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THE INFLUENCE OF THE SUBSTITUTION Pennisetum 

purpureum WITH THE CARROTS WASTE (Daucus 

carota L.) THE PRODUCTION OF GAS IN VITRO 

Punto Jiwo Kusumo S
1)

 and Mashudi
2)

 
1) 

Student of Animal Science Faculty, Brawijaya University, 

Malang 
2) 

Lecturer of Animal Science Faculty, Brawijaya University, 

Malang 

E-mail: puntojiwokusumo@gmail.com 

ABSTRACT 

This research was conducted at laboratory Animal 

Science Faculty Brawijaya University Malang and laboratory 

nutrition and animal feed of Animal Science Faculty 

Brawijaya University from October 1, 2018 to October 30, 

2018 This study aimed to determine the gas production in vitro 

and gas production parameters in terms of gas production 

potential values and the rate of production of gas carrot waste 

mixed with elephant grass and concentrates with different 

percentage P0 (elephant grass 50% and  concentrates 50%), P1 

(carrot waste 50% and concentrates 50%), P2 (elephant grass 

37,5%, carrot waste 12,5% and concentrates 50%), P3 

(elephant grass 25%, carrot waste 25% and concentrates 50%), 

P4 (elephant grass 12,5%, carrot waste 37,5% and 

concentrates50%). The method used in this study was a 

experimental was used complately random design (RAK) with 

5 treatment and 3 group and tested  with duncan multiple 

range test (DMRT). The material used in this study was 90 

days old carrot waste and 70 days old elephant grass. The 

results of obtained the total value of 48 hours incubation gas 

mailto:puntojiwokusumo@gmail.com
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production ranged from 89.71 - 109, 80 ml / 500 mg DM. The 

rate of gas production rate (c) ranges from 0.032 - 0.054 ml / 

hour where the highest value is found in treatment P1 which is 

0.054 ml / hour. It can be recommended that to make a further 

research with same materials and using in vivo experiment. 

Keywords: carrot, digestibility, elephant grass,  gas 

production, in vitro  
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PENGARUH SUBSTITUSI RUMPUT GAJAH DENGAN 

LIMBAH WORTEL (Daucus carota L.) TERHADAP 

PRODUKSI GAS IN VITRO  

Punto Jiwo Kusumo S
1)

 dan Mashudi
2)

 
1) 

Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang 
2) 

Dosen Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang 

Email: puntojiwokusumo@gmail.com  

RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui produksi 

gas secara in vitro dan parameter produksi gas dalam hal nilai 

potensi produksi gas dan nilai laju produksi gas limbah wortel 

yang dicampur dengan rumput gajah dan konsentrat dengan 

jumlah persentase yang berbeda di laboratorium lapang 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dan laboratorium 

nutrisi dan bahan pakan ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dilaksanakan pada 1 

Oktober 2018 sampai dengan bulan 30 Oktober 2018. 

Penentuan lokasi dan sampel penelitian dilakukan secara 

ekperimental yang didasarkan atas konsentrat dengan jumlah 

persentase yang berbeda. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

limbah wortel umur 3 bulan yang diperoleh dari petani wortel 

di desa Bumi Aji, Kecamatan Bumiaji, Batu dan rumput gajah 

umur 70 hari yang diperoleh dari laboratorium lapang Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya di desa Sumber Sekar, 

Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini secara laboratorium in vitro. Rancangan 

mailto:puntojiwokusumo@gmail.com
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percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 5 perlakuan dan masing-masing 3 ulangan 

(kelompok) berdasarkan pengambilan cairan rumen, Hasil dari 

metode tersebut mengacu pada variabel penelitian yang 

diamati, dalam penelitian ini yaitu produksi gas secara in vitro 

yang telah diinkubasi dan nilai parameter produksi gas. Data 

yang diperoleh dihitung potensi produksi gas (nilai b) dan laju 

produksi gas (nilai c), lalu hasil tersebut dinalasisis dengan 

program NAWAY. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh nilai total produksi gas inkubasi 48 jam  berkisar 

antara 89,71 – 109, 80 ml/500 mg BK. Nilai produksi gas 

cenderung terendah yakni pada P1 89,71 ml/500 mg BK dan 

tertinggi P2 109,80 ml/500 mg BK, potensi produksi gas (nilai 

b) berkisar antara 120,03 – 126,61 ml/500 mg BK. Nilai b 

tertinggi yakni pada P0 126,61 ml/500 mg BK dan nilai b 

terendah yakni pada P2 120,03 ml/500 mg BK. Nilai laju 

produksi gas (c) berkisar antara 0,032 – 0,054 ml/jam dimana 

nilai tertinggi terdapat pada perlakuan P1 yakni 0,054 ml/jam 

 Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan 

bahwa nilai potensi produksi gas (b) dan laju produksi gas (c) 

inkubasi 48 jam tidak jauh berbeda terhadap masing – masing 

perlakuan. Masing – masing perlakuan limbah wortel mulai 

dari 0%, 12%, 25%, 37,5%, dan 50% mempunyai kandungan 

nutrien yang hampir sama sehingga diduga menyebabkan 

potensi produksi gas dan laju produksi gas tidak memberikan 

perbedaan yang nyata pada perlakuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ternak ruminansia seperti sapi perah, sapi potong dan 

kambing merupakan salah satu usaha andalan sub sektor 

peternakan yang prospektif dalam kegiatan agribisnis. 

Pengembangan usaha ternak ini berdampak positif terhadap 

penciptaan lapangan pekerjaan dan menjanjikan pendapatan 

tunai, sehingga dapat memotivasi peternak untuk berperan 

aktif dalam kegiatan agribisnis guna meningkatkan pendapatan 

keluarganya (Kaliky dan Hidayat, 2006). 

