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THE EFFECT OF RUMEN CONTENT SILAGE AS 
SUBSTITUTION OF CORN STRAW ON PERFORMANCE OF 

LACTATING DAIRY COW 
 
 

ABSTRACTS 
 

  
 The research was carried out at the Balai Besar Pelatihan Peternakan 
(BBPP) Batu, Malang from September to December 2007. Analysis of nutrient 
contents of feed carried out at 1). The Animal Nutrition Laboratory, Animal 
Husbandry Faculty, Brawijaya University, Malang, 2). The Nutrition Laboratory 
of BBPP Songgoriti, Batu and 3). The Nutrition Laboratory of Beef Cattle 
Research Institute Grati, Pasuruan. 
 The aim of this research were to know the effect of rumen content silage 
substitution of corn straw on performance of lactating dairy crossbreed Fries 
Holland cow. 
 The materials used in this research were 16 dairy crossbreed Fries Holland 
cow with average body weight 395-475 kg. The feeds given were corn straw (Zea 
mays), rumen content silage and concentrate. 
 The experimental design used was randomized block design using 4 
treatments and 4 replications, R1= 60% corn straw + 40% concentrate, R2= 40% 
corn straw + 20% rumen content silage + 40% concentrate, R3= 20% corn straw + 
40% rumen content silage + 40% concentrate, R4= 60% rumen content silage + 
40% concentrate. Data obtained were analyzed using covariance and variance 
analysis and if it was found difference between the treatments then followed by 
least significant difference test. The parameters observed were nutrient contents of 
feeds, dry matter intake (DMI), organic matter intake (OMI), crude protein intake 
(CPI), milk production and average daily gain (AVG). 
 The result of the research showed that all treatments have no effects 
(P>0.05) on CPI, milk production, average body gain and it have effect (P<0.05) 
on DMI and OMI. Treatment R1 having highest DMI, OMI and CPI were 171.04 
g/kgBB075/day, 134.78 g/kg BB0,75/day, 19.33 g/kgBB0,75/day respectively. 
However treatment R2 having lowest DMI, OMI and CPI were 126.44 g/kg 
BB0,75/day, 98.70 g/kg BB0,75/day, 14.57 g/kg BB0,75/day respectivily. The highest 
value of milk production and average daily gain was R4 treatment while the lowest 
was the R2 treatment. 
 It was concluded that the best treatment was R4 with proportion by 60% of 
rumen content silage and 40% concentrate. It could be suggested that the rumen 
content silage can be applied as the substitution of forage in feed. 
 
 
Key word : rumen content silage, performance 
 
 
 
 

  



PENGARUH PENGGUNAAN SILASE ISI RUMEN SEBAGAI 
PENGGANTI JERAMI JAGUNG TERHADAP PENAMPILAN 

PRODUKSI SAPI PERAH PFH 
 
 

RINGKASAN 
 
 

 Penelitian ini dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) 
Batu mulai September sampai dengan Desember 2007. Analisis kandungan nutrisi 
pakan dilaksanakan di 1). Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang, 2). Laboratorium Nutrisi BBPP Batu 
dan 3). Laboratorium Nutrisi Loka Penelitian Sapi Potong Grati. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 
penggunaan silase isi rumen sebagai pengganti jerami jagung terhadap 
penampilan produksi sapi perah PFH. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi perah PFH 16 ekor 
dengan bobot badan rata-rata 395-475 kg. Pakan yang diberikan berupa jerami 
jagung (Zea mays), silase isi rumen dan konsentrat. 
 Metode penelitian adalah percobaan Rancangan Acak Kelompok yang 
terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan yaitu R1= 60% jerami jagung + 40% 
konsentrat, R2= 40% jerami jagung + 20% silase isi rumen + 40% konsentrat, R3= 
20% jerami jagung + 40% silase isi rumen + 40% konsentrat, R4= 60% silase isi 
rumen + 40% konsentrat. Data dianalisis dengan analisis peragam dan analisis 
ragam, apabila terdapat perbedaan diantara perlakuan maka dilanjutkan Uji Beda 
Nyata Terkecil (BNT). Variabel yang diamati kandungan nutrisi pakan, konsumsi 
bahan kering (KBK), konsumsi bahan organik (KBO), konsumsi protein kasar 
(KPK), produksi susu dan PBB. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara perlakuan menunjukkan 
pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap KPK, produksi susu, PBB dan 
menunjukkan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap KBK,KBO. Nilai KBK, KBO, 
KPK tertinggi pada perlakuan R1 yaitu 171,04 g/kg BB0,75/hr, 134,78 g/kg 
BB0,75/hr, 19,33 g/kg BB0,75/hr sedangkan terendah pada perlakuan R2 yaitu 
126,44 g/kg BB0,75/hr, 98,70 g/kg BB0,75/hr, 14,57 g/kg BB0,75/hr. Nilai produksi 
susu dan PBB tertinggi pada perlakuan R4 sedangkan terendah pada perlakuan R2. 
 Disimpulkan bahwa perlakuan yang terbaik adalah pakan perlakuan R4 
dengan proporsi yang terdiri dari 60% silase isi rumen dan 40% konsentrat. Dapat 
disarankan bahwa silase isi rumen dapat digunakan sebagai pengganti hijauan 
dalam pakan. 
 
 
Kata kunci : silase isi rumen, penampilan produksi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Upaya peningkatan produktifitas ternak ruminansia tidak terlepas dari 

faktor pakan yang diberikan. Pakan ternak ruminansia pada umumnya adalah 

hijauan yang berfungsi sebagai sumber serat, namun kualitas pakan hijauan 

didaerah tropis dibatasi oleh kandungan protein dan kecernaan yang rendah. 

Peningkatkan kualitas pakan ruminansia perlu bahan pakan ternak berupa 

konsentrat. Sapi perah akan mampu berproduksi secara optimal apabila pakan 

yang diberikan kualitasnya baik dan dalam jumlah yang sesuai dengan 

kebutuhannya baik untuk hidup pokok maupun untuk produksi. Pakan yang baik 

mempuyai nilai nutrisi yang tinggi. Ketersediaan pakan dalam pemeliharaan sapi 

perah perlu diperhatikan. Pakan sapi perah terdiri dari hijauan dan konsentrat. 

Hijauan merupakan sumber serat kasar yang juga mengandung protein, lemak, 

karbohidrat, vitamin dan mineral, sedangkan konsentrat berfungsi sebagai pakan 

penguat untuk menutupi kekurangan nutrien dari pakan hijauan.  

Masalah dalam usaha peternakan yang terjadi adalah banyaknya limbah 

ternak. Limbah ternak yang dihasilkan semakin meningkat dengan 

berkembangnya usaha peternakan. Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu 

kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong 

hewan, pengolahan produk ternak, dan lain-lain. Limbah tersebut meliputi limbah 

padat dan limbah cair seperti feses, urin, sisa makanan, embrio, lemak, darah, 

bulu, kuku, tulang, tanduk, isi rumen dan lain-lain. Isi rumen merupakan limbah 

  



pemotongan sapi yang diperoleh dari RPH yang keberadaanya melimpah dan 

baunya kurang sedap serta menimbulkan masalah pencemaran lingkungan. 

 Limbah pemotongan sapi yang melimpah di RPH khususnya isi rumen 

merupakan bahan pakan yang terdapat di dalam rumen sebelum menjadi feses dan 

dikeluarkan dari dalam rumen setelah hewan dipotong. Isi rumen yang tidak 

dimanfaatkan dan dibuang begitu saja yang biasanya dibuang di saluran air 

menimbulkan bau yang kurang sedap dan dapat mencemari lingkungan, padahal 

kandungan nutrisi isi rumen cukup baik dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan ternak khususnya sapi perah. Isi rumen mempunyai potensi yang cukup 

besar untuk digunakan, karena kaya akan asam amino, vitamin dan mineral. 

Kandungan protein kasar (PK) isi rumen mencapai 8,60% dan serat kasar (SK) 

juga tinggi yaitu sekitar 32,28% (Widodo, 2002) serta ketersediannya cukup 

besar. Menurut Adeniji and jimoh (2007) bahwa kandungan PK isi rumen sebesar 

11,16%, SK 20,01%, LK 1,83% dan Abu sebesar 12,14%. 

Potensi isi rumen secara kuantitas menunjukkan bahwa limbah ini tersedia 

sangat melimpah, sebagai contoh di RPH Gadang Kodya Malang. Jumlah sapi 

yang di potong di RPH Gadang pada tahun 2007 sebanyak 18 ribu sampai 20 ribu 

ekor per tahun. Rata-rata sapi yang di potong setiap harinya sebanyak 50-55 ekor 

(Anonimus, 2008c). Bila diasumsikan berat isi rumen setiap ekor sebesar 10-12% 

dari berat hidup ternak (Widya, 2007), maka dapat diperkirakan sapi yang 

dipotong dengan bobot badan 400 kg dapat menghasilkan isi rumen sebesar 40-48 

kg/ekor/hari. Jika berat isi rumen sapi sebesar 40 kg/ekor, maka dapat 

diperkirakan RPH Gadang dapat menghasilkan 2,00-2,20 ton limbah isi rumen 

setiap harinya dan apabila perkiraan berat isi rumen untuk setiap ekor sapi 

  



mencapai 48 kg/ekor, maka RPH Gadang per harinya dapat menghasilkan limbah 

isi rumen sebanyak 2,40-2,64 ton. Limbah isi rumen akan lebih baik jika 

dimanfaatkan sebagai pakan pengganti hijauan khususnya jerami jagung karena 

ditinjau dari kandungan nutriennya tidak berbeda jauh dengan hijauan seperti 

jerami jagung yang memiliki kandungan PK sebesar 8,20% dan SK 29,80% 

(Hartadi dkk, 1997).  

Upaya untuk mengatasi masalah pencemaran limbah isi rumen dan upaya 

dalam memanfaatkan limbah ternak yang tersedia melimpah dapat dilakukan 

dengan cara yang cukup sederhana tetapi para peternak belum begitu paham cara 

pemanfaatannya. Pemanfaatan limbah isi rumen sebagai pakan ternak khususnya 

ternak ruminansia dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan sehingga 

dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Isi rumen termasuk bahan 

sisa yang sangat mudah membusuk serta sebagai media pertumbuhan dan 

perkembangan mikroba (Widya, 2007), sehingga untuk mencegah terjadinya 

pembusukan dapat dilakukan dengan berbagi cara seperti dikeringkan, digunakan 

segar, ditambah zat-zat kimia dan dibuat silase. Salah satu cara untuk mencegah 

terjadinya pembusukan serta mempertahankan nilai nutrisinya yaitu dengan dibuat 

silase (Isnandar, 2001). Isi rumen mempunyai nilai nutrisi tinggi dapat dibuat 

silase sehingga dapat dijadikan pakan alternatif untuk ternak ruminansia dan 

mengatasi pencemaran limbah yang selama ini menjadi masalah. Di sisi lsin isi 

rumen memiliki kekurangan yaitu kecernaan rendah (Anonimus, 2006) karena 

pakan yang dikonsumsi sapi sebagian besar hijauan yang bersifat banyak 

mengandung lignin.  

  



 Silase merupakan suatu produk olahan dari hasil fermentasi anaerob dari 

hijauan segar yang disimpan dalam silo dengan tujuan untuk mengawetkan bahan 

pakan dan memperkecil kehilangan nutrien (McDonald, 1981). Proses ensilase 

dalam pembuatan silase dapat dipercepat dengan penambahan zat aditif. Zat aditif 

yaitu bahan sumber karbohidrat yang mudah larut, contohnya onggok, gaplek, dan 

umbi. Tujuan pemberian aditif dalam pembuatan silase adalah mempercepat 

pembentukan laktat guna mencegah fermentasi berlebihan, mempercepat 

penurunan pH. Aditif dalam pembuatan silase adalah segala sesuatu yang dapat 

menolong proses silase untuk fermentasi yang akan menyuplai mikroorganisme 

untuk membentuk asam laktat, nutrien yang dibutuhkan oleh mikroorganisme 

tersebut untuk memproduksi asam laktat, dan enzim-enzim atau mikroorganisme 

yang meningkatkan ketersediaan karbohidrat dan nutrien lainnya yang dibutuhkan 

oleh mikroorganisme pembentuk asam laktat (Parakkasi, 1999). Bahan silase 

perlu dicampur dengan bahan aditif dengan tujuan mempercepat fermentasi, 

mencegah jamur dan bakteri pembusuk serta meningkatkan kegiatan osmosis sel-

sel hijauan. Pada pembuatan silase, tingginya kandungan karbohidrat akan 

menentukan baik tidaknya kualitas suatu silase. 

 Hasil penelitian Isnandar (2001), isi rumen yang dibuat silase dengan 

penambahan bekatul, molases dan EM4 tidak berpengaruh nyata terhadap 

kecernaan BK dan BO secara In vitro, namun dapat meningkatkan konsumsi BK. 

