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EFFECTS OF ADDING VARIOUS LEGUMINOUS 

LEAVES TO FERMENTED COMPLETE FEED BASED 

ON RICE-STRAW (Oryza sativa) ON PHYSICAL 

QUALITY, pH AND ITS NUTRITIVE VALUES 

Della Dastiani Putri1), Hendrawan Soetanto2) dan Ifar 

Subagiyo2) 

1)Student of Animal Science Faculty, University of Brawijaya 
2)Lecturer of Animal Science Faculty, University of Brawijaya 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine the 

various effect of legumes added into complete feed on Rice 

Straw-based (Oryza sativa) fermentation on physical 

characteristics, pH and nutrient content. This research was 

carried out at Nutrition Laboratory, Animal Science Faculty, 

Brawijaya University from September 2017 to January 2018. 

The materials used were rice straw (Oryza sativa), concentrate 

and various of legums (Calliandra calothyrsus, Leucaena 

leucocephala, Gliricidia sepium and Adenenthera pavonina). 

The method used in this experiment is Compeletely 

Randomized Design (4x3), and if there was significant effect, 

it is continued with Duncan’s Multiple Range Test Method. 

The treatments used were T1 (40 % concentrate + 27,5 % rice 

straw + 32,5 % Calliandra calothyrsus), T2 ( 40 % 

concentrate + 33,5 % rice straw + 26,5 % Leucena 

leucocephala), T3 ( 40 % concentrate + 28 % rice straw + 32 

% Gliricidia sepium), T4 ( 40 % concentrate + 29 % rice straw 

+ 31 % Adenanthera pavonina). The percentage was the total 
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weight of dry matter. Variables observed comprise physical 

characteristics, pH, and nutrients content.  

This research concludes that the addition of different 

legum gives a different effect towards the physical quality and 

nutrients content. P3 added with Gliricidia sepium shows good 

nutrients value which is 85,91% BO, 17,22% PK, and 3,26% 

LK, even though the P2 treatment uses Leucaena leucocephala 

legum, which has the highest PK, it does not give much 

differences after being fermented and it also has a quite high 

SK value. Therefore, compared to other treatments, P3 is the 

best treatment because it has low value of BK and SK. For the 

research, it is suggested to only use rice straw material for the 

process fermented, then make a complete feed with legum and 

consentrate addition which is expected to increase nutrients 

value, and it is also suggested to do a further research about 

the effect of the addition on legum silage feed rice leaf based 

on a whole rice with in vivo to find out livestock’s response 

towards complete feed silage. 

 

Keywords : Complete feed, dry matter, physical quality, pH, 

nutrients content.  
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PENGARUH PENGGUNAAN BERBAGAI JENIS 

LEGUMINOSA PADA PEMBUATAN PAKAN 

LENGKAP FERMENTASI BERBASIS JERAMI PADI 

(Oryza sativa) TERHADAP KUALITAS FISIK, pH DAN 

NILAI NUTRISI  

Della Dastiani Putri1), Hendrawan Soetanto2) dan Ifar 

Subagiyo2) 

1)Mahasiswa Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 
2)Dosen Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya 

RINGKASAN 

 Hijauan sebagai makanan ternak saat musim kemarau 

produksinya sangat rendah sehingga dapat menyebabkan 

terhambat atau bahkan penurunan produksi. Sebaliknya saat 

musim hujan produksi hijauan sangatlah melimpah dan dapat 

dimanfaatkan saat musim kemarau tiba dalam bentuk awetan 

hijauan berupa silase atau pakan lengkap fermentasi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 sampai 

Januari 2018. Pembuatan pakan lengkap fermentasi dan 

analisa kandungan nutrisi yang meliputi Bahan Kering, BO, 

PK, SK, dan LK dilakukakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Selain itu pakan lengkap fermentasi juga diuji secara kualitas 

fisik, meliputi warna, tekstur dan aroma serta diuji secara 

kimia yaitu pH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh pemberian jenis leguminosa yang 

berbeda pada pembuatan pakan lengkap fermentasi berbasis 

Jerami Padi terhadap karakteristik fisik, pH dan kandungan 

nutrisi. Manfaat dari penelitian ini dapat memberikan 

informasi bagi akedemisi dan peternak tentang pengaruh 



  

x 
 

penambahan jenis leguminosa yang berbeda pada pembuatan 

pakan lengkap fermentasi berbasis Jerami Padi terhadap 

kualitas pakan fermentasi yang ditinjau dari segi fisik, pH dan 

kandungan nutrisi. 

 Bahan yang digunakan adalah Jerami Padi, konsentrat, 

daun Calliandra calothyrsus, daun Leucaena leucocephala, 

daun Gliricidia sepium dan daun Adenenthera pavonina. 

Metode pada penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 3 ulangan. 

Perlakuan pada penelitian ini berupa penambahan jenis daun 

leguminosa berbeda pada pakan lengkap fermentasi berbahan 

Jerami Padi dan konsentrat. Pakan lengkap pakan disusun 

menggunakan iso-protein PK 15% dengan proporsi konsentrat 

40% dan hijauan 60% yang terdiri dari Jerami Padi dan 

leguminosa. Berikut merupakan susunan perlakuan yang 

digunakan P1 : ( 40 % konsentrat + 27,5 % Jerami Padi + 32,5 

% Calliandra calothyrsus), P2 : ( 40 % konsentrat + 33,5 % 

Jerami padi + 26,5 % Leucena leucocephala), P3 : ( 40 % 

konsentrat + 28 % Jerami padi + 32 % Gliricidia sepium) dan 

P4 : ( 40 % konsentrat + 29 % Jerami padi + 31 % 

Adenanthera pavonina). Data yang diperoleh selanjutnya 

dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dan 

dilanjutkan Uji Berjarak Duncan (UJBD) apabila terdapat 

perbedaan diantara variabel.  

 Penelitian ini menunjukan hasil uji kualitas fisik 

bahwa pemberian jenis leguminosa memberikan respon 

tertinggi pada perlakuan P1 yaitu dengan penambahan 

leguminosa Calliandra calothyrsus terhadap warna pakan 

lengkap fermentasi sebesar 43,33% dengan warna hijau 

kecoklatan, tekstur sebesar 40,00% dengan tekstur sedikit 

lunak, dan aroma sebesar 61,67% menunjukkan aroma sedikit 
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asam. Pemberian jenis leguminosa berbeda tidak memberikan 

yang nyata (P > 0,05) terhadap nilai pH. Rataan nilai yang 

diperoleh dari tiap perlakuan adalah P1 4,7±0,01, P2 4,7±0,04, 

P3 4,74±0,08 dan P4 4,6±0,11 dengan rataan untuk seluruh 

perlakuan sebesar 4,7 ± 0,13. Pengaruh pemberian leguminosa 

yang berbeda memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan BK dan SK, dan tidak 

memberikah pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap 

kandungan BO, PK dan LK. Kandungan Bahan Kering (BK) 

pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 secara berturut adalah 41,55 

% BK, 40,86 % BK, 36,89 % BK, 39,52 % BK. Kandungan 

Bahan Organik (BO) pada perlakuan P2, P2, P3 dan P4 secara 

berturut adalah 86,5±0,32%, 85,6±0,70%, 85,9±0,73%, 

86,0±0,42%. Kandungan Protein Kasar (PK) secara berturut 

pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 adalah 16,9±0,90%, 

18,1±0,34%, 17,2±0,18%, 16,9±0,30%. Kandungan Serat 

Kasar (SK) pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 secara berturut-

turut adalah 19,3±1,02%, 19,7±1,47%, 17,7±0,69%, 

22,8±0,92%. Kandungan Lemak Kasar (LK) pada perlakuan 

P1, P2, P3 dan P4 adalah 3,3±0,22%, 3,4±0,65% , 3,7±0,44% 

dan 3,8±0,29%. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Penambahan 

daun leguminosa yang berbeda memberikan pengaruh yang 

berbeda terhadap kualitas fisik dan kandungan gizi pada 

jerami fermentasi. Pada perlakuan P3 dengan penambahan 

Gliricidia sepium yang memiliki nilai 85,91% untuk BO 17, 

22% untuk PK dan 3,26% untuk LK. Walaupun perlakuan P3 

bukan merupakan perlakuan dengan nilai tertinggi pada setiap 

kandungan, akan tetapi memiliki kandungan rendah terhadap 

BK dan SK. Gliricidia sepium merupaka hijauan yang mudah 

dalam penggunaannya oleh peternak untuk pembuatan pakan 
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lengkap karena mudah didapat dan tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia. Saran pada penelitian ini perlu adanya 

penambahan daun leguminosa untuk meningkatkan kualitas 

pakan lengkap fermentasi berbasis Jerami Padi dan dilakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penambahan daun 

leguminosa pada pakan lengkap fermentasi berbasis Jerami 

Padi secara in vivo untuk mengetahui respon dari ternak 

terhadap pakan lengkap fermentasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jerami padi sangat sering dimanfaatkan oleh peternak 

sebagai pakan ternak ruminansia karena sangat potensial 

ketersediannya serta harganya yang terjangkau. Namun 

demikian pemanfaatan jerami padi sebagai makanan ternak 

memiliki faktor pembatas yaitu tingginya serat kasar dan 

rendahnya kandungan protein dan energi sehingga kecernaan 

menjadi rendah dan konsumsi menjadi terbatas. Rendahnya 

daya cerna pada jerami padi diakibatkan struktur jaringan 

penyangga tanaman yang sudah tua dan mengalami proses 

lignifikasi menjadi lignosellulosa dan lignohemisellulosa yang 

sulit untuk dicerna. Perlu adanya perlakuan untuk mengatasi 

rendahnya kandungan nutrisi dan sulitnya daya cerna pada 

jerami padi untuk meningkatkan nilai nutrisi yang dapat 

memenuhi kebutuhan ternak. Adapun kandungan jerami padi 

yang  telah diteliti sebagai berikut, kandungan jerami padi 

berdasarkan bahan kering 89,57 %, protein kasar 3,2 %, serat 

kasar 32,56 %, lemak 1,33%, NDF 67,34 %, ADF 46,40%, 

selulosa 40,80% hemiselulosa 26,62 %, dan lignin 5,78% 

(Kasmiran, 2011).  

Upaya meningkatkan nilai nutrisi pada jerami padi 

sebagai pakan ternak antara lain dengan penambahan pakan 

konsentrat untuk meningkatkan nilai energi, penambahan 

tanaman leguminosa untuk meningkatkan kandungan protein. 

Bahan-bahan tersebut merupakan bahan yang dapat digunakan 

dalam proses pembuatan pakan lengkap jerami fermentasi yang 

diharapkan dapat mempertahankan mutu dan lama 

penyimpanan pakan lengkap serta dapat meningkatkan nilai 
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nutrisi sebagai pakan ternak. Pakan lengkap akan diperoleh 

melalui fermentasi selama 21 hari dengan penambahan 

fermentor jenis Biofarm betujuan untuk proses pengawetan 

untuk meningkatkan daya simpan yang dapat digunakan saat 

musim kemarau tiba. Biofarm mengandung mix mineral 

organik (N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn), ekstrak jerami, isolate 

bakteri (109 CFU) dan enzim organik. 