Penampilan produksi ternak ruminansia  ditentukan 

oleh faktor genetik 30% dan 70% sisanya manajemen 

pemeliharaan (Anang, et al., 2010; Misrianti, et al., 2011) 

dimana factor pakan yang paling besar. DiIndonesia 

produktivitas ternak ruminansia umumnya masih rendah 

diduga akibat cara pengelolaan  khususnya manajemen pakan 

yang belum optimal. 

Produkitivitas ternak ruminansia di Indonesia masih 

rendah dan belum memadai. Umumnya peternak rakyat di 

Indonesia memiliki ternak dalam jumlah kecil dan dengan 

produktivitas yang rendah. Rendahnya produktivitas tersebut 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kuantitas 

dan kualitas pakan, khususnya kandungan nutrisi dan tingkat 

kecernaan yang rendah, dan manajemen pemeliharaan yang 

belum optimal. Pakan ternak ruminansia yang utama adalah 

hijauan dan konsentrat sebagai pakan tambahan. Pakan hijauan 

sering menjadi kendala khusunya pada musim kemarau. Oleh 

karena itu perlu eksplorasi pakan alternatif. 
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 Salah satu pakan alternatif yang bisa digunakan 

sebagai pakan ternak ruminansia adalah limbah wortel. 

Limbah wortel dalam hal ini adalah terdiri dari wortel dan 

daun serta batangnya. Daerah Batu , saat musim panen raya 

harga turun drastis sehingga banyak petani yang malas 

memanen wortelnya dan akhirnya banyak wortel yang masih 

di lahan khususnya yang sedikit kurang bagus dipanen oleh 

peternak dan dijadikan pakan khususnya pakan sapi perah. 

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penelitian 

untuk menguji kualitas limbah wortel untuk pakan ternak 

ruminansia. Uji dilakukan secara laboratoris dalam hal ini 

adalah produksi gas in vitro dengan segala parameternya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh tingkat penggantian (substitusi) 

rumput gajah dengan Limbah Wortel (Daucus carota L) dalam  

ransum terhadap  produksi gas in vitro dan parameter produksi 

gas dalam hal ini nilai b (potensi produksi gas) dan nilai c (laju 

produksi gas). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  produksi 

gas secara in vitro dan parameter produksi gas dalam hal ini 

nilai b (potensi produksi gas) dan nilai c (laju produksi gas) 

limbah wortel yang dicampur dengan rumput gajah dan 

konsentrat dengan jumlah persentase yang berbeda. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu:  

a. Mahasiswa  : Menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam membuat pakan sapi perah dengan 

menggunakan limbah pertanian yaitu Limbah Wortel.   

b. Universitas : Pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang peternakan khususnya pemanfaatan 

limbah wortel sebagai pakan sapi 

c. Peternak  : Pembuatan silase rumput gajah 

dapat mengatasi masalah ketersediaan bahan pakan 

ternak pada musim kemarau serta dapat meningkatkan 

kualitas produksi. 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap produktivitas ternak ruminansia. Untuk memperoleh 

produktivitas yang baik diperlukan pakan yang mempunyai 

kualitas, kuantitas, dan ketersediaan yang baik pula (Delima et 

al.,2015). Namun kendala yang dihadapi adalah ketersediaan 

pakan yang rendah pada saat musim kemarau dan penurunan 

kualitas pakan seperti rendahnya nilai kecernaan pakan serta 

kandungan nutrient. Pakan dengan nilai kecernaan yang 

rendah menyebabkan degradasi pakan rendah, sehingga tidak 

mampu mengimbangi aktivitas fermentasi pakan oleh mikroba 

rumen. Hal ini menyebabkan rendahnya pertumbuhan mikroba 

didalam rumen dan rendahnya konsumsi pakan, sehingga 

produktivitas ternak mengalami penurunan (Yanuarianto et al,. 

2015). Salah satu pakan alternatif yang bisa digunakan sebagai 

pakan ternak ruminansia adalah limbah wortel. Limbah wortel 

dalam hal ini adalah terdiri dari wortel dan daun serta 

batangnya. Daerah Batu , saat musim panen raya harga turun 
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drastis sehingga banyak petani yang malas memanen 

wortelnya dan akhirnya banyak wortel yang masih di lahan 

khusunya yang agak kurang bagus dipanen sama peternak dan 

dijadikan pakan khusunya pakan sapi perah.  

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Rumput Gajah dalam pakan dapat digantikan limbah 

wortel dalam pakan ternak ruminansia ditinjau dari produksi 

gas in vitro dan parameter produksi gas dalam hal ini nilai b 

(potensi produksi gas) dan nilai c (laju produksi gas). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Karakteristik Sapi Perah  

Sapi perah adalah salah satu ternak ruminansia yang 

menghasilkan susu pada periode laktasi. Menurut Mubyarto 

(1995) Usaha peternakan sapi perah di Indonesia saat ini 

sebagian besar (90%) masih merupakan usaha peternakan 

rakyat yang merupakan defenisi usaha tani dalam arti sempit 

dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan subsistensi 

petani dan keluarganya. Hasil produksi susu sapi perah rakyat 

masih rendah yaitu berkisar antara 10-12 liter/hari, hal ini 

dapat disebabkan oleh pembibitan, manajemen, danpakan 

(Elly, Sinaga, Kuntjoro dan Kusnadi, 2008). Pakan memiliki 

kontribusi yang paling tinggi yaitu sekitar 60-70%, karena 

pakan merupakan sumber utama energi bagi ternak 

.Kebutuhan pakan sapi perah 3% dari bobot badan, pakan sapi 

perah umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Hijauan 

pakan sapi perah yang diberikan masih belum memenuhi 

kebutuhan hidup ternak, sehingga perlu adanya penambahan 

konsentrat. Pakan konsentrat adalah pakan yang diberikan 

dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi susu sapi 

perah. Konsentrat berfungsi member tambahan energy dan 

protein yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, 

yang tidak dapat dipenuhi oleh hijauan (Siregar, 2000).  

Pakan konsentrat yang digunakan oleh peternak rakyat 

diproduksi oleh berbagai perusahaan dan KUD di Indonesia. 