Melihat dari keadaan diatas, perlu adanya penelitian dengan metode lain yaitu 

percobaan secara in vivo untuk mengetahui kualitas pakan silase isi rumen sapi 

yang dapat digunakan sebagai pengganti hijauan dalam pakan sapi perah PFH. 

 

  



1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat 

penggunaan silase isi rumen sebagai pengganti jerami jagung terhadap 

penampilan produksi sapi perah PFH. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penggunaan 

silase isi rumen sebagai pengganti jerami jagung terhadap penampilan produksi 

sapi perah PFH. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

penggunaan silase isi rumen sebagai pengganti jerami jagung terhadap 

penampilan produksi sapi perah PFH, sehingga dapat digunakan sebagai pakan 

alternatif untuk ternak ruminansia. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat penggunaan 

silase isi rumen sebagai pengganti jerami jagung berpengaruh positif terhadap 

penampilan produksi sapi perah PFH. 

 

 

 

 

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Sapi Perah PFH 

 Sapi perah merupakan salah satu penghasil protein hewani yang sangat 

penting yaitu susu. Susu sebagai sumber gizi memiliki kandungan protein cukup 

tinggi, sehingga sangat menunjang pertumbuhan, kecerdasan, dan daya tahan 

tubuh. Sapi perah merupakan ternak penghasil susu yang sangat dominan 

dibandingkan ternak perah lainnya. Sapi perah sangat efisien dalam mengubah 

pakan ternak berupa konsentrat dan hijauan menjadi susu yang sangat bermanfaat 

bagi kesehatan. Di negara-negara maju, sapi perah dipelihara dalam populasi yang 

tertinggi, karena merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi bangsa (Ikhsan, 

2002). Populasi sapi perah di Indonesia pada tahun 2006 sebanyak 455.000 ekor 

(Anonimus, 2006), sedangkan populasi sapi perah di propinsi Jawa Timur tahun 

2006 berjumlah 136.497 ekor. Dari 136.497 ekor sapi perah 70% berada di 

Malang (47.480 ekor) dan Pasuruan (43.692 ekor) selebihnya tersebar di 

Kabupaten Tulungagung, Blitar, Kediri, Probolinggo, Jombang, Lumajang, 

Sidoarjo, Situbondo, Mojokerto, Trenggalek, Surabaya, dan lainnya (Anonimus, 

2008b). 

 Sapi perah yang dipelihara di Indonesia khususnya Jawa Timur adalah sapi 

perah Peranakan Fries Holland (PFH). Sapi ini dikenal dengan nama sapi Grati, 

karena sapi tersebut merupakan persilangan antara bangsa-bangsa sapi asli 

Indonesia (Jawa dan Madura) dengan sapi FH, dimana bentuk dan sifat dari sapi 

ini sebagian besar dikuasi oleh darah Fries Holland, sehingga warna bulu dan tipe 

  



hampir sama dengan sapi FH. Ciri dari sapi PFH yaitu warna belang hitam putih, 

pada dahi umumnya terdapat warna putih berbentuk segitiga, kaki bagian bawah 

dan bulu ekornya berwarna putih, tanduknya pendek dan menjurus kedepan, sifat-

sifatnya tenang dan jinak sehingga mudah dikuasai, tidak tahan panas tetapi lebih 

mudah menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, lambat dewasa, produksi 

susu lebih rendah dibandingkan dengan sapi FH dan ukuran badannya juga lebih 

kecil (Siregar, 1995). Kemampuan produksi air susu rata-rata sapi PFH sekitar 

2000-2500 liter tiap laktasi dengan kadar 3,5 sampai 3,7% (Syarief dan 

Sumoprastowo, 1985).  

Bangsa sapi perah FH banyak dikembangkan karena memiliki sifat yang 

mudah beradaptasi, selain itu sifat yang sangat menonjol adalah jumlah produksi 

susu yang tinggi dan kandungan lemak yang rendah (Williamson dan Payne, 

1993). Hasil penelitian terhadap sapi perah FH di daerah tropik, memperlihatkan 

bahwa penampilan produksinya tidak jauh berbeda dengan di negara asalnya, bila 

suhu lingkungannya sekitar 18,3oC dengan kelembaban udara sekitar 55%. Pada 

suhu sampai 21,1oC, penampilan produksinya masih cukup tinggi. Suhu 

lingkungan yang ideal untuk penampilan produksi sapi perah adalah sekitar -15oC 

sampai 26 oC. Daerah di Indonesia yang cocok untuk sapi perah adalah daerah 

sejuk dan kering yaitu daerah pegunungan dengan ketinggian sekurang-kurangnya 

800 m diatas permukaan air laut (Chuzaemi dan Hartutik, 1989). Sedangkan 

menurut Siregar (1995) bahwa pada daerah yang letaknya cukup tinggi dari 

permukaan air laut (>750 m) maka udara semakin dingin, sehingga sesuai untuk 

pemeliharaan sapi perah serta diharapkan sapi perah dapat berproduksi maksimal 

  



seperti daerah asalnya. Sudono dkk (2003) menambahkan bahwa sapi perah FH 

dapat hidup pada suhu 15-21 oC dengan kelembaban ideal adalah 60-70%. 

 Sapi FH adalah sapi perah yang produksi susunya tertinggi di bandingkan 

dengan sapi perah lainnya, disamping itu kadar lemak susunya rendah. Menurut 

Syukur (2006), Produksi susu rata-rata di Indonesia 11 liter/ekor/hari atau ± 3.135 

kg per laktasi (masa laktasi 9,5 bulan). Kemampuan produksi susu dari sapi perah 

FH dapat menghasilkan air susu lebih dari 6000 kg per laktasi dengan kadar lemak 

susu rata-rata 3-5 %. Produksi susu sapi FH di daerah tropis sangat rendah 

dibanding daerah sub tropis (Siregar,1995). 

 

2.2. Isi rumen sapi 

Isi Rumen merupakan kumpulan pakan atau sisa pakan yang ada di 

lambung ternak ruminansia, yaitu bahan pakan yang belum sepenuhnya 

terfermentasi dan dicerna di dalam rumen ternak yang dipotong. Isi rumen dapat 

diperoleh dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang tersedia dalam jumlah 

besar. Perkiraan berat isi rumen setiap ekor sapi sebesar 10-12% dari berat hidup 

ternak (Widya, 2007), maka dapat diperkirakan sapi yang dipotong dengan bobot 

badan 400 kg dapat menghasilkan isi rumen sebesar 40-48 kg/ekor/hari. Limbah  

isi rumen biasanya ditumpuk dan dihanyutkan ke saluran pembuangan sehingga 

potensial sebagai sumber bibit penyakit, menimbulkan polusi bau yang kurang 

sedap dan dapat mencemari lingkungan perairan serta mengganggu lingkungan 

sekitarnya. 

 Isi Rumen Sapi (IRS) merupakan bahan pakan yang terdapat di dalam 

rumen sebelum menjadi feses dan dikeluarkan dari dalam rumen setelah hewan 

  



dipotong. Kandungan nutrisinya cukup tinggi, hal ini disebabkan belum 

terserapnya nutrien yang terkandung di dalamnya sehingga kandungan nutriennya 

tidak jauh berbeda dengan kandungan nutrien yang berasal dari bahan bakunya. 

Isi rumen sapi mengandung nutrien yang sangat diperlukan untuk kelangsungan 

hidup mikroba rumen seperti bakteri dan protozoa (Koesnoto, 2007). Isi rumen 

memiliki potensi yang cukup besar digunakan sebagai pakan ternak karena 

mengandung serat kasar (SK) yang tinggi dan protein kasar (PK) rendah serta 

terdapat organisme rumen yang berupa sumber vitamin terutama vitamin B. 

Kualitas isi rumen sangat tergantung pada bentuk pakan yang diberikan ternak, 

lama bahan pakan dalam rumen dan keadaan dari ternak itu sendiri  (Susanto dan 

Andajani, 1988). Kandungan nutrien isi rumen sapi segar yaitu BK 13,20%, PK 

10,30%, SK 30,30%, LK 2,60% dan Abu 12,40% sedangkan isi rumen sapi kering 

adalah BK 91,30%, PK 8,70%, SK 28,10%, LK 2,31%, Abu 10,80% (Anonimus, 

2008d). Kandungan isi rumen sapi kering menurut (Natsir dkk, 2002) yaitu BK 

83,7%, Abu 13,25%, PK 10,20%, SK 28,32%, Ca 0,38% dan P 0,55%. Penelitian 

lain (Rachmat, 1985) mendapatkan kandungan SK isi rumen sapi segar yaitu 

32,84%, PK 9,76%, Abu 18,59%, BETN 36,87% serta kalsium (Ca) 0,15% dan 

Pospor (P) 0,60%. Adanya perbedaan komposisi nutrien tersebut kemungkinan 

besar disebabkan oleh jenis pakan hijauan yang diberikan serta umur dari sapi 

yang berbeda. 

Di dalam isi rumen sapi terdapat sepuluh macam asam amino esensial, 

vitamin B komplek dan mineral (Hungate, 1966). Kandungan asam amino dan 

kandungan vitamin B komplek selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

  



Tabel 1. Kandungan asam amino isi rumen berdasarkan %PK                                             
Asam amino                                                  Kandungan (%) 
Arginin                                                                  4,70 
Histidin                                                                 1,18 
Isoleusin                                                                6,50 
Leusin                                                                    4,77 
Lisin                                                                       4,42 
Metionin                                                                1,40 
Fenilalanin                                                             4,15 
Treonin                                                                  3,30 
Triptophan                                                             1,24 
Valin                                                                      4,23 

 
Tabel 2. Kandungan vitamin B komplek dan mineral isi rumen 
Vitamin dan mineral                                                     Kandungan  
Vitamin B12  (%)                                                                0,005 
Vitamin B1   (%)                                                                0,021 
Vitamin B2   (%)                                                                0,011 
Vitamin B6   (%)                                                                0,0028 
Asam Nikotinat    (%)                                                        0,050 
Asam Pantotenat  (%)                                                        0,010 
Asam Folat           (%)                                                        0,0017 
Biotin                    (%)                                                        0,00016 
Fe                          (%)                                                        0,004 
Mg                        (%)                                                         0,320 
K                           (%)                                                         0,670 
Na                         (%)                                                          0,250 
Cu                 (ppm)                                                              28 
Mn                (ppm)                                                              83 
Zn                 (ppm)                                                                6 

 
 

Potensi isi rumen secara kuantitas menunjukkan bahwa limbah ini tersedia 

sangat melimpah, sebagai contoh di RPH Gadang Kodya Malang. Jumlah sapi 

yang di potong di RPH Gadang pada tahun 2007 sebanyak 18 ribu sampai 20 ribu 

ekor per tahun. Rata-rata sapi yang di potong setiap harinya sebanyak 50-55 ekor 

(Anonimus, 2008c). Bila diasumsikan setiap ekor sapi dapat menghasilkan isi 

rumen basah sebesar 31,85 kg/ekor/hari dan isi rumen kering sekitar 4,819 

kg/ekor/hari (Anonimus, 2008a), maka dapat diperkirakan RPH Gadang dapat 

menghasilkan 1,59-1,75 ton limbah isi rumen basah setiap harinya dan 

  



menghasilkan sekitar 240,95-265,04 kg/hari limbah isi rumen kering. Menurut 

Suardana (2003) perkiraan berat isi rumen untuk sapi adalah ±30,5 kg/ekor, 

dengan demikian dapat diperkirakan per hari RPH Gadang dapat menghasilkan 

1,52-1,68 ton limbah isi rumen basah. 

Menjelang pemberian isi rumen pada ternak, sebaiknya isi rumen ini 

diproses terlebih dahulu baik melalui teknologi ensilase, fermentasi, penambahan 

bahan kimia atau hanya dengan proses pengeringan untuk mengurangi jumlah 

mikroba khususnya mikroba pathogen. Limbah isi rumen sapi dapat diberikan 

pada sapi perah produksi tinggi sampai level 60% dari BK ransum. Pakan kaya 

energi seperti molases atau tetes dan biji-bijian perlu dimasukkan sebagai pakan 

penyusun ransum yang berbasis limbah isi rumen untuk menyeimbangkan 

kebutuhan energi (Shah and Muller, 1982).  

Pemanfaatan limbah RPH berupa isi rumen sebagai bahan pakan ternak 

diharapkan dapat mengatasi masalah limbah di RPH yang mengganggu 

kelestarian lingkungan dan dapat meningkatkan pendapatan RPH. Pemanfaatan isi 

rumen juga dapat mengurangi biaya produksi pakan ternak karena menggunakan 

bahan pakan yang murah namun berkualitas yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan produksi ternak dan meningkatkan pendapatan peternak. 

 

2.3. Silase  

Silase merupakan suatu produk olahan dari hasil fermentasi anaerob dari 

hijauan segar yang disimpan dalam silo dengan tujuan untuk mengawetkan bahan 

pakan dan memperkecil kehilangan nutrien (McDonald, 1981). Menurut 

Anonimus (2005), silase adalah hijauan pakan ternak yang disimpan dalam bentuk 

  



segar biasanya berasal dari tanaman sebangsa padi-padian dan rumput-rumputan. 