Berdasarkan uraian diatas maka diperoleh tujuan untuk 

mengetahui kualitas pakan lengkap jerami fermentasi 

menggunakan beberapa uji, yaitu uji fisik dengan uji 

organoleptik, uji kimia dengan uji kadar asam (pH) dan uji 

analisa proksimat. Adapun uji organoleptik berupa uji 

karakteristik tekstur, warna dan aroma untuk mengetahui kadar 

asam yang terkandung sebagai parameter keberhasilan pakan 

lengkap jerami fermentasi. Sedangkan analisa proksimat 

bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrisi yang meliputi 

kadar BK, BO, SK, PK dan LK. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan berbagai jenis 

leguminosa yang berbeda pada jerami padi yang difermentasi 

dengan menggunakan biofarm terhadap kualitas fisik, pH, dan  

nilai nutrisinya. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh 

penambahan berbagai jenis leguminosa terhadap kualitas fisik, 

pH dan nilai nutrisi pada fermentasi jerami pakan lengkap. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk 

mengetahui interaksi antara penambahan berbagai jenis 

leguminosa terhadap kualitas fisik, pH dan nilai nutrisi terbaik 

pada fermentasi jerami pakan lengkap. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penggunaan jerami padi sebagai pakan ternak masih 

kurang maksimal dalam pemanfaatannnya, disebabkan 

rendahnya nutrisi yang terkandung. Beberapa kendala 

pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak adalah 

pada umumnya memiliki kualitas rendah dengan kandungan 

serat yang tinggi, rendah protein dan kecernaannya rendah, 

akibatnya apabila digunakan sebagai pakan basal dibutuhkan 

penambahan bahan pakan yang memiliki kualitas yang baik 

antara lain konsentrat untuk memenuhi dan meningkatkan 

produktivitas ternak. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan limbah pertanian dan 

perkebunan sebagai pakan ternak dapat dilakukan melalui 

peningkatan kualitas limbah pertanian dan perkebunan melalui 

teknologi fermentasi, suplementasi dan pembuatan pakan 

lengkap (Sudarwati dan Trinil. 2013). Defisiensi tersebut dapat 

diperbaiki menggunakan pakan tambahan yaitu leguminosa 

yang mempunyai kandungan protein cukup tinggi sehingga 

dapat dipakai sebagai makanan tambahan ternak (Kushartono, 

2002) dan konsentrat untuk mencukupi kebutuhan protein, 

karbohidrat, lemak dan mineral yang tidak dapat dipenuhi oleh 

hijauan (Laryska dan Nurhajati. 2013). Pencampuran dari 

bahan-bahan pakan tersebut menghasilkan pakan lengkap yang 

memiliki peningkatan kualitas pakan (Wina. 2005). Namun 

kandungan dan karakteristik pada setiap jenis leguminosa yang 
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berbeda ditinjau dari kandungan anti nutrisinya maka 

penggunaannya sebagai komponen pakan lengkap perlu adanya 

evaluasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini dirancang 

untuk mengevaluasi campuran leguminosa yang berbeda yaitu 

kaliandra (Calliandra calothrsus), Saga (Adenanthera 

pavonina), lamtoro (Leucena leucocephala) dan gamal 

(Gliricidia sepium) sebagai komponen sumber protein pada 

pakan lengkap berbasis jerami padi dengan tambahan 

konsentrat dan biofarm. Komponen konsentrat dalam 

pembuatan pakan ini sebesar 40% dari total BK, sedangkan 

proporsi jerami padi dan leguminosa variatif dilihat dari 

kandungan BK dari bahannya. Hal tersebut dilakuakan dengan 

menjaga imbangan pemberian konsentrat dan hijauan dengan 

40:60 (Basya. 1983). Komposisi pakan yang terdiri dari 

konsentrat dan hijauan selanjutnya dilakukan fermentasi yang 

bertujuan untuk mengawetkan pakan bentuk segar sehingga gizi 

yang ada dalam pakan tersebut dapat dipertahankan ataupun 

ditingkatkan. 
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Gambar 1. Skema kerangka konsep penelitian 
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1.6 Hipotesis 

Fermentasi jerami pakan lengkap campuran jenis 

leguminosa yang berbeda memberikan perbedaan pada karakter 

fisik, nilai pH dan nilai nutrisi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Jerami Padi 

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian 

yang paling banyak ketersediaannya (Agus. 2013). Menurut 

data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016, terjadi proses 

peningkatan dari tahun 2015 ke 2016 sebanyak 6,42% dengan 

produksi terbanyak di daerah Jawa Timur sebanyak 

13.540.950 ton, Jawa Barat sebanyak 12.149.513 ton, Jawa 

Tengah 11.242.464 ton dan daerah lainnya >10.000.000 ton, 

produksi jerami padi yang dihasilkan sekitar 50% dari 

produksi gabah kering panen (Afandi, 2014). Jumlah jerami 

padi tersebut dapat berpotensi sebagai pakan ternak 

ruminansia (Martawidjaja. 2003). Padi termasuk genus Oryza 

dan spesies Oryza sativa. 

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian 

yang jumlahnya cukup banyak dan belum banyak 

dimanfaatkan. Produksi jerami padi bisa mencapai 12-15 ton 

per ha/satu kali panen atau 4-5 ton bahan kering tergantung 

pada lokasi dan varietas yang digunakan (Yunilas, 2009) 

 

 
Gambar 2. Oryza sativa 

Sumber: Wikipedia.org 
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Tabel 1. Kandungan Nutrisi pada Jerami Padi 

Uraian Kandungan (%) 

Bahan Kering  47,951) 

Protein kasar  4,041) 

Serat kasar  31,621) 

Lemak  0,531) 

Bahan Organik 42-592) 

NDF 72,523) 

ADF 46,724) 

Hemiselulosa 16,625) 

Selulosa 21,995) 

Lignin 16,625) 

Silika 7,124) 

BETN 27,86) 

Sumber: 1)Litbang (2011) 
2)Martawidjaja(2003) 
3)Syamsu, et al (2013)  
4)Antonius (2009) 
5)Dewi (2002) 
6)Sugama dan Budiari(2012) 

 Peningkatan produksi ternak ruminansia perlu 

ditunjang dengan tersedianya pakan berupa hijauan yang 

cukup dan berkuaitas sebagai makanan utama. Jerami padi 

merupakan salah satu limbah hasil pertanian yang potensial 

untuk pakan ternak ruminansia, termasuk kambing dan domba 

(Martawidjaja, 2003). Agus, et al (2000) menjelaskan bahwa 

jerami segar yang melimpah setelah bulir padinya dirontokan, 

biasanya ditumpuk ditengah petakan sawah atau di pinggir 

pematang sawah, dan dibiarkan membusuk dan mengering. 

Sebenarnya ketersediaan jerami padi ini cukup potensial bila 

diawetkan melalui pengeringan sinar matahari, lalu ditumpuk 

di tempat yang diberi naungan agar tidak kehujanan untuk 
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dimanfaatkan sebagai cadangan pakan ternak di saat musim 

kemarau. 

 Mahendri, et al (2006) jerami padi merupakan 

sumberdaya lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan. 

 Namun sebagai pakan, jerami padi memiliki 

keterbatasan dalam kecernaanya yang rendah dikarenakan 

struktur jaringan penyangga yang sudah tua mengalami proses 

lignifikasi, sehingga ligniselulosa dan hemiselulosa sulit 

dicerna (Djajanegara, 1983) sedangkan kandungan silika yang 

tinggi pada jerami padi menyebabkan rendahnya daya cerna. 

Lignifikasi dan silifikasi bersamasama mempengaruhi 

rendahnya daya cerna jerami padi ( Van Houtert, 1981). 

Terdapat beberapa cara untuk menigkatkan nilai 

nutrisinya, salah satunya dengan proses fermentasi jerami 

padi. Kostaman, et al (1999) melaporkan bahwa pemberian 

jerami padi fermentasi pada sapi tidak akan mengurangi 

respons fisiologi ternak. Selain itu jerami padi fermentasi 

memperbaiki kualitas nutrisi dan meningkatkan daya cerna 

(Syamsu dan Abdullah. 2008) 

2.2 Leguminosa 

2.2.1 Calliandra calothyrsus 

Kaliandra merupakan legum yang seringkali 

dimanfaatkan untuk pakan ternak sebagai hijauan sumber 

protein. Kaliandra merupakan tanaman leguminosa berupa 

pohon kecil atau perdu yang termasuk kedalam keluarga 

leguminosae. Kaliandra termasuk genus Callianra dan spesies 

Calliandra calothyrsus.  

Calliandra calothyrsus merupakan salah satu spesies 

kaliandra yang sangat populer di Indonesia. Tanaman 

kaliandra masuk ke pulau Jawa berasal dari Guatemala selatan 

yaitu spesies Caliandra calothyrsus berbunga merah dan 

Caliandra tetragona berbunga putih. (Tangendjaja et al., 
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1992). Kaliandra adalah pohon kecil bercabang yang tumbuh 

mencapai tinggi maksimum 12 m dengan diameter batang 20 

cm. Sistem perakaran terdiri atas beberapa akar tunjang dan 

akar yang lebih halus dengan jumlah cukup banyak 

memanjang sampai keluar permukaan tanah. Panjang daun 

bisa mencapai 20 cm, lebarnya mencapai 15 cm dan pada 

malam hari daun-daun tersebut melipat kearah batang 

(Herdiawan, Fanindi dan Semali, 2001). Daun kaliandra 

berwarna hijau gelap, kanopi melebar ke samping, dan sangat 

padat. Tipe daun kaliandra merupakan daun majemuk yang 

berpasangan (Tangendjaja et al., 1992).  

 
Gambar 3. Caliandra calothyrsus 

Sumber: wikipedia.org 

Paterson, et al (1999) melaporkan bahwa umur 

pemanenan pertama untuk hijauan pakan ternak kaliandra 

sebaiknya pada umur 9-12 bulan, dan seterusnya dapat 

dipanen setiap 4-6 kali setahun tergantung kondisi tanahnya. 

Kandungan gizi tanaman menurun dengan makin tua umur 

tanaman. Kadar protein akan menurun dengan makin tuanya 

umur tanaman, sedangkan kadar serat kasar akan meningkat 

dengan makin tua umur tanaman (Tillman et al., 1998). 

Tanaman kaliandra (Calliandra calothyrsus) adalah 

salah satu tanaman leguminosa yang berpotensi sebagai bahan 

pakan ternak karena ketersediannya sepanjang tahun 

mengandung protein yang cukup tinggi yaitu mencapai 20 -
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25% (Willyan et al, 2007) namun disamping itu kaliandra 

mengandung anti nutrisi (tanin) sampai 11% (Tangendjaja dan 

Wina, 2000). Adanya tanin menyebabkan pemanfaatannya 

memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya sebagai pakan 

ternak. Oleh karena itu penggunaan daun Kaliandra dalam 

ransum ruminansia pemberian yang efektif cukup 30 - 40% 

dalam ransum (Paterson et al., 2000) serta tingkat 

kecernaannya rendah yaitu 30 - 60%. Oleh karena itu untuk 

mengatasinya perlu adanya penanganan seperti pencampuran 

dengan hijauan ataupun konsentrat yang dapat 

menyeimbangkan untuk memenuhi protein ternak pada 

pembuatan fermentasi jerami pakan lengkap. 

Tabel 2. Komposisi Kimia Leguminosa Kaliandra 

Uraian Kandungan (%) 

Bahan Kering 26,511) 

Bahan Organik 93,431) 

Abu 7,62) 

Protein kasar 21,091) 

Serat kasar 15,801) 

Lemak Kasar 1,511) 

BETN 50,281) 

NDF 46,93) 

ADF 26,324) 

Selulosa 15,02) 

Lignin 10,0-11,82) 

TDN 65,451) 

Sumber:  1)Abqoriyah, dkk (2015) 
2)Tangendjaja, dkk (1992) 
3)Yulistiani, dkk (1997) 
4)Sudirman, et al(2015) 
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2.2.2 Leucaena leucocephala 

Lamtoro termasuk genus Leucaena dan spesies 

Leucaena leucocephala. Tanaman lamtoro yang biasanya 

dikenal dimasyarakat sebagai petai cina merupakan tanaman 

yang multiguna karena seluruh bagiannya dapat dimanfaatkan, 

yaitu pada bagian kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

bakar, bijinya yang masih muda dapat digunakan untuk sayur 

dan daunnya dapat digunakan sebagai pakan hewan ternak 

yang mengandung protein tinggi dan biasa digunakan sebagai 

bahan pakan ruminansia di daerah tropis (Nuttaporn and 

Naiyatat, 2009). Selain tinggi protein, lamtoro juga 

mengandung asam-asam amino esensial, mineral, karotenoid 

dan vitamin oleh sebab itu lamtoro merupakan tanaman yang 

berpotensi baik untuk pakan ternak (Ayssiwede, et al. 2010).  

