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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan inokulan Lactobacillus plantarum dalam 

pembuatan silase rumput gajah (Pennisetum purpureum) terhadap kandungan nutrisi dan kecernaan in vitro. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Februari sampai Maret 2016 di Desa Sumbergondo, Bumiaji, Batu. Analisis 

sampel percobaan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Materi penelitian menggunakan rumput gajah, molases 5% (73,5 ml), dan inokulan Lactobacillus 

plantarum dengan konsentrasi 1,85 x 107 cfu per ml. Perlakuan pada penelitian ini adalah tingkat pemberian 

Lactobacillus plantarum, apabila ada perbedaan dilanjutkan dengan uji Duncan’s Multiple Range Test. Penelitian 

ini menggunakan empat perlakuan dan tiga ulangan yaitu: P0 (rumput gajah, molases 5%, dan 0,0% L. plantarum), 

P1 (rumput gajah, molases 5%, dan 0,1% L. plantarum), P2 (rumput gajah, molases 5%, dan 0,4% L. plantarum), 

dan P3 (rumput gajah, molases 5%, dan 0,7% L. plantarum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian L. 

plantarum dan molases tidak memberikan perbedaan pada kandungan nutrisi silase, pH cairan rumen, kecernaan 

bahan kering dan kecernaan bahan organik (P>0,05). Rata-rata kandungan nutrisi silase adalah BK 20,76%, BO 

86,94%, dan PK 5,17%. Kisaran rata-rata nilai pH cairan rumen 6,94 - 7,15. Rata-rata KcBK dan KcBO adalah 

masing-masing 46,17% dan 49,77%.  

 

Kata kunci: silase, rumput gajah, Lactobacillus plantarum, kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik. 

 

ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF Lactobacillus plantarum ADDITION INNOCULANT IN THE ELEPHANT 

GRASS (Pennisetum purpureum) SILAGE MAKING BASED ON NUTRIENT CONTENTS 

AND DIGESTIBILITY TEST IN VITRO 

 
The research was aimed to know the effect of Lactobacillus plantarum addition innoculant in the elephant 

grass (Pennisetum purpureum) silage making based on nutient contents and  digestibility test in vitro. This research 

was conducted from February - March 2016 at Sumbergondo village, Bumiaji, Batu. Testing of samples for 

chemical analysis was conducted in the Nutrition Laboratory, Animal Husbandry Faculty, University of 

Brawijaya. The materials used for this research were elephant grass, molasses 5% from fresh weight (73,5 ml), 

and Lactobacillus plantarum innoculant with concentration 1,85 x 107 cfu per ml. The treatments of this research 

was level of Lactobacillus plantarum, difference of treatments was tested by Duncan’s Multiple Range Test 

Method. The research was conducted through four treatments with three repetitions. They were: P0 (elephant grass, 

molasses 5%, and 0,0% L. plantarum), P1 (elephant grass, molasses 5%, and 0,1% L. plantarum), P2 (elephant 

grass, molasses 5%, and 0,4% L. plantarum), and P3 (elephant grass, molasses 5%, and 0,7% L. plantarum). The 

results showed that the additional L. plantarum and molasses has no effect on nutrition of silage, pH of rumen 

liquid, dry matter digestibility, and organic matter digestibility (P>0,05). The average values of nutrient contents 

were dry matter 20,76%, organic matter 86,94%, and crude protein 5,17%.The range values of pH of rumen liquid 

were 6,94 - 7,15. The average values dry and organic matter digetibility were 46,17% and 49,77%. 

 

Keywords: silage, elephant grass, Lactobacillus plantarum, dry matter digestibility, organic matter digetibility. 

 

PENDAHULUAN 

 

Hijauan merupakan pakan utama dan 

sumber serat bagi ternak ruminansia, sehingga 

ketersediaan pakan hijauan yang cukup, 

kontinyu sepanjang tahun, dan mengandung 

nutrien yang baik untuk memenuhi kebutuhan 

ternak merupakan salah satu faktor penting 

dalam upaya pengembangan ternak ruminansia. 