Pembuatan silase bertujuan mengatasi kekurangan pakan di musim kemarau atau 

ketika penggembalaan ternak tidak mungkin dilakukan. Prinsip utama pembuatan 

silase yaitu dengan menghentikan pernafasan dan penguapan sel-sel tanaman, 

mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui proses fermentasi kedap 

udara, menahan aktivitas enzim dan bakteri pembusuk. Pembuatan silase pada 

temperatur 27-35oC, menghasilkan kualitas yang sangat baik. Hal tersebut dapat 

diketahui secara organoleptik, yaitu mempunyai tekstur segar, berwarna kehijau-

hijauan, tidak berbau, disukai ternak, tidak berjamur, tidak menggumpal. 

Bahan yang baik untuk digunakan sebagai silase mempunyai kadar air 

sekitar 65% sampai 75%. Bahan yang digunakan sebagai silase dengan kandungan 

BK kurang dari 25% akan menyebabkan kehilangan nutrien karena terikut dengan 

kehilangan cairan, sedangkan bahan silase dengan kandungan BK lebih dari 35% 

sulit dalam memapatkan silo, sehingga menyebabkan terjadinya pemunculan 

jamur selama penyimpanan sebagai akibat oksigen yang masuk (Cullison, 1982). 

Kualitas silase adalah mencakup kandungan zat makanan dan tingkat konsumsi 

ternak pada bahan yang disilase. Silase yang baik dapat dilihat dari komposisi 

kimia, tingkat kesukaan ternak untuk mengkonsumsinya dan nilai kecernaannya. 

Kualitas silase biasanya lebih rendah dibandingkan bahan baku segarnya, 

disebabkan oleh adanya proses proteolisis selama ensilase. Penurunan kualitas 

silase semakin parah bila pertumbuhan Clostridium tidak berhasil dihambat yang 

disebabkan oleh pH yang tinggi dan produksi asam laktat yang rendah 

(McDonald, 1981). Kualitas silase yang dihasilkan tergantung dari beberapa 

faktor antara lain umur waktu pemotongan bahan segar, kandungan karbohidrat, 

  



tipe silo yang digunakan, kandungan bahan kering dari bahan segar, situasi dan 

kondisi selama fermentasi. Silase yang dihasilkan tidak mengalami perubahan 

komposisi kimia yang besar karena silase disimpan dalam bentuk segar.  

Proses fermentasi dalam pembuatan silase dibantu oleh mikroorganisme 

dalam kondisi anaerob yang mengubah karbohidrat atau gula tanaman menjadi 

asam laktat oleh Lactobacillus Sp. Bakteri Asam laktat untuk menghasilkan asam 

laktat kondisi pH yang rendah berkisar 3,8-4,2. Silase dapat menekan proses 

aktivitas bakteri pembusuk yang akan menurunkan mutu hijauan sehingga dapat 

disimpan dalam waktu lama. Fermentasi akan berjalan secara baik pada 

temperatur 15-27ºC dan 40-50ºC dan pH 3,9-4,2. Silase tidak dapat diberikan 

pada ternak semua umur, misalnya penggunaan pada ternak sapi baru dapat 

diberikan setelah sapi berumur 6-8 minggu. Pemberian silase pada sapi yang 

sedang laktasi sebaiknya setelah pemerahan sehingga bau kurang sedap tidak 

berpindah pada air susu yang dihasilkan (Susanto dan Andajani, 1988). Silase 

yang baik menurut Church (1991) adalah berbau asam, tidak  berjamur, tidak 

berwarna coklat ataupun hitam, pH 4,20 atau kurang, asam butirat 0,10% atau 

kurang dan N bebas 11% dari total N. Secara organoleptik ciri-ciri silase yang 

baik mempunyai warna seperti bahan asalnya, bau asam, tidak busuk, tidak 

berlendir, tidak berjamur, dan mempunyai tekstur seperti bahan asalnya.  

 

2.3.1. Ensilase 

 Prinsip ensilase menurut McDonald (1981) adalah untuk menciptakan 

kondisi yang  an aerob serta menghambat aktivitas Clostridia. Ensilase terdiri dari 

lima tahap, yaitu : 

  



1. Respirasi sel-sel tanaman yang masih berlanjut setelah hijauan 

dimasukkan ke dalam silo, yaitu penggunaan karbohidrat sederhana yang 

menghasilkan CO2 dan H2O dari bahan silase. Tahap ini menurut 

Parakkasi (1999) merpakan proses aerob yang terjadi selama proses 

ensilase. 

2. Produksi asam asetat dalam jumlah kecil oleh organisme Colliformis 

dimana produksi asam asetat ini merupakan awal dimulainya proses 

fermentasi anaerob dalam ensilase (Parakkasi, 1999). 

3. Mulainya fermentasi asam laktat yang tergantung pada aktivitas organisme 

penghasil asam laktat yaitu Lactobacillus dan streptococcus yang 

didukung oleh adanya gula terlarut (glukosa, fruktosa dan sukrosa) yang 

cukup. 

4. Proses produksi asam laktat mulai menurun setelah mencapai puncaknya. 

Penurunan ini mencapai tingkat asam laktat sebesar 1 sampai 1,5% dari 

bahan segar dan mempertahankan pH kurang dari 4,2. 

5. Serangan mikroorganisme penghasil asam butirat terhadap residu 

karbohidrat. 

Bakteri yang berperan dalam prosese ensilase menurut McDonald (1981) 

adalah  Lactobacillus dan streptococcus lactic yang menghasilkan asam 

laktat. Clostridium tyrobulyricum dan Clostridium saccharobutyricum 

yang menghasilkan asam butirat dan bakteri pembusuk lainnya yang 

menghasilkan gas. Bakteri yang menghasilkan asam butirat harus dicegah 

perkembangannya karena akan merombak protein hijauan yang 

mengakibatkan protein silase menjadi turun. Pada proses tersebut 

  



diusahakan agar bakteri-bakteri pembusuk asam laktat mendapat 

kesempatan untuk tumbuh sebaik-baiknya dan meningkatkan derajat asam 

sehingga dapat menghentikan atau menekan pertumbuhan bakteri yang 

tidak diinginkan. 

 

2.3.2. Kualitas silase   

 Kualitas silase adalah mencakup kandungan nutrien dan tingkat konsumsi 

ternak pada bahan yang disilase. Silase yang baik dapat dilihat dari segi 

kandungan nutrien, tingkat kesukaan ternak untuk mengkonsumsinya dan nilai 

kecernaannya. Kualitas silase biasanya lebih rendah dibandingkan bahan baku 

segarnya, hal ini disebabkan oleh adanya proses proteolisis selama ensilase. 

Penurunan kualitas silase akan semakin parah bila pertumbuhan Clostridium tidak 

berhasil dihambat karena disebabkan oleh adanya kondisi pH  yang tinggi dan 

produksi asam laktat yang rendah (McDonald, 1981). 

Silase yang baik menurut Church (1991) adalah berbau asam, tidak  

berjamur, tidak berwarna coklat ataupun hitam, pH 4,20 atau kurang, asam butirat 

0,10% atau kurang dan N bebas 11% dari total N. Secara organoleptik ciri-ciri 

silase yang baik mempunyai warna seperti bahan asalnya, bau asam, tidak busuk, 

tidak berlendir, tidak berjamur, dan mempunyai tekstur seperti bahan asalnya. 

Menurut Iksan (2004), silase tidak akan pernah lebih baik dari hijauan aslinya 

karena adanya sejumlah nutrien yang hilang selama proses fermentasi yang 

berjalan tidak sempurna. Silase bersifat pencahar yang dapat disebabkan bahan 

aditif seperti molases dengan kandungan kalium tinggi sehingga pemberian silase 

sebaiknya dicampur dengan hijauan kering non-leguminosa yang bersifat 

  



mencegah pengaruh dari sifat pencahar molases. Pada penelitian Moreira, 

Cragnolino and Satter (2006) bahwa silase jagung dapat meningkatkan konsumsi 

dan produksi susu pada sapi perah asalkan pemberiannya dicampur dengan hay 

alfalfa yang berkualitas rendah, selain itu dengan pencampuran dapat mengurangi 

terjadinya acidosis dalam rumen. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas silase antara lain : 

1. Bahan baku 

Bahan baku silase yang berperan dalam menghasilkan silase yang 

berkualitas tinggi sangat ditentukan oleh jenis hijauan, sistem penanaman, 

fase pertumbuhan saat dipotong dan morfologi tanaman. Hijauan yang 

memiliki kadar karbohidrat terlarut yang rendah apabila diensilase maka 

diperlukan penambahan aditif.   

2. Pelayuan 

Sebelum dibuat silase, sebaiknya bahan baku silase dilayukan terlebih 

dahulu. Tujuannya adalah menurunkan kadar air bahan baku silase. Untuk 

memperoleh kualitas silase yang baik, maka kadar bahan kering sebaiknya 

berkisar antara 25% sampai 35% dan apabila kondisinya dibawah 25% 

maka silase yang dihasilkan terlalu asam serta akan kehilangan sejumlah 

besar cairan selama penyimpanan yang mengakibatkan banyak kehilangan 

zat-zat makanan. Apabila kondisi bahan kering selama penyimpanan 

sebagai akibat dari berlebihnya O2 dalam silo akibat sulitnya membuat 

kondisi anaerob dalam silo (Cullison, 1982). 

 

 

  



3. Silo 

Silo merupakan tempat yang kedap udara atau semi kedap udara untuk 

penyimpanan dan pengawetan bahan pakan dengan kandungan air tinggi 

sebagai silase (Cullison, 1982). Pada dasarnya silo yang baik adalah yang 

dapat menekan udara keluar dari silo sebanyak mungkin agar kondisi 

anaerob untuk fermentasi segera tercapai. Silo yang kedap udara dan tidak 

mudah bocor sangat baik untuk pembuatan silase. Untuk mencapai kondisi 

anaerob selama ensilase, maka penutupan ensilase harus dilakukan dengan 

cepat dan bahan silase dipotong terlebih dahulu untuk mempermudah 

pemadatan. 

4. Kandungan protein 

Bahan baku yang mengandung protein tinggi kurang baik sebagai bahan 

silase karena selama ensilase protein akan diubah menjadi berbagai macam 

komponen Non Protein Nitrogen (NPN) sehingga total N yang terdapat 

pada silase berkurang 50% bahkan lebih dan akan berada dalam bentuk 

NPN (Church, 1991). Bahan baku yang mengandung protein tinggi akan 

menghambat penurunan pH dikarenakan sebagai buffer telah terproduksi.  

Kandungan protein bahan baku silase sebaiknya tidak lebih dari 100% dari 

BK-nya (McDonald, 1981). Apabila bahan mengandung protein tinggi 

maka silase kurang baik karena sifat protein sebagai buffer akan 

menghambat penurunan pH selama ensilase dan suasana asam tidak 

tercapai serta bakteri Clostridium akan tumbuh dan protein akan 

mengalami proteolisis oleh bakteri Clostridium menjadi beberapa asam 

amino.  

  



5. Aditif 

Aditif adalah suatu bahan yang ditambahkan biasanya dalam kuantitas 

kecil yang diberikan ke dalam campuran pakan dasar silase untuk memacu 

proses fermentasi. Tujuan penggunan aditif dalam silase adalah untuk 

menjamin agar bakteri asam mendominasi proses fermentasi sehingga 

dihasilkan silase yang baik dan jika bakteri asam laktat berkembang maka 

dapat menekan pertumbuhan Clostridium dan membantu penurunan pH 

(McDonald, 1981).  

 

2.4. Aditif 

Kandungan nutrisi dalam bahan baku silase akan menentukan kualitas 

silase yang dihasilkan, apabila semakin sedikit nutrisi yang hilang maka kualitas 

silase yang dihasilkan akan semakin baik. Penggunaan aditif pada pembuatan 

silase berfungsi sebagai bahan sumber gula terlarut yang memberikan tambahan 

senyawa asam yang dihasilkan dari proses fermentasi dan menekan pertumbuhan 

bakteri dan jamur yang tidak diinginkan (Clostridium) serta membantu 

mempercepat penurunan pH. Aditif adalah suatu bahan yang ditambahkan 

biasanya dalam jumlah sedikit dalam campuran pakan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan ternak. 

 Tujuan penggunaan aditif untuk menjamin agar bakteri asam mendominasi 

proses fermentasi sehingga dihasilkan silase yang baik dan jika bakteri asam laktat 

berkembang maka dapat menekan pertumbuhan Clostridium dan membantu 

penurunan pH (McDonald, 1981). Pada penelitian Isnandar (2001), penurunan 

kandungan nutrien pada silase IRS dengan aditif dedak, molases dan EM4 setelah 

  



ensilase relatif lebih kecil dibanding silase IRS tanpa bahan aditif, hal ini karena 

silase yang menggunakan EM4 mengandung jumlah bakteri lebih tinggi dan pH 4 

dapat dicapai dalam waktu lebih cepat sehingga degradasi nutrien semakin sedikit. 