Pakan konsentrat yang digunakan peternak perlu dilakukan 

pengujian terhadap kualitasnya. Analisis proksimat adalah 

suatu metoda analisis kimia untuk mengidentifikasi kandungan 
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nutrien seperti protein, karbohidrat, lemak, serat, pada suatu 

zat makanan dari bahan pakan. Hal ini didukung oleh Hartutik 

(2012) yang menyatakan bahwa pengukuran kandungan 

nutrien pakan dapat diketahui melalui analisis proksimat yang 

dapat menggambarkan secara garis besar tentang kandungan 

nutrien dalam pakan, yang meliputi kandungan bahan kering, 

bahan organik/abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar, 

bahan ekstrak tanpa nitrogen dan Total Digestible Nutrien 

(TDN) pada suatu bahan. Analisis proksimat memiliki manfaat 

sebagai penilaian kualitas pakan terutama pada standar zat 

pakan yang seharusnya terkandung di dalamnya. Selain itu, 

analisis proksimat dapat digunakan untuk mengevaluasi dan 

menyusun formula ransum dengan baik. Mengevaluasi ransum 

yang telah ada seperti mencari kekurangan pada ransum 

tersebut kemudian kita bisa menyusun formula ransum baru 

dengan menambahkan zat makanan yang diperlukan. 

2.2 Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) berasal dari 

afrika tropik, tumbuh berumpun dan tingginya dapat mencapai 

3 m lebih. Permukaan buluhnya licin dan pada buluh yang 

masih muda bisanya ditutupi oleh sejenis zat lilin tipis. 

Daunnya berbentuk garis, pangkalnya lebar dan ujungnya 

lancip sekali. Tepi daun kasar. Perbungaan berupa tandan 

tegak yang panjangnya sampai 25 cm. gagang-gagangnya 

berbulu. Bulir-bulirnya berkelompok, terdiri dari 3-4 buliran 

tiap kelompoknya dan bergagang pendek sekali. Pangkal 

bulirnya bulirannya berbulu panjang dan halus.  Dapat tumbuh 

hingga pada ketinggian 1500 m dpl (Lugiyo dan Sumarto, 

2000). 
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Rumput gajah adalah tanaman yang termasuk ke 

dalam kelompok tanaman rumput-rumputan. Rumput gajah 

banyak dimanfaatkan pada bidang peternakan yaitu sebagai 

makanan hewan ternak seperti sapi, kambing dan kuda. 

Umumnya rumput gajah yang digunakan di Indonesia adalah 

rumput yang tumbuh secara liar. Namun untuk peternakan 

yang relatif besar maka rumput yang digunakan adalah rumput 

yang sengaja ditanaman atau dipelihara secara khusus. Hal ini 

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Rumput-

rumputan dipilih karena merupakan tanaman yang 

produktifitasnya tinggi dan memiliki sifat yang dapat 

memperbaiki kondisi tanah (Gonggo, Hermawan dan 

Anggraeni, 2005). 

 

Berikut klasifikasi dari Rumput gajah (Pennisetum 

purpureum) (Tjitrosoepomo, 2004). 

 Kingdom  : Plantae  

 Phlum   : Spermatophyta  

 Class   : Monokotil  

 Ordo   : Poales  

 Family  : Poaceae  

 Genus   : Pennisetum  

 Spesies   : Pennisetum purpureum  

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) adalah 

tanaman yang dapat tumbuh di daerah marginal. Tanaman ini 

juga dapat hidup pada tanah kritis dimana tanaman lain relatif 

tidak dapat tumbuh dengan baik (Sanderson and Paul, 2008). 

Produktivitas rumput gajah adalah 40 ton per hektar berat 

kering pada daerah beriklim subtropis dan 80 ton per hektar 

pada daerah beriklim tropis (Woodard and Prine, 1993). 
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Rumput gajah dipilih sebagai pakan ternak karena memiliki 

produktivitas yang tinggi dan memiliki sifat memperbaiki 

kondisi tanah. 

2.3 Limbah Wortel (Daucus carota L.) 

Wortel atau Carrot (Daucus carota L.) bukan tanaman 

asli Indonesia,melainkan berasal dari luar negeri yang beriklim 

sedang (sub tropis). Menurut sejarahnya, tanaman wortel 

berasal dari Timur Dekat dan Asia Tengah. Tanaman ini 

ditemukan tumbuh liar sekitar 6.500 tahun yang lalu 

(Amiruddin, 2013 :15) 

Tanaman wortel ditanam sepanjang tahun, baik musim 

hujan maupun kemarau asalkan kebutuhan airnya tercukupi. 

Karena itulah komoditi selalu tersedia setiap saat di pasaran. 

Umur panen wortel tergantung pada jenisnya. Pada umumnya 

tanaman wortel varietas local dapat dipanen setelah berumur 

sekitar 3 bulan atau 90-97 hari setelah tanam, biasanya pada 

saat daun tua berjumlah 3-5 helai. Wortel varietas hibrida 

seperti red sky dan terracotta dipanen pada umur 100-125 gr 

per buah, panjang sekitar 15-20 cm, diameter umbi 2-4 cm. 

Untuk menjaga agar hasil panen tidak menurun 

mutunya,berkayu dan rasanya pahit, sehingga tidak disukai 

oleh konsumen dan akan menurunkan harganya.umbi segar 

per hektar (Cahyono, 2002 :20) 

Wortel memiliki kandungan nutrisi antara lain protein, 

lemak, vitamin A, dan karoten. Karoten merupakan zat 

karotenoid yang menjadikan wortel menjadi berwarna kuning 

kemerahan. Kandungan karoten dalam wortel cukup tinggi 

apabila dibandingkan dengan sayur yang lain, untuk β-karoten 

8.285 μg dan α-karoten 3.477 μg. Umbi wortel berwarna 

orange dengan tekstur serupa kayu, bagian yang dapat 
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dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya, 

kandungan vitamin A pada wortel cukup tinggi yaitu 12000 SI 

(Christiana et al.,2013). Wortel mengandung protein dan zat 

gizi lainnya yang diperlukan oleh tubuh serta mengandung zat 

warna alami yaitu karotenoid yang merupakan kelompok 

pigmen yang berwarna kuning, oranye dan merah oranye 

(Winarno, 2004). Kadar air wortel cukup tinggi yaitu sebesar 

88% yang menyebabkan wortel segar mudah rusak sehingga 

penanganan pascapanennya harus optimal (Christiana et al., 

2013). 