Hijauan tersedia melimpah pada musim hujan 

dan produksinya menurun pada musim kemarau, 

sedangkan kebutuhan pakan hijauan sepanjang 

tahun bersifat konstan, sehingga perlu dilakukan 
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upaya konservasi hijauan seperti teknologi 

pembuatan silase. 

Silase adalah hijauan segar yang 

disimpan dalam kondisi kedap udara (anaerob) 

dalam tempat yang disebut silo. Tujuan 

pembuatan silase menurut Setiawan (2008) 

adalah sebagai persediaan pakan yang dapat 

digunakan pada saat kekurangan pakan hijauan, 

menampung kelebihan produksi pakan hijauan, 

meningkatkan daya simpan, dan memperkecil 

kehilangan nutrien pakan hijauan. Proses 

pembuatan silase biasanya ditambahkan bahan 

aditif seperti bahan sumber energi dan bakteri 

asam laktat (BAL). Fungsi dari penambahan 

bahan sumber energi seperti molases adalah 

mempercepat terbentuknya asam laktat dan 

menyediakan sumber energi yang cepat tersedia 

bagi bakteri, sedangkan penambahan BAL 

seperti inokulan Lactobacillus plantarum 

berfungsi sebagai penyuplai BAL. Produk 

inokulan komersil yang beredar di pasaran 

sebagian besar produksi luar negeri. Indonesia 

memiliki potensi yang cukup besar untuk 

mengembangkan inokulan dengan 

menggunakan isolat bakteri asam laktat lokal. 

Indonesia yang memiliki keanekaragaman 

mikroorganisme yang tinggi khususnya BAL, 

berpeluang besar untuk ditemukannya isolat 

potensial melalui skrining yang efektif, sehingga 

dapat dikembangkan sebagai inokulan silase 

(Ridwan dan Widyastuti, 2001). Berdasarkan 

penelitian Admaja (2015) yang telah dilakukan 

sebelumnya diketahui bahwa ada beberapa isolat 

potensial untuk dijadikan inokulan silase, salah 

satunya adalah Lactobacillus plantarum.   

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

adalah salah satu rumput budidaya yang 

berkualitas baik, mudah dikembangbiakkan, dan 

memiliki produksi yang tinggi. Rumput tersebut 

mempunyai kriteria yang baik untuk dijadikan 

silase. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengevaluasi nilai kecernaan 

nutrisi silase, karena hal ini merupakan faktor 

penentu nilai gizi dan potensi suplai energi dari 

silase yang dihasilkan. Pengukuran kecernaan 

nutrisi sendiri terbagi menjadi dua metode yaitu 

in vivo dan in vitro. Metode in vitro memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan metode in 

vivo diantaranya adalah biaya relatif murah, 

jumlah unit  sampel percobaan yang digunakan 

sedikit, dan dalam waktu yang relatif singkat 

dapat mengevaluasi unit sampel percobaan 

dalam jumlah banyak. 

Berdasarkan hal di atas maka teknik 

kecernaan in vitro digunakan untuk 

mengevaluasi silase rumput gajah yang dibuat 

dengan menggunakan Lactobacillus plantarum 

sebagai inokulan. 

 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 
 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Perumahan 

Sumbergondo Blok C no. 5 Desa Sumbergondo 

Kecamatan Bumiaji kota Batu untuk pembuatan 

silase, sedangkan analisis kandungan nutrisi 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Penelitian ini dilaksanakan pada 

Bulan Februari - Maret 2016. 

 

Materi Penelitian 

Rumput Gajah 

 Rumput gajah yang digunakan dalam 

penelitian ini dipotong pada umur 35 hari dan 

diperoleh dari Laboratorium Lapang Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya di Desa 

Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang.  

 

Aditif Silase 

 Aditif silase yang digunakan berupa 

BAL (Lactobacillus plantarum) yang diperoleh 

dari Laboratorium Nutrisi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya dengan konsentrasi 

sebesar 1,85 x 107 cfu per ml dan bahan pakan 

sumber karbohidrat yaitu molases. 

  

Peralatan 

 Peralatan yang digunakan antara lain: 

mesin pencacah (chopper), sabit, sekop, kantong 

plastik atau silo, tali karet, lakban, timbangan, 

timba, dan vacum cleaner. 