Zat aditif yaitu bahan sumber karbohidrat yang mudah larut, contohnya onggok, 

gaplek, dan umbi.  

 

2.4.1 Onggok (Manihot utillisima) 

 Onggok merupakan hasil samping dari ubi kayu menjadi tepung tapioka 

yang banyak mengandung karbohidrat. Menurut (Yani, 1997) onggok merupakan 

limbah dari pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka yang banyak terdapat di 

dataran rendah sampai tinggi. Onggok mempunyai potensi cukup besar untuk 

dimanfaatkan sebagai aditif dalam pembuatan silase karena salah satu cara agar 

pH silase cepat tercapai yaitu dengan menambahkan aditif yang kaya akan 

kandungan gula terlarut seperti onggok. Onggok mengandung 85,7%BK, 

1,6%PK, 10,4%SK, 0,4%LK (Siregar 1995). Kandungan karbohidrat onggok 

cukup tinggi mencapai 72,49%-85,99%, sementara kadar airnya 14,09% (Amri, 

2008). Menurut (Tarmudji, 2004) kandungan protein onggok rendah yaitu kurang 

dari 5% dan SK lebih dari 35%.  

 Hasil penelitian Soebarinoto dkk, (1997) menunjukkan bahwa 

penambahan onggok pada silase rumput gajah dan azolla menghasilkan silase 

dengan warna, bau dan tekstur yang lebih baik dibandingkan tanpa penambahan 

onggok. Penambahan onggok cenderung meningkatkan asam laktat, laju 

degaradasi BK dan BO serta meningkatkan jumlah BO yang potensial untuk 

didegradasi. Sementara pada penelitian Hermanto (2000) penambahan onggok 

  



sebesar 24% dari BK pakan pucuk tebu fermentasi memberikan pengaruh  terbaik 

terhadap kualitas nutriennya serta dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaan 

BK pada sapi perah.  

 Menurut Sjofjan (1996) bahwa komponen utama onggok adalah pati dan 

serat kasar. Kandungan karbohidrat onggok sekitar 65% dan serat kasar 8%. 

Onggok mengandung sejumlah besar karbohidrat tetapi rendah protein. 

Rendahnya unsur N juga menghambat pertumbuhan mikroba yang dibutuhkan 

untuk menguraikan substrat tersebut. Bahan silase perlu dicampur dengan bahan-

bahan aditif dengan tujuan mempercepat fermentasi, mencegah jamur dan bakteri 

pembusuk serta meningkatkan kegiatan osmosis sel-sel hijauan.  

 

2.4.2 Molases (Saccharum officinarum) 

Pada pembuatan silase (ensilase), tingginya kandungan karbohidrat akan 

menentukan baik tidaknya kualitas suatu silase. Sumber karbohidrat yang cukup 

baik digunakan dalam proses pembuatan silase salah satunya adalah molases, 

karena pemanfaatan molases ini dapat mengurangi terjadinya proteolisis yang 

sering terjadi dalam ensilase menggunakan bahan dengan kandungan protein kasar 

yang tinggi. 

Menurut (Parakkasi, 1999), molases adalah hasil ikutan pabrik gula tebu 

yang biasanya didapatkan sebanyak 25-50% dari gula tebu yang dihasilkan. 

Molases mengandung sumber energi tinggi, terutama monosakarida dan 

disakarida yang relatif mudah larut. (Susanto dan Andajani, 1988) menambahkan 

bahwa, molases merupakan hasil ikutan pabrik gula (tebu). Bahan ini merupakan 

sumber energi terutama berisikan monosakarida dan disakarida. Karbohidratnya 

  



mudah dicerna oleh ternak, proteinnya rendah. Molases selain sebagai sumber 

energi juga digunakan sebagai penambah rasa, menstimulir aktifitas mikroba 

rumen. Penggunaan pada ternak ruminansia dapat sampai 15%. Kandungan nutrisi 

pada molases yaitu BK 82,5% dengan PK 3,1%.  

Molases sering dimanfaatkan sebagai campuran ransum, aditif silase, 

sumber energi siap pakai serta dapat meningkatkan palatabilitas pakan. Pada 

penelitian Martawidjaja, Setiadi dan Sitorus (1997), penambahan molases 

sebanyak 20% dalam konsentrat dapat meningkatkan konsumsi dan PBB pada 

kambing kacang, molases dapat diberikan sebanyak 15-20% BK dalam ransum 

ternak. Pada penelitian Isnandar (2001) penggunaan molases sebanyak 3% pada 

silase IRS memberikan kualitas yang terbaik terhadap kandungan BK, BO dan PK 

silase IRS, namun tidak memberikan pengaruh terhadap konsumsi ternak. 

 

2.5. Konsumsi Pakan 

 Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup dan 

menentukan produksi (Parakkasi, 1999). Sedangkan menurut Chuzaemi dan Van 

Bruchem (1990), konsumsi pakan merupakan salah satu faktor yang paling 

menentukan efisiensi produksi ternak, jika konversi pakan rendah maka laju 

produksi akan terhambat. Church and Pond (1982) menyatakan bahwa besar 

kecilnya konsumsi pakan tergantung pada BB ternak, individu ternak, tipe dan 

tingkat produksi, palatabilitas dan faktor lingkungan. 

 Menurut Blakely dan Bade (1998), konsumsi pakan ditentukan oleh 

komposisi BO pakan penyusun ransum, semakin banyak jumlah BO yang 

dikonsumsi, maka kebutuhan ternak akan nutrien dapat dipenuhi. Pakan yang 

bermanfaat bagi ternak harus mampu dikonsumsi dan dicerna oleh tubuh serta 

  



bagian pakan yang tidak dapat dikonsumsi dan dicerna akan dipergunakan dan 

dikeluarkan lewat feses. Konsumsi pakan juga dipengaruhi oleh bangsa, BB, 

umur, metabolisme dalam rumen, kondisi lingkungan, kondisi fisik ternak, 

frekuensi pemberian pakan, suplementasi protein dan energi, serta suhu 

lingkungan (Tillman dkk, 1998). 

 Konsumsi BK untuk ruminansia adalah 2-3% dari bobot badan dan 

konsumsi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor badan ternak, macam bahan 

pakan, umur atau kondisi ternak, kadar energi bahan pakan, stress dan jenis 

kelamin (Chuzaemi dan Hartutik, 1989). Menurut (Soebarinoto dkk, 1991) bahwa 

konsumsi BK ruminansia berkisar antara 2-4% dari BB. Sapi yang berkemampuan 

menghasilkan air susu yang tinggi membutuhkan energi yang lebih besar tiap unit 

air susu yang disekresikan dibandingkan dengan sapi yang berproduksi susu 

rendah (Tillman dkk, 1998). 

 Tabel 3. Kebutuhan nutrien untuk hidup pokok sapi perah                            
Bobot badan (kg)      PBB (kg/hr)       konsumsi BK (kg)             PK (%) 
350                             0,5                              8,7                                12,9   
                                   0,6                              8,7                                13,4 
400                             0,6                              9,6                                12,9 
                                   0,7                              9,6                                13,4 
450                             0,7                             10,5                               13,0          

Sumber : NRC (2001). 
                                   0,8                             10,4                               13,5 

 
Pakan merupakan salah satu faktor penting dalam usaha peternakan sapi 

perah, karena pemberian pakan yang kurang cukup kandungan nutrisinya dapat 

berpengaruh terhadap reproduksi maupun produksi susu sapi perah. Menurut 

Parakkasi (1999) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah : 

1. Faktor ternak adalah permintaan fisiologis dari ternak tersebut untuk hidup 

pokok dan produksi sesuai dengan kapasitas saluran pencernaan ternak 

  



tersebut. Faktor hewan tersebut meliputi : a) bobot badan ternak, ternak 

yang lebih besar akan mengkonsumsi pakan dalam jumlah yang lebih 

besar pula. b) jenis kelamin mempengaruhi tingkat konsumsi pada ternak. 

c) umur, semakin banyak umur ternak akan semakin tinggi pula tingkat 

konsumsinya terhadap makanan. d) genetik, ternak dengan bibit dari 

genetik yang unggul akan mengkonsumsi pakan yang berbeda dengan 

bibit dari genetik yang jelek, hal ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis 

pada ternak yang lebih cepat pertumbuhannya. e) tipe, ternak dengan tipe 

pedaging dan tipe perah akan mempunyai tingkat konsumsi pakan yang 

berbeda, tergantung untuk kebutuhan produksinya. 

2. Faktor pakan adalah semakin tinggi nilai nutrisi pakan akan meningkatkan 

nilai cerna dari pakan tersebut sehingga konsumsi pakan akan meningkat. 

3. Faktor lingkungan adalah lingkungan tempat ternak berada, diantaranya : 

a) temperatur, tingkat temperatur yang tinggi akan menurunkan konsumsi   

ternak.  

b) kelembaban, tingkat konsumsi akan menurun bila kelembaban udara 

meningkat.  

c) sinar matahari, sinar matahari yang lebih banyak mengenai bulu ternak 

menyebabkan ternak meningkatkan konsumsinya. d) pengaruh cuaca, pada 

cuaca yang banyak hujan akan mempengaruhi tingkat konsumsi bahan 

kering pada ternak. 

Hasil penelitian Isnandar (2001), penggunaan silase IRS berpengaruh 

sangat nyata terhadap konsumsi BK pada sapi perah PFH, penambahan level 

silase IRS dalam ransum konsentrat diikuti dengan meningkatnya konsumsi BK, 

  



level yang terbaik yaitu 22,5% BK dalam ransum, karena pada level ini 

didapatkan konsumsi BK yang paling tinggi sehingga baik digunakan sebagai 

pengganti konsentrat, begitupula pada penelitian Koesnoto (2007), penggunaan 

IRS berpengaruh sangat nyata terhadap konsumsi BK pada kambing pejantan PE 

dengan level terbaik 70% BK dalam ransum sebagai pengganti rumput raja, 

sementara pada penelitian Ali (2006), penggunaan onggok IRS dalam pakan 

komplit memberikan pengaruh nyata terhadap konsumsi BK pada kambing PE 

dengan level terbaik sebesar 30% dari BK ransum.  

 

2.6. Produksi Susu 

Produksi susu sapi perah tidak konstan yaitu meningkat pada awal laktasi 

sampai mencapai produksi tertinggi kemudian setelah dua bulan laktasi terus 

menurun sampai sapi perah tersebut dikeringkan (Sudono dkk., 2003). Produksi 

susu dari sejak melahirkan akan meningkat dengan cepat sampai puncak produksi 

pada 35-50 hari setelah melahirkan. Sapi dara dapat dikawinkan untuk pertama 

kali pada umur antara 18-20 bulan dengan harapan beranak pertama kali pada 

umur 28-30 bulan (Syarief dan Sumoprastowo, 1985).  

Produksi susu harian akan mengalami penurunan rata-rata 2,5% per 

minggu setelah mencapai puncak produksi. Lama laktasi atau lama diperah yang 

paling ideal adalah 305 hari atau sekitar 10 bulan. Sapi perah yang laktasinya 

lebih singkat atau lebih panjang dari 10 bulan akan berakibat terhadap produksi 

susu yang menurun pada laktasi berikutnya. Produksi susu sapi perah per laktasi 

akan meningkat terus sampai laktasi ke-4 atau pada umur 6 tahun, apabila pada 

  



umur 2 tahun sapi perah tersebut sudah melahirkan (laktasi pertama), setelah 

berumur 8 tahun, produksi susu per laktasi sudah mulai menurun (Siregar, 1995).  

Menurut Anggorodi (1994) bahwa produksi susu sapi perah dipengaruhi 

oleh faktor genetik yaitu bangsa, umur, ukuran tubuh, dan birahi. Selain itu juga 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan diantaranya  pakan, penyakit, frekuensi 

pemerahan dan iklim. Siregar (1995) menambahkan bahwa produksi susu sapi 

perah dipengaruhi oleh berbagai faktor dan yang terpenting adalah umur, 

frekuensi pemerahan per hari dan lama diperah atau masa laktasi. Produksi susu 

sapi perah yang berbeda umur, frekuensi pemerahan, dan lama pemerahan akan 

menunjukkan produksi susu yang berbeda pula.  

Menurut Suherman (2003), bahwa imbangan hijauan dan konsentrat dalam 

ransum yang diberikan mampu mempengaruhi jumlah produksi susu. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa kuantitas produksi susu terbaik dicapai pada 

sapi yang diberi ransum dengan imbangan rumput gajah dan konsentrat 50% : 

50%, sedangkan kombinasi rumput gajah dan konsentrat 70% : 30% mampu 

meningkatkan kadar lemak susu. Pemberian konsentrat pada jumlah banyak akan 

meningkatkan produksi susu karena meningkatnya prekusor pembentukan glukosa 

yaitu asam propionat (C3) yang digunakan dalam pembentukan air susu, namun 

mengurangi jumlah asam asetat (C2) yang berfungsi sebagai prekusor pembentuk 

lemak susu yang berakibat menurunnya lemak susu (Tillman dkk., 1998).  