Menurut Sejati et al., (2017) limbah wortel adalah 

Limbah pertanian umbi wortel adalah umbi wortel yang tidak 

digunakan sebagai bahan makanan manusia, biasanya 

ditinggal di ladang atau di tempat pengumpulan wortel. setiap 

1 ha tanaman wortel memiliki produktivitas aktual sebanyak 

15 ton umbi wortel dan 5% nya sebagai limbah dan tidak 

dimanfaatkan sebagai bahan pangan manusia. Kandungan 

nutrisi limbah wortel yang sudah dijadikan tepung dapat 

dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Wortel per 100 gram Berat 

Basah 

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan Universitas 

Diponegoro 2017 

 

2.4 Konsentrat 

Konsentrat adalah suatu bahan pakan yang 

dipergunakan bersama bahan pakan lain untuk meningkatkan 

keserasian gizi dari keseluruhan makanan dan dimaksudkan 

untuk disatukan dan dicampur sebagai suplemen (pelengkap) 

atau pakan pelengkap (Momot, Maaruf, Waani, Pontoh, 2014). 

Dalam usaha meningkatkan produksi serta mutu genetik ternak 

dapat ditempuh dengan cara penyediaan pakan tambahan yang 

berkualitas seperti konsentrat. Konsentrat merupakan pakan 

penguat yang terdiri dari bahan baku kaya karbohidrat dan 

protein, seperti jagung kuning, bekatul, dedak, gandum dan 

bungkil-bungkilan (Usman, Eka, Nuzul, 2013).  

Pakan yang dikonsumsi oleh ternak diharapkan 

mampu menyajikan unsur nutrien yang penting untuk 

perawatan tubuh, pertumbuhan, penggemukan, reproduksi dan 

produksi. Bahan pakan dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 

konsentrat dan hijauan. Konsentrat serta hijauan merupakan 

komponen penting didalam penyusunan ransum. Hartadi, 

Reksohadiprojo, dan Tillman, (1991) menjelaskan konsentrat 

merupakan bahan pakan yang digunakan bersama bahan pakan 

lain untuk meningkatkan keserasian gizi dari keseluruhan 

Bahan 

Pakan 

EM 

(kkal/kg) 

PK 

(%) 

SK 

(%) 

LK 

(%) 

CA 

(%) 

P 

(%) 

Tepung 

Limbah 

Wortel 

 

2487,12 

 

9,27 

 

19,64 

 

1,2 

 

0,06 

 

0,52 
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pakan dan dimaksudkan untuk disatukan atau dicampur 

sebagai suplemen atau bahan pelengkap. 

 Penambahan konsentrat dalam ransum ternak 

merupakan suatu usaha untuk mencukupi kebutuhan zat-zat 

makanan, sehingga akan diperoleh produksi yang tinggi. 

Selain itu dengan penggunaan konsentrat dapat meningkatkan 

daya cerna bahan kering ransum, pertambahan bobot badan 

serta efisien dalam penggunaan ransum. Menurut Hardianto 

(2000) bahwa tingkat pemberian konsentrat berpengaruh 

sangat nyata terhadap daya cerna bahan kering ransum pada 

sapi bali jantan yang mendapatkan rumput Raja (Pennisetum 

purpurephoides) secara ad libitum. Semakin tinggi tingkat 

pemberian konsentrat disertai dengan meningkatnya daya 

cerna ransum. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

peningkatan daya cerna yang terjadi akibat penambahan 

jumlah pemberian konsentrat adalah karena konsentrat mampu 

merangsang pertumbuhan mikroba rumen sehingga aktivitas 

pencernaan fermentatif lebih meningkat, yang pada gilirannya 

makin banyak bahan kering ransum yang dapat dicerna. 

Peningkatan daya cerna bahan kering ransum akibat 

bertambahnya jumlah pemberian konsentrat disebabkan karena 

konsentrat mempunyai nilai kecernaan yang tinggi dalam 

saluran pencernaan ternak ruminansia. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas pakan ruminansia dan meningkatkan 

hasil produksi yang optimal yaitu dengan cara kombinasi 

bahan pakan atau penambahan pakan suplemen. Karena pakan 

suplemen terdiri atas bahan baku yang memiliki kandungan 

karbohidrat dan protein yang tinggi, sehingga kebutuhan 

ternak dapat terpenuhi. 
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2.5 Kandungan Nutrisi 

 Kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan dapat di 

analisa menggunakan metode analisa van Soest (Analisa 

Proksimat). Analisis Proksimat adalah suatu metode analisis 

kimia untuk mengidentifikasi kandungan zat makanan dari 

suatu bahan (pakan). Istilah proksimat mempunyai pengertian 

bahwa hasil analisis dari metode ini menunjukkan nilai 

mendekati. Oleh karena itu, untuk menunjukkan nilai dari 

system analisis proksimat selalu dilengkapi dengan istilah 

minimum atau maksimum sesuai dengan manfaat fraksi 

tersebut. Dari sistem analisis proksimat dapat diketahui adanya 

6 macam fraksi yaitu:1). Air, 2). Abu, 3). Protein kasar, 4). 