 
Gambar 4. Leucaena leucocephala 

Sumber: wikipedia.org 

Tanaman ini dapat diberikan kepada ternak berupa 

hijauan segar, kering, tepung silase ataupun pelet. Tampilan 

daun dari tanaman ini bentuknya kecil-kecil dan bersirip 

tunggal, pertumbuhannya yang cepat dan mudah tumbuh pada 

daerah tropis, ukuran rantingnya berdiameter 5-6 mm, dapat 

dimanfaatkan juga sebagai pakan meskipun kurang palatabel 

dan kandungan proteinnya lebih rendah dibandingkan 

kandungan protein pada daun atau ranting muda.  
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Tabel 3. Komposisi Kimia Leguminosa Lamtoro 

Uraian Kandungan (%) 

Bahan Kering 27,681) 

Abu 8,021) 

Protein kasar 23,161) 

Serat kasar 21,221) 

Lemak Kasar 4,351) 

Bahan Organik 91,981) 

NDF 39,942) 

ADF 14,42) 

Hemiselulosa 4,222) 

Selulosa 9,142) 

Lignin 5,152) 

TDN 60,433) 

Sumber:  1)Pamungkas, dkk (2011) 
2)Askar(1997) 
3)Hartanto (2008) 

Sebagai pakan, daun lamtoro juga memiliki tingkat 

palatabilitas yang tinggi terutama ternak ruminansia, protein 

tinggi, kecernaannya tinggi (60-70%), selain itu daun lamtoro 

juga mengandung mineral kecuali sodium dan iodine, asam 

amino (Jones, 1979), serat kasar yang rendah dan adanya 

kandungan tanin yang dapat meningkatkan protein by-pass. 

Meskipun terdapat beberapa mimiosi sebagai faktor toksik 

penting yang sering disebutkan sebagai penghambat dalam 

pemanfaatan secara intensif, tetapi lamtoro sudah lama 

digunakan pada ternak ruminansia dan monogastrik 

(Ayssiwede, et al, 2010). Lamtoro dapat digunakan sebagai 

pakan suplemen untuk pakan yang terdiri dari beberapa bahan 

campuran seperti rumput dan limbah pertanian yang bertujuan 

meningkatkan intake dan memperbaiki kecernaan (Norton, 

1994). Daun lamtoro memiliki kandungan protein kasar, 

produktivitas dan palatabilitas yang tinggi, namun karena 
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kandungan mimosin menjadi faktor pembatas dalam 

penggunaannya (Jube and Borthaku, 2010). 

2.2.3 Gliricidia sepium 

Gamal merupakan genus Gliricidia dan spesies 

Gliricidia sepium adalah salah satu jenis leguminosa yang 

sudah sering digunakan sebagai pakan ternak. Tanaman ini 

merupakan tanaman berbentuk pohon dan dapat tumbuh 

dengan baik di daerah-daerah sampai ketinggian 1300 m di 

atas permukaan laut, juga dapat tumbuh pada tanah yang 

kurang subur dan tahan terhadap musim kemarau yang 

panjang (Pasambe dkk, 1998). Tanaman gamal ini tumbuh 

bercabang dengan tinggi 2-15 m. Diameter batangnya sebesar 

15-30 cm, berwarna hijau ketika masih muda dan jika sudah 

tua berwarna putih keabu-abuan sampai coklat kemerahan 

dengan bitnik-bintik berwarna putih (Restu dan Mappangaja, 

2005). 

Genus Gliricidia terdiri dari tiga species, termasuk 

dalam suku (tribe) Robineae, sub keluarga Papilionoideae 

dalam keluarga (family) Leguminosae. Genus Gliricidia sering 

diasosiasikan sebagai Gliricidia sepium karena distribusi dan 

budidayanya yang luas dari spesies ini (Nulik dan Kana, 

2007).  

 
Gambar 5. Gliricidia sepium 

Sumber: wikipedia.org 
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Kemampuan pohon gamal yaitu dapat beradaptasi 

dengan baik, mampu tumbuh di lahan basah ataupun kering, 

sekali menanam tahan hingga 10 tahun, toleran terhadap 

kekeringan hingga 8 bulan dan tahan terhadap tanah yang 

memiliki kadar garam yang tinggi (Rosa, 1998).  

Terbatasnya ketersediaan pakan ternak ruminansia dapat 

diatasi dengan memanfaatkan pakan yang murah dan mudah 

diperoleh yaitu dengan menanam legum pohon seperti gamal. 

Karena kemampuannya, daun gamal sering sekali 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena penanaman yang 

mudah, kandungan protein yang tinggi, produksinya tetap baik 

meskipun saat musim kemarau tiba, dan memiliki banyak 

keuntungan lainnya seperti memperbaiki kesuburan tanah baik 

dari guguran maupun perkarangannya.  

 Tabel 4. Komposisi Kimia Leguminosa Gamal 

Uraian Kandungan (%) 

Bahan Kering 13,51) 

Abu 8,42) 

Protein kasar 25,72) 

Serat kasar 13,32) 

BETN 4,02) 

NDF 39,61) 

ADF 29,92) 

Hemiselulosa 12,093) 

Selulosa 15,613) 

Lignin 10,893) 

Silika 0,633) 

TDN 69,23) 

Sumber: 1) Yulistiani, dkk (1997) 
2) Hartadi, et al (1993) 
3) Putra (2006) 
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2.2.4 Adenanthera pavonina 

Saga pohon merupakan salah satu genus Adenanthera 

dengan jenis spesies Adenanthera pavonina atau biasa dikenal 

dengan tanaman petai cina merupakan tanaman serbaguna, 

semua bagian tanaman bermanfaat mulai dari biji, kayu, kulit 

batang dan daunnya. Saga pohon termasuk famili 

Leguminosae, tumbuhan ini terdapat di Pulau Jawa mulai dari 

daerah pantai sampai ketinggian 600 m dpl. Tidak tumbuh 

berkelompok dan tidak begitu menuntut persyaratan tumbuh 

yang tinggi mengenai kualitas tanah (Heyne, 1987). Selain itu 

saga pohon dapat tumbuh baik di daerah tropika, dan tidak 

memerlukan pemeliharaan khusus serta mampu tumbuh baik 

di daerah berbatu, di daerah payau ataupun di tanah alang-

alang. 

Bentuk dari tanaman ini berupa pohon besar yang 

tingginya dapat mencapai 10-15 meter (Lukman, 1982). Buah 

dari tanaman saga menyerupai petai (bertipe polong) dengan 

biji kecil berwarna merah. Bentuk daun majemuk menyirip 

genap dengan tumbuh berseling dan daunnya berwarna  

 
Gambar 6. Adenanthera pavonina 

Sumber: wikipedia.org 

 Protein dan tanin yang terkandung dalam saga pohon 

cukup tinggi, hal ini memberi makna bahwa saga pohon 

memiliki feeding value yang cukup tinggi karena mampu 

memberikan kontribusi terhadap pasokan protein sampai ke 
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usus halus. Dalam penambahan saga pohon sebesar 15% 

sebagai suplemen memberikan hasil yang terbaik ditinjau dari 

konsumsi pakan, kecernaan pakan, retensi nitrogen, glukosa 

darah maupun pertambahan berat badan sapi Madura 

(Subagiyo, dkk. 2013). Berikut adalah komposisi kimia dari 

saga: 

Tabel 5. Komposisi Kimia Hijauan Saga Pohon 

Uraian Kandungan (%) 

Bahan Kering 25,76 

Abu 8,42 

Protein kasar 20,03 

Serat kasar 20,45 

NDF 44,08 

ADF 29,93 

Hemiselulosa 14,15 

Selulosa 18,66 

Lignin 10,54 

Silika 0,73 

TDN 77,45 

Sumber: Subagiyo, dkk (2012) 

2.3 Konsentrat 

Konsentrat merupakan bahan pakan yang kaya akan zat-

zat makanan terutama protein dan energi, memiliki kadar serat 

kasar yang rendah sehingga kecernaannya dalam saluran 

pencernaan cukup tinggi (Orskov dan McDonald, 1979). 

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 (Hartadi, dkk. 1991). Terdiri dari bahan pakan 

dengan kandungan serat kasar rendah dan mudah dicerna 

berasal dari biji-bijian, hasil ikutan atau limbah pertanian dari 
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pabrik pengolahan hasil pertanian dan bahan berasal dari 

hewan seperti tepung ikan, tepung darah dan lain-lain 

(Anonimb, 2016).  

Konsentrat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

konsentrat sumber protein dan konsentrat sumber energi. 

Konsentrat dikatakan sebagai sumber energi apabila 

mempunyai kandungan protein kasar kurang dari 20% dan 

serat kasar 18%, sedangkan konsentrat dikatakan sebagai 

sumber protein karena mempunyai kandungan protein lebih 

besar dari 20% (Tillman, et al. 1991). Konsentrat sumber 

protein dapat diperoleh dari hasil samping penggilingan 

berbagai biji-bijian, bahan pakan sumber protein hewani, dan 

hijauan sumber protein, sedangkan konsentrat sumber energi 

dapat diperoleh dari dedak dan biji-bijian seperti jagung giling, 

menir, bulgur, dedak, bekatul, bungkil kelapa, tetes dan 

berbagai umbi. Fungsi pakan penguat ini adalah meningkatkan 

dan memperkaya nilai gizi pada bahan pakan lain yang nilai 

gizinya rendah. 

Tujuan utama pemberian konsentrat adalah untuk 

mencukupi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak dan mineral 

yang tidak dapat dipenuhi oleh hijauan (Saleh, 2005). Limbah 

pertanian yang mempunyai kandungan serat kasar yang tinggi 

dapat diberi perlakuan dengan menambahkan konsentrat 

sebagai sumber energi dalam bentuk fisik, kimia, maupun 

biologi, bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel, 

melonggarkan ikatan selulosa serta meningkatkan palatabilitas 

dan kecernaan bahan pakan (Saloko, 2005). 

 

 

 

 

 

 



 

 
19 

 

2.4 Pakan Lengkap Fermentasi Berbasis Jerami Padi 

Pakan lengkap merupakan ransum lengkap yang telah 

diformulasikan sedemikian rupa sehingga mengandung semua 

gizi sesuai kebutuhan dan diberikan sebagai satu-satunya 

pakan. Mengatasi keterbataasan hijauan pada musim kemarau, 

fermentasi jerami pakan lengkap merupakan solusi untuk 

mengatasinya. Menurut Kartasudjana (2001) silase merupakan 

hijauan yang difermentasi sehingga hijauan tersebut awet 

karena terbentuk asam laktat. Agus, dkk (2005) menambahkan 

perlakuan teknologi seperti fermentasi atau amoniasi pada 

jerami padi dapat meningkatkan nilai nutrisinya selain bersifat 

mengawetkan bahan pakan tersebut. 