Produksi susu yang dihasilkan sapi perah dipengaruhi oleh frekuensi  

pemerahan yang dilakukan setiap harinya. Jika sapi diperah 2 kali sehari dengan 

jarak waktu pemerahan sama, akan sedikit sekali perubahan susunan susu tersebut 

(Sudono, dkk., 2003). Pengaturan interval waktu pemerahan yang teratur dan 

  



seimbang akan menghasilkan produksi susu yang lebih baik bila dibandingkan 

dengan pemerahan yang menggunakan interval waktu pemerahan yang terlalu 

panjang ataupun terlalu pendek. Pada interval pemerahan 12 jam dan 12 jam, 

jumlah produksi susu yang dihasilkan pada waktu pagi dan sore akan sama. 

Namun jika jarak pemerahan tidak sama misalnya dengan interval waktu 

pemerahan 7 jam dam 17 jam, jumlah susu yang dihasilkan pada sore hari lebih 

sedikit daripada susu yang dihasilkan pada pagi hari  (Wahyudi, 2005). 

 

2.7. Pertambahan Bobot Badan 

Pertambahan bobot badan ternak dapat diketahui dengan cara menghitung 

selisih antara bobot badan akhir dengan bobot badan awal pada periode tertentu. 

Pengukuran bobot badan sapi perah dilakukan untuk mengetahui BB sapi secara 

tepat dengan melakukan penimbangan terlebih dahulu. Ada dua cara penimbangan 

sapi yaitu dengan menggunakan alat timbang analitik dan estimasi lingkar dada 

menggunakan rumus schrool, akan diperoleh bobot badan ternak (Sugeng, 1996). 

Penimbangan sebaiknya dilakukan setelah sapi dipuasakan terlebih dahulu selama 

12-24 jam agar diperoleh bobot tubuh sapi secara benar (Santosa, 2001).  

Pertambahan bobot badan merupakan salah satu hal yang cukup penting 

untuk diperhatikan karena dapat digunakan untuk mengetahui efisiensi pakan 

yang diberikan (Davies, 1983). Akan tetapi, pertambahan bobot badan pada sapi 

perah laktasi bukan merupakan salah satu hal yang cukup penting untuk 

diperhatikan karena pakan pada sapi perah laktasi digunakan untuk tiga hal pokok 

yaitu untuk kebutuhan hidup pokok, perkembangan janin dan produksi susu. 

Bobot badan sapi perah akan mengalami penurunan pada permulaan laktasi 

  



karena sebagian dari nutrien yang dibutuhkan untuk pembentukan susu diambil 

dari tubuh sapi, saat itu juga sapi laktasi mengalami kesulitan untuk memenuhi 

nutrien yang dibutuhkan sebab nafsu makannya rendah, maka pemberian ransum 

terutama konsentrat harus segera ditingkatkan begitu nafsu makannya membaik 

kembali (Siregar, 1995). Perubahan bobot badan selama masa laktasi tidak tetap, 

pada saat produksi susu tinggi bobot badannya menyusut kemudian berangsur-

angsur naik dan mencapai puncaknya pada bulan laktasi ketujuh lalu turun lagi. 

Perubahan tersebut menimbulkan beberapa masalah : 

1. Pada awal laktasi sapi berada dalam keseimbangan nutrien yang negatif 

yaitu sapi lebih banyak mengeluarkan nutrien kedalam air susu, feses dan 

urin daripada nutrien yang dikonsumsi. Akibatnya bobot badan sapi akan 

turun. 

2. Pada saat produksi susu turun, sulit diatasi dengan pemberian pakan karena 

pada saat itu sebagian pakan digunakan untuk memulihkan kondisi tubuh 

dan untuk pertumbuhann anak. 

3. Menjelang akhir laktasi, jika pemberian pakan tidak ditambah maka bobot 

badan sapi akan menurun (Chuzaemi dan Hartutik, 1989). 

Pertambahan bobot badan terjadi karena pasokan energi dan protein yang 

melebihi kebutuhan hidup pokok atau dikarenakan pemberian pakan atau 

konsumsi melebihi kebutuhan untuk hidup pokok dan produksi susu. Bagi ternak 

yang tidak sedang dalam masa puncak laktasi kelebihan pasokan nutrisi oleh 

ternak digunakan untuk PBB. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman, dkk (1998) 

bahwa apabila ternak diberi pakan dengan kandungan protein dan energi yang 

melebihi  kebutuhan hidup pokok, maka akan digunakan untuk PBB, produksi dan 

  



reproduksi. Menurut Soebarinoto, dkk (1991) bahwa apabila protein yang 

dihasilkan melebihi kebutuhan hidup ternak, maka ternak akan menggunakan 

kelebihan nutrien pakan tersebut untuk pertumbuhan dan produksi (PBB). Ada 

juga kemungkinan PBB yang tinggi pada sapi perah laktasi diakibatkan oleh 

kebuntingan, jadi PBB ini bisa dikarenakan adanya foetus yang mengalami 

pertumbuhan. Menurut Sutardi (1991) bahwa pada bulan terakhir kebuntingan 

foetus akan mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga terjadi PBB. Tingkat 

pemakaian isi rumen didalam ransum pedet jantan FH tidak memberikan 

pengaruh terhadap PBB. Pemberian isi rumen 45% didalam ransum pedet jantan 

FH dapat memberikan PBB relatif lebih tinggi yaitu 0,779 kg (Anonimus, 2008a). 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi PBB antara lain kualitas pakan 

yang diberikan, lingkungan, jenis kelamin dan kepadatan ternak (Sandford dan 

Woodgate, 1979). Sapi dengan bobot badan besar akan dapat menghasilkan susu 

yang lebih banyak (Sarwiyono dkk, 1990). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2007 

di BBPP (Balai Besar Pelatihan Peternakan) Batu untuk percobaan in vivo. 

Analisis kandungan nutrien pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi BBPP Batu, 

Laboratorium Nutrisi Loka Penelitian Sapi Potong Grati dan Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.2 Materi Penelitian 

1. Ternak 

Ternak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sapi perah PFH betina 

periode laktasi sebanyak 16 ekor. Umur 27-51 bulan, laktasi 1-3 dengan rataan 

bobot badan (BB) 395,94±32,67 Kg.  

2. Pakan  

Ransum disusun iso protein dengan kandungan PK 11%. Pakan yang 

diberikan dan bahan pakan campuran isi rumen yang dibuat silase terdiri dari : 

a. Hijauan jerami jagung (Zea mays) umur 3 bulan, diperoleh dari daerah 

Pandaan, Pasuruan 

b. Isi rumen sapi, diperoleh dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kodya 

Malang, Jl. Raya Kol. Sugiyono 176 Kecamatan Gadang, Malang.  

c. Konsentrat yang diberikan merupakan konsentrat hasil pencampuran 

sendiri yang terdiri dari pollard (Triticum aestivum), bungkil kelapa 

  



(Cocos nucifera), bungkil kedelai (Glycine max), bekatul (Oryza sativa), 

mineral dan garam. Kandungan PK konsentrat sebesar 15,64%. Semua 

bahan dipasok dari distributor di daerah Pandaan, Pasuruan. 

d. Onggok (Manihot utillisima) sebagai aditif pembuatan silase isi rumen, 

diperoleh dari limbah pabrik tepung tapioka di daerah Kandangan, Kediri. 

e. Molases (Saccharum officinarum) sebagai aditif pembuatan silase isi 

rumen, diperoleh dari limbah pabrik gula Kebon Agung, Malang 

f. Bakteri Lactobacillus plantarum diperoleh dari Laboratorium PAU   

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

3. Peralatan 

  Peralatan yang digunakan dalam penelitian meliputi : 

a) Kandang individu yang dilengkapi tempat pakan dan minum. 

b) Timbangan ternak yang digunakan untuk mengukur BB ternak 

c) Timbangan gantungan Shelter kapasitas 50,00 kg dengan kepekaan 0,50 

kg untuk menimbang pakan pemberian  

d) Timbangan O’haus kapasitas 2,60 kg dengan kepekaan 0,50 kg yang 

digunakan untuk menimbang sampel pakan (pemberian dan sisa). 

e) Terpal dan karung untuk pembuatan silase 

f) Gelas ukur untuk mengukur produksi susu 

g) Grinder untuk menghaluskan sampel bahan pakan. 

h) Kantong plastik untuk menyimpan sampel. 

i) Mesin chopper untuk memotong pakan hijauan. 

j) Peralatan dan bahan kimia untuk analisis proksimat bahan pakan. 

 

  



3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan kecernaan secara in 

vivo. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) menurut Yitnosumarto (1993) yang terdiri dari 4 perlakuan pakan dan 4 

kelompok ternak sebagai ulangan. Pakan yang diberikan berupa hijauan dan 

konsentrat dengan perbandingan 60%:40% dalam bentuk BK. Perlakuan substitusi 

jerami jagung dengan silase isi rumen dengan tingkat substitusi sebagai berikut : 

R1 = 60% Jerami jagung + 40% Konsentrat. 

R2 = 40% Jerami jagung + 20% Silase isi rumen + 40% Konsentrat. 

R3 = 20% Jerami jagung + 40% Silase isi rumen + 40% Konsentrat. 

R4 = 60% Silase isi rumen + 40% Konsentrat. 

Cara pembuatan silase isi rumen adalah sebagai berikut : 

a) Isi rumen sapi dikeringkan matahari sampai mencapai BK 30%. 

b) Setelah dikeringkan, isi rumen sebanyak 40 kg ditambah 10 kg onggok 

kering (Manihot utillisima), kemudian ditambahkan 2 liter molases 

(Saccharum officinarum). Sebelum dicampurkan, molases ditambah 

bakteri Lactobacillus plantarum sebanyak 5 ml. 

c) Perbandingan isi rumen dengan onggok dalam bentuk segar adalah 77% : 

19% dengan penambahan molases sebanyak 4%. 

d) Dicampur sampai merata, kemudian dimasukkan dalam silo atau kantong 

plastik berupa plastik polyethylene warna hitam kapasitas 50 kg rangkap 

glangsing dipadatkan dan diikat sampai rapat dalam kondisi anaerob.  

e) Diinkubasi selama 21 hari, pembuatan silase dilakukan 2 hari sekali. 

  



Pakan diberikan 3x sehari (pagi jam 07.00, siang jam 11.00 dan sore hari 

jam 15.00), konsentrat diberikan sebelum pemerahan, setelah pemerahan selesai 

diberikan silase IRS dan jerami jagung, air minum diberikan secara ad libitum. 

Pengukuran kecernaan secara in vivo dilakukan dengan menggunakan 

metode koleksi total yang terdiri dari tiga tahap yaitu tahap adaptasi, tahap 

pendahuluan, dan tahap koleksi data yang mengacu pada petunjuk Harris (1970) : 

1. Tahap Adaptasi 

Pada tahap ini ternak diberikan pakan hijauan, konsentrat dan silase isi 

rumen. Pemberian silase isi rumen diberikan sedikit demi sedikit sampai 

ternak mau mengkonsumsinya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk 

membiasakan ternak dengan pakan yang akan dicobakan. Tahap ini 

dilakukan selama dua minggu untuk mengamati konsumsi pakan dan BB 

ternak pada akhir tahap adaptasi untuk pengelompokan ternak pada tahap 

pendahuluan. 

2. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini ternak dikelompokkan menjadi 4 kelompok berdasarkan BB 

ternak pada akhir adaptasi dan diberikan pakan dengan pakan perlakuan (R1, 

R2, R3 dan R4) sesuai dengan hasil pengacakan. Tahap pendahuluan ini 

bertujuan untuk menghilangkan pengaruh pakan sebelumnya dan 

membiasakan ternak dengan pakan perlakuan. Tahap pendahuluan dilakukan 

selama dua minggu dengan mengamati konsumsi pakan dan pada akhir 

tahap pendahuluan dilakukan penimbangan BB ternak untuk mengetahui 

PBB ternak dan BB pada awal tahap koleksi data. 

 

  



3. Tahap Koleksi Data 

Tahap koleksi data dilakukan selama dua minggu. Pada tahap ini ternak 

diberi pakan sesuai perlakuan masing-masing (R1, R2, R3 dan R4). Selama 

tahap ini dilakukan pencatatan terhadap jumlah pakan yang diberikan, sisa 

pakan, serta pengambilan sampel untuk masing-masing komponen tersebut 

pada setiap ternak. Pencatatan jumlah pakan yang diberikan dan sisa pakan 

dilakukan pada awal koleksi data sampai akhir penelitian yaitu selama 2 

bulan. Penimbangan BB sapi dilakukan pada awal koleksi data dan pada 

akhir penelitian ini yaitu selama 2 bulan. Penimbangan dilakukan sebelum 

sapi diberikan pakan pada pagi hari dengan tujuan untuk mengetahui PBB 

ternak. Pengukuran produksi susu dilakukan pada awal koleksi data sampai 

akhir penelitian yaitu selama 2 bulan. 

a. Koleksi sampel pakan pemberian 

Pakan hijauan yang diberikan diambil sampel sebanyak 200 gram jerami 

jagung setiap hari, dipotong-potong lalu ditimbang. Pakan silase isi rumen 

diambil sebanyak 200 gram dan konsentrat sebanyak 200 gram dan setelah 

itu sampel dikeringkan matahari dan dimasukkan kantong kertas, diberi label 

dan tanggal pengambilan sampel. Setelah itu sampel dimasukkan dalam 

oven 60º C selama 24 jam kemudian ditimbang untuk mengetahui BKudara, 

digiling dengan grinder untuk dianalisis kandungan BK, BO dan PK. 

b. Koleksi sisa pakan 

Sisa pakan setiap ternak dari pengamatan 24 jam diambil sampel sebanyak 

200 gram setiap hari, dikeringkan matahari kemudian ditimbang. Sampel 

dimasukkan kantong kertas, diberi label, dan tanggal pengambilan sampel. 