  

Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode percobaan dengan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan sehingga dilakukan 12 unit sampel 

percobaan. Faktor perlakuan adalah level 

pemberian Lactobacillus plantarum yaitu 0,0%; 
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0,1%; 0,4%; dan 0,7% volume per berat segar 

hijauan (2 kg). Semua perlakuan ditambahkan 

molases 5% dari berat segar hijauan (73,5 ml) 

dan di inkubasi selama 21 hari. Rincian 

perlakuan tersebut adalah: 

P0 = Rumput gajah (2 kg) + molases 73,5 ml + 

0,0% inokulan bakteri L. plantarum 

(kontrol). 

P1 = Rumput gajah (2 kg) + molases 73,5 ml + 

0,1 % inokulan bakteri L. plantarum. 

P2 = Rumput gajah (2 kg) + molases 73,5 ml + 

0,4% inokulan bakteri L. plantarum. 

P3 = Rumput gajah (2 kg) + molases 73,5 ml + 

0,7 % inokulan bakteri L. plantarum. 

 

Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati selama penelitian 

meliputi kandungan nutrisi, pH cairan rumen, 

KcBK, dan KcBO berdasarkan uji in vitro, 

adapun cara pengukuran masing-masing 

variabel dibawah ini: 

1. Pengukuran kandungan nutrisi sampel silase 

dilakukan dengan analisa proksimat 

menurut buku pedoman (AOAC, 2005). 

2. Pengukuran KcBK dan KcBO 

menggunakan metode (Tilley and Terry, 

1963). Silase rumput gajah di oven 70oC 

selama 24 jam, kemudian sampel digiling. 

Selanjutnya tabung fermentor masing-

masing diisi dengan 0,5 g sampel perlakuan, 

lalu ditambahkan campuran 40 ml larutan 

penyanggah dan 10 ml cairan rumen segar 

atau perbandingan 4:1. Setelah itu tabung 

dialiri gas CO2 lalu ditutup dengan karet 

berventilasi. Tabung fermentor kemudian 

dimasukkan ke dalam incubator pada suhu 

39oC dan diinkubasi selama 48 jam, 

kemudian cairan rumen hasil percobaan in 

vitro diambil sebanyak kurang lebih 20cc 

untuk mengukur pH cairan rumen dan 

diukur menggunakan pH meter. Setelah di 

inkubasi dalam incubator selama 48 jam, 

kemudian di centrifuge dengan kecepatan 

3500 rpm selama 15 menit. Endapan sampel 

yang merupakan hasil centrifuge ditambah 

50 ml larutan pepsin-HCL. Campuran 

tersebut diinkubasi dalam incubator selama 

48 jam tanpa tutup karet. Setelah 48 jam 

campuran endapan-pepsin disaring dengan 

menggunakan kertas saring Whatman No. 

41 dengan bantuan pompa vakum. Hasil 

saringan dimasukkan ke dalam cawan 

porselen yang sebelumnya sudah diketahui 

bobot kosongnya. Bahan kering diperoleh 

dengan cara mengeringkan sampel dalam 

oven 105oC selama 4 jam, lalu dimasukkan 

dalam eksikator selama 1 jam dan 

ditimbang. Selanjutnya bahan dalam cawan 

diabukan dalam tanur listrik selama 4 jam 

pada suhu 600oC, lalu dimasukkan eksikator 

selama 1 jam dan ditimbang. Sebagai 

blanko digunakan residu asal fermentasi 

tanpa sampel. KcBK dan KcBO dihitung 

dengan rumus: 

 
KcBK 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜

=  
BK 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔) − (BK 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢 (𝑔) − BK 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 (𝑔))

BK 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔)
 x 100 % 

 

KcBO 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜 

=  
BO 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔) − (BO 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢 (𝑔) − BO 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜 (𝑔))

BO 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑔)
 x 100 % 

Keterangan : 

BK sampel = Berat sampel awal x %BK sampel 

BK residu = (berat cawan + residu setelah di oven 

105oC) – (berat cawan + kertas 

saring) 

BO sampel = BK sampel + %BO sampel 

BO residu = BK residu – {(berat cawan + residu 

setelah di tanur 550oC) – (berat cawan 

+ kertas saring)} 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dari percobaan 

dengan RAL selanjutnya dianalisis dengan 

analysis of varian (ANOVA) untuk mengetahui 

pengaruh tingkat pemberian inokulan 

Lactobacillus plantarum terhadap kualitas silase 

rumput gajah yang diberi molases, apabila 

terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan 

dengan uji lanjut Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT). Model linier percobaan RAL menurut 

Gudono (2011) adalah sebagai berikut : 

  Yij = µ + Ti + ij. 

