai pada pemangkasan 120 hari 
sebesar 6,3%, dan terendah pada pemangkasan 60 hari sebesar 
4,6%. 

2.3 Pengukuran Kecernaan In Vitro 
2.3.1 Kecernaan 

Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak 
diekskresikan dalam feses melainkan diasumsikan sebagai 
nutrien yang diserap tubuh ternak. Bahan pakan yang baik 
adalah bahan pakan yang memiliki kecernaan tinggi sehingga 
dapat meningkatkan konsumsi pakan, dan kebutuhan nutrien 
ternak dapat terpenuhi, sehingga produksi ternak dapat 
mencapai optimal. Kecernaan pakan biasanya dinyatakan 
berdasarkan bahan kering dan sebagai suatu koefisien atau 
presentase (McDonald et al., 2002). Kecernaan in vitro adalah 
teknik pengukuran degradabilitas dan kecernaan evaluasi 
ransum secara biologis dapat dilakukan secara laboratorium 
dengan meniru seperti kondisi sebenarnya (Mulyawati, 2009). 
Kecernaan sangat penting karena salah satu cara mengukur 
nilai nutrisi hijauan, yang dapat didefinisikan sebagai 
perbedaan nilai antara pakan yang dikonsumsi dan kotoran 
yang dikeluarkan oleh ternak, yang dinyatakan dalam 
persentase hijauan yang dimakan oleh ternak (Purbajanti, 
2013). 

Kecernaan suatu bahan pakan untuk ternak ruminansia 
dapat dihitung secara akurat pada skala laboratorium dengan 
percobaan menggunakan cairan rumen dan pepsin. Tahapan 
pertama biasa disebut “two-stage In Vitro” sebuah metode 
yang menginkubasikan sampel selam 48 jam dengan cairan 
rumen dalam kondisi anaerobik. Tahapan kedua, mikrobia 
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dibunuh dengan menggunakan HCl sampai pH 2 dan terjadi 
pencernaan protein kemudian diinkubasikan dengan pepsin. 
Residu yang tidak larut dikeringkan dan diestimasi kecernaan 
bahan kering (Mc.Donald et al., 2002). Metode dua tahap yang 
memiliki pengukuran nilai kecernaan bahan makanan secara in 
vitro menggunakan cairan rumen, saliva buatan. Keasaman 
dipertahankan pada pH 6,7-6,9 dan ditambahkan gas CO2 
untuk menghasilkan kondisi anaerob. Proses degradasi dengan 
metode in vitro ini menghasilkan CH4 dan CO2, gas ini 
merupakan hasil dari proses fermentasi bahan pakan terutama 
Bahan Organik menjadi volatile fatty acids yang dilakukan 
oleh mikrobia rumen (Orskov, 2002). 

2.3.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecernaan 
Faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan pakan 

adalah jenis hewan, jenis pakan, jumlah ransum, macam bahan 
pakan, cara pengolahan bahan pakan, dan zat makanan yang 
dikandungnya (Kualitas). Kecernaan tergantung pada 
kecepatan pengeluaran pakan dari saluran pencernaan, apabila 
pakan dalam saluran pencernaan lebih lama dan digunakan 
oleh mikrobia dan enzim pencerna maka kecernaan akan lebih 
tinggi (Purbajanti, 2013). 

Faktor yang mempengaruhi metode kecernaan in vitro 
antara lain pencampuran pakan, cairan rumen, pengontrolan 
temperatur, variasi waktu dan metode analisis. Pengukuran 
kecernaan yang terjadi dalam rumen secara in vitro, 
menyesuaikan dengan kondisi dalam rumen yaitu selama 48 
jam. Variasi populasi mikrobia disebabkan karena perbedaan 
dalam pemberiaan pakan pada ternak, waktu putar cairan 
rumen dan metode penanganan serta proses cairan rumen 
sebelum digunakan. Keberhasilan metode in vitro tergantung 
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pada koreksi terhadap berbagai kesalahan yang berasal dari 
populasi mikrobia, pH medium, preparasi sampel dan cara 
kerja. Pengujian kecernaan jenis pakan mengandung serat 
kasar tinggi dapat dilakukan dengan metode in vitro melalui 
pengukuran produksi gas. Produksi gas kumulatif dapat 
dianalisis dengan persamaan P=a+b(1-e-ct) (Orskov, 2002). 

Faktor kualitas hijauan dapat mempengaruhi 
kecernaan, kualitas hijauan ditentukan oleh jenis tanaman, 
kesuburan tanah, iklim mikro (cahaya, curah hujan, suhu dan 
kelembaban), umur pemotongan, pemupukan dan pengolahan 
tanah. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan produksi dan 
juga kandungan zat makanan dari hijauan. Pemanenan 
tanaman pakan yang tepat pada interval waktu tertentu 
merupakan faktor yang penting. Semakin tua umur 
pemotongan maka semakin tinggi produksi namun berbanding 
terbalik dengan kualitas nutrisinya (kandungan serat kasar 
meningkat, protein kasar menurun). Kualitas nutrisi hijauan 
dapat mempengaruhi tingkat kecernaan pada ternak 
ruminansia (Alia, Dhalika dan Hidayat, 2015). Ditambahkan 
Minson (1990) disitasi Mansyur dkk. (2006b) menyatakan 
bahwa nilai produktif dari hijauan pakan bergantung pada 
kuantitas yang dimakan ternak dan selanjutnya hijauan yang 
dikonsumsi memenuhi kebutuhan energi, protein, mineral dan 
vitamin. Nilai produktif ini dapat dilihat dengan mengetahui 
kualitas nutrisi (komposisi kimia) dan kecernaan dari pakan 
tersebut. Kecernaan suatu hijauan mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam menentukan nilai nutrisi. Beberapa studi 
yang telah dilakukan bahwa metode kimia kurang begitu 
tinggi korelasinya dengan metode in vivo pada pengukuran 
kualitas hijauan dibanding dengan metode enzimatis dan 
microbial. 
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Menurut Pearson and Ison (1997), nilai nutrisi hijauan 
pakan tergantung pada spesies/varietas, lingkungan (tanah, 
iklim, penggembalaan), bagian tanaman, dan umur tanaman. 
Tanaman sangat bergantung pada kesuburan tanah, tetapi 
faktor iklim (temperatur, kelembaban, curah hujan, dan 
intensitas cahaya) memiliki peranan sangat besar terhadap 
seluruh proses metabolisme tanaman. Kondisi lingkungan 
kering akan meningkatkan pertumbuhan dinding sel dan 
lignin, sebaliknya menurunkan konsentrasi protein kasar, 
karbohidrat, serta kecernaan dari tanaman pakan tersebut. 

Chen and Wang (2009), juga melaporkan bahwa 
hijauan yang dipanen pada musim semi dan dingin memiliki 
kandungan protein kasar lebih tinggi, sedangkan kandungan 
ADF, NDF dan karbohidrat terlarut (water soluble 
carbohydrate) lebih rendah dibandingkan dengan musim 
kering dan gugur. Menurut Milchunas et al. (2005), kombinasi 
antara tingginya temperatur dan rendahnya curah hujan dalam 
jangka waktu cukup lama, nyata menurunkan suplai CO2 yang 
secara signifikan akan menurunkan produksi biomass dan 
kualitas dari tanaman pakan yang dihasilkan. Totok dan 
Rahayu (2004), menyebutkan bahwa defisit air akan 
menurunkan kualitas tanaman, karena menurunnya efisiensi 
serapan nitrogen, laju pertumbuhan tanaman, efisiensi 
penggunaan nitrogen, dan laju fotosintesis. 

2.3.3 Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan 
Bahan Organik (KcBO) 

Tingkat kecernaan nutrien makanan dapat menentukan 
kualitas dari pakan tersebut, karena bagian yang dicerna 
dihitung dari selisih antara kandungan nutrien dalam pakan 
yang dikonsumsi dengan nutrien yang keluar lewat feses. 
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Kecernaan bahan kering yang tinggi pada ternak ruminansia 
menunjukkan tingginya zat nutrisi yang dicerna terutama yang 
dicerna oleh mikroba rumen.  Semakin tinggi nilai persentase 
kecernaan bahan pakan  tersebut, berarti semakin baik 
kualitasnya.  Kisaran normal kecernaan bahan kering yaitu 
50,7-59,7%.  Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan 
bahan kering, yaitu jumlah ransum yang dikonsumsi, laju 
perjalanan makanan di dalam saluran pencernaan dan jenis 
kandungan gizi yang terkandung dalam ransum tersebut. 
 Faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai kecernaan bahan 
kering ransum adalah tingkat proporsi bahan pakan dalam 
ransum, komposisi kimia, tingkat protein ransum, persentase 
lemak dan mineral (Mullik dan Marthen, 2007).  Salah satu 
bagian dari bahan kering yang dicerna oleh mikroba di dalam 
rumen adalah karbohidrat struktural dan karbohidrat non 
struktural (Warman, 2008). 

Menurut Ndun (2001) bahwa bahan organik 
merupakan bahan kering yang telah dikurangi abu, komponen 
bahan kering bila difermentasi di dalam rumen akan 
menghasilkan asam lemak terbang yang merupakan sumber 
energi bagi ternak.  Kecernaan bahan organik dalam saluran 
pencernaan ternak meliputi kecernaan zat-zat makanan berupa 
komponen bahan organik seperti karbohidrat, protein, lemak 
dan vitamin.   Bahan-bahan organik yang terdapat dalam 
pakan tersedia dalam bentuk tidak larut, oleh karena itu 
diperlukan adanya proses pemecahan zat-zat tersebut menjadi 
zat-zat yang mudah larut.  Liukae (2007) Faktor yang 
mempengaruhi kecernaan bahan organik adalah kandungan 
serat kasar dan mineral dari bahan pakan.  Kecernaan bahan 
organik erat kaitannya dengan kecernaan bahan kering, karena 
sebagian dari bahan kering terdiri dari bahan organik. 
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 Penurunan kecernaan bahan kering akan mengakibatkan 
kecernaan bahan organik menurun atau sebaliknya.  

