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ABSTRAK 

 
 Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan starter Lactobacillus plantarum pada 

silase rumput gajah (Pennisetum purpureum) terhadap kualitas silase berdasarkan kandungan nutrisi dan 

produksi gas in vitro. Penelitian ini dilakukan dari Februari-Maret 2016. Materi penelitian yang 

digunakan adalah rumput gajah, molases 5% dari berat segar, dan starter Lactobacillus plantarum dengan 

1.85x107 konsentrasi 1.85x107 cfu per ml. Metode yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

dengan empat perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan P0 (rumput gajah, molases 5%, dan  L. plantarum 

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

plantarum 0,4%), dan P3 (rumput gajah, molases 5%, dan L. plantarum 0,7%). Apabila ada Perbedaan 

dilanjutkan dengan Metode Uji Rantang Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan L. 

plantarum dan molases tidak berpengaruh (P>0.05) terhadap kandungan nutrien silase yaitu bahan kering 

20,76%, bahan organik 86,94%, dan protein kasar 5,17% dan pH cairan rumen 6,48-6,79, tetapi 

berpengaruh sangat nyata (P <0,01) pada produksi gas 7,33-14,08 ml / 500 mg BK dan konsentrasi VFA 

43,80-58,00 mM / L. Hasil terbaik yang diperoleh adalah perlakuan P3 (rumput gajah, molases 5%, dan  

L. plantarum 0,7%), berdasarkan nilai konsentrasi VFA 58.00 mM / L dan kandungan protein kasar 

6,15%. Hal ini dapat direkomendasikan bahwa untuk penelitian selanjutnya dengan bahan yang sama bisa 

menggunakan percobaan uji in vivo. 

 

Kata kunci : Rumput gajah, silase, Lactobacillus plantarum, produksi gas, VFA 

 

ABSTRACT 

 

 This research was to determine the effect additional of starter Lactobacillus plantarum in the 

elephant grass silage (Pennisetum purpureum) on quality of silage based on nutrient contents and gas 

production in vitro. This research was conducted from February – March 2016. The materials of this 

research used were elephant grass, molases 5% from fresh weight, and Lactobacillus plantarum starter 

with concentration 1.85x107 cfu per ml. The method used was Randomized Complete Design with four 

treatments and three replication. The treatments were P0 (elephant grass, 5% molasses, and 0.0% L. 

plantarum), P1 (elephant grass, 5% molasses, and 0.1% L. plantarum), P2 (elephant grass, 5% molasses, 

and 0.4% L. plantarum), and P3 (elephant grass, 5% molasses, and 0.7% L. plantarum). Difference of 

treatments was tested by Duncan’s Multiple Range Test Method. The results showed that the additional L. 

plantarum and molasses has no effect (P>0.05) on nutrition content of silage were dry matter 20.76%, 

organic matter 86.94%, and crude protein 5.17% and pH liquid of rumen were 6.48 – 6.79, but highly 

significant effect (P<0.01) on gas production 7.33 – 14.08 ml/500 mg DM and VFA concentration were 

43.80 – 58.00 mM/L. The best result obtained was in P3 (elephant grass, 5% molasses, and 0.7% L. 

plantarum), based on the best values VFA concentration 58.00 mM/L and crude protein content were 
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6.15%. It can be recommended that to make a further research with same materials and using in vivo 

experiment. 

 

Keywords: elephant grass, silage, Lactobacillus plantarum, gas production, VFA. 

 

PENDAHULUAN 

Produksi Hijauan Pakan Ternak (HPT) 

bersifat fluktuatif akibat musim yaitu tinggi 

dimusim hujan dan rendah dimusim kemarau. 

Rendahnya produksi HPT pada musim kemarau 

menyebabkan peternak memberikan pakan yang 

secara kuantitatif dan kualitatif rendah, sebagai 

aternatif mengatasi kekurangan ketersediaan 

HPT pada musim kemarau maka dapat 

dilakukan konservasi terhadap hijauan yang 

berlebih pada musim hujan melalui proses 

ensilase. Proses ini bergantung pada aktivitas 

mikroorganisme anaerob untuk memfermentasi 

hijauan didalam silo. Bakteri diharapkan cepat 

menghasilkan asam yang akan mengawetkan 

HPT dalam silo. Oleh sebab itu, pembuatan 

silase dapat ditambahkan bakteri asam laktat 

seperti Lactobacillus plantarum sebagai starter. 