Keterangan : 

Yij  = Respon pada perlakuan ke-i ulangan ke-j. 

µ = Rata-rata umum. 

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i. 

ij = Pengaruh galat percobaan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Tabel 1. Kualitas fisik silase rumput gajah 

dengan tingkat pemberian 

Lactobacillus plantarum yang berbeda. 

Perlakuan 
Variabel 

Aroma Tekstur Warna Jamur 

Rata-

rata pH 

P0 
Sedikit 
Asam 

Sedikit 
Lunak 

Coklat 
Muda 

Tidak 
Ada 3,73 

P1 
Sedikit 
Asam 

Sedikit 
Lunak 

Coklat 
Muda 

Tidak 
Ada 3,54 

P2 

Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Lunak 

Coklat 

Muda 

Tidak 

Ada 3,54 

P3 

Sedikit 

Asam 

Sedikit 

Lunak 

Coklat 

Muda Sedikit 3,65 

 

Berdasarkan variabel aroma, tekstur, 

warna, jamur, dan pH menunjukkan bahwa 

tingkat pemberian Lactobacillus plantarum 

tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas 

fisik silase. Hasil penelitian yang sama juga 

diperoleh Admaja (2015) bahwa penambahan 

Lactobacillus plantarun pada silase pucuk tebu 

dengan level yang berbeda (0,0%; 0,2%; 0,4% 

dan 0,6%) tidak memberikan perbedaan 

terhadap kualitas fisik silase. Lamid, Ismudiono, 

Koesnoto, Chusniati, Hidayatik, dan Vina 

(2012) menyatakan bahwa silase yang ditambah 

Lactobacillus plantarum dengan level yang 

berbeda tidak memberikan perbedaan pada 

kualitas fisik silase baik itu aroma, tekstur, 

warna, maupun pH. Menurut Febriani (2011), 

silase daun mengkudu dengan penambahan 

Lactobacillus plantarum yang berbeda 

menghasilkan kualitas fisik silase yang tidak 

berbeda. Kaiser, Piltz, Burns and Griffiths 

(2004) menyatakan bahwa secara umum silase 

yang baik memiliki warna yang masih hijau atau 

kecoklatan, aroma asam tetapi masih segar, 

tekstur masih jelas dan pH antara 3,2 - 4,2. 

Lamid dkk., (2012) menyatakan bahwa silase 

yang baik memiliki tekstur yang sedikit lunak 

dan sama dengan hijauan segar. Hasil uji kualitas 

fisik menunjukkan bahwa silase rumput gajah 

dalam penelitian ini dalam kategori baik yaitu 

aroma asam, tekstur sedikit lunak atau masih 

jelas, warna hijau atau kecoklatan dan pH di 

bawah 4. 

 Perubahan warna selama proses ensilase 

disebabkan oleh proses respirasi aerobic yang 

masih berlangsung selama persediaan oksigen 

masih ada (Admaja, 2015). Menurut McDonald 

et al., (1991), respirasi berkepanjangan akibat 

oksigen yang terperangkap dapat menyebabkan 

temperatur tinggi karena perombakan 

karbohidrat, apabila berlangsung secara lama 

akan menyebabkan rusaknya warna hijauan. 

Gula tanaman akan teroksidasi menjadi CO2, air 

dan terjadi peningkatan temperatur sehingga 

menyebabkan warna silase menjadi coklat 

hingga coklat kehitaman (Kurnianingtyas, 

Pandansari, Astuti, Widyawati, dan Suprayogi, 

2012).  