Bolsen et al (1993) menyatakan bahwa pakan yang telah 

diawetkan dan diproses dari bahan baku berupa tanaman 

hijauan, limbah industri pertanian dengan jumlah 

kadar/kandungan air pada tingkat tertentu, kemudian 

dimasukkan dalam sebuah tempat yang tertutup rapat kedap 

udara yang biasa disebut dengan silo, selama tiga minggu. Silo 

tersebut akan terjadi beberapa tahap proses anaerob (proses 

tanpa udara/oksigen) (McDonald et al. 1991), dimana bakteri 

asam laktat akan mengkonsumsi zat gula yang terdapat pada 

bahan baku, sehingga terjadi proses fermentasi. 

Prinsip pengawetan didasarkan atas adanya proses 

fermentasi di dalam tempat penyimpanan. Sel-sel tanaman 

untuk sementara waktu akan terus hidup dan mempergunakan 

O2 yang ada dalam silo. Bila O2 telah habis terpakai, terjadi 

keadaan anaerob didalam tempat penyimpanan yang tidak 

memungkinkan bagi tumbuhnya jamur. Bakteri pembusuk 

asam akan berkembang dengan pesat dan akan merubah gula 

dalam hijauan menjadi asam-asam organik seperti asam asetat, 

asam susu dan juga alkohol. Derajat keasaman akan 

meningkat, kegiatan bakteri-bakteri lainnya seperti bakteri 

pembusuk akan terhambat. Derajat keasaman tertentu 
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(pH=3,5) bakteri asam laktat tidak pula dapat bereaksi lagi dan 

proses pembuatan silase telah selesai (Hanafi. 2008).  

Pakan lengkap untuk ruminansia merupakan campuran 

antara bahan pakan konsentrat dan hijauan. Pemberian pakan 

dalam bentuk pakan lengkap harus memperhatikan kehidupan 

mikroba rumen, karena pencerna serat kasar ini hidup baik 

pada kondisi derajat keasaman netral, sehingga turunnya pH 

dalam rumen pada pemberian pakan lengkap harus dihindari 

agar tidak terjadi penurunan kecernaan serat kasar (Utomo. 

2004). Pakan lengkap yang dihasilkan melalui fermentasi 

merupakan pakan yang mengandung probiotik yang berisi 

mikroorganisme-mikroorganisme yang dapat berguna dan 

meningkatkan kesehatan ternak. Probiotik adalah istilah yang 

digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat 

memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain 

atau inangnya (Noferdiman dan Afzalani, 2013). 

Bakteri asam laktat diperlukan dalam proses fermentasi 

karena berfungsi untuk mempercepat terbentuknya asam laktat 

pada pembuatan jerami fermentasi sehingga kualitas yang 

dihasilkan meningkat. Semakin banyak penambahan BAL 

dalam pembuatan silase maka semakin cepat proses ensilase, 

oleh karena itu diperlukan penelitian tentang sejauh mana 

perananan karbohidrat fermentable dan bakteri asam laktat 

terhadap kadar air dan pH silase (Mugiawati, dkk. 2013) 

Teknologi fermentasi anaerob dari campuran beberapa 

bahan baku pakan lokal menjadi silase ransum komplit 

merupakan alternatif teknologi pengolahan pakan serta 

menjanjikan untuk diterapkan di Indonesia. Selain lebih 

menghemat waktu dan biaya pakan karena tidak perlu 

mengeringkan, jerami fermentasi juga dapat dijadikan sebagai 

sumber probiotik dan asam organik serta dapat dipakai sebagai 

alternatif antibiotik. Keuntungan lain yaitu dari segi 

penyimpanan lebih tahan lama karena bakteri-bakteri 
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pembusuk tidak tahan terhadap pH rendah akan terhambat 

pertumbuhannya sehingga ketersediaan, kualitas dan harga 

pakan dapat terjamin (Yusmadi, dkk. 2008). 

 

2.5 Proses Fermentasi dan Proses Ensilase 

Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimiawi 

pada substrat organik melalui enzim yang dihasilkan mikroba. 

Fermentasi yaitu segala macam proses metabolisme 

mikroorganisme yang dibantu aktivitas enzim dengan cara 

oksidasi, reduksi, hidrolisa dan reaksi kimia lainnya, sehingga 

terjadi perubahan kimia pada substrat organik dengan 

menghasilkan produk tertentu (Supriatna 2005). Perubahan 

yang terjadi dalam fermentasi oleh mikroba yang bersifat 

katabolic adalah perubahan molekul-molekul komplek atau 

senyawa-senyawa organik seperti protein, lemak, karbohidrat 

dipecah menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, 

mudah larut dan kecernaanya tinggi (Winarno dkk, 1980) 

Kelompok selulolitik akan mendegradasi selulosa 

menjadi komponen penyusunnya yaitu glukosa, kelompok 

amilolitik akan menguraikan komponen amilum yang terdapat 

pada bahan baku pakan menjadi glukosa, komponen protein 

akan diuraikan menjadi peptide yang lebih sederhana oleh 

organisme proteolitik. Sedangkan komponen lemak akan 

disederhanakan oleh kelompok lipolitik (Antonius 2009; Rai 

et al. 2010). 

Terdapat 4 tahapan dalam proses fermentasi (Stefani, et 

al. 2010): 

1. Fase aerobik, normalnya fase ini berlangsung sekitar 2 

jam yaitu ketika oksigen yang berasal dari atmosfer dan 

yang berada diantara partikel tanaman berkurang.  

2. Fase fermentasi, fase ini merupakan fase awal dari reaksi 

anaerob. Fase ini berlangsung dari beberapa hari hingga 

beberapa minggu tergantung dari komposisi bahan dan 
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kondisi bahan pakan. Jika proses fermentasi berjalan 

sempurna maka bakteri asam laktat sukses berkembang. 

Bakteri asam laktat pada fase ini menjadi bakteri 

predominan dengan pH silase sekitar 3,8—5. 

3. Fase stabilisasi, fase ini merupakan kelanjutan dari fase 

kedua. Fase stabilisasi menyebabkan aktivitas fase 

fermentasi menjadi berkurang secara perlahan sehingga 

tidak terjadi peningkatan atau penurunan nyata pH, 

bakteri asam laktat, dan total asam. 

4. Fase feed-out. Silo yang sudah terbuka dan kontak 

langsung dengan lingkungan maka akan menjadikan 

proses aerobik terjadi 

Proses ensilase adalah proses fermentasi untuk pakan 

atau hijauan difermentasi asam laktat dengan keadaan anaerob. 

Pada proses ensilase memerlukan kondisi hijauan yang 

memiliki kandungan air 60-70% sebelum disimpan dalam 

suasana anaerob (Wijaya, dkk. 2014). Terjadinya proses silase 

terbentuk karena peristiwa konversi karbohidrat mudah larut 

air atau WSC (Water Soluble Carbohydrate) oleh bakteri 

menjadi asam laktat sehingga pH akan menurun hingga 4,2 

yang merupakan pH yang ideal (Van Dervoorde, et al. 1994) 

Selama proses ensilase berlangsung terjadi peningkatan 

kadar air yang disebabkan oleh tahap respirasi yang mengubah 

glukosa menjadi H2O sesuai pendapat Mc Donald (1981) 

selama proses ensilase berlangsung maka terjadi penurunan 

kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO). Hal 

tersebut terjadi pada tahapan ensilase, sebagai berikut: 

 Tahap 1 dimana respirasi masih terus berlangsung, 

glukosa diubah menjadi CO2, H2O dan panas. Sehingga 

ada sebagian fraksi glukosa yang merupakan fraksi BK 

yang hilang dan kehilangan BK terbesar karena adanya 

oksidasi selama proses silase. 
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 Tahap 2 fermentasi anaerob dimana glukosa diubah 

menjadi asam laktat, etanol dan CO2. Kehilangan BK dan 

BO akan lebih besar terjadi apabila aktifitas fermentasi 

didominasi oleh bakteri heterofermentatif. Chen dan 

Weinberg (2008) menambahkan bakteri asam laktat 

heterofermentatif pada proses ensilase akan 

mepnghasilkan laktat, hydrogen peroksida dan 

bakteriosin yang akan bekerja secara antagonistic 

terhadap mikrobia pathogen dan mikrobia pembusuk, 

selain itu penurunan pH yang cepat dapat menghambat 

kerja mikrobia pembusuk, sehingga kerusakan gizi dapat 

diminimalkan. 

 

2.6 Kualitas Pakan Lengkap Fermentasi dan Faktor-

faktor yang Mempengaruhi 

Menurut Reksohadiprodjo (1998), menyatakan bahwa 

perubahan warna yang terjadi pada tanaman yang mengalami 

proses ensilase disebabkan oleh proses respirasi aerobic yang 

berlangsung selama persediaan oksigen masih ada, sampai 

gula tanaman habis. Gula akan teroksidasi menjadi CO2 dan 

air, panas juga dihasilkan pada proses ini sehingga temperatur 

naik.  

Aroma pada pakan fermentasi memiliki aroma yang 

asam karena terjadi proses fermentasi. Menurut (Aprintasari 

dkk, 2012) bahwa keadaan mikrobiologi dari bahan yang 

difermentasi yang didalamnya terdapat mikroba yang bersifat 

fermentatif dapat mengubah karbohidrat dan turunannya 

menjadi alkohol, asam dan CO2. Bila alkohol dan asam yang 

dihasilkan mikroba cukup tinggi maka pertumbuhan mikroba 

proteolitik dan lipolitik dapat dihambat. Jadi pada prinsipnya 

fermentasi bertujuan menumbuhkan pertumbuhan mikroba 
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pembentuk alkohol dan asam serta menekan pertumbuhan 

mikroba proteolitik dan lipolitik. 

Tekstur merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan kualitas fisik pakan fermentasi, karena dalam 

proses fermentasi terjadi perubahan tekstur. Menurut 

(Aprintasari dkk, 2012) bahwa jerami tanpa perlakuan 

memiliki tekstur kasar sedangkan jerami fermentasi menjadi 

lebih halus, proses fermentasi mengakibatkan suasana pada 

lingkungan fermentasi menjadi panas yang memberi efek pada 

struktur pada jerami dan memberikan daya cerna yang lebih 

efisien. 

Derajat keasaman merupakan salah satu indikator untuk 

menentukan kualitas silase limbah pertanian, karena pH yang 

baik yaitu antara 4,2 – 4,5, pH yang tinggi (>4,8) dan pH yang 

rendah (4,1). Kadar pH yang rendah akan menghambat 

pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan (Clostridium dan 

Enterobacterium), ragi dan jamur yang dapat mengakbatkan 

kebusukan (Heinritz, 2011). 

Bakteri asam laktat epifit (BAL) memfermentasi 

karbohidrat terlarut air dalam tanaman menjadi asam laktat 

dan sebagian kecil diubah menjadi asam asetat. Karena 

produksi asam tersebut, pH materi yang diensilase menurun 

dan mikroba perusak dihambat pertumbuhannya (Chen dan 

Weinberg, 2008). Nilai pH yang baik untuk pembuatan silase 

yang baik adalah 4,5 sedangkan kadar bahan keringnya 

berkisar 28—35% (Bolsen et al., 1978). Bila pH > 5,0 dan 

kadar bahan kering 50% maka bakteri beracun Clostridia akan 

tumbuh, sedangkan nilai pH yang terlalu rendah < 4,1 dan 

bahan kering 15% akan mengaktifkan mikroba kontaminan 

(Tangendjaja et al., 1992). Pengukuran pH silase dilakukan 

menggunakan pH meter digital setelah silase dipanen. 

Sebelum dilakukan penetapan pH, sampel diberi aquades 

dengan perbandingan antara sampel dan aquades adalah 1 : 10 
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(Nahm, 1992). Siregar (1996) dan Jasin (2014) menambahkan 

penilaian silase berdasarkan nilai pHnya dapat dilihat pada 

table 6. 