2.3.4 KcBK dan KcBO Terhadap Umur Pemotongan dan 
Periode Panen 

Mansyur dkk. (2005c) dan Kamalak dkk. (2005) 
menambahkan bahwa kecernaan bahan kering menurun 
sejalan dengan meningkatnya umur pemotongan. Begitu pula 
pada kecernaan bahan organik, kecernaannya menurun sejalan 
dengan meningkatnya umur pemotongan. Menurut Gonzalez 
and Hanselka (2002), periode musim kering dari 6-8 bulan, 
akan meningkatkan lignifikasi, ADF/NDF, yang pada 
gilirannya akan menurunkan KcBK/KcBO. Menurut Sleugh et 
al. (2001), penurunan kecernaan bahan kering sejalan dengan 
frekuensi pemangkasan, karena terjadinya akumulasi serat 
yang tidak dapat dicerna, akibat peningkatan lignin, dan 
penurunan nisbah daun/batang.  

Menurut Sarwar et al. (2004), nilai kecernaan hijauan 
berasal dari rumput dan legum pada umumnya mengalami 
penurunan sejalan dengan umur tanaman, karena terjadi 
peningkatan konsentrasi serat kasar di dalam jaringan, 
lignifikasi, dan penurunan nisbah daun/batang. Burns et al. 
(2002), menyatakan bahwa pada umumnya nilai kecernaan 
bahan kering (KCBK) sangat rendah pada hijauan pakan yang 
jarang sekali dipangkas terutama pada musim kering. 
Sebaliknya hijauan yang mendapatkan perlakuan lebih sering 
dipangkas memberikan nilai KCBK lebih tinggi selama musim 
kering maupun maupun semi. Dikatakan pula bahwa 
perlakuan pemangkasan diperkirakan dapat mengubah 
konsentrasi dari semua nilai nutrisi serta berpengaruh 
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signifikan pada nilai kecernaan bahan kering dan konsentrasi 
protein kasar. 

Penelitian Herdiawan, Abdullah, dan Sopandi (2014) 
pada Hijauan Indigofera zollingeriana dengan berbagai taraf 
perlakuan stres kekeringan dan interval pemangkasan 
menghasilkan nilai kecernaan bahan kering tertinggi dicapai 
pada kombinasi perlakuan kontrol (100% Kapasitas lapang) 
dan pemangkasan 60 hari, yaitu sebesar 75,53% dan terendah 
dicapai pada kombinasi perlakuan cekaman kekeringan berat 
(25% Kapasitas lapang) dan pemangkasan 120 hari yaitu 
sebesar 59,08%. Nilai kecernaan bahan organik tertinggi 
dicapai pada kombinasi perlakuan kontrol (100% Kapasitas 
lapang) dan pemangkasan 60 hari, yaitu sebesar 76,02% dan 
terendah dicapai pada kombinasi perlakuan cekaman 
kekeringan berat (25% Kapasitas lapang) dan pemangkasan 90 
hari yaitu sebesar 61,17%. 

Nilai kecernaan rumput dan leguminosa pada 
umumnya mengalami penurunan dengan bertambahnya umur 
tanaman, dan penurunan kadar air tanah, karena terjadi 
peningkatan konsentrasi serat kasar pada bagian jaringan 
tanaman, peningkatan lignifikasi dan penurunan nisbah 
daun/batang (Nisa et al. 2004). Menurut Gonzalez and 
Hanselka (2002), nilai kecernaan bahan organik hijauan pakan 
ternak, dari musim hujan ke musim kemarau mengalami 
penurunan yang signifikan sejalan dengan meningkatnya 
konsentrasi beberapa komponen pembentuk serat kasar. 
Ammar et al. (2004), melaporkan bahwa pada saat musim 
semi, kandungan protein kasar lebih tinggi, dan NDF lebih 
rendah, dibandingkan dengan pada saat musim gugur, untuk 
semua spesies tanaman Indigofera, selanjutnya kecernaan 
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bahan organik lebih tinggi pada saat musim semi 
dibandingkan musim gugur.  

Penelitian Mansyur dkk.  (2008a) menunjukkan ada 
pengaruh umur pemotongan terhadap kecernaan bahan kering 
dan bahan organik rumput signal. Kecernaan bahan kering 
rumput umur panen 30 hari (44,02%), kecernaan rumput umur 
pemotongan 40 hari (41,62%), umur pemotongan  50 hari 
(35,5%) dan 60 hari (34,47%). Sedangkan untuk kecernaan 
bahan organik menunjukkan umur pemotongan 30 hari 
(46,013%), umur pemotongan 50 hari (34,468%), umur 
pemotongan 60 hari (32,795%), dari hasil tersebut 
menunjukkan terjadi penurun nilai kecernaan bahan kering dan 
bahan organik sejalan dengan meningkatnya umur 
pemotongan rumput. Kecernaan bahan kering dan organik 
tertinggi dari hijauan rumput signal ditunjukkan oleh umur 
pemotongan 30 hari, yaitu 44,02% dan 46,013%. 

Umur pemotongan tanaman rami memberikan 
pengaruh terhadap kecernaan bahan kering. Kecernaan bahan 
kering tertinggi didapat pada umur pemotongan 45 hari 
(62,94%) sedangkan kecernaan bahan kering terendah didapat 
pada umur pemotongan 60 hari (55,23%). Terjadi peningkatan 
kecernaan bahan kering pada umur pemotongan 15 hari 
sampai umur pemotongan 30 hari sebesar 2,86% serta 
peningkatan kecernaan umur pemotongan 30 hari sampai umur 
pemotongan 45 hari sebesar 2,61%. Kecernaan bahan kering 
pada umur pemotongan 60 hari mengalami penurunan sebesar 
7,71% dari umur pemotongan 45 hari. Umur pemotongan 
tanaman berpengaruh terhadap kecernaan bahan organik 
tanaman rami. Kecernaan bahan organik terendah didapat pada 
umur pemotongan 60 hari (39,60%) dan kecernaan bahan 
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organik tertinggi didapat pada umur pemotongan 45 hari 
(51,60%) (Alia dkk.,2015). 

Bayble et al. (2007), melaporkan bahwa nilai 
kecernaan bahan organik rumput gajah pada pemangkasan 40 
hari sebesar 66,4%, kemudian menurun pada pemangkasan 60 
dan 90 hari berturut-turut sebesar 62,5 dan 58,5%. Tobi et al. 
(2010), melaporkan bahwa nilai kecernaan bahan organik 
(KCBO), untuk pemangkasan pertama menurun dari sekitar 
87% pada panen awal (5x pemangkasan/tahun) menjadi 75-
80% pada akhir panen (3x pemangkasan/tahun). Menurut 
Hassen et al. (2007), semua spesies tanaman Indigofera  
memiliki konsentrasi abu, protein kasar, dan KcBO yang lebih 
tinggi pada saat musim semi, tetapi kandungan NDF lebih 
rendah. 
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Lokasi penelitian di CV. Agriranch yang bertempat di 

desa Brak, Kelurahan Tawang Argo, Kecamatan Karangploso, 
Kabupaten Malang. Analisis kecernaan In Vitro dilakukan di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan 
pada tanggal 25 Mei 2015 sampai 25 Januari 2016. 

3.2 Materi Penelitian 
3.2.1 Tanaman 

Hijauan yang digunakan adalah rumput Pennisetum 
purpureum cv. Mott yang ditanam sejak 25 Mei 2015 yang 
dipanen pada umur pemotongan 40, 50, 60 hari pada periode 
panen 1, 2, dan 3. 
3.2.2 Ternak Berfistula 
 Ternak berfistula yang digunakan adalah ternak Sapi 
yang terdapat di Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya, di Desa Sumber Sekar Kecamatan Dau 
Kabupaten Malang. 
3.2.3 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
alat pemotong (sabit), gunting, plastik, kertas label, toples, 
timbangan dan seperangkat alat dan bahan untuk analisis 
kecernaan In Vitro. 

3.3 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode percobaan. Rancangan penelitian yang digunakan 
adalah rancangan acak kelompok (RAK) Pola Tersarang 
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(Nested) dengan 9 perlakuan 3 ulangan. Faktor 1 merupakan 
umur pemotongan (U)  40, 50, 60 hari dan faktor 2 merupakan 
periode panen (P) pada panen 1, 2, 3. Perlakuan dalam 
penelitian ini disusun sebagai berikut : 
U40P1 = umur pemotongan 40 hari panen pertama. 
U40P2 = umur pemotongan 40 hari panen kedua. 
U40P3 = umur pemotongan 40 hari panen ketiga. 
U50P1 = umur pemotongan 50 hari panen pertama. 
U50P2 = umur pemotongan 50 hari panen kedua. 
U50P3 = umur pemotongan 50 hari panen ketiga. 
U60P1 = umur pemotongan 60 hari panen pertama. 
U60P2 = umur pemotongan 60 hari panen kedua. 
U60P3 = umur pemotongan 60 hari panen ketiga. 
 
3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diukur yaitu kecernaan In Vitro bahan 
kering dan bahan organik. Penetapan kecernaan bahan kering 
dan kecernaan bahan organik in Vitro menggunakan metode 
Tilley dan Terry (1963).  