Lemak kasar (ekstrak ether), 5). Serat kasar, 6). Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitrogen (BETN). Khusus untuk BETN nilainya dicari 

hanya berdasarkan perhitungan yaitu: 100% dikurangi jumlah 

dari kelima fraksi yang lain. Analisis proksimat menganalisis 

beberapa komponen seperti zat makanan air (BK), bahan 

anorganik (abu), protein, lemak, dan serat kasar (Harjadi, 1993 

dalam Novianty,2014). Pembagian zat makanan ini kemudian 

dikenal sebagai Skema Proksimat (Gambar 2). Untuk 

melakukan analisa proksimat bahan harus bentuk tepung 

dengan ukuran maksimum 1 mm. Bahan berkadar air tinggi 

misalnya rumput segar perlu diketahui dahulu berat awal 

(segar), berat setelah penjemuran/pengeringan oven 70
o
C agar 

dapat dihitung komposisi zat makanan dari rumput dalam 

keadaan segar dan kering matahari.   
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Gambar 2. Skema Zat Makanan 

Zat makanan yang ada dalam bahan pakan adalah 

sebagai berikut :  

Bahan segar adalah bahan yang diberikan kepada 

ternak langusng setelah dipotong/ dipanen atau di rumput 

tanpa adanya perlakuan. Bahan kering adalah hasil atau sisa 

bahan makanan sesudah dioven 105 
0
C. BK ini terdiri atas zat 

organik dan zat anorganik. Zat organik (Abu) bila pemanasan 

dilakukan pada suhu 550 -600
0
C sehingga seluruh bahan 

organik akan menguap dan tersisa adalah B0 ( Hardianto, 

2000). 

BK yang telah dikurangi N dinamakan Bahan 

Organik Tanpa Nitrogen (BOTN). BOTN ada yang larut 

dalam pelarut organik ada yang tidak. Fraksi yang larut 

dinamakan lemak sedangkan yang tidak larut dinamakan 

karbohidrat. Analisa kadar lemak ditentukan dengan 

mengekstraksi bahan pakan ke dalam pelarut organik (ether 

atau n-hexan). Lemak/ kadar lemak ini memperlihatkan 

jumlah lemak kasar (semua zat yang larut dalam etet) yang 

dikandung oleh bahan makanan (Parakkasi, 1999). 
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Karbohidrat terbagi menjadi 2 fraksi yaitu SK dan Bahan 

Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). SK adalah karbohidrat yang 

tidak larut setelah dimasak berturut-turut dalam larutan H2S04 

1,25 % mendidih selama 30 menit dan dalam larutan NaoH 1, 

35 % mendidih selama 30 menit. 

PK yang dilihatkan adalah protein kasar yang 

diperoleh dengan analisis cara Kjedahl x 100/ 16 atau 6,25 

(karena protein rata-rata mempunyai 16 % kadar N). PK tidak 

menggambarkan angka/nilai protein dan yang bukan protein 

sejati dari suatu bhaan makanan (Parakkasi, 1999). Protein 

dapat dicerna adalah hasil pencernaan protein kasar yang 

terdapat dalam suatu bahan makanan yang dapat diabsorpsi 

oleh dinding usus. Pakan yang diberikan pada ternak harus 

memenuhi kebutuhannya agar dapat bermanfaat sebagai 

pembentuk sel- sel baru dalam tubuh untuk pengganti sel yang 

telah rusak dan untuk produksi. 

Pakan sumber protein adalah pakan yang memiliki PK 

> 20% contohnya bungkil kedelai dan tanaman leguminosa. 

Pakan sumber serat kasar (SK) >18% contohnya limbah 

pertanian, kulit biji- bijian. Pakan sumber energi adalah bahan 

pakan yang yang memiliki PK < 20% dan SK < 18% seperti 

biji-bijian, buah- buahan dan kacang- kacangan. Pakan 

tambahan adalah bahan pakan tertentu yang ditambahkan ke 

dalam ransum seperti obat–obatan dan anti-biotik ( Hardianto, 

2000). 

2.6 Produksi Gas 

Produksi gas dapat digunakan untuk menentukan nilai 

nutrien pakan, karena setiap pembentukan asam organik yang 

digunakan sebagai energi akan diikuti dengan terbantuknya 

gas. Oleh karena itu perhitungan produksi gas dapat digunakan 
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untuk mengestimasikan nilai energi pakan pada ternak 

ruminansia (Menke and Steingass, 1988). 

Produksi gas in vitro dideterminasi berdasarkan 

metode yang dikemukakan oleh Menke and Steingass (1988). 

Sebanyak 500±10 mg substrat ditimbang dan dimasukkan ke 

dalam syringe berukuran 100 ml (Model Fortuna, Häberle 

Labortechnik, Germany). Larutan buffer dibuat sesaat sebelum 

percobaan dan ditempatkan di dalam penangas air dengan 

suhu 39°C sambil dialiri gas CO2. Tiga puluh mililiter 

campuran larutan buffer dan cairan rumen (2 : 1) ditambahkan 

ke dalam tabung sambil dialiri gas CO2 untuk 

mempertahankan kondisi anaerob. Syringe diinkubasi dalam 

penangas air dengan suhu 39°C selama 48 jam. Produksi gas 

diukur pada waktu 2, 4, 6, 12, 24, dan 48 jam inkubasi 

sedangkan sampel gas CH4 diambil pada waktu 12 dan 48 jam 

inkubasi (Santoso dan Hariadi, 2007). 

 Produksi gas didefinisikan sebagai pertambahan 

volume gas total (Vt-Vo) dikurangi blanko (Bt-Bo) dan 

dikalikan faktor koreksi (FK) Makkar, (1995) dengan rumus 

sebagai berikut : GB = (Vt-Vo-blanko) x FK. Kelebihan 

pengujian produksi gas in vitro menggunakan syringes adalah 

jumlah sampel sedikit, volume gas dapat dibaca secara 

langsung pada skala yang ada dengan interval waktu yang 

sering. Laju gas berkorelasi positif dengan kecernaan bahan 

organik (KcBO) dan bahkan berkorelasi positif dengan 

konsumsi bahan organik tercerna (KBOT).  