Tabel 6. Peniliaian pakan fermentasi berdasarkan nilai pH 

Sumber 

Kategori 

Sangat 

Baik 
Baik Sedang Jelek 

Siregar 

(1996) 
3,5 – 4,2 4,2 – 4,5 4,5 - 4,8 > 4,8 

Jasin 

(2014) 
3,61 – 4,3 < 4,5 < 4,8 > 4,85 

  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas silase antara 

lain keadaan hijauan yang akan dibuat silase, perlakuan 

terhadap hijauan dengan pemotongan dan pelayuan, keadaan 

lingkungan yaitu denga nada tidaknya oksigen dalam silo dan 

penambahan bahan aditif (Susetyo, dkk. 1969). Ditambahkan 

oleh Crowder dan Chheda (1982), kualitas silase tergantung 

dari umur tanaman, kandungan bahan kering tanaman dan 

kandungan nutrisi khususnya karbohidrat tanaman. Guna 

memproduksi silase yang baik, rumput sebaiknya dipanen 

pada fase vegetatif dan tidak lebih dari awal fase generative 

(fase berbunga). Kadar gula yang rendah dan kadar air 

tanaman yang tinggi menyebabkan fermentasi dan 

perombakan anaerob menjadi tidak memuaskan. 

Keberhasilan proses pembuatan silase tergantung tiga 

faktor utama yaitu ada tidaknya serta besarnya populasi 

bakteri asam laktat, sifat-sifat fisik dan kimiawi bahan hijauan 

yang digunakan serta keadaan lingkungan. Penggunaan aditif 

dapat membuat kualitas silase menjadi lebih baik. Tujuan 

pemberian aditif dalam pembuatan silase antara lain: 
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mempercepat pembentukan asam laktat dan asetat guna 

mencegah fermentasi berlebihan, mempercepat penurunan pH 

sehingga mencegah terbentuknya fermentasi yang tidak 

dikehendaki, merupakan suplemen untuk zat gizi dalam 

hijauan yang digunakan (Hapsari, dkk. 2014) 

Hanafi (2008) menambahkan dalam pembuatan silase 

ada 3 faktor yang berpengaruh, yaitu: 

1. Hijauan yang cocok dibuat pakan fermentasi adalah 

rumput, tanaman tebum tongkol gandum dan jagung, 

pucuk tebu, batang nenas dan jerami padi. 

2. Penambahan zat aditif untuk meningkatkan kualitas 

pakan fermentasi. Beberapa zat aditif adalah limbah 

ternak (manure ayam dan babi), urea, air dan molasses. 

Aditif digunakan untuk meningkatkan kadar protein atau 

karbohidrat pada material pakan, dan biasanya digunakan 

untuk kualitas pakan yang rendah. 

3. Kadar air yang tinggi berpengaruh dalam pembuatan 

pakan fermentasi. Kadar air yang berlebihan 

menyebabkan tumbuhnya jamur dan akan menghasilkan 

asam yang tidak diinginkan seperti asam butirat. 

Sementara itu kadar air yang rendah menyebabkan suhu 

menjadi lebih tinggi, dan silo menyebabkan resiko yang 

tinggi terhadap kebakaran. 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 

sampai Januari 2018. Pembuatan fermentasi jerami pakan 

lengkap dilakukan di Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, analisa kandungan nutrisi di Laboratorium Ilmu 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 Bahan Penelitian 

1. Bahan baku pembuatan pakan lengkap  fermentasi terdiri 

dari: 

a. Jerami padi (Oryza sativa) yang diperoleh dari petani 

padi daerah Karangploso, Malang. 

b. Konsentrat yang digunakan adalah konsentrat sapi 

perah (Saeprofeed) yang diproduksi KUD SAE Pujon 

dengan kandungan BK mencapai 88,42% dan PK 

16,01%. 

c. Daun leguminosa kaliandra (Calliandra calothyrsus) 

dan daun saga (Adenanthera pavonina) didapatkan 

dari kebun Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, sedangkan untuk lamtoro (Leucena 

leucocephala) dan gamal (Gliricidia sepium) 

didapatkan di daerah Songgoriti, Batu. 

d. Bioaktivator dengan merk dagang Biofarm yang 

diproduksi oleh UMM (Universitas Muhammadiyah 

Malang) 

 



 

2. Bahan yang digunakan untuk uji kandungan gizi pakan 

lengkap fermentasi yaitu: 

a. Protein Kasar : H2SO4 pekat (95-97%); katalisator 

(seleniumgemisch); aquadest; NaOH 40%; Indikator 

(2 gram methyl red + methyl blue per liter etanol 

96%); H2SO4 0,1 N. (Prosedur uji PK pada Lampiran 

5). 

b. Serat Kasar : H2SO4 0,3 N; HCl 0,3 N; Aceton; 

NaOH 1,5 N; EDTA; aquadest panas; pasir bersih 

dan batu didih.  (Prosedur uji SK pada Lampiran 6). 

c. Lemak Kasar : N-hexan dan batu didih. (Prosedur uji 

LK pada Lampiran 7). 

d. Uji pH : Aquades (Prosedur uji pH pada Lampiran 8). 

 

1.2.2 Alat 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

peralatan untuk membuat jerami fermentasi pakan lengkap, 

peralatan uji derajat keasaman (pH) dan peralatan analisis 

kandungan gizi. 

a. Peralatan yang digunakan: polybag dengan ukuran 40 x 35 

cm, tali, solatip, gunting, timbangan dan vacuum cleaner 

sebagai penyedot udara untuk menghasilkan keadaan 

anaerob. 

b. Peralatan uji derajat keasaman (pH) : pH meter merk 

Schott, timbangan dan gelas ukur (Allaily, dkk. 2011) 

c. Peralatan analisis kandungan gizi (proksimat) meliputi: 

cawan, cawan porselin, cawan filtrasi (crucible), penjepit, 

timbangan analitik, labu didih kjedhal (50ml), gelas ukur, 

erlenmeyer, beaker glass, oven 60oC, oven 105 oC, tanur, 

eksikator, grinder oven vacuum 80oC, kertas saring, buret, 



 

dispenser, selongsong S, kompor pemanas, penjepit, alat 

destruksi dan alat untuk destilasi (AOAC, 2005). 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu percobaan 

dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 

dan 3 ulangan. Proses fermentasi selama 21 hari. Perlakuan 

disusun iso-protein yaitu 15% dengan proporsi 40% konsentrat 

dan 60% hijauan yang terdiri dari jerami padi dan leguminosa 

ditambahkan bioaktivator berupa sebanyak 6% dari berat bahan 

pakan lengkap. Berikut susunan perlakuan dalam penelitian ini: 

P1 : Pakan lengkap terdiri dari (40 % konsentrat + 27,5 % 

Jerami padi + 32,5 % Calliandra calothyrsus) 

P2 : Pakan lengkap terdiri dari (40 % konsentrat + 33,5 % 

Jerami padi + 26,5 % Leucena leucocephala) 

P3 : Pakan lengkap terdiri dari (40 % konsentrat + 28 % Jerami 

padi + 32 % Gliricidia sepium) 

P4 : Pakan lengkap terdiri dari (40 % konsentrat + 29 % Jerami 

padi + 31 % Adenanthera pavonina) 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Prosedur Pembuatan Pakan Lengkap 

1) Tahap awal pembuatan pakan lengkap dengan 

menganalisis kandungan gizi dari bahan dasar yang akan 

digunakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kandungan gizi jerami padi, konsentrat, daun Calliandra 

calothyrsus, daun Adenanthera pavonina, daun Leucena 

leucocephala dan daun Gliricidia sepium. 

2) Menyusun formula perlakuan secara iso-protein yaitu 

15% yang didasari pada hasil analisis kandungan gizi 



 

bahan pakan yang digunakan. Setiap pakan lengkap 

dibuat sebanyak 250 g BK. 

3) Jerami padi dan leguminosa dipotong hingga ukuran 2-3 

cm. 

4) Ditimbang dan bahan-bahan pakan (jerami padi, 

konsentrat dan daun leguminosa sesuai perlakuan) 

dicampurkan hingga homogen. 

 

3.4.2 Prosedur Pembuatan Pakan Lengkap Fermentasi 

1) Pakan lengkap yang telah bercampur dimasukan ke 

dalam polybag lalu dirapatkan dengan mengeluarkan 

sisa udara yang berada di dalam kantong dengan bantuan 

vacuum, kemudian diikat dengan tali dan solatip sampai 

rapat sehingga udara dari luar tidak masuk. 

2) Fermentasi jerami pakan lengkap ini diletakan di 

ruangan tertutup agar terjadi proses ensilase atau 

fermentasi dengan baik. Proses fermentasi berlangsung 

selama 21 hari. 

 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

kualitas fisik (warna, tekstur dan aroma), nilai nutrisi (BK, BO, 

SK, PK, LK) dan derajat keasaman pH.  Berikut adalah analisis 

pakan lengkap fermentasi: 

1. Penentuan kualitas fisik yang dilakukan secara 

organoleptik berupa warna, aroma, dan tekstur dari 

pakan lengkap fermentasi berbasis Jerami Padi. Pada 

penilaiannya menggunakan panelis sebanyak 20 orang. 

Adapun karakteristik penilaian pakan lengkap 

fermentasi ditinjau dari kualitas fisik: 



 

Tabel 7. Karakteristik penilaian pakan lengkap fermentasi 

ditinjau dari kualitas fisik 

Variabe

l 

Nilai 

1 2 3 4 5 

Warna 
Coklat 

Tua 

Cokla

t 

Muda 

Hijau 

Kecoklata

n 

Hijau 

Kekuninga

n 

Hijau 

Segar 

Tekstur 

Sanga

t 

Keras 

Keras 
Sedikit 

Keras 

Sedikit 

Lunak 

Luna

k 

Aroma 

Sanga

t 

Busuk 

Busuk Segar 
Sedikit 

Asam 
Asam 

 

2. Penentuan pH dari pakan lengkap fermentasi berbasis 

Jerami Padi (Oryza sativa) menurut Allaily, dkk (2011). 

3. Penentuan BK, BO, SK, PK, LK pakan lengkap 

fermentasi dengan analisa proksimat AOAC (2005). 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh saat penelitian selanjutnya akan 

dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) dengan 

model Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 x 3, terdiri dari 4 

perlakuan dan 3 kali ulangan. Apabila terdapat perbedaan yang 

nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). Data diolah dengan model analisis 

yang digunakan untuk hasil analisis kandungan nutrisi dan 

derajat keasamaan sebagai berikut: Faderer (1963) 

Yij = µ + τi + Ɛij 

Keterangan : 

i = perlakuan 

j = ulangan 

i, j = 1, 2, 3,…,n 



 

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

μ = rataan umum 

τi = pengaruh perlakuan ke-i 

Ɛij = galat percobaan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

 

3.7 Batasan Istilah 

1. Silase : Hijauan yang disimpan didalam di 

dalam silo dan difermentasi secara 

anaerob. 

2. Silase Pakan 

Lengkap 

: Silase yang dibuat dari campuran 

antara konsentrat dan hijauan yaitu 

Jerami padi dan campuran 

berbagai jenis leguminosa 

3. Ensilase : Proses yang terjadi selama 

pembuatan silase yang bersifat 

anaerob dan berlangsung selama 

21 hari. 

4. Fermentasi : Proses pemecahan senyawa 

organik dengan bantuan 

mikroorganisme diubah dari 

senyawa kompleks menjadi 

sederhana 

5. Konsentrat : Suatu pakan yang terdiri dari 

bahan pakan yang bertujuan untuk 

melengkapi kekurangan gizi dari 

hijauan makanan ternak. 