3.5 Analisa Data 
Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis 

menggunakan analisis ragam (Analysis of variance/ANOVA). 
Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak (RAK) 
Pola Tersarang (Nested). Apabila perlakuan berpengaruh nyata 
terhadap variabel yang diamati maka dilanjutkan dengan Uji 
Duncan. Model matematis untuk RAK Pola Tersarang adalah : 
 
 Yijk  = µ + Ai + Bj(i) + Kk + єijk        

 



31 

Keterangan : 
Yijk  : Pengamatan Faktor A taraf  ke-i , Faktor B taraf ke-j 
dan ulangan  ke-k        
 µ   : Nilai tengah      
Ai    : Pengaruh Faktor A pada taraf  ke-i    
Bj(i)    : Pengaruh Faktor B pada taraf ke-j pada Ai   
Kk      : Pengaruh Kelompok ke-k. 
єijk   : Pengaruh galat pada Faktor A taraf ke-i, Faktor B 
taraf  ke-j dan kelompok  ke-k 

3.6 Batasan Istilah 
Hijauan : Sumber pakan utama bagi ternak 

  ruminansia, baik untuk hidup 
  pokok, pertumbuhan, produksi dan   
reproduksinya. 

Rumput Gajah Mini : Nama latin Pennisetum purpureum 
  cv.Mott merupakan rumput unggul 

yang mempunyai produktivitas dan 
kandungan zat gizi yang cukup 
tinggi serta memiliki palatabilitas 
yang tinggi bagi ternak ruminansia. 

Defoliasi  : Pemotongan atau pengambilan 
  bagian tanaman yang ada di atas 
  permukaan  tanah, baik oleh 
  manusia ataupun oleh renggutan 
  hewan ternak itu digembalakan. 

Umur pemotongan : Lama hijauan pakan ternak tumbuh 
  hingga dilakukan pemotongan (hari). 

Periode panen  : Banyaknya pemanenan hijauan 
  pakan ternak dalam satu periode 
  tanam, dinyatakan dalam jumlah 
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  berapa kali panen. 
In Vitro : Proses metabolisme yang terjadi di 

  luar tubuh ternak.  Prinsip dan 
  kondisinya sama dengan proses yang    
terjadi di dalam tubuh ternak yang 
meliputi proses metabolisme dalam 
rumen dan abomasum. 

3.7 Tahapan Penelitian 
3.7.1 Persiapan penelitian 

Tanah atau lahan yang akan ditanam dilakukan 
pengolahan terlebih dahulu dengan menghilangkan gulma atau 
tanaman pengganggu, dilakukan penggemburan tanah dengan 
menggunakan cangkul, kemudian diberi pupuk dari campuran 
kotoran kambing dan domba. Tanah atau lahan yang telah 
diberi pupuk tersebut, kemudian dibiarkan selama 14 hari 
untuk selanjutnya ditanami tanaman yang akan diteliti yaitu 
rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott). 

3.7.2 Penanaman 
Penanaman dilakukan menggunakan stek dan ditanam 

miring 1 stek/lubang dengan jarak antar titik tanam 40 cm, 
jarak antar baris 80 cm. Jumlah tanaman per petak lahan 
adalah 60 tanaman dengan ukuran per satu petak lahan yaitu 4 
x 4 meter.  

3.7.3 Pemeliharaan 
 Pemeliharaan rumput Pennisetum purpureum cv. Mott 
yang diteliti yakni dilakukan penyiraman setelah tanam dan 
rutin tiga kali dalam seminggu selain itu menghilangkan 
tanaman pengganggu/gulma yang dapat mempengaruhi 
pertumbuhan rumput yang diteliti. 
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3.7.4 Pemupukan 
 Pada penelitian ini pemupukan tidak sebagai 
perlakuan dalam penelitian, namun merupakan salah satu 
manajemen dalam pemeliharaan agar rumput dapat tumbuh 
dengan baik. Pemupukan dilakukan awal setelah pengolahan 
lahan tanam dengan menggunakan pupuk dari kotoran domba 
dan kambing sebanyak 50 kg dan sebelum penyeragaman 
diberi pupuk dari kotoran domba dan kambing kembali 
sebanyak 100 kg.  

Rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 
dipupuk urea sebanyak 115,93 gram/petak/pemupukan untuk 
umur pemotongan 40 hari, 149,06 gram/petak/pemupukan 
untuk umur pemotongan 50 hari, 174 gram/petak/pemupukan 
untuk umur pemotongan 60 hari. Perbedaan jumlah pemberian 
pupuk setiap perlakuan disesuaikan dengan umur pemotongan 
dan kebutuhan N. Pupuk urea diberikan 300 kg N/Ha/tahun 
dan di dalam urea mengandung 46% N. Sehingga apabila 
umur pemotongan 60 hari dalam 1 tahun terdapat 6x 
pemotongan. Contoh perhitungan pupuk urea pemotongan 60 
hari sebagai berikut : 
300 kg N/Ha/tahun : 6x pemotongan = 50 kg N/Ha/tahun 
1 petak 16 m2 = (16 / 10000) x 50 kg x 1000 = 80 gram 
N/pemupukan 
Kebutuhan urea = (100/46) x 80 = 174 gram/pemupukan 

3.7.5 Pemotongan 
Tanaman yang akan diteliti diberi perlakuan terlebih 

dahulu yaitu pemotongan awal yang bertujuan untuk 
menyeragamkan kondisi tanaman, sehingga tanaman yang 
diteliti menjadi homogen. Setelah pemotongan awal, tanaman 
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dipanen sesuai perlakuan penelitian ini, yaitu umur 
pemotongan 40, 50, 60 hari pada periode panen 1, 2 dan 3.  
Tabel 2. Jadwal Pemotongan 

No. 
Umur 

Pemotongan 
(Hari) 

Periode 
Panen 

Tgl/Bln/Thn 
Curah Hujan 

(mm/bln) 

1 40 
1 29/08/2015 0 

2 08/10/2015 0 
3     17/11/2015 406,3 

2 50 
1 08/09/2015 9 

2 28/10/2015 0 
3 17/12/2015 346,2 

3 60 
1 18/09/2015 9 

2 17/11/2015 406,3 
3 16/01/2016 352,9 

Keterangan : Data curah hujan diperoleh dari Badan 
Meteorologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun 
Klimatologi Karangploso. 

3.7.6 Pengambilan sampel 
Hasil pemotongan dari setiap perlakuan, kemudian 

dipotong-potong ditimbang sebanyak 1 kg dan dimasukkan 
kedalam kantong kresek yang telah diberi label sesuai dengan 
perlakuan. Kemudian rumput segar tersebut dibawa ke 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas 
Brawijaya untuk dioven 60oC selama 24 jam, namun 
sebelumnya melalui proses penimbangan terlebih dahulu 
untuk mengetahui berat penyusutan rumput tersebut. Sampel 
yang sudah kering kemudian ditimbang dan digiling sampai 
halus. Sampel yang telah halus kemudian dimasukkan dalam 
plastik klip dan diberi kode sesuai dengan perlakuan, jumlah 
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sampel 180 hari penelitian dengan umur pemotongan 40, 50, 
60 hari dengan periode panen 1,2, dan 3 (U40P1, U40P2, U40P3, 

U50P1, U50P2, U50P3, U60P1, U60P2, U60P3) disebut sebagai bulk 
sample yang kemudian disimpan. Setelah koleksi sampel 
selesai kemudian dianalisis kecernaan In Vitro di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya.  

3.7.7 Analisis Kecernaan In Vitro 
Sampel dipotong-potong kemudian dimasukkan dalam 

oven 60oC sampai kering atau selama kurang lebih 24 jam. 
Sampel yang sudah kering kemudian ditimbang dan digiling 
sampai halus. Sampel yang telah halus kemudian dimasukkan 
dalam kantong plastik dan diberi kode sesuai dengan 
perlakuan. Analisis kecernaan In Vitro dilakukan setelah bulk 
sample terkumpul selama 180 hari penelitian. Penetapan 
kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik in Vitro 
menggunakan metode Tilley dan Terry (1963) (Lampiran 3), 
proses analisis ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Univerisitas Brawijaya 
Malang. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Pengaruh umur pemotongan dan periode panen 
terhadap Kandungan Bahan 

Kering dan Bahan Organik 

4.1.1 Umur Pemotongan 
Berdasarkan analisis ragam (Lampiran 9 dan 10) umur 

pemotongan memberikan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01) terhadap kandungan bahan kering (BK) dan nyata 
(P<0,05) terhadap kandungan bahan organik (BO). Uji Duncan 
menunjukkan kandungan BK terendah pada umur pemotongan 
40 hari (12,39%), sedangkan kandungan  BO memperlihatkan 
pengaruh yang sama antara umur 40, 50 maupun 60 hari 
seperti ditunjukkan pada Tabel 3. Pendapat Tillman et al. 
(1998) yang menyatakan bahwa kandungan air tanaman akan 
menurun dengan semakin meningkatnya umur tanaman. 

Tabel 3.Kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 
(BO)  pada berbagai umur pemotongan dan periode 
panen 

Perlakuan 
Umur Pemotongan 

(hari) 

Kandungan (%) 
Rataan ± SD 

BK BO 
40 12,39 ± 2,03 a 83,59 ± 1,85 a 
50 13,44 ± 1,67 b 83,79 ± 1,04 a 
60 12,93 ± 1,44 ab 84,76 ± 2,80 a 

Keterangan : a – b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) pada kandungan bahan kering 
dan nyata (P<0,05) pada kandungan bahan 
organik. 
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Pada penelitian Santoso, Lekito dan Umiyati (2007) 
komposisi kimia rumput gajah terdiri atas BK 19,94% dan BO 
88,83% dan Rukmana (2005), yaitu BK 19,9% dan  BO 
88,3%. Sedangkan kandungan bahan kering (BK) dan 
kandungan bahan organik (BO) rumput gajah mini 
(Pennisetum purpureum cv Mott) pada penelitian ini 
memperlihatkan kandungan yang lebih rendah jika 
dibandingkan dengan rumput gajah pada umumnya, dengan 
demikian Pennisetum purpureum cv Mott mempunyai kadar 
air lebih tinggi dibandingkan rumput gajah pada umumnya. 
Hal ini didukung pula oleh hasil penelitian Asshodiq (2016) 
menunjukkan kandungan bahan kering Pennisetum purpureum 
cv. Mott yakni 12,46% dan kandungan bahan organik 87,54%.  