Hal yang sedikit berbeda dikemukakan 

Sandi, Laconi, Sudarman, Wiryawan, dan 

Mangundjaja (2010) bahwa perubahan warna 

silase selain dipengaruhi oleh suhu selama 

proses ensilase juga dipengaruhi oleh jenis 

bahan baku silase yang digunakan seperti jenis 

rumput dan leguminosa. Tingkat pemberian 

Lactobacillus plantarum yang berbeda juga 

tidak memberikan pengaruh yang berbeda pada 

pH silase rumput gajah. Berdasarkan Tabel 1 

diketahui bahwa rata-rata nilai pH antar 

perlakuan P0, P1, P2, dan P3 berkisar dari 3,54 

sampai 3,73. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

silase rumput gajah dikategorikan silase yang 

baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kaiser et 

al., (2004) bahwa kualitas silase dikatakan 

sangat baik apabila diperoleh nilai pH 3,2 - 4,2. 

Hasil penelitian yang sama dikemukakan Lamid 

dkk., (2012) yang menunjukkan bahwa 

penambahan Lactobacillus plantarum 0,3% dan 

molases 5% dalam silase pucuk tebu mampu 

menurunkan pH hingga 3,56. Hasil serupa 

disampaikan oleh Ratnakomala, Ridwan, 

Kartika, dan Widyastuti (2006) yang 

memperoleh hasil bahwa silase rumput gajah 

dengan aditif Lactobacillus plantarum 1A-2 1% 

dan dedak padi 3% mampu menurunkan pH 

silase hingga 3,67. 

 

Tabel 2. Rata-rata kandungan nutrisi rumput 

gajah segar dan silase pada masing-

masing perlakuan. 

Sampel 
Kandungan Nutrisi 

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

R. gajah 22,57 86,65 7,03 

P0 20,57 ± 0,80 87,23 ± 0,76 4,04 ± 0,01 

P1 20,55 ± 1,44 87,58 ± 1,12 5,05 ± 1,74 

P2 20,52 ± 0,55 86,42 ± 0,62 5,45 ± 1,27 

P3 21,40 ± 0,91 86,54 ± 0,97 6,15 ± 0,25 

 

 Berdasarkan Tabel 2 di atas BK silase 

lebih kecil dibandingkan BK bahan baku, hal ini 

diakibatkan penguraian zat makanan khususnya 

karbohidrat selama proses ensilase. Penguraian 
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tersebut juga menghasilkan air sehingga dapat 

menurunkan nilai BK silase. Hal ini sesuai 

pendapat Surono, Soejono, dan Budhi (2003) 

bahwa semakin besar ketersediaan karbohidrat 

terlarut menyebabkan terjadinya peningkatan 

aktivitas fermentasi oleh bakteri untuk 

menghasilkan asam laktat dan air sehingga 

menyebabkan kehilangan bahan kering.  

BO silase menurun dari P0 sampai P3 

karena penguraian atau fermentasi karbohidrat 

menjadi asam laktat, CO2 dan H2O. Selain itu 

adanya penambahan molases yang merupakan 

sumber karbohidrat untuk BAL yang digunakan 

dalam fermentasi dan juga terjadi peningkatan 

kadar air yang mengakibatkan terjadinya 

kehilangan bahan organik. PK silase meningkat 

dari P0 sampai P3 akibat dari penurunan zat 

makanan yang lain atau terurainya karbohidrat. 

Selain itu adanya penambahan molases yang 

merupakan sumber energi bagi BAL dapat 

mengoptimalkan aktivitas BAL dalam 

fermentasi, sedangkan BAL adalah mikroba 

yang berperan dalam meningkatnya kandungan 

protein kasar silase. 

Hasil penelitian yang sama dilaporkan 

oleh Ratnakomala dkk., (2006) yang 

menambahkan dedak padi sebanyak 3% dan 

Lactobacillus plantarum 1A-2 1% pada ensilase 

rumput gajah. Febriani (2011) yang 

menambahkan Lactobacillus plantarum 0,7% 

pada daun mengkudu dan Admaja (2015) yang 

menambahkan Lactobacillus plantarum 0,6% 

pada pucuk tebu juga tidak memperoleh hasil 

kandungan nutrisi silase yang berbeda nyata. Hal 

ini kemungkinan karena komponen bahan kering 

hijauan tidak banyak digunakan oleh 

Lactobacillus plantarum untuk melakukan 

fermentasi, sebab yang digunakan terutama 

adalah Water Soluble Carbohydrate (WSC) 

berupa molases yang ditambahkan dalam bahan 

silase untuk menghasilkan asam laktat. 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa semakin 

tinggi penambahan Lactobacillus plantarum, 

persentase hilangnya kandungan nutrisi silase 

semakin kecil. Penurunan kandungan BK, BO, 

dan PK antar perlakuan tidak berbeda nyata 

(P>0,05). Adapun data penurunan kandungan 

BK, BO, dan PK masing-masing perlakuan 

disajikan pada Tabel 3. 