6. Leguminosa : Tanaman sumber protein yang 

dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak, jenis leguminosa yang 

digunakan adalah Calliandra 

calothyrsus, Adenanthera 

pavonina, Leucena leucocephala 

dan Gliricidia sepium. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Kandungan Gizi Bahan Pakan Penyusun Pakan 

Lengkap Fermentasi 

Hasil analisis kandungan gizi bahan pakan yang 

digunakan pada pembuatan pakan lengkap fermentasi pada 

penelitian ini disajikan pada Tabel dibawah ini: 

Tabel 8. Kandungan gizi bahan pakan 

Bahan 
BK 

(%) 

BO* 

(%) 

PK* 

(%) 

SK* 

(%) 

LK* 

(%) 

Abu* 

(%) 

Calliandra 

calothyrsus 
36,69 90,38 20,81 19,90 4,16 9,62 

Leucaena 

leucocephala 
33,49 88,70 24,10 18,03 4,82 11,30 

Gliricidia sepium 28,18 90,31 21,20 18,18 4,37 9,69 

Adenanthera 

pavonina 
29,78 90,23 21,48 19,45 5,96 9,77 

Konsentrat 89,40 89,40 16,01 19,68 1,33 10,60 

Jerami padi 45,89 77,72 6,74 32,69 2,15 22,28 

Keterangan : 1. Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan  

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

2. *Berdasarkan 100% BK 

 

 Tabel 8 menunjukkan bahan baku utama dalam 

pembuatan pakan lengkap fermentasi ini yaitu jerami padi, 

memiliki kandungan BK sebesar 45,89%, BO 77,62%, PK 

6,74%, SK 32,69%, LK 2,15% dan abu 22,28%. Hasil 

proksimat tersebut sedikit berbeda dari hasil analisis yang 

dilakukan oleh Fatmawati (2004) yang menyatakan bahwa 

kandungan gizi pada jerami padi adalah bahan kering 89,57 %, 

protein kasar 3,2 %, serat kasar 32,56 %, lemak 1,33%. 

Sedangkan untuk kandungan BO pada jerami padi tidak 
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berbeda jauh dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh 

Maulana (2013) yaitu sebesar 76,08% dan untuk kadar abu 

cukup berbeda dari hasil penelitian Hanum dan Usman (2011) 

sebesar 12%. Perbedaan hasil analisis kandungan gizi tersebut 

kemungkinan disebabkan oleh berbagai jenis faktor. Sinaga 

(2008) menyatakan bahwa perbedaan tersebut disebabkan dua 

faktor yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan yang 

mencakup keadaan tanah termasuk kesuburannya, iklim cuaca 

dan manajemennya. 

 Adapun bahan konsentrat, dalam penelitian ini 

konsentrat memiliki kandungan gizi BK sebesar 89,40%, BO 

89,40%, PK 16,01%, SK 19,68%, LK 1,33% dan abu 10,60%. 

Nilai nutrisi konsentrat tersebut dikategorikan tinggi jika 

dibandingankan dengan hasil analisis Astuti, dkk (2015) yaitu 

BK 28,32%, PK 9,49%, LK 9,14% dan SK 15,25%. Tujuan 

dari penambahan konsentrat pada pakan lengkap ini untuk 

memberikan nilai tambah pada pakan yang gizinya rendah dan 

sebagai sumber energi untuk menunjang aktifitas bakteri asam 

laktat selama proses fermentasi. Pratiwi, dkk (2014) 

menyatakan bahwa konsentrat merupakan pakan yang terdiri 

dari bahan pakan yang banyak mengandung karbohidrat dan 

protein. Bahan pakan konsentrat meliputi bahan pakan yang 

berasal dari biji-bijian seperti jagung giling, menir, hasil ikutan 

pertanian atau pabrik (dedak, bungkil kelapa, dan tetes), yang 

berfungsi untuk meningkatkan dan memperkaya nilai gizi pada 

bahan pakan lain, yang nilai gizinya rendah dan sebagai sumber 

energi bagi ternak. Blakely dan Blade (1998) menambahkan 

bahwa penggunaan konsentrat diharapkan mampu 

meningkatkan palatabilitas dan kandungan gizi pakan lengkap 

yang dihasilkan. 

 Pakan lengkap fermentasi berbasis jerami padi ini, 

penambahan leguminosa bertujuan sebagai salah satu sumber 

protein kasar. Berdasarkan hasil analisis proksimat (Tabel 8) 
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untuk daun kaliandra (Calliandra calothrsus) memiliki PK 

sebesar 20,81% hasil tersebut dikategorikan cukup, karena 

umumnya kaliandra sebagai pakan sumber protein 

mengandung 20-25% yang cukup potensial sebagai pakan 

ternak (Willyan dkk., 2007). Lamtoro (Leucaena 

leucocephala) memiliki kadar PK sebesar 24,10%. Hasil 

analisis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hasil 

analisis Meulen et al (1979) yaitu daun lamtoro memiliki 

kandungan protein sebesar 34,4%. Kadar PK gamal (Gliricidia 

sepium) dan saga (Adenanthera pavonina) masing-masing 

sebesar 21,20 dan 21,48. Hasil analisis tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan analisis Hartadi, dkk (1993) kandungan 

nutrisi hijauan gamal yaitu kadar proteinnya 25,7% namun 

berbeda halnya dengan kandungan nutrisi dari daun saga hasil 

analisis tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan hasil analisis 

Subagiyo, dkk (2014) yaitu sebesar 20,03%. Perbedaan hasil 

analisis kandungan gizi dari masing-masing jenis leguminosa 

tersebut diduga oleh adanya perbedaan umur saat proses 

pemotongan dan faktor lingkungan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Tangendjaja dkk, (1992) bahwa terjadinya 

penurunan kandungan proteinnya sejalan dengan 

bertambahnya umur daun tanaman tersebut, hal ini disebabkan 

daun yang tua, serat dan bahan lainnya semakin tinggi sehingga 

proporsi protein dalam komposisi keseluruhan menjadi lebih 

kecil.  
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1.2 Karakteristik Fisik Pakan Lengkap Fermentasi 

Hasil analisa uji fisik pada pakan lengkap fermentasi 

yang dilakukan menggunakan kuisioner dan mengikutsertakan 

20 orang panelis dengan uji organoleptik meliputi warna, 

tekstur dan aroma disajikan pada Tabel 9. 

 

  
Gambar 7. Perlakuan P1 Gambar 8. Perlakuan P2 

 

  
Gambar 9. Perlakuan P3 Gambar 10. Perlakuan P4 
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Tabel 9. Frekuensi penilaian karakteristik fisik pakan lengkap 

fermentasi 

Karakteristik Katagori 

Frekuensi 

P1 

(%) 

P2 

(%) 

P3 

(%) 

P4 

(%) 

Warna 

Coklat tua 30,00 28,33 16,67 11,67 

Coklat muda 6,67 33,33 36,67 30,00 

Hijau 

kecoklatan 43,33 20,00 28,33 43,33 

Hijau 

kekuningan 18,33 18,33 13,33 15,00 

Tekstur 

Sangat keras 0,00 0,00 0,00 0,00 

Keras 18,33 20,00 3,33 13,33 

Sedikit keras 31,67 28,33 28,33 25,00 

Sedikit lunak 40,00 33,33 46,67 35,00 

Lunak 10,00 18,33 21,67 26,67 

Aroma 

Sangat busuk 0,00 0,00 0,00 0,00 

Busuk 0,00 5,00 5,00 10,00 

Segar 15,00 30,00 41,67 21,67 

Sedikit asam 61,67 36,67 30,00 48,33 

Asam 23,33 28,33 23,33 20,00 

Keterangan: 1) Hasil uji organoleptik dipilih oleh 20 orang panelis di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya 
 

Tabel 10. Nilai rata-rata karakteristik fisik pakan lengkap fermentasi 

Perlakuan Warna Tekstur Aroma 

P1 2,5 ± 0.05 3,5 ± 0,15 4,1 ± 0,10 

P2 2,3 ± 0,06 3,5 ±  0,31 3,9 ± 0,25 

P3 2,7 ± 0,26 3,9 ± 0,38 3,7 ±  0,15 

P4 2,6 ± 0,15 3,8 ± 0,39 3,8 ± 0,34 

Rata-rata 2,5 ± 0,13 3,6 ± 0,31 3,9 ± 0,34 

Keterangan:  

 Skor Penilaian Warna: (1) Coklat tua, (2) Coklat muda, 

(3) Hijau kecoklatam, (4) Hijau kekuningan 

 Skor Penilaian Tekstur : (1) Sangat keras, (2) Keras, (3) 

Sedikit keras, (4) Sedikit lunak, (5) Lunak 
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 Skor Penilaian Aroma : (1) Sangat busuk, (2) 

Busuk, (3) Segar, (4) Sedikit asam, (5) Asam 

 

4.2.1 Warna Pakan Lengkap Fermentasi 

Pemberian leguminosa yang berbeda tidak memberikan 

perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap warna pada 

pembuatan pakan lengkap fermentasi. Faktor warna merupakan 

salah satu indikator kualitas fisik pakan fermentasi. Hasil 

fermentasi jerami yang baik ditandai dengan memiliki warna 

yang kuning kecoklatan (warna dasar jerami masih nampak 

terlihat) (Anonima. 2014). Hasil pengamatan tesebut 

menunjukkan hasil warna yang tidak jauh berbeda karena 

menggunakan campuran yang hampir sama dengan leguminosa 

yang berbeda. Berdasarkan uji kualitas warna, perlakuan 

dengan penambahan campuran leguminosa jenis Calliandra 

calothyrsus (kaliandra) dan Adenanthera pavonina (saga) 

merupakan perlakuan terbaik, karena warna yang dihasilkan 

menyerupai warna awal dari bahan baku saat sebelum 

difermentasi dan hasil penilaian dari panelis menunjukkan 

perlakuan tersebut memiliki nilai sebanyak 43,33% memilih 

hijau kecoklatan. Hal ini sesuai dengan Macaulay (2004) 

bahwa silase yang berkualitas baik menunjukkan hasil dengan 

warna hijau terang sampai kuning atau hijau kecoklatan 

tergantung materi yang digunakan sebagai bahan pembuat 

silase. 

Perubahan warna pakan dari hijau segar sampai ke hijau 

kecoklatan disebabkan adanya terjadi pemecahan pigmen hijau 

daun dari klorofil, sesuai dengan Umiyasih dan Wina (2008) 

bahwa perubahan warna dari hijau segar sebelum proses 

ensilase menjadi coklat muda pada setelah proses ensilase yang 

dihasilkan disebabkan oleh pigmen hijau daun dari klorofil 

yang hancur selama proses ensilase. Reksohadiprodjo (1998), 

menambahkan bahwa perubahan warna yang terjadi pada 
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tanaman yang mengalami proses ensilase disebabkan oleh 

proses respirasi aerobik yang berlangsung selama persediaan 

oksigen masih ada, sampai gula tanaman habis. Setelah itu, 

gula akan teroksidasi menjadi CO2 dan air, panas juga 

dihasilkan pada proses ini sehingga temperatur naik. 

4.2.2 Tekstur Pakan Lengkap Fermentasi 

 Pemberian leguminosa yang berbeda tidak 

memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) terhadap tekstur 

pada pembuatan pakan lengkap fermentasi. Tabel 9 

menunjukkan pada setiap perlakuan memiliki hasil yang 

mendekati yaitu tekstur sedikit lunak. Pada perlakuan P3 yang 

memiliki porsentase paling tinggi yaitu 46,67% dengan sedikit 

lunak dan merupakan perlakuan terbaik. Sesuai dengan 

pernyataan Menurut (Aprintasari dkk, 2012) bahwa jerami 

tanpa perlakuan memiliki tekstur kasar sedangkan jerami 

fermentasi menjadi lebih halus, proses fermentasi 

mengakibatkan suasana pada lingkungan fermentasi menjadi 

panas yang memberi efek pada struktur pada jerami dan 

memberikan daya cerna yang lebih efisien. Adapun perubahan 

tekstur pakan fermentasi dijelaskan oleh Haustein (2003) 

bahwa perubahan tekstur pada silase menjadi lunak diduga 

akibat oleh adanya fermentasi perubahan menjadi asam laktat. 