4.1.2 Umur Pemotongan dan Periode Panen 
Analisis ragam (Lampiran 9 dan 10) menunjukkan 

bahwa periode panen memberikan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap kandungan bahan kering (BK) dan 
kandungan bahan organik (BO) Pennisetum purpureum cv 
Mott. Hasil penelitian pengaruh umur pemotongan dan periode 
panen terhadap kandungan bahan kering (BK) dan bahan 
organik (BO) disajikan pada Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan 
bahwa umur pemotongan 40 hari periode panen ke 2 
kandungan BK terendah (10,57%), sedangkan untuk umur 
pemotongan 50 dan 60 hari kandungan BK terendah (11,30%) 
dan (11,19%) terjadi pada periode panen ke 3. Hasil penelitian 
menunujukkan kandungan BK berkisar antara 10,57%-14,99% 
tidak berbeda jauh pada penelitian Asshodiq (2016) 
menunjukkan kandungan bahan kering Pennisetum purpureum 
cv Mott yang sama yakni berkisar antara 9,87%-12,46%. 
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Tabel 4. Kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 
(BO)  pada berbagai umur pemotongan  dan periode 
panen. 

Perlakuan 
Kandungan (%) 

Rataan ± SD 

Umur 
Pemotongan 

(hari) 

Periode 
Panen 

BK BO* ) 

40 
1 14,99 ± 0,28c 84,34  ± 0,25 b 
2 10,57 ± 0,65 a 81,24  ± 0,66 a 
3 11,62 ± 0,25b 85,20  ± 0,47 b 

50 
1 14,74 ± 0,75 b 83,88  ± 1,16 a 
2 14,29 ± 0,30 b 83,22  ± 0,57 a 
3 11,30 ± 0,12 a 84,27  ± 1,34 a 

60 
1 13,53 ± 1,08 b 84,59  ± 1,41 b 
2 14,06 ± 0,36 b 87,49  ± 2,84 c 
3 11,19 ± 0,25 a 82,21  ± 0,63 a 

Keterangan : a – b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01).  
* ) berdasarkan % bahan kering (BK). 

Sedangkan untuk kandungan BO pada Tabel 4 
menunjukkan bahwa umur pemotongan 40 hari memberikan 
kandungan BO terendah (81,24%) pada periode panen ke 2 
dan umur pemotongan 60 hari memperlihatkan kandungan BO 
terendah (82,21%) pada periode panen ke 3. Sedangkan untuk 
umur pemotongan 50 hari menunjukkan pengaruh yang sama 
baik pada periode panen ke 1, 2 maupun 3. Hasil penelitian 
memperlihatkan kandungan BO berkisar antara 81,24%-
87,49% lebih rendah jika dibandingkan pada penelitian 
Asshodiq (2016) dengan kandungan BO berkisar antara 
87,54%-90,13%. Bahan organik yakni bahan yang terdiri dari 
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karbohidrat, protein, lemak, dan BETN yang merupakan 
sumber energi bagi ternak. Secara keseluruhan kandungan 
bahan organik masih relatif tinggi. 

4.2 Pengaruh umur pemotongan dan periode panen 
terhadap kecernaan bahan kering (KcBK) 

4.2.1 Umur Pemotongan 
Analisis ragam (Lampiran 11) menunjukkan bahwa 

umur pemotongan rumput gajah mini (Pennisetum purpureum 
cv. Mott) tidak memberikan perbedaan terhadap kecernaan 
bahan kering (KcBK). Data rataan kecernaan bahan kering 
(KcBK) rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 
pada umur pemotongan yang berbeda disajikan pada Tabel 5. 
Tabel 5. Rataan kecernaan bahan kering (KcBK) pada 

berbagai umur pemotongan 
Perlakuan 

Umur Pemotongan (hari) 
KcBK (%) 

Rataan ± SD 
40 57,84 ± 4,02 
50 55,58 ± 4,44 
60   53,70 ± 13,29 

 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rumput gajah 

mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada umur 
pemotongan 40 hari cenderung memiliki nilai KcBK lebih 
tinggi yaitu 57,84%. Nilai KcBK tersebut tidak berbeda jauh 
dengan rumput gajah pada umumnya. Pada penelitian 
Abdurachman, Askar dan Heliati (2005) yang menunjukkan 
nilai kecernaan bahan kering (KcBK) yang dipangkas pada 
umur 45 hari yakni 57,75 ± 4,63% dan pada penelitian Susanti 
(2007), rumput gajah dengan umur pemotongan 45 hari nilai 
KcBK berkisar antara 55,10-62,59%. 
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Sedangkan Pennisetum purpureum cv. Mott dengan 
umur pemotongan 50 hari dan 60 hari cenderung terjadi 
penurunan nilai KcBK. Nisa et al. (2004), melaporkan bahwa 
tanaman rumput dan leguminosa yang dipangkas pada interval 
lebih lama nilai kecernaanya menurun, karena adanya 
peningkatan konsentrasi serat kasar yang dihasilkan dari 
proses lignifikasi, demikian pula sebaliknya. Selain itu 
kandungan protein akan menurun seiring dengan 
meningkatnya umur pemotongan (Hasil analisis laboratorium), 
pada umur pemotongan 40 hari kandungan protein kasar 18,62 
%, umur 50 hari 16,05 % dan 60 hari 18,49 %. Terjadi 
penurunan kandungan protein kasar pada umur 40 hari ke 50 
hari, namun pada umur pemotongan 60 hari terjadi 
peningkatan sebab menginjak musim penghujan. Menurut 
Chen and Wang (2009) bahwa hijauan yang dipanen pada 
musim semi dan dingin memiliki kandungan protein kasar 
lebih tinggi, sedangkan kandungan ADF, NDF dan karbohidrat 
terlarut (water soluble carbohydrate) lebih rendah 
dibandingkan dengan musim kering dan gugur. 

4.2.2 Umur Pemotongan dan Periode Panen 
Periode panen memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kecernaan bahan kering (KcBK). 
Tabel 6 menunjukkan bahwa periode panen ke 1, 2, 3 pada 
umur pemotongan 40 hari dan 50 hari memberikan pengaruh 
yang sama terhadap KcBK. Namun pada umur pemotongan 60 
hari dengan nilai KcBK terendah 37,86% didapatkan pada 
periode panen ke 3. Data rataan kecernaan bahan kering 
(KcBK) rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) 
pada umur pemotongan dan periode panen yang berbeda 
disajikan pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Rataan kecernaan bahan kering (KcBK) pada 
berbagai umur pemotongan dan periode panen 
Perlakuan 

KcBK (%) 
Rataan ± SD 

Umur 
Pemotongan 

(hari) 

Periode 
Panen 

40 
1 61,06 ± 3,26a 
2 58,00 ± 3,56a 
3 54,45 ± 2,88a 

50 
1 52,86 ± 5,55a 
2 59,09 ± 1,77a 
3 54,78 ± 3,79a 

60 
1 63,15 ± 6,88b 
2 60,10 ± 8,65b 
3 37,86 ± 3,51a 

Keterangan : a – b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01). 

 
Apabila dihubungkan dengan kondisi klimat (Gambar 

4) maka umur pemotongan 60 hari periode panen ke 3 berada 
pada kondisi radiasi matahari yang lebih rendah dengan curah 
hujan relatif tinggi jika dibandingkan pada periode panen ke 1 
dan 2. Radiasi matahari (Intensitas dan lamanya penyinaran) 
merupakan sumber energi yang sangat berpengaruh pada 
proses fotosintesis. Dengan radiasi matahari yang rendah maka 
proses pembentukan karbohidrat mudah larut (karbohidrat non 
struktural) menurun, sehingga dapat mengakibatkan kecernaan 
bahan kering yang rendah. 

 

 

 



 

Gambar 4. Grafik rataan kecernaan bahan kering (%), curah hujan (mm/bl) dan radiasi matahari 

(Kal/cm
2
/bln) pada umur pemotongan dan periode panen yang berbeda.  

Data curah hujan, radiasi matahari diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) 

Stasiun Klimatologi Karangploso 
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Burns et al. (2002), menyatakan bahwa pada umumnya 
nilai kecernaan bahan kering (KcBK) sangat rendah pada 
hijauan pakan yang jarang sekali dipangkas. Sebaliknya 
hijauan yang mendapatkan perlakuan lebih sering dipangkas 
memberikan nilai KcBK lebih tinggi selama musim panas 
maupun semi. Menurut Subagiyo dan Kusmartono (1988), 
musim terutama curah hujan sangat berpengaruh terhadap 
kualitas dan kuantitas produksi rumput. Perubahan musim 
antara musim penghujan dan musim kemarau akan 
mengakibatkan adanya perubahan nilai gizi rumput. 
Berkurangnya kadar air tanah di musim kemarau maka unsur 
hara kurang dapat diabsorbsi rumput untuk pembentukan zat 
makanan.  

4.3 Pengaruh umur pemotongan dan periode panen 
terhadap kecernaan bahan organik 
(KcBO) 

4.3.1 Umur Pemotongan 
Analisis sidik ragam (Lampiran 12) menunjukkan 

bahwa umur pemotongan rumput gajah mini (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) tidak memberikan perbedaan terhadap 
kecernaan bahan organik (KcBO). Data rataan kecernaan 
bahan organik (KcBO) rumput gajah mini (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) pada umur pemotongan yang berbeda 
disajikan pada Tabel 7. 