  



Dimasukkan oven 60ºC selama 24 jam lalu ditimbang, selanjutnya digiling 

untuk dianalisis kandungan BK, BO dan PK. 

         Konsumsi pakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Konsumsi BK = (% BK pemberian x ∑ Kg pemberian.) – (% BK sisa x   

∑ Kg sisa ) 

Konsumsi BO = (% BO pemberian x ∑ Kg pemberian x % BK Pemberian) – 

(% BO sisa x ∑ Kg sisa x  % BK sisa) 

Konsumsi PK = (% PK pemberian x ∑ Kg pemberian x % BK pemberian) – 

(% PK sisa x  ∑ Kg sisa x % BK sisa). 

 

3.4 Variabel penelitian yang diamati : 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

a.    Kandungan nutrien pakan pemberian dengan analisis proksimat. 

b. Konsumsi nutrien pakan yang meliputi konsumsi BK, konsumsi BO, dan                  

konsumsi PK. Konsumsi dinyatakan untuk per kg BB metabolik (kg 

BB0,75) per hari. 

c.   Produksi susu  

Pengukuran produksi susu masing-masing ternak dengan menggunakan          

gelas ukur, yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi dan sore hari. 

d.   Pertambahan Bobot Badan  

Pengukuran bobot badan ternak menggunakan timbangan analitik yang 

dilakukan pada awal koleksi data dan pada akhir penelitian. Penimbangan 

BB ternak dilakukan 2 minggu sekali.  

 

  



3.5. Analisis Statistik 

         Analisis data yang digunakan adalah analisis peragam dengan BB 

awal sebagai kovarian yang selanjutnya dilakukan analisis ragam dengan 

perlakuan sebagai varian dan apabila terdapat perbedaan yang nyata ataupun 

sangat nyata diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) 1% dan 5% sesuai petunjuk Yitnosumarto (1993). Model 

linier analisis Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang digunakan adalah : 

 Yij = µ + ßj + δI + εij: 

Yij  :Pengamatan pada period ke-j yang mendapat perlakuan ke-i 

µ    : Nilai tengah 

ßj    : Pengaruh dari perlakuan pada periode waktu ke-j 

δI   : Pengaruh pada perlakuan ke-i 

εij  : Galat percobaan periode ke-j yang mendapat perlakuan ke-i 

 

3.6. Batasan Istilah 

 Jerami Jagung  : Hasil samping dari tanaman jagung yang telah diambil 

bijinya untuk kebutuhan manusia. 

 Isi Rumen Sapi : Bahan pakan yang berada di dalam lambung ternak sapi 

yang dipotong (rumen, retikulum, dan omasum) yang 

belum sepenuhnya tercerna. 

 Silase Isi Rumen Sapi : Isi rumen sapi hasil fermentasi anaerob yang 

dimasukkan dalam silo dengan kadar air 65-70% yang 

bertujuan untuk mengawetkan dan memperkecil 

kehilangan nutrien. 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Kandungan Nutrien Pakan 

  Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jerami jagung, 

silase isi rumen dan konsentrat. Hasil analisis kandungan nutrien bahan pakan 

penyusun ransum yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun ransum 
Kandungan Nutrien Pakan (% BK) Bahan pakan BK BO      PK              SK                Abu 

Jerami Jagung** 25,82 80,28     8,25            26,95            19,72 
Isi rumen** 30,05    75,68     8,70            21,23             24,32 
Silase isi rumen** 28,02 77,82     8,13            19,71             22,18 
Konsentrat* 84,42 76,92    15,64           15,57             23,08 

Keterangan :*) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak         
Universitas   Brawijaya 

**) Hasil analisis di Laboratorium Loka Penelitian Sapi Potong                
Grati Pasuruan dan Laboratorium Nutrisi BBPP Batu 

 
  Tabel 4 menunjukkan bahwa kandungan nutrien jerami jagung yang 

digunakan dalam penelitian ini cukup baik. Menurut Hartadi dkk (1997) bahwa  

jerami jagung mempunyai kandungan BK 28,00%, BO 89,40%, PK 8,20% dan 

SK 29,80%. Berkenaan dengan silase isi rumen sebagai pengganti jerami jagung, 

dapat dilihat bahwa kandungan PK silase IRS hampir sama dengan jerami jagung 

yaitu 8,13% dan 8,25%. Kandungan nutrien isi rumen yaitu BK 30,05%, PK 

8,70%, SK 21,23% sedangkan kandungan nutrien silase IRS yaitu BK 28,02%, 

PK 8,13%, SK 19,71%. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan nutrien isi rumen 

lebih baik apabila dibandingkan dengan silase IRS. Penurunan kandungan nutrien 

tersebut disebabkan karena selama proses ensilase berlangsung, maka akan terjadi 

penurunan kandungan nutrien. Efisiensi sistem pengawetan tidak hanya 

  



didasarkan pada nilai nutrien bahan tetapi juga ditentukan oleh hilangnya nutrien 

yang terjadi. Kandungan nutrisi dalam bahan baku silase akan menentukan 

kualitas silase yang dihasilkan, apabila semakin sedikit nutrisi yang hilang maka 

kualitas silase yang dihasilkan akan semakin baik. Kualitas silase biasanya lebih 

rendah dibandingkan bahan baku segarnya, disebabkan oleh adanya proses 

proteolisis. Penurunan kualitas silase semakin parah bila pertumbuhan 

Clostridium tidak berhasil dihambat yang disebabkan oleh pH yang tinggi dan 

produksi asam laktat yang rendah (McDonald, 1981). 

  Penambahan silase isi rumen dengan aditif onggok, molases, dan bakteri 

Lactobacillus plantarum ini mampu menekan proses proteolisis selama proses 

ensilase berlangsung. Onggok, molases, dan bakteri Lactobacillus plantarum  

merupakan bahan pakan sumber aditif yang banyak mengandung gula-gula 

terlarut sehingga mampu menyediakan sumber Readily Available Carbohydrate 

(RAC) untuk pertumbuhan bakteri asam laktat serta dapat menghambat 

pertumbuhan Clostridium yang menyebabkan penguraian protein menjadi asam-

asam amino dan NH3 sehingga dapat menekan penurunan kandungan PK.   

  Konsentrat merupakan pakan penguat yang berfungsi untuk menutupi 

kekurangan nutrien dari pakan hijauan. Kandungan nutrien konsentrat yang 

disajikan pada Tabel 4 yaitu BK 84,42%, PK 15,64%, SK 15,57%. Konsentrat 

yang digunakan dalam penelitian ini merupakan konsentrat sumber energi karena 

menurut Chuzaemi dan Hartutik (1991) bahwa konsentrat sumber energi 

mengandung PK kurang dari 20% dan SK kurang dari 18%. 

  Hasil analisa perhitungan kandungan nutrien masing-masing perlakuan 

pakan lengkap yang diberikan ternak selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 5. 

  



Tabel 5. Kandungan nutrien pakan perlakuan selama penelitian 
Kandungan Nutrien Pakan (% BK) 

Perlakuan BK BO PK SK 
R1 49,26 78,94 11,21 22,40 
R2 49,70 78,45 11,19 20,86 
R3 50,14 77,95 11,16 19,49 

    R4 50,58 77,46 11,14 18,05 
 

  Tabel 5 menunjukkan bahwa kandungan BK meningkat seiring dengan 

bertambahnya tingkat penggunaan silase IRS. Kandungan BK tertinggi terdapat 

pada penambahan silase IRS 60% (R4) yaitu sebesar 50,58% dan akan semakin 

menurun seiring dengan berkurangnya tingkat penggunaan silase IRS. Kandungan 

BK terendah pada R1 sebagai pakan control 60% hijauan jerami jagung. Hal ini 

disebabkan karena kandungan BK silase IRS lebih besar apabila dibandingkan 

dengan jerami jagung. Kandungan BO, PK, SK menurun seiring dengan 

bertambahnya penggunaan silase IRS, dimana hal ini disebabkan kandungan BO, 

PK, SK silase isi rumen lebih rendah apabila dibandingkan dengan jerami jagung. 

Hal ini juga menunjukkan bahwa pakan perlakuan setelah mengalami proses 

silase akan mengalami penurunan kandungan nutrien (BO, PK, SK). Perbedaan 

kandungan nutrien PK antar perlakuan tidak terlalu berarti karena termasuk dalam 

kisaran PK 11%.  

 

 4.2. Konsumsi Nutrien Pakan 

  Konsumsi merupakan faktor esensial yang merupakan dasar untuk 

menentukan produksi ternak. Konsumsi merupakan aspek yang penting untuk 

mengevaluasi nilai nutrien bahan pakan (Parakkasi, 1999). Rataan konsumsi 

nutrien selama penelitian dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

  



Tabel 6. Rataan konsumsi nutrien ternak yang diberi pakan silase isi rumen. 
Konsumsi (kg/ekor/hari) Perlakuan BK±SD BO±SD PK±SD 

R1 15,98±3,03b 12,59±2,38b 1,81±0,36a

R2 11,32±2,18a   8,83±1,70a 1,30±0,27a

R3 15,46±1,54b 11,99±1,19b 1,73±0,19a

R4 14,37±1,92b 11,08±1,47ab 1,54±0,20a

Keterangan : a-b Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan    
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). 

                     
  Dari Tabel 6 diketahui KBK keempat  pakan perlakuan  R1, R2, R3 dan R4 

berturut-turut adalah  15,98 kg/ekor/hari, 11,32 kg/ekor/hari, 15,46 kg/ekor/hari 

dan 14,37 kg/ekor/hari, sementara menurut NRC (2001), kebutuhan BK sapi 

perah dengan BB 350-450 kg yaitu 8,7-10,5 kg/ekor/hari. Dalam penelitian ini 

rata-rata konsumsi BK telah melebihi kebutuhan. Tingginya konsumsi karena 

pakan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan ternak berdasarkan 

tabel kebutuhan pakan NRC (2001). 

Berdasarkan hasil penelitian, KBK rata-rata yaitu 14,28 kg/ekor/hr atau 

156,43 g/kg BB0,75/hr dengan rata-rata sekitar 3,47% dari BB. Konsumsi BK 

berdasarkan BB dari keempat  pakan perlakuan  R1, R2, R3 dan R4 berturut-turut 

adalah  3,77% dari BB,  2,83% dari BB, 3,78% dari BB dan  3,52% dari BB 

(Lampiran 2). Meskipun KBK pakan perlakuan R2 adalah yang paling kecil 

diantara pakan perlakuan lainnya namun masih memenuhi kebutuhan, hal ini 

sesuai dengan pendapat ∅rskov (1970) dan Parakkasi (1999) bahwa KBK sapi 

perah berkisar antara 2-3% dari BB. Sementara pakan perlakuan R1, R3 dan R4 

dengan KBK lebih dari 3% telah sesuai dengan pendapat Soebarinoto, dkk (1991) 

bahwa KBK ruminansia berkisar antara 2-4% dari BB.  

Adapun rataan konsumsi nutrien pakan perlakuan berdasarkan BB 

metabolik yang digunakan selama penelitian disajikan pada Tabel 7.  

  



 Tabel 7. Rataan konsumsi nutrien ternak yang diberi pakan silase isi rumen 
sebagai pengganti jerami jagung selama penelitian. 

Konsumsi Nutrien (g/kg BB0,75/hr) 
Perlakuan KBK±SD KBO±SD KPK±SD 

R1 171,04±25,28b 134,78±19,87b 19,34±3,00a

R2 126,44±20,91a 98,70±16,38a 14,57±2,60a

R3 170,03±15,94b 131,89±12,32b 19,01±1,93a

                   R4 158,22±13,49b 122,06±10,29ab 17,02±1,34a

Keterangan : a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan   yang tidak nyata (P>0,05). 

                    a-b   Superskrip yang sama pada kolom yang berbeda menunjukkan 
perbedaan   yang nyata (P<0,05). 