 

4.2.3 Aroma Pakan Lengkap Fermentasi 

Penilaian aroma dan warna sangat berkaitan yaitu dapat 

menentukan kualitas fisik pakan lengkap fermentasi, karena 

warna dapat menunjukkan ada tidaknya penyimpangan aroma 

yang terjadi pada pakan lengkap fermentasi dari limbah 

pertanian dari bahan asalnya. Pemberian leguminosa yang 

berbeda tidak memberikan perbedaan yang nyata (P>0,05) 

terhadap aroma pada pembuatan pakan lengkap fermentasi. 
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Tabel 9.menunjukkan bahwa hasil aroma pakan lengkap 

fermentasi menunjukkan hampir semuanya memiliki aroma 

sedikit asam, namun perlakuan P1 merupakan perlakuan 

terbaik yaitu sedikit asam dengan memiliki jumlah responden 

yang cukup tinggi sebesar 61,67% panelis memilih perlakuan 

P1 yaitu pakan lengkap fermentasi dengan penambahan 

leguminosa jenis Calliandra calothyrsus (kaliandra). Hal 

tersebut disebabkan dengan penambahan konsentrat yang 

mengandung beberapa bahan pakan dan salah satunya yaitu 

molases. Safarina (2009) menyatakan bahwa molases 

mengandung karbohidrat (sukrosa) yang merupakan golongan 

disakarida sehingga mudah dimanfaatkan mikrobia selama 

proses fermentasi berlangsung untuk memproduksi asam laktat 

dan menyebabkan penurunan pH yang menghasilkan silase 

berbau asam. (Aprintasari dkk, 2012) menambahkan bahwa 

keadaan mikrobiologi dari bahan yang difermentasi yang 

didalamnya terdapat mikroba yang bersifat fermentatif dapat 

mengubah karbohidrat dan turunannya menjadi alkohol, asam 

dan CO2. Bila alkohol dan asam yang dihasilkan mikroba 

cukup tinggi maka pertumbuhan mikroba proteolitik dan 

lipolitik dapat dihambat.  

Beberapa perlakuan pada penelitian ini menunjukkan 

terdapat sedikit jamur, hal tersebut diduga telah terjadinya 

suasana aerob pada silo yang diakibatkan polybag yang kurang 

tertutup rapat. Pada pakan lengkap fermentasi yang dihasilkan 

dari penelitian ini memiliki karakterisik fisik yang meliputi 

warna, tekstur dan aroma yang tidak jauh berbebeda dengan 

hasil penelitian Ardiansyah (2016) pembuatan silase dengan 

menggunakan bahan 70% kedelai edamame, 15% tumpi jagung 

dan 15% konsentrat menunjukkan warna hijau kecoklatan, 
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dengan tekstur yang kering dan beraroma harum sedikit asam.  

Sedangkan penelitian yang dilaporkan Aprintasari dkk (2012) 

dengan menggunakan jerami padi dan jerami jagung yang 

difermentasi dengan isi rumen kerbau menghasilkan 

organoleptik, warna hasil fermentasi menjadi coklat, tekstur 

yang halus dan mudah patah serta bau yang asam yang 

diakibatkan karena adanya proses fermentasi yang baik.  

4.3 Nilai pH Pakan Lengkap Fermentasi 

Hasil analisa statistik uji pH pakan lengkap fermentasi 

berbasis jerami padi dengan penambahan berbagai macam jenis 

leguminosa dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Nilai pH pakan lengkap fermentasi 

Perlakuan pH 

P1 4,7 ± 0,01 

P2 4,7 ± 0,04 

P3 4,7 ± 0,08 

P4 4,6 ± 0,11 

Rata-rata 4,7 ± 0,13 

Keterangan : 1) Hasil uji derajat keasaman (pH) di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. 

 Hasil analisis nilai pH pakan lengkap fermentasi tertera 

pada Lampiran 9 memberikan kesimpulan bahwa penambahan 

jenis leguminosa berbeda tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap nilai pH pakan lengkap fermentasi. 

Hal ini diakibatkan adanya perkembangan bakteri asam laktat 

dalam proses fermentasi. Perkembangan dan aktifitas bakteri 

asam laktat akan menyebabkan penurunan pH produk 

fermentasi menggunakan probiotik biofarm. 

Penurunan pH merupakan tujuan untuk menghambat 

pembusukan oleh bakteri pembusuk. Oleh sebab itu perlu 
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adanya penambahan bakteri asam laktat yang bertujuan 

mempercepat penurunan pH dan menghambat pertumbuhan 

bakteri pembusuk. Hal ini sebanding dengan pernyataan 

(Henderson, 1993) bahwa kondisi asam akan mencegah 

hijauan pada pembuatan pakan fermentasi mengalami 

pembusukan oleh mikroba perusak atau pembusuk.  

Tabel 11 menunjukkan rataan nilai pH dari seluruh 

perlakuan adalah 4,69 dengan begitu maka pakan lengkap 

fermentasi menunjukkan kualitas yang cukup baik karena 

pakan lengkap fermentasi yang memiliki kualitas baik 

memiliki nilai pH 3,2 – 4,2 (Lendrawati, dkk. 2008). P3 

memiliki nilai pH paling besar diantara perlakuan lainnya, hal 

itu disebabkan kandungan protein kasar yang tinggi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan (Despal, dkk. 2011) bahwa pada 

pembuatan silase menggunakan bahan yang memiliki 

kandungan protein kasar yang tinggi, maka pencapaian pH 

akan menjadi lebih lambat. 

Tidak tercapainya pH ideal 4,2 pada penelitian ini 

disebabkan pakan lengkap fermentasi menggunakan berbagai 

jenis campuran leguminosa yang dimana legume memiliki 

kapasitas buffer yang cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Heinritz, et al (2011) bahwa berbagai jenis 

leguminosa memiliki kapasitas buffer yang tinggi, sehingga pH 

pada tanaman jenis leguminosa tersebut cenderung tidak 

mengalami penurunan saat proses fermentasi. 

Selain hal tersebut penyebab tidak maksimalnya 

penurunan pH disebabkan oleh perkembangan bakteri asam 

laktat selama proses fermentasi tidak maksimal. Pemberian 

biofarm sebagai bioaktivator tidak memberikan pengaruh 

karena setelah dilakukan pengujian TPC BAL di Laboratorium 

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan, Fakultas Teknologi 



 

43 
 

Pangan Universitas Brawijaya memberikan hasil 0%. Diduga 

bakteri asam laktat hanya berasal dari konsentrat dan juga 

kurangnya kondisi yang anaerob pada penyimpanan sehingga 

tidak dapat memaksimalkan saat proses fermentasi. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Hidayat, dkk (2012) bahwa kondisi 

anaerob dan pertumbuhan bakteri asam laktat sangat 

dibutuhkan pada pembuatan silase untuk membentuk asam 

laktat dan menurunkan pH. 

Berdasarkan tiap perlakuan yang memiliki pH terendah 

ditujukan pada P4 yaitu 4,6 sedangkan untuk pH tertinggi 

dimiliki P3 yaitu 4,7. Adanya perbedaan pH tiap perlakuan 

disebabkan oleh berbedanya leguminosa yang digunakan tiap 

perlakuan yang dimana kandungan nutrisi tiap leguminosa pun 

berbeda. Hal ini sesuai dengan Kizilsimsek, et al (2005) bahwa 

bahan baku dan tipe penyimpanan silase (silo) akan 

mempengaruhi kualitas fisik, kimia dan pH.  

Penelitian ini pada nilai pH mengalami penurunan yang 

bermula memiliki nilai pH rata-rata 6 hingga menurun hingga 

4,69. Sapienza dan Bolsen (1993) menjelaskan bahwa 

terjadinya penurunan pH akan meningkatkan kecepatan 

hidrolisis secara kimiawi beberapa polisakarida seperti 

hemiselulosa akan menurunkan kadar serat kasar pada silase.  

4.4 Kandungan Gizi Pakan Lengkap Fermentasi  

Berikut adalah hasil penelitian kandungan nutrisi pakan 

lengkap sebelum dan setelah proses fermentasi serta perubahan 

kandungan nutrisi setelah di fermentasi ini disajikan pada Tabel 

12. 

Tabel 12. Rataan kandungan nutrisi pakan lengkap fermentasi setelah 

dan sebelum difermentasi serta penurunan BK (%) 
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Perlakuan H0 (%) H21 (%) 

H0* 

(BK 

%) 

H21* 

(BK%

) 

Penu-

runan* 

(BK%) 

Analisa Kandungan Bahan Kasar (BK) 

P1 45,2 ±1,74 41,6b±1,04 45,17 41,55 3,62 

P2 44,1 ±0,77 40,9b±0,68 44,08 40,86 3,22 

P3 40,3 ±1,96 36,9a±1,46 40,25 36,89 3,36 

P4 44,1 ±4,65 39,5ab±0,80 44,08 39,52 4,56 

Rata-rata 43,4 ±2,28 39,7±0,99 43,40 39,71 3,69 

Analisa Kandungan Bahan Organik (BO) 

P1 86,7 ±0,62 86,5±0,32 39,15 35,92 3,23 

P2 85,6 ±0,52 85,6±0,70 37,75 34,97 2,77 

P3 86,0 ±0,54 85,9±0,73 34,62 31,69 2,93 

P4 85,2 ±0,51 86,0±0,42 37,55 33,99 3,56 

Rata-rata 85,9 ±0,55 85,9±0,54 37,27 34,14 3,12 

Analisa Kandungan Protein Kasar (PK) 

P1 17,3 ±0,07 16,9±0,90 7,81 7,02 0,79 

P2 17,2 ±0,47 18,1±0,34 7,58 7,41 0,17 

P3 16,8 ±0,07 17,2±0,18 6,75 6,35 0,40 

P4 16,2 ±0,23 16,9±0,30 7,15 6,67 0,47 

Rata-rata 16,9 ±0,21 17,3±0,43 7,32 6,86 0,46 

Analisa Kandungan Serat Kasar (SK) 

P1 23,1 ±0,57 19,3a±1,02 10,44 8,02 2,42 

P2 22,5 ±1,32 19,7a±1,47 9,93 8,04 1,89 

P3 22,2 ±1,88 17,7a±0,69 8,93 6,51 2,42 

P4 24,2 ±1,27 22,8b±0,92 10,66 9,02 1,64 

Rata-rata 23,0 ±1,26 19,9±1,03 9,99 7,90 2,09 

Analisa Kandungan Lemak Kasar (LK) 

P1 3,3 ±0,10 3,3±0,22 1,48 1,38 0,10 

P2 2,9 ±0,11 3,4±0,65 1,29 1,39 0,10** 

P3 2,9 ±0,07 3,3±0,44 1,18 1,20 0.02** 

P4 3,9 ±0,32 3,8±0,29 1,71 1,49 0,23 

Rata-rata 3,3 ±0,60 3,4±0,40 1,41 1,36 0,05 

 

Keterangan: 
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1) a-bSuperskip yang berbeda pada kolom Bahan Kering dan 

Serat Kasar untuk hari ke-21 menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P<0,01) 

2) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

3) *berdasarkan % BK 

4) **Pada kolom lemak kasar P2 dan P3 menunjukkan 

kenaikkan gizi 
 

Hasil analisis statistik pada kandungan nutrisi pakan 

lengkap fermentasi menunjukkan dengan penambahan 

leguminosa yang berbeda memberikan hasil pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan BK (Lampiran 10) 

dan SK (lampiran 13) namun tidak memberikan pengaruh yang 

nyata (P>0,05) terhadap kandungan BO (Lampiran 11), PK 

(Lampiran 12) dan LK (Lampiran 14). 