Proses penguraian oleh mikroorganisme untuk 

menguraikan bahan-bahan organik terjadi secara anaerob. 

Pada prinsipnya proses anaerob adalah proses biologi yang 

berlangsung pada kondisi tanpa oksigen oleh mikroorganisme 

tertentu yang mampu mengubah senyawa organik menjadi gas. 
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Semua jenis bahan organik yang mengandung senyawa 

karbohidrat, protein, lemak bisa diproses untuk menghasilkan 

gas (Bahrin, Destila dan Pertiwi, 2011). Produksi gas 

merupakan hasil proses fermentasi yang terjadi di dalam 

rumen yang dapat menunjukkan aktivitas mikrobia di dalam 

rumen serta menggambarkan banyaknya bahan organik yang 

tercerna. Selain itu produksi gas yang dihasilkan dari pakan 

yang difermentasi dapat mencerminkan kualitas pakan tersebut 

(Ella dkk., 1997). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober – 1 

November di Laboratorium Nutrisi dan Bahan Pakan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Limbah Wortel 

Limbah Wortel yang di gunakan dalam penelitian ini di 

panen pada umur 3 bulan dan diperoleh dari Petani Wortel di 

desa Bumi Aji, Kecamatan Pujon, Batu. 

3.2.2 Rumput Gajah 

Rumput gajah yang digunakan dalam penelitian ini 

dipanen pada umur 70 hari dan diperoleh dari Laboratorium 

Lapang Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Desa 

Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

 

3.2.3 Konsentrat 

Konsentrat yang digunakan dalam penelitian ini 

diperoleh dari Koprasi Unit Desa Dau, Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian terdiri dari 3 tahap yaitu pembuatan 

tepung, pengambilan cairan rumen dan analisis Produksi gas 

secara makar. Penelitian dilakukan secara in vitro. Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAK) dengan 5 perlakuan dan masing-masing 3 ulangan. 
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Yijk = μ + τi + βj + ɛij 

Keterangan: 

 

Apabila diantara perlakuan meunjukkan perbedaan 

yang nyata atau sangat nyata maka akan dilanjutkan dengan 

Uji Duncan (Yitnosumarto, 1993). 

 

Pakan yang digunakan dalam penelitian yaitu Rumput 

Gajah, Konsetrat, Limbah wortel dengan susunan sebagai 

berikut :P0 : Rumput Gajah 50% + Konsentrat 50% 

P1 : Limbah Wortel  50% + Konsentrat 50%  

P2 : R.Gajah 37,5%  + Limbah Wortel 12,5%  + Konsentrat    

50% 

P3 : R. Gajah 25%  +  Limbah Wortel 25%  + Konsentrat 50% 

P4 : R.Gajah 12,5% + Limbah Wortel 37,5%  + Konsentrat 

50% 

Yij = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok 

ke-j 

µ = Nilai rataan (mean) 

Τi = Pengaruh perlakuan ke-i  

Βj = Pengaruh pada kelompok ke-j  

ɛij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok 

ke-j  

I = 1, 2, 3.....t (perlakuan)  

J = 1, 2, 3... .r (kelompok) 
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3.4 Tahapan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Tepung Rumput Gajah dan  

Tepung Limbah Wortel 

Rumput gajah dan limbah wortel di keringkan terlebih 

dahulu selama 24 jam dengan suhu 60
○
C digunakan oven 

untuk mempercepat proses pengeringan. Selanjutnya rumput 

gajah dan wortel digiling dan dimasukan plastik klip yang 

berbeda dan diberi kode. 

3.4.2 Pengambilan Cairan Rumen 

Pengambilan cairan rumen pada jam 5  pagi di 

Laboratorium Lapang Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. Pengambilan dilakukan 2 jam sebelum ternak 

ruminansia diberi pakan. Cairan rumen diambil dan dimasukan 

ke dalam termos untuk menjaga suhu agar bakteri rumen tetap 

hidup. 

3.4.3 Produksi Gas 

 Produksi Gas 

Produksi Gas secara In Vitro dengan lama inkubasi 72 

jam (Makkar et al., 1995)  Produksi gas diukur dengan 

menggunakan rumus: 

V blanko = V blanko t – V0 

 

Produksi Gas = ( V1 – V0 – V blanko ) 

 Kinetika Produksi Gas (Orskov and McDonald, 1979) 

Pengukuran nilai produksi gas (p) dan parameter 

produksi gas yang meliputi nilai potensi produksi gas 

(b) dan nilai laju produksi gas (c) diketahui sesuai 
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dengan petunjuk Ørskov and McDonald (1979). 

Adapun persamaan eksponensial yang digunakan 

untuk mengetahui nilai a, b dan c adalah sebagai 

berikut: 

p = b (1 – e
-ct

) 

Keterangan:  

p = Produksi gas pada saat t jam (ml/500 mg BK) 

b = Potensi produksi gas (ml/500 mg BK) 

c = Laju produksi gas (fraksi/jam atau ml/jam)  

t = Waktu inkubasi (jam)  

e = Eksponensia 

3.5 Variabel Yang Diamati 

Variabel yang diamati selama penelitian sebagai berikut 

: 

 Kandungan nutrien BK, BO dan PK dilakukan 

dengan analisis proksimat (AOAC, 2005). 

 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) dengan prosedur seperti pada 

lampiran 9. Sedangkan, Parameter nilai a, b, c 

dihitung dengan rumus (Ørskov and McDonald, 

1979). 
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   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) 

3.6 Batasan Istilah 

 Limbah Wortel : Menurut Sejati et al., (2017) limbah 

wortel adalah Limbah pertanian umbi wortel adalah umbi 

wortel yang tidak digunakan sebagai bahan makanan 

manusia, biasanya ditinggal di ladang wortel. 

 Rumput Gajah : Rumput gajah (Pennisetum purpureum) 

adalah tanaman yang dapat tumbuh di daerah marginal. 