Starter Lactobacillus plantarum merupakan 

aditif yang populer di antara aditif lainnya 

seperti asam, enzim dan sumber karbohidrat 

(Bolsen, Asbell and Wilkinson, 2000). Bahkan 

starter silase ini dapat juga berpeluang sebagai 

probiotik karena sifatnya yang masih dapat 

bertahan hidup sampai bagian lambung utama 

dari ruminansia yaitu rumen (Weinberg, Muck, 

Weimer, Chen and Gamburg, 2004). 

Proses ensilase diikuti dengan hilangnya 

sebagian nutrien akibat fermentasi. Hal tersebut 

dapat menurunkan kecernaan atau potensi suplai 

energi dari silase dibandingkan jika rumput 

diberikan dalam keadaan segar. Digunakan 

starter Lactobacillus plantarum karena dapat 

menghasilkan bakteri asam laktat yang dapat 

mempercepat proses fermentasi dan menurukan 

pH silase sehingga dapat menghasilkan kualitas 

silase yang baik. Oleh sebab itu sebagian nilai 

kecernaan silase yang dihasilkan dari suatu jenis 

hijauan perlu untuk diketahui. Hal ini dapat 

dilakukan melalui analisa kecernaan secara in 

vitro yang dianggap lebih murah, efisian dan 

efektif dibandingkan teknik in vivo.  

Berdasarkan uraian diatas maka akan 

dilakukan penelitian tentang pengaruh tingkat 

penambahan Lactobacillus plantarum dalam 

pembuatan silase rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) terhadap kualitas silase berdasarkan 

uji produksi gas secara in vitro. Prinsip 

pengukuran produksi gas in vitro untuk 

mengetahui nilai besar degradasi bahan pakan 

yang mudah larut. Semakin tinggi produksi gas, 

menunjukkan semakin tinggi pula aktivitas 

mikrobia di dalam rumen dan dapat 

menggambarkan bahan organik yang tercerna 

sehingga mencerminkan kualitas bahan pakan 

tersebut. Semakin tinggi produksi gas yang 

dihasilkan maka semakin baik kualitas bahan 

pakan tesebut, dalam arti kecernaanya tinggi 

(Ella, Hardjosoewigno, Wiradayawan dan 

Winugroho, 1997). 

MATERI DAN METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di 

Perumahan Sumbergondo Blok C no. 5 Desa 

Sumbergondo Kecamatan Bumiaji kota Batu, 

malang pada bulan Februari – Maret 2016. 

Analisis bahan pakan silase dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan 

analisis VFA total dilakukan di Loka Penelitian 

Sapi Potong Grati Pasuruan. 

Materi penelitian yang digunakan adalah 

rumput gajah umur 35 hari, starter Lactobacillus 

plantarum dengan konsentrasi 1.85x107 cfu / ml, 

molases 5 % dan terakhir alat  yang digunakan 

dalam penelitian antara lain: mesin pencacah 
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(chopper), sabit, sekop, kantong plastik atau 

silo, tali karet, lakban, timbangan, timba, dan 

vacum cleaner. 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian  menggunakan metode percobaan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 3 ulangan sehingga terdapat 12 

unit percobaan. Perlakuan adalah level 

penambahan Lactobacillus plantarum yaitu 

0,0%; 0,1% (2 ml); 0,4% (8 ml); dan 0,7% (14 

ml) volume / berat rumput gajah. Semua 

perlakuan ditambahkan molases 5% dari berat 

segar hijauan. Rincian perlakuan tersebut adalah  

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

0,0% starter Lactobacillus plantarum 

(kontrol). 

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

0,1 % (2 ml) starter Lactobacillus 

plantarum. 

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

0,4% (8 ml) starter Lactobacillus 

plantarum. 