 

 

 



45 

Tabel 7. Rataan kecernaan bahan organik (KcBO) pada 
berbagai umur pemotongan 

Perlakuan 
Umur Pemotongan (hari) 

KcBO (%) 
Rataan ± SD 

40 55,78 ± 4,30 
50 54,30 ± 5,31  
60   51,69 ± 13,63  

 
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa rumput gajah 

mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada umur 
pemotongan 40 hari cenderung memiliki nilai KcBO lebih 
tinggi yaitu 55,78% dan menurun pada pemotongan  
50 hari dan 60 hari. Hal yang sama ditunjukkan pada 
penelitian Bayble et al. (2007), yang melaporkan bahwa nilai 
kecernaan bahan organik rumput gajah pada pemangkasan 40 
hari sebesar 66,4%, kemudian menurun pada pemangkasan 60 
dan 90 hari berturut-turut sebesar 62,5%  dan 58,5%. 
Ditambahkan oleh pendapat Alia dkk. (2015) yang 
menyatakan bahwa semakin tua umur pemotongan maka 
semakin tinggi produksi namun berbanding terbalik dengan 
kualitas nutrisinya (kandungan serat kasar meningkat, protein 
kasar menurun). Kualitas nutrisi hijauan dapat mempengaruhi 
tingkat kecernaan bahan kering dan bahan organik pada ternak 
ruminansia. 

4.3.2 Umur Pemotongan dan Periode Panen 
Periode panen memberikan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kecernaan bahan organik (KcBO). 
Tabel  8 menunjukkan bahwa periode panen ke 1, 2, 3 pada 
umur pemotongan 40 hari dan 50 hari memberikan pengaruh 
yang sama terhadap KcBO. Namun pada umur pemotongan 60 
dengan nilai KcBO terendah 35,67% didapatkan pada periode 
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panen ke 3. Data rataan kecernaan bahan organik (KcBO) 
rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) pada 
umur pemotongan dan periode panen yang berbeda disajikan 
pada Tabel 8.  

Tabel 8. Rataan kecernaan bahan organik (KcBO) pada 
berbagai umur pemotongan dan periode panen 
Perlakuan 

KcBO (%) 
Rataan ± SD 

Umur  
Pemotongan  

(hari) 

Periode  
Panen 

40 
1 59,74 ± 2,12 a 
2 55,53 ± 1,85 a 
3 52,08 ± 4,66 a 

50 
1 49,53 ± 5,99 a 
2 57,93 ± 2,85 a 
3 55,46 ± 3,59 a 

60 
1 61,00 ± 6,95 a 
2 58,41 ± 9,85 b 
3 35,67 ± 3,81 b 

Keterangan : a – b Superskrip yang berbeda pada kolom yang 
sama menunjukkan perbedaan yang nyata 
(P<0,01). 

Apabila dihubungkan dengan kondisi klimat (Gambar 
5) maka umur pemotongan 60 hari periode panen ke 3 berada 
pada kondisi radiasi matahari yang lebih rendah dengan curah 
hujan relatif tinggi jika dibandingkan pada periode panen ke 1 
dan 2. Rendahnya nilai KcBO pada umur pemotongan 60 hari 
periode panen ke 3 karena faktor lingkungan memiliki andil 
yang besar terutama radiasi matahari. Proses fotosintesis 
membutuhkan cahaya sebagai sumber energi dalam 
pemanfaatan CO2 dan O2 untuk membentuk karbohidrat.   



 

Gambar 5.  Grafik  rataan kecernaan bahan organik (%),curah hujan (mm/bln) dan radiasi matahari 

(Kal/cm
2
/bln) pada umur pemotongan dan periode panen yang berbeda. 

 Data curah hujan, radiasi matahari diperoleh dari Badan Meteorologi dan Geofisika 

(BMKG) Stasiun Klimatologi Karangploso 
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Hendriyani dan Setiari (2009) menyatakan bahwa 
semakin banyak pembentukan klorofil maka proses 
fotosintesis semakin optimal. Sintesis klorofil dipengaruhi 
oleh berbagai faktor seperti cahaya, gula atau karbohidrat, air, 
temperatur, faktor genetik, unsur-unsur hara seperti N, Mg, Fe, 
Mn, Cu, Zn, S dan O. 

Nilai kecernaan bahan organik berkaitan erat dengan 
bahan kering, sebab sebagian besar komponen bahan kering 
pakan terdiri dari bahan organik (Tillman, et al., 1989) 
sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 
bahan kering akan mempengaruhi tinggi rendahnya bahan 
organik (Sutardi, 1980). Kecernaan pakan juga sangat 
berhubungan erat dengan konsumsi, semakin tinggi nilai 
kecernaan suatu bahan pakan, ada kecenderungan konsumsi 
semakin banyak atau sebaliknya, pakan dengan nilai cerna 
rendah kecenderungan lebih rendah nilai konsumsinya 
(Sudirman, 2013). 

Sedangkan menurut  Gonzalez and Hanselka (2002), 
nilai kecernaan bahan organik hijauan pakan ternak, dari 
musim hujan ke musim kemarau mengalami penurunan yang 
signifikan sejalan dengan meningkatnya konsentrasi beberapa 
komponen pembentuk serat kasar. Ammar et al. (2004), 
melaporkan bahwa pada saat musim semi, kandungan protein 
kasar lebih tinggi, dan NDF lebih rendah, dibandingkan 
dengan pada saat musim gugur, untuk semua spesies tanaman 
Indigofera, kecernaan bahan organik lebih tinggi pada saat 
musim semi dibandingkan musim gugur. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Umur pemotongan memberikan perbedaan terhadap 
konsentrasi BK dan BO. Sedangkan nilai KcBK dan 
KcBO secara In vitro tidak memberikan perbedaan. 
Umur pemotongan 40 hari cenderung lebih tinggi nilai 
rataan KcBK dan KcBO jika dibandingkan umur 
pemotongan 50 hari dan 60 hari. 

2. Periode panen memberikan perbedaan terhadap 
konsentrasi BK dan BO, sama halnya untuk KcBK 
dan KcBO. Periode panen ke 1, 2, 3 pada umur 
pemotongan 40 hari dan 50 hari memberikan nilai 
KcBK dan KcBO yang pengaruhnya sama. Namun 
pada umur pemotongan 60 hari nilai KcBK terendah 
37,86% dan nilai KcBO terendah 35,67% didapatkan 
pada periode panen ke 3. 

3. Kualitas hijauan pakan ternak memiliki pengaruh 
terhadap umur pemotongan dan periode panen yang 
berbeda, terlihat pada musim penghujan dengan curah 
hujan tinggi dan radiasi sinar matahari yang relatif 
rendah menghasilkan nilai kecernaan rumput gajah 
mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) yang rendah 
pula sebab proses fotosintensis membutuhkan sinar 
matahari sebagai sumber energi pembentukan 
karbohidrat. 
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5.2   Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian ini maka disarankan untuk 
melakukan pemotongan rumput gajah mini (Pennisetum 
purpureum cv. Mott) pada umur pemotongan 40 hari karena 
cenderung memiliki nilai kecernaan bahan kering dan bahan 
organik paling tinggi jika dibandingkan pada umur 
pemotongan 50 hari dan 60 hari.  
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Lampiran 1. Prosedur Analisis Bahan Kering (BK)  

1. Cawan porselin yang bersih dimasukkan ke dalam oven 
dan pada suhu 105 0C, kemudian didinginkan kedalam 
eksikator selama 1 jam dan ditimbang (a gram)  

2. Sampel sebanyak ± 3 gram dimasukkan ke dalam cawan 
porselin dan ditimbang bersama-sama (b gram).  

3. Kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 105 0C 
selama 4 jam dan setelah kering didinginkan dalam 
eksikator dan ditimbang kembali (c gram)  
Hasil pengamatan dihitung berdasarkan rumus berikut :  

b – a  
Kadar BK =   x 100 %  

c – a  
 
Keterangan :  
a.  = berat cawan kosong (gram)  
b.  = berat cawan + sampel sebelum dioven (gram)  
c.  = berat cawan + sampel setelah dioven (gram)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

Lampiran 2. Prosedur Analisis Bahan Organik (BO) 

1. Sampel dari analisa bahan kering dimasukkan kedalam 
tanur listrik selama 4 jam pada suhu 6000C.  

2. Tanur dimatikan dan dibiarkan agak dingin kemudian tanur 
dibuka lalu sampel diambil dan dimasukkan kedalam 
desikator selama 1 jam, kemudian ditimbang (d gram).  

Rumus yang digunakan adalah :  
  d – a  
Kadar Abu =    x 100 %  

b – a  
 (100% - Kadar Abu)  

%Bahan Organik =             x BK  
100  

BO = %BO x BK  

Keterangan :  
a. = Berat cawan kosong (gram)  
b. = Berat cawan + sampel sebelum dioven (gram)  
d. = Berat cawan + sampel setelah ditanur (gram) 
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Lampiran 3. Pengambilan cairan rumen  

Untuk pengambilan cairan ini bahan dan alat yang 
harus dipersiapkan antara lain: Ternak berfistula, thermos es, 
air bersih untuk mencuci, selang plastik, botol, kontainer, 
termometer, kain penyaring dan sarung tangan. 
Adapun cara kerja dari pengambilan cairan rumen dari ternak 
berfistula ini yaitu: 
1. Ternak berfistula diberi pakan 24 jam sebelumnya baru 

kemudian diambil cairan rumennya. 
2. Proses pengambilan cairan rumen dapat dilakukan oleh 

dua orang yaitu satu orang memegang ternak agar tidak 
bergerak, sedangkan yang lain mengambil cairan rumen 
dari lubang fistula. 

3. Pengambilan cairan rumen dapat dilakukan dalam posisi 
berdiri atau posisi direbahkan. 

4. Cara pengambilan adalah dengan membuka tutup fistula, 
alalu cairan rumen diambil dengan tangan memakai 
sarung tangan. 