 
  Berdasarkan hasil analisis peragam (lampiran 4, 5 dan 6) menunjukkan 

bahwa BB awal ternak memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

KBK, KBO, dan KPK dalam bobot badan metabolik, begitu juga berdasarkan 

analisis ragam pakan perlakuan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) 

terhadap nilai KPK, tetapi memberikan pengaruh nyata (P<0,05) terhadap KBK, 

dan KBO. Dari Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai KBK, KBO, dan KPK dari 

perlakuan R1 sebagai pakan kontrol berupa 60% jerami jagung tanpa penambahan 

silase IRS memiliki kecenderungan konsumsi yang lebih tinggi dibanding pakan 

perlakuan yang lain diikuti R3, R4 dan R2. Hal ini disebabkan karena pada pakan 

perlakuan R1, sapi tidak dapat melakukan seleksi jenis pakan karena yang tersedia 

hanya jerami jagung dan konsentrat. 

  Pada perlakuan (R3) 20% jerami jagung dan 40% silase IRS mempunyai 

konsumsi yang lebih baik dibandingkan R2 dan R4. Hal ini disebabkan pakan 

perlakuan R3 kemungkinan merupakan pakan yang mempunyai palatabilitas tinggi 

dan mudah dikonsumsi oleh ternak. Bau dari silase IRS sedikit asam, tetapi 

kurang sempurna karena masih tercium bau busuk khas dari silase IRS.   

Disamping itu,dengan proporsi 20% jerami jagung dan 40% silase IRS merupakan 

proporsi optimal bagi ternak untuk mengkonsumsi sehingga komposisi pakan 

  



perlakuan R3 lebih baik dan disukai oleh ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Tillman, dkk (1998) bahwa konsumsi pakan ternak ruminansia dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya palatabilitas pakan. Palatabilitas pakan umumnya 

berasosiasi dengan kecernaan suatu pakan dimana palatabilitas pakan ditentukan 

oleh rasa, bau dan warna bahan pakan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Ali (2006) bahwa pakan komplit IRS dan onggok cenderung menurunkan 

konsumsi pakan pada kambing PE, hal ini disebabkan pengaruh seleksi yang 

menunjukkan palatabilitas suatu bahan pakan. Menurut Church and Pond (1982) 

bahwa besar kecilnya konsumsi pakan tergantung pada palatabilitas pakan, bobot 

badan ternak, individu ternak, tipe dan tingkat produksi. 

 

4.3. Produksi Susu 

 Nilai rataan produksi susu ternak selama penelitian disajikan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rataan produksi susu ternak yang diberi pakan silase isi rumen sebagai 
pengganti jerami jagung selama penelitian. 

Produksi susu (lt/ekor/hr) 
Perlakuan  

R1 9,02±1,01a

R2 7,56±2,50a

                   R3 9,23±1,08a

    R4 10,00±0,74a

Keterangan : a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan  
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05) 

 
 Berdasarkan hasil analisis peragam (lampiran 7) menunjukkan bahwa BB 

awal ternak memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap produksi 

susu, begitu juga berdasarkan analisis ragam pakan perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap produksi susu. Tabel 8 menunjukkan 

bahwa pakan perlakuan R4 memberikan produksi susu yang paling tinggi apabila 

dibandingkan dengan pakan perlakuan R2, R3. Hal ini disebabkan adanya protein 

  



dari isi rumen yang memiliki kandungan asam amino essensial serta isi rumen 

banyak mengandung mikroba rumen seperti bakteri dan protozoa. Selain itu, isi 

rumen juga kaya akan mineral, vitamin khususnya vitamin B komplek dan 

vitamin K hasil sintesis mikroba didalam rumen sehingga dapat dimungkinkan 

produksi susu bertambah. Nutrien yang dibutuhkan sapi perah laktasi antara lain 

energi, protein, vitamin dan mineral. Semakin tinggi produksi susu maka semakin 

banyak pula BK yang dibutuhkan. 

 Berdasarkan lampiran 7 terdapat adanya respon individu ternak terhadap 

pakan perlakuan terhadap produksi susu (lt/hari). Perbedaan respon ini dapat 

disebabkan oleh faktor ternak itu sendiri (genetik), status kesehatan ternak pada 

saat penelitian atau mungkin karena pengaruh pakan perlakuan. Anggorodi (1994) 

menyatakan bahwa produksi susu sapi perah dipengaruhi oleh faktor genetik yang 

meliputi, bangsa, umur, ukuran tubuh, birahi, dan dipengaruhi faktor lingkungan 

diantaranya pakan, penyakit, frekuensi pemerahan dan iklim. 

 

4.4. Pertambahan Bobot Badan  

 Pertambahan bobot badan ternak dapat diketahui dengan cara menghitung 

selisih antara bobot badan akhir dengan bobot badan awal pada periode tertentu. 

Nilai rataan PBB selama penelitian disajikan pada Tabel 9.  

Tabel 9. Rataan PBB ternak yang diberi pakan silase isi rumen selama penelitian. 

PBB (kg/ekor/hr) 
Perlakuan  

R1 0,43±0,58a

R2 0,33±0,59a

R3 0,44±0,55a

    R4 0,60±0,19a

Keterangan : a Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan 
perbedaan yang tidak nyata (P>0,05). 

  



 Berdasarkan hasil analisis peragam (lampiran 8) menunjukkan bahwa BB 

awal ternak memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap PBB, 

begitu juga berdasarkan analisis ragam menunjukkan bahwa substitusi silase isi 

rumen dalam hijauan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>0,05) terhadap 

PBB. Tabel 9 menunjukkan bahwa pakan perlakuan R4 memberikan PBB yang 

paling tinggi apabila dibandingkan dengan pakan perlakuan R2, R3. Hal ini 

dikarenakan kandungan SK dari pakan semakin menurun dengan bertambahnya 

penggunaan silase IRS. Jerami jagung memiliki SK 26,95% lebih tinggi daripada 

SK silase isi rumen yaitu 19,71%. Tillman dkk (1998) menyatakan bahwa SK dari 

suatu bahan pakan merupakan komponen kimia yang besar pengaruhnya terhadap 

kecernaan. Proses pencernaan bahan dengan SK tinggi akan semakin lama dan 

membutuhkan nilai energi tinggi sehingga produktifitasnya akan semakin rendah. 

Dengan tingginya kandungan SK menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan 

nutrien dan rendahnya aktifitas mikroba. Sebaliknya, dengan SK rendah proses 

pencernaan bahan akan semakin cepat dan nilai energi yang dibutuhkan relatif 

rendah sehingga menyebabkan produktifitas dapat meningkat. Selain itu, karena 

isi rumen banyak mengandung mikroba rumen seperti bakteri dan protozoa serta 

isi rumen juga kaya akan mineral, vitamin khususnya vitamin B komplek dan 

vitamin K yang merupakan hasil sintesis mikroba didalam rumen sehingga dapat 

dimungkinkan PBB bisa meningkat.  

 Pertambahan bobot badan pada sapi perah laktasi bukan merupakan salah 

satu hal yang cukup penting untuk diperhatikan karena pakan pada sapi perah 

laktasi digunakan untuk tiga hal pokok yaitu untuk kebutuhan hidup pokok, 

perkembangan janin dan produksi susu. Perubahan bobot badan selama laktasi 

  



tidak tetap. Pada saat produksi susu tinggi bobot badannya menyusut kemudian 

berangsur-angsur naik dan mencapai puncaknya pada bulan laktasi ketujuh lalu 

turun lagi. Pertambahan bobot badan terjadi karena pemberian pakan atau 

konsumsi melebihi kebutuhan untuk hidup pokok dan produksi susu. Bagi ternak 

yang tidak sedang dalam masa puncak laktasi kelebihan pasokan nutrisi oleh 

ternak digunakan untuk PBB. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman dkk (1998) 

yang menyatakan bahwa apabila ternak diberi pakan dengan kandungan protein 

dan energi yang melebihi kebutuhan hidup pokok maka akan digunakan untuk 

PBB, produksi dan reproduksi. 

 Menurut Soebarinoto dkk (1991) bahwa apabila protein yang dihasilkan 

melebihi kebutuhan hidup ternak, maka ternak akan menggunakan kelebihan 

nutrien pakan tersebut untuk pertumbuhan dan produksi (PBB). Ada juga 

kemungkinan PBB yang tinggi pada sapi perah laktasi diakibatkan oleh 

kebuntingan, jadi PBB ini bisa dikarenakan adanya foetus yang mengalami 

pertumbuhan. Menurut Sutardi (1991) bahwa pada bulan terakhir kebuntingan 

foetus akan mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga terjadi PBB. Beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi PBB antara lain kualitas pakan yang diberikan, 

lingkungan, jenis kelamin dan kepadatan ternak (Sandford dan Woodgate, 1979). 

Sapi dengan bobot badan besar akan dapat menghasilkan susu yang lebih banyak 

(Sarwiyono dkk, 1990). Tingkat pemakaian isi rumen didalam ransum pedet 

jantan FH tidak memberikan pengaruh terhadap PBB. Pemberian isi rumen 45% 

didalam ransum pedet jantan FH dapat memberikan PBB relatif lebih tinggi yaitu 

0,779 kg (Anonimus, 2008a). 

 
 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penggunaan silase isi rumen (R2, R3, R4) menghasilkan konsumsi nutrien 

(KBK, KBO dan KPK) yang lebih rendah daripada R1. Nilai rataan 

KBK, KBO dan KPK tertinggi terdapat pada pakan R1 sebesar 171,04 

g/kg BB0,75/hr, 134,78 g/kg BB0,75/hr, 19,33 g/kg BB0,75/hr dan terendah 

pada R2 sebesar 126,44 g/kg BB0,75/hr, 98,70 g/kg BB0,75/hr, 14,57 g/kg 

BB0,75/hr. 

2. Penggunaan silase isi rumen dalam pakan perlakuan (R4) memberikan 

produksi susu yang paling tinggi yaitu 10,00 lt/ekor/hr, sedangkan 

produksi susu pada R1 9,02 lt/ekor/hr, R2 7,56 lt/ekor/hr, R3 9,23 

lt/ekor/hr. Produksi susu terendah terdapat pada R2. 

3. Penggunaan silase isi rumen dalam pakan perlakuan (R4) mampu 

menghasilkan PBB yang paling tinggi dengan nilai PBB 0,60 kg/ekor/hr 

dan PBB terendah terdapat pada pakan R2 sebesar 0,33 kg/ekor/hr. 

 

5.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah penggunaan silase isi 

rumen dapat digunakan sebagai pengganti jerami jagung dalam ransum sapi perah 

PFH. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data bobot badan selama penelitian 

Perlakuan Kel. 
No. 
Sapi 

                
Bobot     Badan     

      
Awal 
(kg) 

Akhir 
(kg) 

Rataan 
(kg) 

BB0,75 

(kg) 
PBB 
(g/hr) 

R1 I 560 395 440 417,5 92,36 750    
 II 564 375 410 392,5 88,18 580 
 III 538 390 440 415 91,95 830 
 IV 561 475 450 462,5 99,73 -420 
Rata-rata   408,75 435 421,88 93,05 435 
R2 I 501 335 355 345 80,05 330 
 II 554 390 360 375 85,22 -500 
 III 559 400 440 420 92,78 670 
 IV 555 435 485 460 99,33 830 
Rata-rata   390 410 400 89,34 332,5 
R3 I 557 375 430 402,5 89,86 920 
 II 546 375 375 375 85,22 0 
 III 543 415 410 412,5 91,53 -80 
 IV 563 420 475 447,5 97,30 920 
Rata-rata   396,25 422,50 409,37 90,98 440 
R4 I 556 365 385 375 85,22 330 
 II 545 380 420 400 89,44 670 
 III 558 385 430 407,5 90,70 750 
 IV 537 425 465 445 96,89 670 
Rata-rata     388,75 425 406,87 90,56 605 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 2. Konsumsi BK pakan selama penelitian 

Perlakuan Kel. 
No. 
Sapi                      Konsumsi Nutrien BK 

       
   (kg/ekor/hr) (%BB) (g/kg BB0,75/hr) 
R1 I 560 13,34 3,19 144,47 
 II 564 13,68 3,48 155,09 
 III 538 17,21 4,15 187,15 
 IV 561 19,69 4,26 197,45 
Rata-rata   15,98 3,77 171,04 
R2 I 501 8,20 2,38 102,49 
 II 554 13,08 3,49 153,51 
 III 559 11,52 2,74 124,16 
 IV 555 12,48 2,71 125,61 
Rata-rata   11,32 2,83 126,44 
R3 I 557 16,39 4,07 182,41 
 II 546 13,48 3,59 158,17 
 III 543 16,94 4,11 185,07 
 IV 563 15,03 3,36 154,46 
Rata-rata   15,46 3,78 170,03 
R4 I 556 11,92 3,18 139,88 
 II 545 14,70 3,67 164,31 
 III 558 14,27 3,50 157,36 
 IV 537 16,60 3,73 171,34 
Rata-rata     14,37 3,52 158,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 3. Konsumsi BO dan PK pakan selama penelitian 

Perlakuan Kel. 
No. 
Sapi                 Konsumsi Nutrien 

        BO                     PK 

   (kg/ekr/hr) (g/kgBB0,75/hr) (kg/ekr/hr) 
          
(g/kgBB0,75/hr) 

R1 I 560 10,51 113,80 1,51 16,40 
 II 564 10,79 122,32 1,52 17,25 
 III 538 13,57 147,59 1,93 20,97 
 IV 561 15,50 155,40 2,27 22,72 
Rata-rata   12,59 134,78 1,81 19,33 
R2 I 501 6,39 79,85 0,92 11,52 
 II 554 10,21 119,82 1,52 17,87 
 III 559 9,00 97,05 1,33 14,30 
 IV 555 9,74 98,07 1,45 14,57 
Rata-rata   8,83 98,70 1,30 14,57 
R3 I 557 12,72 141,59 1,84 20,46 
 II 546 10,47 122,93 1,49 17,47 
 III 543 13,12 143,37 1,91 20,89 
 IV 563 11,64 119,66 1,67 17,21 
Rata-rata   11,99 131,89 1,73 19,01 
R4 I 556 9,21 108,13 1,29 15,14 
 II 545 11,35 126,89 1,56 17,48 
 III 558 10,99 121,19 1,56 17,17 
 IV 537 12,79 132,04 1,77 18,29 
Rata-rata     11,08 122,06 1,54  17,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 4. Analisis peragam BB awal (X, kg) dan KBK (Y, g/kg BB0,75/hari). 