Tabel 12 menunjukkan bahwa dengan pemberian jenis 

leguminosa yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan BK pakan lengkap setelah 

difermentasi. Hal ini disebabkan peningkatan kandungan air 

selama proses fermentasi menyebabkan kandungan bahan 

kering menurun sehingga menyebabkan peningkatan 

kehilangan bahan kering. Semakin kehilangan kandungan 

bahan kering maka semakin tinggi pula kandungan air yang 

dihasilkan selama proses fermentasi. Hal ini sesuai dengan 

Surono, dkk (2006) bahwa peningkatan kehilangan bahan 

kering juga dipengaruhi oleh peningkatan kadar air yang 

berasal dari fermentasi gula sederhana. 

Kandungan BK tertinggi dimiliki oleh perlakuan P1 yaitu 

41,55% dengan begitu mengindikasikan kualitas pakan 

fermentasi yang kurang baik dan perlakuan P2 memiliki 

kualitas cukup baik dengan kandungan BK 40,86%, sedangkan 
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perlakuan P3 dan P4 tergolong memiliki kualitas baik dengan 

kandungan BK secara berturut yaitu 36,89 dan 39,52%. Hal 

tersebut terjadi disebabkan kandungan BK pada bahan 

leguminosa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ohmomo et al 

(2002) bahwa kandungn bahan kering dipengaruhi oleh BK 

bahan penyusunnya dan pembuatan silase yang baik 

mempunyai kandungan bahan kering dengan kisaran 35-40%. 

Pakan lengkap fermentasi yang memiliki kandungan bahan 

kering kurang dari 35%, mengakibatkan hasil pakan fermentasi 

yang terlalu asam dan pakan lengkap akan terlihat berair. 

Selama proses fermentasi, cairan dalam pakan fermentasi akan 

keluar dan mengakibatkan penurunan kandungan gizi. 

Sedangkan jika lebih dari 40% akan menghasilkan silase yang 

kurang baik karna akan menimbulkan jamur akibat pemadatan 

yang kurang sempurna serta kurangnya oksigen dalam silo. 

Setelah difermentasi pakan lengkap pada kandungan 

bahan kering menunjukkan penurunan nutrisi dengan rata-rata 

sebesar 39,71% BK. Penurunan bahan kering disebabkan 

adanya penambahan zat additive berupa biofarm pada masing-

masing perlakuan sehingga meningkatkan kadar air dalam 

pakan fermentasi (Faharuddin, 2014). 

Hasil analisis rataan kandungan BO antar perlakuan pada 

pakan lengkap fermentasi berbasis jerami padi menunjukkan 

nilai yang cukup tinggi yaitu berkisar 85,9% ± 0,54 atau 37,27 

% BK. Kandungan BO tertinggi dimiliki oleh perlakuan P1 

yaitu 39,15 % BK yang merupakan perlakuan terbaik diantara 

yang lain. Sedangkan dengan kandungan BO terendah dimiliki 

oleh perlakuan P3 yaitu 34,62 % BK. Berbedanya nilai 

kandungan BO tiap perlakuan diduga disebabkan oleh 

perbedaan kandungan jumlah organik pada bahan awal dan 

adanya perubahan kimiawi yang terjadi saat proses fermentasi 
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berlangsung. Riswandi (2014) bahwa mikroorganisme akan 

menghasilkan aktifitas enzim yang mempengaruhi dalam 

mencerna bahan kering dan bahan organik sehingga mampu 

menyuplai sumber energi dan protein untuk pertumbuhan 

bakteri asam laktat, akan menghasilkan enzim selulase yang 

memutus ikatan lignohemiselulosa dan mampu mencerna 

selulosa menjadi molekul sederhana dan meningkatkan 

kecernaan bahan organik. Trinadewi, dkk (2017) 

menambahkan semakin tinggi kandungan bahan organik maka 

pencernaan oleh mikroba juga semakin tinggi. 

Penurunan juga terjadi pada bahan organik (BO) yang 

disebabkan oleh meningkatnya kadar air selama proses 

fermentasi. Hal ini sesuai dengan Surono, dkk (2006) bahwa 

secara umum diketahui asam laktat dalam ensilase dihasilkan 

dari komponen bahan organik terutama karbohidrat, sehingga 

meningkatnya pembentukan asam laktat dan turunnya pH 

merupakan indikasi pula bahwa banyak BO yang digunakan 

untuk ensilase yang selanjutnya merupakan penyebab 

kehilangan BO. 

Pembuatan pakan lengkap fermentasi ini memiliki rataan 

PK antar perlakuan sebesar 17,3 % ± 0,43 yang 

mengindikasikan telah mencapai target iso-protein sebesar 

15%.  Ditinjau dari kandungan protein kasar tiap perlakuan, P2 

memiliki nilai protein kasar tertinggi yaitu 18,1% atau 7,41 % 

BK maka dapat dijelaskan bahwa tingginya protein kasar pada 

perlakuan P2 disebabkan oleh terbentuknya protein dari 

pertumbuhan mikroba, dimana pada perlakuan P2 dengan 

penambahan leguminosa jenis Leucaena leucocephala yang 

mengadung protein yaitu sebesar 24,10% cukup tinggi 

dibanding dengan jenis legume yang lainnya. Hal ini sebanding 

menurut Ohmomo et al (2002) bahwa kandungan protein dalam 
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silase tidak hanya dipengaruhi oleh lama proses ensilase tetapi 

juga dapat dipengaruhi oleh kadar air, kualitas bahan baku, 

kandungan protein pada bahan baku dan juga keberhasilan pada 

proses pembuatan silase tersebut.  

Penurunan terkecil terjadi pada perlakuan P2 yaitu 0,4 % 

BK yang mana perlakuan ini memiliki kandung protein kasar 

tertinggi diantara perlakuan lainnya. Penurunan terhadap 

kandungan protein kasar disebabkan oleh degradasi protein 

oleh bakteri proteolitik selama proses fermentasi dan bukan 

menghasilkan asam laktat melainkan asam butirat. Hal ini 

sesuai dengan Wina (2005) penurunan protein disebabkan oleh 

mikroba jenis proteolitik. Protein akan dirombak oleh mikroba 

proteolitik menjadi asam amino dan NH3 selama proses 

fermentasi sehingga akan mengakibatkan penurunan protein. 

Rataan kandungan SK antar perlakuan pada penelitian ini 

adalah sebesar 7,90 % BK. Perlakuan P3 memiliki kandungan 

SK terendah yaitu 6,51 % BK, sedangkan perlakuan dengan 

kandungan SK tertinggi dimiliki oleh perlakuan P4 yaitu 9,02 

% BK disebabkan leguminosa Adenenthera pavonina memiliki 

SK yang cukup tinggi. Rendahnya kandungan serat kasar 

disebabkan oleh lamanya proses penyimpanan, selain itu 

beberapa dikarenakan beberapa faktor yaitu tidak adanya 

oksigen dari bahan makanan yang difermentasi, respirasi sel 

tanaman, pengaruh terhadap fermentasi, nilai nutrisi, kadar air, 

faktor tanaman, aditif silase dan penyimpanan (Jaelani dkk, 

2014). Pratiwi, dkk (2014) menambahkan bahwa kadar serat 

kasar sangat berpengaruh nyata jika dibandingkan dengan 

tanpa proses fermentasi ini terjadi karena jumlah bakteri 

terutama bakteri asam laktat yang terkandung pada perlakuan 

dapat mencerna serat kasar. Jumlah bakteri asam laktat yang 

kecil, maka gula sederhana yang dikonversi ke asam organik 
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pun lebih kecil, sehingga kemampuan asam organik dalam 

mendegradasi komponen serat terutama selulosa dan 

hemiselulosa menjadi lebih kecil.  

Penurunan serat kasar pada pakan lengkap fermentasi 

disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme dalam mengurai 

lignin dan hemiselulosa. Hal tersebut disebabkan proses 

fementasi yang dapat melonggarkan ikatan lignoselulosa, 

lignohemi selulosa sehingga terjadinya pemecahan Serat Kasar 

dan sekaligus meningkatkan protein kasar pada pakan lengkap 

(Granzin and Ryden, 2003). Purwaningsih (2015) 

menambahkan serat kasar didalam silase yaitu sebagai sumber 

gula cadangan yang akan digunakan jika sumber karbohidrat 

terlarut pada tanaman telah habis. Hal tersebut akan 

menyebabkan serat kasar semakin menurun selama proses 

fermentasi berlangsung. 

Rataan nilai lemak kasar pakan lengkap fermentasi pada 

masing-masing perlakuan yang tersaji pada Tabel 11 

menunjukkan hasil 1,36 % BK. Nilai tertinggi ditujukan pada 

perlakuan P4 yaitu 1,49 % BK namun mengalami penurunan 

sedangkan kandungan terendah ditujukan oleh perlakuan P3 

yaitu 1,20 % BK, tetapi P3 mengalami peningkatan kandungan. 

Hal ini sesuai dengan Pratiwi, dkk (2015) bahwa pada proses 

ensilase memunculkan aktivitas bakteri yang menghasilkan 

asam lemak cukup tinggi sehingga kandungan lemak 

cenderung meningkat. 

Tabel diatas menunjukkan hasil pakan lengkap setelah 

difermentasi pada porsentase kandungan nutrisi mengalami 

penurunan yang mana tidak sesuai harapan untuk memperbaiki 

nutrisi. Namun pakan lengkap fermentasi ini dapat 

memperlama masa penyimpanan dan juga meningkatkan 

palatabiltas. Hal ini sesuai dengan Sudarwati dan Susilawati 
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(2013) bahwa pada perlakuan jerami fermentasi walaupun 

protein agak menurun namun aromanya enak (gurih) hal ini 

akan meningkatkan palatabiltas dari bahan pakan ternak 

tersebut apabila diberikan pada ternak dan diharapkan 

konsumsi dapat meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Penambahan daun leguminosa yang berbeda 

memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kualitas 

fisik dan kandungan gizi pada jerami fermentasi. 

2. Perlakuan terbaik adalah P3 (Gliricidia sepium) dengan 

nilai BO sebesar 85,91%, PK 17,22%, LK 3,26% dengan 

BK 40,25% dan SK 8,93%, walaupun perlakuan P2 

menggunakan jenis leguminosa Leucaena leucocephala 

yang memiliki PK paling tinggi namun memberikan 

hasil yang tidak jauh berbeda setelah difermentasi dan 

memiliki kandungan SK cukup tinggi. 

3. Tidak tercapainya pH ideal diakibatkan pakan lengkap 

menggunakan campuran berbagai jenis leguminosa yang 

memiliki kapasitas buffer yang cukup dan saat proses 

fermentasi kurangnya penutupan polybag, serta tanpa 

penambahan beban sehingga mengakibatkan keadaan 

menjadi aerob dan bakteri asam laktat tidak bekerja 

secara maksimal. 
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5.2 SARAN 

Sebaiknya jerami padi di proses menggunakan metode 

amoniasi, kemudian ditambahkan leguminosa dan konsentrat 

sebagai pakan lengkap yang diharapkan dapat memperbaiki 

nilai nutrisi. Selanjutnya perlu dilakukan penelitian secara in 

vivo untuk mengetahui respon ternak dan sebaiknya perlu 

penambahan daun leguminosa untuk meningkatkan kualitas 

fermentasi pakan lengkap berbasis jerami padi, sehingga 

ketersediaan pakan ternak yang kontinyu dan juga berkualitas. 
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