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

0,7 % (14 ml) starter Lactobacillus 

plantarum. 

 

Variabel yang diamati selama penelitian sebagai 

berikut : 

1. Kandungan nutrien BK, BO dan PK 

dilakukan dengan analisis proksimat 

(AOAC, 2005). 

2. Produksi gas secara in vitro inkubasi 0, 2, 

4, 8, 16, 24, 36, 48 jam. Perhitungan 

produksi gas inkubasi 48 jam secara in 

vitro menggunakan teknik Makkar et al., 

(1995). dan Parameter nilai a, b, c dihitung 

dengan rumus (Ørskov and McDonald, 

1979). 

P = a+b (1-e -ct) 

Keterangan : 

P = Produksi gas  

a = Produksi gas pada 0 jam (ml/500 mg 

BK) 

b = Potensi produksi gas dari bahan 

pakan yang potensial untuk 

didegradasi (ml/500 mg BK) 

c = Laju produksi gas (ml/jam) 

e = Konstanta eksponensial (2,178) 

t = Waktu inkubasi (jam) 

3. Pengukuran pH cairan rumen, tahap 

pertama 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 dengan 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 

shaker waterbath pada suhu 39oC dan 

diinkubasi selama 24 jam, kemudian cairan 

rumen hasil percobaan in vitro diambil 

sebanyak kurang lebih 20 cc, lalu diukur 

pHnya dengan menggunakan pH meter 

(Tilley and Terry, 1963). 

4. Konsentrasi VFA menggunakan teknik 

Bachrudin (1996).   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengaruh Tingkat Penambahan Starter 

Lactobacillus plantarum Dalam Pembuatan 

Silase Terhadap Kualitas Fisik Silase 

Rumput Gajah 

Hasil pengamatan secara fisik silase 

rumput gajah yang dibuat dengan perlakuan 

tingkat penambahan Lactobacillus plantarum 

yang berbeda disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Kualitas fisik silase rumput gajah yang dibuat dengan tingkat penambahan 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 ada 3,65 

 

Berdasarkan variabel aroma, tekstur, 

warna, jamur, dan pH menunjukkan bahwa 

tingkat penambahan 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. Siregar (1996) menyatakan bahwa 

secara umum silase yang baik memiliki warna 

yang masih hijau atau kecoklatan, aroma asam 

tetapi masih segar, dan tekstur masih jelas. 

Lamid dkk., (2012) menyatakan bahwa silase 

yang baik memiliki tekstur yang sedikit lunak 

dan sama dengan hijauan segar. Hasil uji 

kualitas fisik silase rumput gajah dalam 

penelitian ini masih dalam kategori baik. 

Tingkat penambahan 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 3,90 sampai 4,13. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa silase rumput gajah 

dikategorikan silase yang baik. Hal ini sesuai 

pernyataan Siregar (1996) 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 1% dan 

dedak padi 3% mampu menurunkan pH silase 

hingga 3,67. 

Pengaruh Tingkat Penambahan Starter 

Lactobacillus plantarum Dalam Pembuatan 

Silase Terhadap Kandungan Nutrien Silase 

Rumput Gajah 

 

Analisis ragam kandungan nutrien silase 

menunjukkan bahwa tingkat penambahan 

Lactobacillus plantarum tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05). Adapun 

kandungan BK, BO, PK rumput gajah dan silase 

pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Rata-rata kandungan nutrien rumput gajah segar dan silase (%) pada masing-

masing perlakuan. 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 2 di atas BK silase 

lebih kecil dibandingkan BK bahan baku, hal ini 

diakibatkan penguraian nutrien khususnya 

karbohidrat selama proses ensilase. Penguraian 

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 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  terjadi 

peningkatan kadar air yang mengakibatkan 

terjadinya kehilangan bahan organik. PK silase 

meningkat disebabkan terurainya karbohidrat 

dan 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. 