Tanaman ini juga dapat hidup pada tanah kritis dimana 

tanaman lain relatif tidak dapat tumbuh dengan baik 

(Sanderson and Paul, 2008). 

 Konsentrat  : Konsentrat merupakan pakan penguat yang 

terdiri dari bahan baku kaya karbohidrat dan protein, 

seperti jagung kuning, bekatul, dedak, gandum dan 

bungkil-bungkilan (Usman, Eka, Nuzul, 2013). 

 Produksi Gas : Produksi gas dapat digunakan untuk 

menentukan nilai nutrien pakan, karena setiap 

pembentukan asam organik yang digunakan sebagai energi 

akan diikuti dengan terbantuknya gas. Oleh karena itu 

perhitungan produksi gas dapat digunakan untuk 

mengestimasikan nilai energi pakan pada ternak ruminansia 

(Menke and Steingass, 1988). 



24 
 

 Nilai b + c Produksi Gas : Pengukuran nilai produksi gas 

(p) dan parameter produksi gas yang meliputi nilai potensi 

produksi gas (b) dan nilai laju produksi gas (c) diketahui 

sesuai dengan petunjuk Ørskov and McDonald (1979). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrisi Bahan Pakan dan Pakan 

Perlakuan 

Hasil analisa kandungan nutrisi bahan pakan yang 

digunakan untuk penelitian dengan penambahan limbah 

wortel disajikan pada Tabel 2. 

Table 2. Kandungan nutrisi bahan pakan  

             kandungan zat pakan 

 BK 

(%) 

Abu 

(%)* 

PK 

(%)* 

SK 

(%)* 

LK 

(%)* 

Rumput 

gajah 

Limbah 

wortel 

Konsentrat 

13,74 

 

17,53 

 

83,31 

84,46 

 

88,83 

 

90,41 

8,2 

 

7,68 

 

17,47 

32,07 

 

22,57 

 

19,01 

0,99 

 

0,92 

 

1,53 

Keterangan: -Hasil analisa di laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

*Berdasarkan 100 % BK 

Konsentrat yang digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai PK yaitu 17,47%, konsentrat yang digunakan 

merupakan konsentrat komersial yang diproduksi oleh KUD 

Pujon. Bahan yang digunakan yaitu wheat pollard, bekatul, 

bungkil klenteng, bungkil kopra, premix, mineral, dan cereal.  

Tilman dkk, (1991) menyatakan bahwa konsentrat merupakan 

sumber protein dinyatakan dengan kandungan PK lebih dari 

20 %. 

 

 

Bahan 

Pakan 
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Hasil analisa BK dan BO masing-masing perlakuan 

dapat dlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisa BK dan BO pakan perlakuan 

Perlakuan 
Kandungan zat pakan 

BK (%) BO (%) 

P0 92,70 87,66  

P1 93,86 89,98  

P2 93,34 87, 95  

P3 93,27 89, 70  

P4 93,54 89, 03  

 Hasil analisis kandungan pakan perlakuan BK 

tertinggi pada P1 93,86% dan terendah P0 92,70%, serta 

kandungan BO tertinggi pada pakan perlakuan P1 89,98% dan 

terendah P0 87,66%. Pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa 

kandungan BK dan BO tertinggi pada pakan perlakuan P1 dan 

terendah pada pakan perlakuan P0. Kandungan BO pada pakan 

yang terfermentasi oleh mikroba rumen dapat mempengaruhi 

produksi gas, semakin tinggi produksi gas maka semakin baik 

kualitas pakan. Menurut Kurniawati (2007) Produksi gas 

merupakan produk samping hasil fermentasi BO di dalam 

rumen, dimana semakin tingi produksi gas memberi arti 

produk fermentasi semakin tinggi yang berarti kualitas pakan 

semakin baik. 
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4.2 Produksi Gas  

Hasil analisis produksi gas inkubasi 12 dan 48 jam 

dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4. Rata – rata produksi gas inkubasi 12 dan 48 jam   

Perlakuan  
Inkubasi 12 jam 

(ml/500 mg BK) 

Inkubasi 48 jam 

(ml/500 mg BK) 

P0 40,05 ± 8,58 89,71 ±4,56 

P1 59,94 ±11,67 109,80 ±12,34 

P2 57,61 ±28,27 98,48 ±9,59 

P3 58,80 ±21,92 103,22 ±13,28 

P4 58,14 ±15,29  106,08 ± 14,57 

Hasil analisis ragam pada lampiran 5 menunjukkan 

bahwa pakan perlakuan tidak memberikan pengaruh  nyata 

(P>0,05) terhadap produksi gas inkubasi 12 jam dan 48 jam . 

Hasil analisis produksi gas pada Tabel 4 menunjukkan bahwa 

nilai total produksi gas inkubasi 48 jam  berkisar antara 89,71 

– 109, 80 ml/500 mg BK. Nilai produksi gas cenderung 

terendah yakni pada P1 89,71 ml/500 mg BK dan tertinggi P2 

109,80 ml/500 mg BK. Produksi gas merupakan produk 

samping hasil fermentasi BO di dalam rumen, dimana semakin 

tingi produksi gas memberi arti produk fermentasi semakin 

tinggi yang berarti kualitas pakan semakin baik Kurniawati 

(2007). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa limbah wortel 

dapat menggantikan rumput gajah.  

Kualitas pakan diduga dapat dipengaruhi oleh 

kandungan nutrient dari jenis pakan yang berbeda. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai rataan total produksi gas yang berbeda 

pada masing – masing pakan perlakuan namun cenderung 

tertinggi pada P1 109,80 ml/500 mg BK, nilai total produksi 
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gas antar perlakuan cenderung naik turun dan tidak berbeda 

nyata. Makkar, Blümmel and Becker (1995) menambahkan 

produksi gas yang tinggi sebagai indikasi banyaknya VFA 

yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan organik oleh 

mikroba rumen, apabila fermentasi bahan organik tidak 

menghasilkan gas yang tinggi maka bahan organik 

terfermentasi digunakan untuk proses sintesis protein mikroba. 