5. Isi rumen yang telah terambil ditampung dalam kontainer, 
kemudian tutup fistula dipasang kembali secara sempurna 
dan dinding sekitar lubang fistula dibersihkan. Akan 
tetapi sebelumnya harus disiapkan kontainer atau thermos 
es yang telah diisi air hangat 50-70 0C kemudian dibuang. 

6. Cairan rumen yang telah diambil kemudian diperas 
dengan kain blacu ataukain perban empat lapis. 

7. Cairan rumen hasil perasan ditampung lalu dimasukkan 
ke dalam botolyang telah disiapkan. 

8. Jika diperlukan dapat ditambahkan larutan penyangga 
(buffer) yang sesuai. 
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9. Botol yang berisi cairan rumen ditutup rapat lalu 
dimasukkan ke dalamthermos es. 

10. Cairan rumen yang telah siap dapat dibawa ke laboratorium 
untuk diperiksa. 

11. Semua peralatan yang telah dipakai dibersihkan dan 
disterilkan, sedangkan ampas perasan dapat dibuang. 
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Lampiran 4. Prosedur analisis Kecernaan In Vitro (Tilley 
and Terry, 1963) 

Alat yang dibutuhkan untuk pengukuran kecernaan in 
vitro ini adalah labu ukur 3500 ml, penangas yang dilengkapi 
dengan stirer, tabung fermentor, inkubator, karet penutup, rak, 
centrifuge 2500 rpm, kertas saring, oven 105 0C, eksikator dan 
oven. Sedangkan bahan kimia yang digunakan antara lain 
MgCl2, CaCl2, aquades, cairan rumen, larutan buffer, gas CO2, 
air es dan larutan HCl pepsin. 

Tahapan pelaksanaan dibagi menjadi dua tahap, yaitu 
tahap fermentasi mikrobia dan tahap pencernaan proteolitik 
(enzimatis). Persiapan yang dilakukan adalah pencucian dan 
strerilisasi alat fermentasi, penimbangan sampel 0,56 g setiap 
tabung, persiapan larutan McDougall (40 ml setiap tabung) 
dan cairan rumen (10 ml setiap tabung). Cairan rumen diambil 
dari ternak berfistula ataupun rumah pemotongan hewan 
(RPH). 
1. Tahap fermentasi mikrobia. 

Sampel yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam 
tabung fermentasi, sedikit demi sedikit ditambahkan cairan 
rumen dan larutan McDougnall. Tabung fermentasi kemudian 
dialiri gas CO2 untuk mengeluarkan gas O2 selama proses. 
Agar kondisi tabung tetap aerob, tabung ditutup dengan 
penutup kaaret berongga agar kelebihan gas hasil fermentasi 
dapat keluar. Tabung fermentasi diinkubasi ke dalam penangas 
air bersuhu 39 0C. Fermentasi mikroorganisme secara anaerob 
dilakukan selama 48 jam, selama inkubasi dilakukan 
pengocokan setiap 2 dan 4 jam. Fermentasi dihentikan setelah 
48 jam dengan perendaman tabung fermentasi dalam air es. 
Issi dari tabung fermentasi selanjutnya disentrifugasi selama 
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10 menit pada kecepatan 3000 rpm. Endapan sampel yang 
telah dipisahkan dari cairan kemudian diteruskan dengan 
pencernaan enzimatis (proteolitik). 
2. Tahap pencernaan enzimatis. 

Tahap pencernaan enzimtis dimulai dengan tabung 
fermentasi diisi endapan sampel dan larutan pepsin HCl 
sebanyak 50 ml dan dimasukkan dlaam penangas air bersuhu 
39 0C, kemudian dilakukan inkubasi selama 48 jam. Selama 
inkubasi ini tidak dilakukan pengocokan. Setelah inkubasi 
selama 48 jam, disaring dengan kertas “whatman” nomor 41. 
Residu dikeringkan dalam oven yang bersuhu 105 0C selama 
24jam. Setelah 24 jam, diambil dan dimasukkan ke dalam 
eksikator hingga dingin. Setelah itu ditimbang untuk 
mengetahui bobot keringnya. Kecernaan bahan kering dihitung 
dengan rumus:  

KcBK �	BK	sampel	g� �	BK	residu � BK	blanko�gBK	sampel	g� 	x	100% 

Sedangkan untuk penentuan kecernaan bahan organik 
dilakukan dengan memasukkan endapan sampel ke dalam 
tanur suhu 600 0C selama 4 jam. Setelah 24 jam,diambil dan 
dimasukkan ke dalam eksikator  hingga dingin. Setelah itu 
ditimbang untuk mengetahui bobot keringnya (bobot bahan 
organik). Kecernaan bahan organik dihitung dengan rumus: 

KcBO �	BO	sampel	g� �	BO	residu � BO	blanko�gBO	sampel	g� 	x	100% 

Keterangan : 
KcBK = Kecernaan Bahan Kering 
KcBO = Kecernaan Bahan Organik 
BK = Bahan Kering 
BO = Bahan Organik 
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Lampiran 5. Data Hasil Analisis Konsentrasi (Bahan 
Kering) Pennisetum purpureum cv. Mott 
pada berbagai umur pemotongan dan 
Periode Panen (%). 

Perlakuan 
Kelompok 

1 2 3 

U40P1 15,22 15,08 14,68 
U40P2 11,32 10,11 10,28 
U40P3 11,91 11,53 11,43 
U50P1 15,08 15,26 13,88 
U50P2 14,39 14,53 13,95 
U50P3 11,16 11,39 11,35 
U60P1 13,08 14,77 12,74 
U60P2 14,11 14,40 13,68 
U60P3 11,04 11,48 11,04 

 
Lampiran 6. Data Hasil Analisis Konsentrasi (Bahan 

Organik) Pennisetum purpureum cv. Mott 
pada berbagai umur pemotongan dan 
Periode Panen (%). 

Perlakuan 
Kelompok/Ulangan 

1 2 3 

U40P1 84,57 84,07 84,38 
U40P2 81,85 80,54 81,34 
U40P3 84,67 85,33 85,60 
U50P1 84,69 84,41 82,54 
U50P2 83,50 83,59 82,56 
U50P3 85,43 84,59 82,79 
U60P1 85,85 84,87 83,06 
U60P2 88,11 89,97 84,39 
U60P3 82,76 82,36 81,52 
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Lampiran 7. Data Hasil Analisis Kecernaan Bahan Kering 
Pennisetum purpureum cv. Mott pada 
berbagai umur pemotongan dan Periode 
Panen (%). 

Perlakuan 
Kelompok 

1 2 3 

U40P1 60,01 64,73 58,45 
U40P2 62,11 55,77 56,11 
U40P3 51,17 56,61 55,56 
U50P1 59,27 49,58 49,73 
U50P2 58,91 57,41 60,94 
U50P3 55,91 57,88 50,55 
U60P1 70,65 57,17 61,63 
U60P2 69,67 57,81 52,81 
U60P3 36,34 35,37 41,88 

 
Lampiran 8.  Data Hasil Analisis Kecernaan Bahan 

Organik Pennisetum purpureum cv. Mott  
pada berbagai umur pemotongan dan 
Periode Panen (%). 

Perlakuan 
Kelompok 

1 2 3 

U40P1 57,32 60,55 61,34 
U40P2 57,31 53,61 55,67 
U40P3 46,82 55,73 53,69 
U50P1 56,41 46,79 45,39 
U50P2 57,22 55,49 61,07 
U50P3 56,37 58,51 51,50 
U60P1 68,26 54,40 60,35 
U60P2 69,40 55,46 50,37 
U60P3 33,49 33,44 40,08 
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Lampiran 9. Analisis Statistik Konsentrasi Bahan Kering  
Pennisetum purpureum cv. Mott pada 
berbagai umur pemotongan dan Periode 
Panen. 

Perlakuan Kelompok 

Total ∑ Rataan 

 
─ 
X 
 

SD Umur 
Pmtgn 

Prd 
 Panen 

1 2 3 

40 

1 15,22 15,08 14,68 44,98 
111, 

56 

14,99 
12,

39 

0,28 

2 11,32 10,11 10,28 31,71 10,57 0,65 

3 11,91 11,53 11,43 34,87 11,62 0,25 

50 

1 15,08 15,26 13,88 44,22 
120, 

99 

14,74 
13,

44 

0,75 

2 14,39 14,53 13,95 42,87 14,29 0,30 

3 11,16 11,39 11,35 33,9 11,30 0,12 

60 

1 13,08 14,77 12,74 40,59 
116, 

34 

13,53 
12,

93 

1,08 

2 14,11 14,40 13,68 42,19 14,06 0,36 

3 11,04 11,48 11,04 33,56 11,19 0,25 

Total   
117, 

31 

118, 

55 

113, 

03 

348, 

89 
    

  
  

 
       a  b   r 
FK   = (∑ ∑  ∑  Yijk) 2/ (abr) = (348,89)2 / (3x3x3)  
   i=1   j=1 k=1 
  = 4508,30 

                             a  b   r 
JK Total = (∑ ∑  ∑  Yijk2 – FK = (15,222 + 15,082 +  
  i=1   j=1 k=1 

14,682 + .....11,042) – 4508,30 
 = 77,23 

JK Blok = (117,312 + 118,552 + 113,032) / (3x3) – 
4508,30  
= 1,86 
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                                        a    b   r 
JK Umur Pemotongan  = ∑ ( ∑  ∑  Yijk )2 / (br) – FK  

               i=1   j=1 k=1 
= ( 111,562 + 120,992 + 116,342 ) / 
(3x3) – 4508,30 

  = 4,94 

       b    r                     b    r 
JK Prd Panen–U40 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br)
                  j=1 k=1               j=1 k=1 