 

 

Tabel 3. Data rata-rata penurunan kandungan 

nutrisi silase (%) selama ensilase. 

Perlakuan 
Penurunan Kandungan Nutrisi Silase (%) 

BK BO PK 

P0 8,9 8,2 43,85 

P1 8,9 8,0 34,70 

P2 9,1 9,3 29,34 

P3 5,2 5,3 17,03 

 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 

P3 cenderung menunjukkan penurunan 

kandungan nutrisi terkecil yaitu: BK 5,2%, BO 

5,3%, dan PK 17,03%. Menurut penelitian dari 

Muwakhid, Soebarinoto, Sjofjan, dan Am 

(2007) bahwa silase limbah sayur pasar dengan 

aditif Lactobacillus plantarum mengalami 

penurunan BK 5,1%, BO 5,5%, dan PK 6,1% 

setelah diinkubasi 5 hari. Tujuan penambahan 

Lactobacillus plantarum dalam proses 

fermentasi adalah untuk memperkecil hilangnya 

kandungan nutrisi. Penambahan BAL dapat 

mempercepat dan meningkatkan produksi asam 

laktat dalam silase, sehingga mempercepat 

penurunan pH dan pencapaian kondisi stabil 

silase serta mengurangi proses penguraian zat 

makanan selama proses ensilase. Akibatnya 

dapat memperkecil penurunan kandungan nutrisi 

silase. Menurut Kraatz (2011), bakteri asam 

laktat dapat menghasilkan asam laktat, hidrogen 

peroksida, dan bakteriosin yang akan bekerja 

secara antagonistik terhadap mikroba patogen 

dan bakteri pembusuk. Rolfe (2000) juga 

menambahkan bahwa bakteri asam laktat telah 

teruji secara in vitro mampu menghambat 

pertumbuhan beberapa bakteri patogen seperti 

Clostridium, Salmonella, Staphylococcus, dan 

Escherichia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Hasil yang berbeda diperoleh penelitian 

dari Tandrianto, Mintoko, dan Gunawan (2014) 

yang melaporkan bahwa fermentasi tepung 

singkong dengan menggunakan Lactobacillus 

plantarum mampu meningkatkan nilai protein 

kasar hasil fermentasi. Sariri (2013) juga 

melaporkan bahwa penambahan Lactobacillus 

plantarum dalam fermentasi daun, buah, 

maupun kulit trembesi mampu meningkatkan 

nilai PK. Hal tersebut terjadi kemungkinan 

akibat jenis bahan baku silase yang digunakan 

berbeda. 
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Tabel 4. pH cairan rumen pada uji kecernaan in 

vitro silase rumput gajah yang dibuat 

dengan tingkat pemberian 

Lactobacillus plantarum yang 

berbeda. 

Perlakuan Rata-rata SD 

P0 6,94 0,1274 

P1 6,95 0,0656 

P2 7,15 0,4709 

P3 6,96 0,1301 

  

 Nilai rata-rata pH cairan rumen pada 

tabel 4 bervariasi antara 6,94 sampai 7,15. pH 

rumen merupakan salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi dan 

aktivitas mikroba rumen, sehingga dapat 

dijadikan tolak ukur untuk meninjau 

kelangsungan mikroba rumen. Kamra (2005) 

menyatakan bahwa pH optimum untuk 

pertumbuhan mikroba rumen adalah 6 - 6,9 dan 

pH cairan rumen yang normal 6 - 7. Hasil pH 

cairan rumen yang diperoleh dari penelitian ini 

sesuai untuk pertumbuhan dan aktivitas mikroba 

rumen secara optimum. Hasil yang hampir sama 

dilaporkan Suryani, Budiasa, dan Ari (2013) 

bahwa fermentasi ransum silase secara in vitro 

memiliki pH substrat bervariasi dari 6,41 sampai 

6,60. 