Protein mikroba merupakan sumber protein bagi ternak selain 

by-pass protein. 

Produksi gas yang dihasilkan terus mengalami 

peningkatan sejak 2 jam pertama sampai waktu inkubasi 48 

jam (Tabel 4) memperlihatkan bahwa produksi gas jam ke- 48 

pada P4 cenderung lebih tinggi dari perlakuan lainnya (Tabel 

4), sedangkan produksi gas jam ke- 48 pada P3 lebih rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan gas 

dari 2 jam pertama hingga jam ke- 48 mengindikasikan 

volume produksi gas yang dihasilkan menunjukkan adanya 

aktivitas mikroba rumen dalam mendegradasi substrat.  

Produksi gas untuk waktu inkubasi 24 jam terlihat 

tetap meningkat dan waktu inkubasi 48 jam mengalami 

penurunan. Kondisi ini di duga bahwa pada waktu inkubasi 24 

jam tersebut masih terdapat sumber karbohidrat mudah tercena 

dalam jumlah yang cukup untuk memproduksi gas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Kurniawati (2007) yaitu peningkatan 

jumlah karbohidrat mudah terdegradasi sangat dipengaruhi 

produksi gas selama 24 jam. Menurut Ella et al (1997) puncak 

produksi gas diperoleh 24 jam pertama, selanjutnya 

mengalami penurunan hingga 96 jam dan akhirnya mencapai 

titik nol. Hal semacam ini akan terjadi untuk semua jenis 

pakan karena semakin lama suatu jenis pakan dalam rumen 
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semakin berkurang sumber protein dari pakan yang dapat 

diubah menjadi NH3 untuk dimanfaatkan mikroba rumen. 

Produksi gas merupakan parameter aktivitas mikroba 

rumen dalam sintesis energi dan protein asal mikroba. 

Produksi gas secara tidak langsung sebagai salah satu tolak 

ukur kecernaan substrat bahan pakan. Hal ini didukung oleh 

McDonald et al., (2002) yang menyatakan bahwa adanya 

proses fermentasi oleh mikroba rumen mengubah komponen 

pakan menjadi senyawa berbeda, seperti karbohidrat menjadi 

Volatile Fatty Acid (VFA) dan protein menjadi asam amino 

4.3 Nilai Potensi Produksi Gas dan Laju Produksi Gas   

Nilai rata – rata potensi produksi gas per ml dapat 

diketahui dengan mengetahui nilai produksi gas yang 

diterjemahkan dalam bentuk nilai parameter bagian bahan 

organik (BO) yang potensial terfermentasi dalam rumen (b) 

dan laju produksi gas diterjemahkan sebagai laju 

fermentasinya per jam (c) dari pakan. Hasil analisis nilai 

potensi produksi gas dan laju produksi gas dapat dilihat pada 

Tabel 5. 
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Tabel 5. Rata – rata nilai potensi produksi gas (b) dan laju 

produksi gas (c)  

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

P0 126,61 ± 36,83 0,032 ± 0,012 

P1 123,68 ± 13,90 0,054 ± 0,015 

P2 120,03 ± 14,67 0,045 ± 0,020 

P3 121,15 ± 13,47 0,049 ± 0,018 

P4 121,82 ± 13,85 0,052 ± 0,016 

Hasil analisis rata – rata nilai potensi produksi gas (b) 

dan laju produksi gas (c) inkubasi 48 jam tidak menunjukkan 

perbedaan nyata (P>0,05) terhadap masing – masing 

perlakuan. Masing – masing perlakuan mempunyai kandungan 

nutrien yang hampir sama (Tabel 5) sehingga diduga 

menyebabkan potensi produksi gas dan laju produksi gas tidak 

memberikan perbedaan yang nyata pada perlakuan. Tabel 5 

menunjukkan nilai b berkisar antara 120,03 – 126,61 ml/500 

mg BK. Nilai b tertinggi yakni pada P0 126,61 ml/500 mg BK 

dan nilai b terendah yakni pada P2 120,03 ml/500 mg BK. 

Perbedaan kandungan nutrien memberi pengaruh terhadap 

bahan organik yang terfementasi dalam rumen. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian Noval (2016) yang menyatakan 

bahwa penambahan tepung rumput gajah dalam pembuatan 

konsentrat tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

produksi gas konsentrat. 

Tabel 5  menunjukkan nilai laju produksi gas (c) 

berkisar antara 0,032 – 0,054 ml/jam dimana nilai tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1 dan P4 yakni 0,002 ml/jam. 
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Produksi gas menggambarkan tingkat proses fermentasi 

sehingga laju produksi gas sesuai dengan sifat kimia bahan 

yang diujikan, hal ini erat kaitannya dengan proses fermentasi 

dan degradasi substrat selama inkubasi. Nilai c (Tabel 5.) 

cenderung mengalami penurunan pada masing – masing 

perlakuan diduga karena kandungan BO yang semakin rendah. 

Mukmin, dkk (2014) menyebutkan bahwa laju produksi gas 

berkorelasi positif dengan kecernaan BO dan konsumsi BO 

tercerna.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Penggunaan limbah wortel pada level P0 0%, P1 50%, 

P2 12,5%, P3 25%, dan P4 37,5% sebagai substitusi rumput 

gajah dalam pakan tidak memberikan perbedaan yang jauh 

pada nilai produksi gas secara in vitro, namun ada 

kecenderungan pakan perlakuan P1 yang memiliki kandungan 

BO tertinggi. Produksi Gas merupakan produk samping dari 

hasil fermentasi BO di dalam rumen. 

5.2 Saran 

 Saran untuk penelitian berikutnya jarak pemberian 

limbah wortel diperlebar untuk memeperoleh hasil yang lebih 

baik. Dari penelitian  ini dapat direkomendasikan untuk 

penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan bahan yang 

sama tetapi menggunakan percobaan uji in vivo. 
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