= (44,982 + 31,712 + 34,872) / 3 – 
111,562 / (3x3) 

 = 32,03 

                                           b    r                      b    r 
JK Prd Panen–U50 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br)
                 j=1 k=1             j=1 k=1 

= (44,222 + 42,872 + 33,902) / 3 – 
120,992 / (3x3) 

 =  20,97 

                                          b    r                       b    r 
JK Prd Panen–U60 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

               j=1 k=1                    j=1 k=1 
= (40,592 + 42,192 + 33,562) / 3 – 
116,342 / (3*3) 

 = 14,05 

JK Prd Panen- =(JK Prd Panen – U40 hari) + (JK Prd 
Umur Pemotongan   Panen-U50 hari) + (JK Prd Panen – 

U60 hari)  
= 32,03 + 20,97 + 14,05 
= 67,05 
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JK Galat = JK Total – JK Blok – JK Umur Pemotongan – 
JK Periode Panen Umur Pemotongan 

 = 77,23 – 1,86 – 4,94 – 67,05 
 = 3,37 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Blok 2 1,86 0,93 4,97 3,33 6,01 

Umur pemotongan 2 4,94 2,47 13,17 3,33 6,01 

Periode-umur 6 67,05 11,17 59,62 2,66 4,01 

Galat 18 3,37 0,18       

Keterangan : 
• F hitung Umur Pemotongan > F Tabel 1% (P<0,01) 

Perbedaan umur pemotongan memberikan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap Bahan Kering 

• F hitung Periode panen-Umur Pemotongan > F Tabel 
1% (P<0,01) 
Periode panen tersarang pada umur pemotongan 
memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap Bahan Kering. 
 

SE = �KTG
r

 

= �0,18
3

  = 0,24 

 

JND 1% 4,07 4,27 4,38 
JNT 1% 0,98 1,02 1,05 
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1. Umur Pemotongan 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan umur pemotongan 
50 hari memberikan nilai bahan kering paling 
tinggi yang pengaruhnya sama pada umur 
pemotongan 60 hari. 

 
2. Periode panen–umur pemotongan 40 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1 pada umur pemotongan 40 hari memberikan 
nilai Bahan Kering paling tinggi. 

 
3. Periode panen–umur pemotongan 50 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1 pada umur pemotongan 50 hari memberikan 
nilai Bahan Kering paling tinggi yang 
pengaruhnya sama dengan periode panen ke 2. 

 
 

Umur Rataan Notasi 
40 12,39 a 
60 12,93 ab 
50 13,44 b 

Periode panen Rataan Notasi 
2 10,57 a 
3 11,62 b 
1 14,99 c 

Periode panen Rataan Notasi 
3 11,30 a 
2 14,29 b 
1 14,74 b 
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4. Periode panen–umur pemotongan 60 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
2 pada umur pemotongan 60 hari memberikan 
nilai Bahan Kering paling tinggi yang 
pengaruhnya sama dengan periode panen ke 1. 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode panen Rataan Notasi 
3 11,19 a 
1 13,53 b 
2 14,06 b 
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Lampiran 10. Analisis Statistik Konsentrasi Bahan 
Organik Pennisetum purpureum cv.   
Mott pada berbagai umur pemotongan 
dan Periode Panen. 

Perlakuan Kelompok 

Total ∑ Rataan 

 
─ 
X 
 

SD Umur 
Pmtgn 

Prd 
Panen 

1 2 3 

40 

1 84,57 84,07 84,38 253,02 
752

, 
35 

84,34 
83,
59 

0,25 

2 81,85 80,54 81,34 243,73 81,24 0,66 

3 84,67 85,33 85,60 255,6 85,20 0,48 

50 

1 84,69 84,41 82,54 251,64 
754

, 
10 

83,88 
83,
79 

1,17 

2 83,50 83,59 82,56 249,65 83,22 0,57 

3 85,43 84,59 82,79 252,81 84,27 1,35 

60 

1 85,85 84,87 83,06 253,78 
762

, 
89 

84,59 
84,
76 

1,41 

2 88,11 89,97 84,39 262,47 87,49 2,84 

3 82,76 82,36 81,52 246,64 82,21 0,63 

Total 
 

761, 
43 

759, 
73 

748, 
18 

2269, 
34     

   a  b   r 
FK  = (∑ ∑  ∑  Yijk) 2/ (abr)  = (2269,34)2 / (3x3x3) 
    i=1   j=1 k=1 

= 190737,18 

                            a  b   r 
JK Total = (∑ ∑  ∑  Yijk2 – FK = (84,572 + 84,072 +    
  i=1   j=1 k=1 

84,382 + .....81,522) – 190737,18 
           = 106,10 

JK Blok = (761,432 + 759,732 + 748,182) / (3x3) –   
190737,18  

 = 11,55 
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                                         a    b   r 
JK Umur Pemotongan   = ∑ ( ∑  ∑  Yijk )2 / (br) – FK  

               i=1   j=1 k=1 
= (752,352 + 754,12 + 762,892 ) / 
(3x3) – 190737,18  

    = 7,08 

       b    r                     b    r 
JK Prd Panen–U40 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

                j=1 k=1                  j=1 k=1 
= (253,022 + 243,732 + 255,602) / 3 –  
752,352 / (3x3) 

 = 25,98 

                                            b    r                      b    r 
JK Prd Panen–U50 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

              j=1 k=1                    j=1 k=1 
= (251,642 + 249,652 + 252,812) / 3 – 
754,102 / (3x3) 

 =  1,70 

                                           b    r                      b    r 
JK Prd Panen–U60 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

                 j=1 k=1                    j=1 k=1 
= (253,782 + 262,472 + 246,642) / 3 – 
762,892 / (3*3) 

 = 41,89 

JK Prd Panen- =(JK Prd Panen – U40 hari) + (JK Prd 
Umur Pemotongan   Panen-U50 hari) + (JK Prd Panen – 

U60 hari)  
              = 25,98 + 2,70 + 41,89 

  = 69,58 
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JK Galat = JK Total – JK Blok – JK Umur Pemotongan 
– JK Periode Panen Umur 
   Pemotongan 

 =106,10 – 11,55 – 7,08 – 69,58 
 = 17,88 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Blok 2 11,55 5,77 5,81 3,33 6,01 

Umur pemotongan 2 7,08 3,54 3,56 3,33 6,01 

Periode-umur 6 69,58 11,59 11,67 2,66 4,01 

Galat 18 17,88 0,99       

Keterangan :  

• F hitung Umur Pemotongan > F Tabel 5% (P<0,05) 
Perbedaan umur pemotongan memberikan perbedaan 
yang nyata (P<0,05) terhadap Bahan Organik. 

• F hitung Periode panen-umur pemotongan > F Tabel 
1% (P<0,01). Periode panen tersarang pada umur 
pemotongan memberikan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap Bahan organik. 

SE = �KTG
r

 

 = �0,9934
3

  = 0,5754 

JND 5% 2,97 3,12 3,21 
JNT 5% 1,7089 1,7952 1,8470 

 
JND 1% 4,07 4,27 4,38 
JNT 1% 2,3419 2,4569 2,5202 
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1. Umur pemotongan 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan umur pemotongan 
40, 50, 60 hari pengaruhnya sama terhadap 
bahan organik. 

 
2. Periode panen–umur pemotongan 40 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
3 pada umur pemotongan 40 hari memberikan 
nilai Bahan Organik paling tinggi yang 
pengaruhnya sama dengan periode panen ke 1. 

 
3. Periode panen–umur pemotongan 50 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1, 2, 3 pada umur pemotongan 50 hari 
pengaruhnya sama terhadap bahan organik. 

 
 
 

Umur pemotongan Rataan Notasi 
40 83,59 a 
50 83,79 a 
60 84,76 a 

Periode panen Rataan Notasi 
2 81,24 a 
1 84,34 b 
3 85,20 b 

Periode panen Rataan Notasi 
2 83,22 a 
1 83,88 a 
3 84,27 a 
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4. Periode panen–umur pemotongan 60 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
2 pada umur pemotongan 60 hari memberikan 
nilai Bahan Organik paling tinggi dibandingkan 
periode panen ke 1 dan 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periode panen Rataan Notasi 
3 82,21 a 
1 84,59 b 
2 87,49 c 
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Lampiran 11. Analisis Statistik Kecernaan Bahan Kering 
Pennisetum purpureum cv. Mott pada 
berbagai umur pemotongan dan Periode 
Panen. 