 Hasil penelitian yang sama juga 

diperoleh dari penelitian Sugoro, Gobel, dan 

Lelananingtyas (2005) bahwa pH awal cairan 

rumen produksi gas secara in vitro adalah 6,53 

dan setelah diinkubasi 24 jam berkisar 6,35 – 

6,56. Perubahan pH ini menunjukkan terjadinya 

proses fermentasi bahan-bahan yang ada dalam 

medium oleh mikroba. 

 

Tabel 5. Rata-rata KcBK dan KcBO silase 

rumput gajah (%) yang dibuat dengan 

tingkat pemberian Lactobacillus 

plantarum yang berbeda. 

Perlakuan 
Variabel 

KcBK (%) KcBO (%) 

P0 43,55 ± 1,51 48,27 ± 2,09 

P1 45,65 ± 2,51 50,11 ± 0,95 

P2 47,41 ± 2,64 51,25 ± 1,50 

P3 48,08 ± 2,94 49,45 ± 2,58 

  

 Tabel 5 menunjukkan bahwa rata-rata 

KcBK dan KcBO silase rumput gajah yang 

dibuat dengan tingkat pemberian Lactobacillus 

plantarum yang berbeda adalah 46,17% ± 2,40 

dan 49,77% ± 1,78. Hasil penelitian yang 

diperoleh Setyorini (2006) bahwa nilai KcBK 

dan KcBO rumput gajah masing-masing adalah 

50,73% dan 52,42%. Menurut Riswandi, 

Muhakka, dan Lehan (2015), nilai KcBK dan 

KcBO in vitro dengan perlakuan silase rumput 

kumpai (Hymenachne acutigluma) yang 

ditambahkan Lactobacillus plantarum 1% dan 

konsentrat menunjukkan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) dengan nilai KcBK 

65,51% dan 79,96%. Perbedaan nilai KcBK dan 

KcBO diakibatkan karena jenis rumput yang 

berbeda dan adanya penambahan konsentrat. 

Hasil yang berbeda dikemukakan oleh Surono 

dkk., (2003) bahwa silase rumput gajah dengan 

penambahan dedak halus 0; 2,5; 5; dan 7,5% 

memberikan pengaruh nyata terhadap KcBK dan 

KcBO in vitro (P<0,05) dan nilai KcBK dan 

KcBO meningkat seiring dengan meningkatnya 

dedak halus. Hal ini terjadi karena selain sebagai 

sumber karbohidrat terlarut bagi bakteri asam 

laktat dalam ensilase, karbohidrat terlarut asal 

dedak halus yang tidak termanfaatkan dalam 

ensilase diduga berperan dalam 

mempertahankan ketersediaan karbohidrat 

dalam silase karena semakin besar level aditif 

memperlihatkan akibat kontribusi BETN dedak 

halus yang semakin meningkat. 

 Hasil serupa diperoleh Saepudin (2012) 

bahwa pengaruh penambahan berbagai aditif 

dalam silase rumput gajah terhadap kecernaan 

bahan kering dan bahan organik secara in vitro 

menghasilkan kecernaan bahan kering dan 

bahan organik yang berbeda nyata (P<0,05). 

Kecernaan bahan kering dan bahan organik 

masing-masing adalah 61,21% dan 61,87%. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa penambahan Lactobacillus plantarum 

dengan tingkat pemberian yang berbeda belum 

mampu memberikan pengaruh yang nyata 

terhadap kandungan nutrisi, pH cairan rumen, 

KcBK dan KcBO silase rumput gajah. Rata-rata 

BK 20,76%, BO 86,94%, dan PK 5,17%. 

Kisaran pH cairan rumen silase rumput gajah 

adalah 6,94 - 7,15. Rata-rata KcBK dan KcBO 

adalah 46,17% dan 49,77%. 
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Saran 

 Perlu ditingkatkan jumlah atau 

persentase penambahan Lactobacillus 

plantarum  dalam pembuatan silase, dengan 

harapan dapat memberikan perbedaan yang 

nyata. 
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