Nilai pH Cairan Rumen Percobaan Produksi 

Gas In Vitro 

Hasil analisis ragam menunjukkan 

bahwa tingkat penambahan Lactobacillus 

plantarum tidak memberikan perbedaan yang 

nyata (P>0,05) pada pH cairan rumen dengan 

rata-rata seperti disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Nilai pH cairan rumen hasil percobaan in vitro dengan sampel silase 

rumput gajah yang dibuat dengan tingkat penambahan Lactobacillus 

plantarum yang berbeda. 

 

 

 

 

 

Menurut Indrayanto (2013), nilai pH 

rumen dikatakan baik jika semua perlakuan 

berada pada kisaran 6,5 sampai 7,0. Nilai pH 

rumen pada kisaran 6,5-7,0 mempertahankan 

proses fermentasi dalam rumen tetap berjalan. 

Lebih lanjut Indrayanto (2013) menjelaskan 

Perlakuan 
Kandungan Nutrien 

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

Rumput 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 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah 
Rata-

rata 
SD 

1 2 3 

P0 6,15 6,64 6,65 19,44 6,48 0,285 

P1 6,74 6,80 6,73 20,27 6,76 0,037 

P2 6,76 6,75 6,86 20,37 6,79 0,060 

P3 6,76 6,75 6,73 20,24 6,75 0,015 

Jumlah   80,32     
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bahwa produksi gas yang tinggi sejalan dengan 

kecernaan yang tinggi. Kisaran pH rumen pada 

penelitian ini yaitu 6,48 - 6,79. 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.  

Produksi Gas In Vitro 

Perhitungan konstanta persamaan 

eksponensial dilakukan dengan curve fitting 

program pada MS Excel menggunakan metode 

Naway. Hasil perhitungan menggunakan 

persamaan berdasarkan petunjuk Ørskov dan 

McDonald (1979) tersaji pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Nilai parameter pengukuran produksi gas secara  in vitro 

 

 

 

 

 

Nilai parameter a, b dan c diatas tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata antar 

perlakuan (P>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat penggunaan Lactobacillus plantarum 

dalam pembuatan silase tidak berpengaruh 

terhadap potensi dan kecepatan produksi gas 

dari silase yang dihasilkan. Hal tersebut 

didapatkan karena kandungan nutrien BK, BO 

dan PK antar perlakuan tidak berbeda nyata 

seperti disampaikan pada Tabel 2. Pola laju 

produksi gas  in vitro selama waktu inkubasi 

pada penelitian ini dapat digambarkan pada 

gambar 1 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 1 : Grafik hubungan nilai rataan produksi gas dari silase rumput gajah dengan 

penambahan  starter Lactobacillus plantarum dengan inkubasi 

menggunakan model p = a + b (1–e -ct) 

Perlakuan 
Parameter 

a (ml/500 mg BK) b (ml/500 mg BK) c (ml/jam) 

P0 0,1023 ± 0,002 118,4167 ± 6,429 0,0335 ± 0,014 

P1 0,1038 ± 0,002 120,1667 ± 3,642 0,0340 ± 0,011 

P2 0,1012 ± 0,003 116,2500 ± 0,50 0,0314 ± 0,001 

P3 0,1010 ± 0,001 123,5833 ± 0,288 0,0470 ± 0,001 
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Gambar 1 menunjukkan bahwa produksi 

gas bahan pakan hijauan paling cepat terjadi 

pada waktu inkubasi 8 jam sampai 24 jam, 

selanjutnya mulai terjadi perlambatan produksi 

gas. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

degradasi bahan pakan terbaik terjadi pada 

rentang waktu 8-24 jam, Walaupun produksi gas 

pada silase rumput gajah terus mengalami 

peningkatan tetapi terjadi sedikit perlambatan 

pada rentang waktu 24 – 48 jam. Secara umum 

penelitian produksi gas ini menunjukkan bahwa 

kualitas pakan silase dari rumput gajah baik 

untuk dikonsumsi oleh ternak ruminansia. 