Perlakuan Kelompok 

Total ∑ Rataan 

 
─ 
X 
 

SD Umur 
Pmtgn 

Prd 
Pane

n 
1 2 3 

40 

1 60,01 64,73 58,45 183,19 
520,

52 

61,06 
57, 

84 

3,26 

2 62,11 55,77 56,11 173,99 58,00 3,56 

3 51,17 56,61 55,56 163,34 54,45 2,88 

50 

1 59,27 49,58 49,73 158,58 
500,

18 

52,86 
55, 

58 

5,55 

2 58,91 57,41 60,94 177,26 59,09 1,77 

3 55,91 57,88 50,55 164,34 54,78 3,79 

60 

1 70,65 57,17 61,63 189,45 
483,

33 

63,15 
53, 

70 

6,88 

2 69,67 57,81 52,81 180,29 60,10 8,65 

3 36,34 35,37 41,88 113,59 37,86 3,51 

Total 
 

524, 

04 

492, 

33 

487, 

66 

1504, 

03     

 

       a  b   r 
FK   = (∑ ∑  ∑  Yijk) 2/ (abr) = (1504,03)2 /  
   i=1   j=1 k=1 

(3x3x3)  
= 83781,71 

                              a  b   r 
JK Total = (∑ ∑  ∑  Yijk2 – FK = (60,012 + 64,732 +  
     i=1   j=1 k=1 

 58,452 + .....41,882) – 83781,71 
   = 1776,06 
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JK Blok = (524,042 + 492,332 + 487,662) / (3x3) –  
83781,71  
= 87,07 

                                             a    b   r 
JK Umur Pemotongan  = ∑ ( ∑  ∑  Yijk )2 / (br) – FK  

                i=1   j=1 k=1 
= (520,522 + 500,182 + 483,332 ) /    
(3x3) – 83781,71 

    = 77,06 

       b    r                         b    r 
JK Prd Panen–U40 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

                j=1 k=1                 j=1 k=1 
= (183,192 + 173,992 + 163,342) / 3 – 
520,522 / (3x3) 

 = 65,78 

                                           b    r                      b    r 
JK Prd Panen– U50 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

               j=1 k=1                 j=1 k=1 
= (158,582 + 177,262 + 164,342) / 3 – 
500,182 / (3x3) 

 =  61,00 

                                           b    r                      b    r 
JK Prd Panen– U60 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

                j=1 k=1                j=1 k=1 
= (189,452 + 180,292 + 113,592) / 3 – 
483,332 / (3*3) 

 = 1143,06 
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JK Prd Panen- =(JK Prd Panen – U40 hari) + (JK Prd 
Umur Pemotongan   Panen-U50 hari) + (JK Prd Panen – 

U60 hari)  
 = 65,78 + 61,00 + 1143,06 
 = 1269,85 

JK Galat = JK Total – JK Blok – JK Umur Pemotongan 
– JK Periode Panen Umur 
    Pemotongan 

 = 1776,06  – 87,07 – 77,06 – 1269,85 
 = 342,07 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Blok 2 87,07 43,53 2,29 3,33 6,01 

Umur 
pemotongan 

2 77,06 38,53 2,03 3,33 6,01 

Periode-umur 6 1269,85 
211,6

4 
11,14 2,66 4,01 

Galat 18 342,07 19,00 
   

Keterangan :  
• F hitung Periode panen-umur pemotongan > F Tabel 

1% (P<0,01). Periode panen tersarang pada umur 
pemotongan memberikan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap Kecernaan Bahan Kering. 

SE = �KTG
r

 

 = �19,00
3

 = 2,52 

JND 1% 4,07 4,27 4,38 
JNT 1% 10,26 10,76 11,04 
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1. Periode panen–umur pemotongan 40 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1,2, 3 pada umur pemotongan 40 hari 
memberikan nilai Kecernaan Bahan Kering 
yang pengaruhnya sama. 

 
2. Periode panen–umur pemotongan 50 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1,2,3 pada umur pemotongan 50 hari 
pengaruhnya sama terhadap Kecernaan Bahan 
Kering. 

 
3. Periode panen–umur pemotongan 60 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1 pada umur pemotongan 60 hari memberikan 
nilai Kecernaan Bahan Kering paling tinggi 
yang pengaruhnya sama dengan periode panen 
ke 2. 

Periode panen Rataan Notasi 
3 54,45 a 
2 58,00 a 
1 61,06 a 

Periode panen Rataan Notasi 
1 52,86 a 
3 54,78 a 
2 59,09 a 

Periode panen Rataan Notasi 
3 37,86 a 
2 60,10 b 
1 63,15 b 
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Lampiran 12. Analisis Statistik Kecernaan Bahan Organik 
Pennisetum purpureum cv. Mott pada 
berbagai umur pemotongan dan Periode 
Panen. 

Perlakuan Kelompok 

Total ∑ Rataan 

 
─ 
X 
 

sd Umur 
Pmtgn 

Prd 
 Panen 

1 2 3 

40 

1 57,32 60,55 61,34 179,21 
502,

04 

59,74 
55,

78 

2,12 

2 57,31 53,61 55,67 166,59 55,53 1,85 

3 46,82 55,73 53,69 156,24 52,08 4,66 

50 

1 56,41 46,79 45,39 148,59 
488,

75 

49,53 
54,

30 

5,99 

2 57,22 55,49 61,07 173,78 57,93 2,85 

3 56,37 58,51 51,50 166,38 55,46 3,59 

60 

1 68,26 54,40 60,35 183,01 
465,

25 

61,00 
51,

69 

6,95 

2 69,40 55,46 50,37 175,23 58,41 9,85 

3 33,49 33,44 40,08 107,01 35,67 3,81 

Total   
502, 

60 

473, 

98 

479, 

46 

1456, 

04 
    

   

    
    a  b   r 

FK   = (∑ ∑  ∑  Yijk) 2/ (abr) = (1456,04)2 /  
   i=1   j=1 k=1 

(3x3x3)  
= 78520,46 

                            a  b   r 
JK Total = (∑ ∑  ∑  Yijk2 – FK = (57,322 + 60,552 +  
  i=1   j=1 k=1 

61,342 + .....40,082) – 78520,46 
  = 1936,34 
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JK Blok = (502,602 + 473,982 + 479,462) / (3x3) –  

78520,46  
= 51,28 

                                         a    b   r 
JK Umur Pemotongan = ∑ ( ∑  ∑  Yijk )2 / (br) – FK  

               i=1   j=1 k=1 
  = (502,042 + 488,752 + 439,692 ) /  

(3x3) – 78520,46 
    = 77,13 

        b    r                     b    r 
JK Prd Panen– U40 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

                j=1 k=1                    j=1 k=1 
= (179,212 + 166,592 + 156,242) / 3 – 
502,042 / (3x3) 

 = 88,22 

                                           b    r                         b    r 
JK Prd Panen– U50 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

               j=1 k=1                    j=1 k=1 
= (148,592 + 173,782 + 166,382) / 3 – 
488,752 / (3x3) 

 =  111,75 

                                          b    r                         b    r 
JK Prd Panen– U50 hari = ∑ ( ∑  Yjk )2 / r –  ∑ ∑  Yjk )2 / (br) 

               j=1 k=1                    j=1 k=1 
= (183,012 + 175,232 + 107,012) / 3 – 
465,252 / (3*3) 

 = 1165,61 
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JK Prd Panen- =(JK Prd Panen – U40 hari) + (JK Prd 
Umur Pemotongan   Panen-U50 hari) + (JK Prd Panen – 

U60 hari)  
 = 88,22 + 111,75 + 1165,61 
= 1365,59 

JK Galat = JK Total – JK Blok – JK Umur Pemotongan 
– JK Periode Panen Umur 
    Pemotongan 

 = 1936,34 – 51,28 – 77,13 – 1365,59 
 = 442,35 

SK db JK KT F hitung F 5% F 1% 

Blok 2 51,28 25,64 1,04 3,33 6,01 

Umur 

pemotongan 
2 77,13 38,56 1,57 3,33 6,01 

Periode-umur 6 1365,59 227,60 9,26 2,66 4,01 

Galat 18 442,35 24,57       

Keterangan :  
• F hitung Periode panen-umur pemotongan > F Tabel 

1% (P<0,01). Periode panen tersarang pada umur 
pemotongan memberikan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01) terhadap Kecernaan Bahan Organik. 
 

SE = �KTG
r

 

 = �24,57
3

 = 2,86 

JND 1% 4,07 4,27 4,38 
JNT 1% 11,64 12,21 12,53 
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1. Periode panen–umur pemotongan 40 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1,2, 3 pada umur pemotongan 40 hari 
pengaruhnya sama terhadap Kecernaan Bahan 
Organik. 

2. Periode panen–umur pemotongan 50 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1,2,3 pada umur pemotongan 50 hari 
pengaruhnya sama terhadap Kecernaan Bahan 
Organik. 

3. Periode panen–umur pemotongan 60 hari 

Kesimpulan : Berdasarkan hasil uji Duncan Periode panen ke 
1 pada umur pemotongan 60 hari memberikan 
nilai Kecernaan Bahan Organik paling tinggi 
yang pengaruhnya sama dengan periode panen 
ke  

Periode panen Rataan Notasi 
3 52,08 a 
2 55,53 a 
1 59,74 a 

Periode panen Rataan Notasi 
1 49,53 a 
3 55,46 a 
2 57,93 a 

Periode panen Rataan Notasi 
3 35,67 a 
2 58,41 b 
1 61,00 b 
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Lampiran 13. Dokumentasi di Lahan Agriranch, 
Karangploso Malang 

Lahan sebelum ditanam Stek yang digunakan 
 

Lahan setelah ditanam 

 

Tanaman setelah 
penyeragaman 

 
Umur Pemotongan 40 Hari 

 

Panen ke-1 Panen ke-2 
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Panen ke-3 

 

Panen ke-4 
Umur Pemotongan 50 hari 

 

Panen ke-1 

 

Panen ke-2 
 

Panen ke-3 

 

 
 
 
 
 

 



89 

Umur Pemotongan 60 Hari 

 
Panen ke-1 

 
Panen ke-2 

 

Panen ke-3 
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Lampiran 14. Dokumentasi saat penelitian di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Universitas Brawijaya Malang 

Sampel segar 
Pennisetum purpureum 

 cv. Mott 

 
Proses oven 60 0C 

 

Proses grinding 

  

Sampel hasil grinding 
Pennisetum purpureum cv. 

Mott 
 

Proses menimbang sampel 
analisis BK 

 

Oven 105 0C 
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Sampel dalam Eksikator Tanur untuk mengabukan 
 

Proses pengambilan cairan 
rumen 

 

 

Bahan sebagai larutan buffer 
 

 

Larutan yang telah ditambah 
cairan rumen 

 

 

Sampel yang telah 
ditambahkan larutan dan 

dimasukkan dalam 
inkubator 
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Proses sentrifuge 3000 rpm 10 
menit 

 

 

Penambahan lauran HCl 
Pepsin 

 

Inkubator  

 

Proses pengabuan 
 