Produksi gas setelah inkubasi 48 jam yaitu 

sebesar 73,08 ± 0,28, tidak berbeda jauh dengan 

penelitian Nurjanah, Mashudi dan Herni (2016), 

tentang silase pucuk tebu dan jenis leguminosa 

yang berbeda dengan perbandingan (40% 

konsentrat + 42,8% pucuk tebu dan 17,2% 

Calliandra calothyrsus) selama inkubasi 48 jam 

menunjukkan produksi gas sebesar 76,73 ml/500 

mg BK. Hal ini didukung oleh pendapat Ella 

dkk. (1997), produksi gas yang dihasilkan dari 

pakan yang difermentasi dapat mencerminkan 

kualitas pakan dan adanya aktivitas mikroba 

dalam rumen yang melakukan fermentasi pada 

pakan dengan mencerna bahan organik pakan 

sehingga terus menghasilkan gas. Hal ini juga 

sependapat dengan Syahrir (2009),  bahwa 

semakin tinggi produksi gas, proses fermentasi 

semakin baik. Produksi gas merupakan hasil 

proses fermentasi yang terjadi di dalam rumen 

yang dapat menunjukkan aktivitas mikrobia di 

dalam rumen serta  menggambarkan BO yang 

tercerna. 

Konsentrasi VFA Total Cairan Rumen 

Percobaan Produksi Gas In Vitro 

Hasil konsentrasi VFA total masing – 

masing perlakuan yang dilakukan di Loka 

penelitian Sapi Potong Grati Pasuruan, disajikan 

pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Konsentrasi VFA total  Cairan Rumen Percobaan Produksi secara in 

vitro pada masing-masing perlakuan.    

 

 

 

 

Hasil analisis sidik ragam pada tabel 

diatas menunjukan konsentrasi VFA yang 

dihasilkan berbeda sangat nyata (P<0,01) antara 

perlakuan. Uji duncan menunjukkan bahwa P3 

secara nyata memproduksi VFA lebih tinggi 

daripada P0, P1 dan P2. Adapun antara P0, P1 dan 

P2 tidak berbeda nyata. Konsentrasi VFA yang 

dihasilkan pada penelitian ini berkisar antara 

43,80 mM/L – 58,00 mM/L, hasil ini tidak 

berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan 

santoso dan Hariadi (2007), tentang metode hay 

pada rumput gajah (Penissetum purpureum) 

dengan konsentrasi VFA total sebesar 52,6 

mM/L. 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 

semakin banyak penambahan starter 

Lactobacillus plantarum pada silase rumput 

gajah terjadi peningkatan terutama pada 

perlakuan P3 mencapai 58,00 mM/L. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh bakteri asam laktat 

yang terdapat pada silase rumput gajah 

mempermudah proses fermentasi, meningkatkan 

konsentrasi VFA, karena meningkatnya proses 

degradasi karbohidrat pakan di dalam rumen. 

Sesuai dengan pendapat McDonald et al., (2002) 

Perlakuan  VFA (mM/L) 

P0 43,80 ± 3,74a 

P1 43,80 ± 3,93a 

P2 46,40 ± 3,99a 

P3 58,00 ± 1,51b 
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bahwa pakan yang masuk ke dalam rumen 

difermentasi untuk menghasilkan produk utama 

berupa VFA, sel-sel mikroba, serta gas metan 

dan CO2.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Pembuatan silase dengan penambahan 

starter Lactobacillus plantarum mampu 

mempertahankan kandungan nutrien 

dengan rataan 20,76%, BO 86,94%, dan 

PK 5,17%, pH cairan rumen 6,48 - 6,79, 

dapat meningkatkan produksi gas 65,67 – 

73,08 ml/500 mg BK dan konsentrasi VFA 

total 43,80 – 58,00 mM/L. 

2. Perlakuan terbaik adalah P3 yaitu 

penambahan starter Lactobacillus 

plantarum sebanyak 0,7 % (v/w) dan 

molases 5 % (w/w) dari berat segar rumput 

gajah dengan konsentrasi VFA total sebasar 

58,00 ± 1,51 mM/L. 

SARAN 

 Untuk penelitian selanjutnya disarankan 

untuk meningkatkan level pemberian starter 

Lactobacillus plantarum sehingga dapat 

meningkatkan kualitas silase rumput gajah yang 

dihasilkan. 
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