Analisis peragam antara BB (X, kg) dengan KBK (Y, (g/Kg BB0,75/hari)    
Kelompok 

I II   III IV Total Perlakuan 
X Y X Y X Y X Y X Y 

R1 395,00 144,47 375,00 155,09 390,00 187,16 475,00 197,45 1635 684,17 
                  

R2 335,00 102,49 390,00 153,51 400,00 124,16 435,00 125,61 1560 505,77 
                  

R3 375,00 182,41 375,00 158,17 415,00 185,07 420,00 154,46 1585 680,11 
               

R4 365,00 139,88 380,00 164,31 385,00 157,36 425,00 171,34 1555 632,89 
Total 1470,00 569,26 1520,00 631,08 1590,00 653,74 1755 648,86 6335 2502,94 

 

    XX YY XY 
FK         2508264,06 391545,20 991008,96 
JK total         16010,94 9741,48 5796,49 
JK kelompok         11592,19 1134,38 2554,49 
JK perlakuan           1004,69 5203,61 1426,56 
JK galat            3414,06 3403,48 1815,44 
    
Tabel sidik peragam        

JK SK db XX XY YY KT Fhit F 0,05 F 0,01 

Kelompok 3 11592,19 2554,49 1134,38         
Perlakuan 3 1004,69 1426,56 5203,61     
Galat 9 3414,06 1815,44 3403,48      
Regresi 1   965,36   965,36 3,17 5,32 11,26 
Galat 
disesuaikan 8   2438,12   304,77       

Fhit<F0,05 
Kesimpulan : Bobot badan sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (p>0,05) terhadap  

konsumsi BK (g/kg BB0,75/hr). 
 
Analisis ragam KBK (g/Kg BB0,75/hari)   

KELOMPOK 
PERLAKUAN I II III IV TOTAL RATAAN   ST DV 

R1 144,47 155,09 187,16 197,45 684,17 171,04          25,28 
       

R2 102,49 153,51 124,16 125,61 505,77 126,44           20,91 
       

R3 182,41 158,17 185,07 154,46 680,11 170,03           15,94 
       

R4 139,88 164,31 157,36 171,34 632,89 158,22           13,49 
TOTAL 569,26 631,08 653,74 648,86 2502,94   

 

FK                  = 391545,20  
JK Total         =    9741,48 
JK Perlakuan  =    5203,61 
JK Kelompok =    1134,38 
JK Galat         =    3403,48 

 

 

  



Tabel sidik ragam       
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  

perlakuan 3 5203,61 1734,54 4,58 3.86 6.99  
kelompok 3 1134,38 378,13    1 3.86 6.99  
galat  9 3403,48 378,16     
total 15            
F hitung >F 0,05      
Kesimpulan : Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang nyata (P<F 0,05) terhadap  KBK 

(gr/kg BB0,75/hari). 
 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

KT Galat         = 378, 16 

SE                    =  13,75 

t0,05/2 (db=9) =    2,26 

BNT 5%          =  13,75 x 2,26 

  =  31,10 

Perlakuan     Rataan    Notasi 

R2                126,44      a 

R4                158,22      b 

R3                170,03      b 

R1                171,04     b 

Kesimpulan = Pakan perlakuan R1 memberikan pengaruh yang paling tinggi  
terhadap konsumsi BK.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 5. Analisis peragam BB awal (X, kg) dan KBO (Y, g/kg BB0,75/hari). 

Analisis peragam antara BB (X, kg) dengan KBO (Y, (g/Kg BB0,75/hari)    
Kelompok 

I II   III IV Total Perlakuan 
X Y X Y X Y X Y X Y 

R1 395,00 113,80 375,00 122,32 390,00 147,59 475,00 155,40 1635 539,12 
                  

R2 335,00 79,85 390,00 119,82 400,00 97,05 435,00 98,07 1560 394,79 
                  

R3 375,00 141,59 375,00 122,93 415,00 143,37 420,00 119,66 1585 527,55 
               

R4 365,00 108,13 380,00 126,89 385,00 121,19 425,00 132,04 1555 488,24 
Total 1470,00 443,37 1520,00 491,96 1590,00 509,20 1755,00 505,18 6335 1949,70 

 

    XX YY XY 
FK         2508264,06 237584,06 771960,85 
JK total         16010,94 5978,57 4609,09 
JK kelompok         11592,19 687,73 1974,68 
JK perlakuan           1004,69 3215,94 1218,97 
JK galat            3414,06 2074,91 1415,44 
    
Tabel sidik peragam        

JK SK db XX XY YY KT Fhit F 0,05 F 0,01 

Kelompok 3 11592,19 1974,68 687,73         
Perlakuan 3 1004,69 1218,97 3215,94     
Galat 9 3414,06 1415,44 2074,91      
Regresi 1   586,83   586,83 3,15 5,32 11,26 
Galat 
disesuaikan 8   1488,07   186,09       

Fhit<F0,05 
Kesimpulan : Bobot badan sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (p>0,05) terhadap  

konsumsi BO (g/kg BB0,75/hr). 
 
Analisis ragam KBO (g/Kg BB0,75/hari)   

KELOMPOK 
PERLAKUAN I II III IV TOTAL RATAAN  ST DV 

R1 113,80 122,32 147,59 155,40 539,12 134,78          19,87 
       

R2 79,85 119,82 97,05 98,07 394,79 98,70            16,38 
       

R3 141,59 122,93 143,37 119,66 527,55 131,89          12,32 
       

R4 108,13 126,89 121,19 132,04 488,24 122,06          10,29 
TOTAL 443,37 491,96 509,20 505,18 1949,70   

 

FK                  = 237584,06  
JK Total         =     5978,57 
JK Perlakuan  =     3215,94 
JK Kelompok =       687,73 
JK Galat         =     2074,91 

 

 

  



Tabel sidik ragam       
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  

perlakuan 3 3215,94 1071,98 4,65 3,86 6,99  
kelompok 3 687,73 229,24    0,99 3,86 6,99  
galat  9 2074,91 230,54     
total 15            
F hit>F 0,05      
Kesimpulan : Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang nyata (P<F 0,05) terhadap  KBO 

(gr/kg BB0,75/hari). 
 

Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) 

KT Galat         =   230,54 

SE                    =  10,74 

t0,05/2 (db=9) =    2,26 

BNT 5%          =  10,74 x 2,26 

  =  24,27 

Perlakuan     Rataan    Notasi 

R2                  98,70      a 

R4                122,06      ab 

R3                131,89      b 

R1                134,78      b 

Kesimpulan = Pakan perlakuan R1 memberikan pengaruh yang paling tinggi 
terhadap konsumsi BO.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 6. Analisis peragam BB awal (X, kg) dan KPK (Y, g/kg BB0,75/hari). 

Analisis peragam antara BB (X, kg) dengan KPK (Y, (g/Kg BB0,75/hari)    
Kelompok 

I II   III IV Total Perlakuan 
X Y X Y X Y X Y X Y 

R1 395,00 16,40 375,00 17,25 390,00 20,97 475,00 22,72 1635 77,34 
           

R2 335,00 11,52 390,00 17,87 400,00 14,30 435,00 14,57 1560 58,27 
           

R3 375,00 20,46 375,00 17,47 415,00 20,89 420,00 17,21 1585 76,03 
           

R4 365,00 15,14 380,00 17,48 385,00 17,17 425,00 18,29 1555 68,09 
Total 1470,00 63,53 1520,00 70,09 1590,00 73,33 1755,00 72,79 6335 279,73 

 

    XX YY XY 
FK         2508264,06 4890,64 110756,55 
JK total         16010,94 121,81 728,73 
JK kelompok         11592,19 15,20 307,48 
JK perlakuan           1004,69 57,88 179,34 
JK galat            3414,06 48,73 241,91 
    
Tabel sidik peragam        

JK SK db XX XY YY KT Fhit F 0,05 F 0,01 

Kelompok 3 11592,19 307,48 15,20         
Perlakuan 3 1004,69 179,34 57,88     
Galat 9 3414,06 241,91 48,73      
Regresi 1   17,14   17,14 4,34 5,32 11,26 
Galat 
disesuaikan 8   31,59   3,95       

Fhit<F0,05 
Kesimpulan : Bobot badan sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (p>0,05) terhadap  

konsumsi PK (g/kg BB0,75/hr). 
 
Analisis ragam KPK (g/Kg BB0,75/hari)   

KELOMPOK 
PERLAKUAN I II III IV TOTAL RATAAN  ST DV 

R1 16,40 17,25 20,97 22,72 77,34 19,33            3,00 
       

R2 11,52 17,87 14,30 14,57 58,27 14,57             2,60 
       

R3 20,46 17,47 20,89 17,21 76,03 19,01             1,93 
       

R4 15,14 17,48 17,17 18,29 68,09 17,02             1,34 
TOTAL 63,53 70,09 73,33 72,79 279,73   

 

FK                  = 4890,64  
JK Total         =   121,81 
JK Perlakuan  =    57,88 
JK Kelompok =    15,20 
JK Galat         =    48,73 

 

 

  



Tabel sidik ragam       
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  

perlakuan 3 57,88 19,29 3,56 3,86 6,99  
kelompok 3 15,20 5,07 0,94 3,86 6,99  
galat  9 48,73 5,41     
total 15            
F hit<F 0,05      
Kesimpulan : Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>F 0,05) terhadap  

KPK (gr/kg BB0,75/hari). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 7. Analisis peragam BBawal (X,kg) dan Produksi susu (Y, lt/ekor/hari). 
 
Analisis peragam antara BB (X, kg) dengan Produksi susu (Y, (lt/ekor/hari)    

Kelompok 
I II   III IV Total Perlakuan 

X Y X Y X Y X Y X Y 
R1 395,00 8,45 375,00 8,23 390,00 8,96 475,00 10,46 1635 36,09 

           
R2 335,00 5,09 390,00 6,81 400,00 7,30 435,00 11,02 1560 30,23 

           
R3 375,00 8,37 375,00 10,14 415,00 10,18 420,00 8,20 1585 36,90 

           
R4 365,00 9,72 380,00 9,40 385,00 9,81 425,00 11,08 1555 40,01 

Total 1470,00 31,62 1520,00 34,59 1590,00 36,25 1755,00 40,77 6335 143,23 

 

    XX YY XY 
FK         2508264,06 1282,15 56709,59  
JK total         16010,94 39,44      471,49 
JK kelompok         11592,19 10,95       351,43 
JK perlakuan           1004,69 12,51           6,96 
JK galat            3414,06 15,98         113,09 
    
Tabel sidik peragam        

JK SK db XX XY YY KT Fhit F 0,05 F 0,01 

Kelompok 3 11592,19 351,43 10,95         
Perlakuan 3 1004,69 6,96 12,51     
Galat 9 3414,06 113,09 15,98      
Regresi 1   3,75   3,75 2,45 5,32 11,26 
Galat 
disesuaikan 8   12,24   1,53       

Fhit<F0,05 
Kesimpulan : Bobot badan sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (p>0,05) terhadap  

produksi susu (lt/ekor/hr). 
 
Analisis ragam produksi susu (lt/ekor/hari)   

KELOMPOK 
PERLAKUAN I II III IV TOTAL RATAAN  ST DV 

R1 8,45 8,23 8,96 10,46 36,09    9,02           1,01 
       

R2 5,09 6,81 7,30 11,02 30,23    7,56           2,50 
       

R3 8,37 10,14 10,18 8,20 36,90    9,23            1,08 
       

R4 9,72 9,40 9,81 11,08 40,01   10,00           0,74 
TOTAL 31,62 34,59 36,25 40,77 143,23   

 

FK                  = 1282,15  
JK Total         =     39,44 
JK Perlakuan  =     12,51 
JK Kelompok =     10,95 
JK Galat         =     15,98 

 

 

  



Tabel sidik ragam       
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  

perlakuan 3 12,51 4,17 2,35 3,86 6,99  
kelompok 3 10,95 3,65 2,05 3,86 6,99  
galat  9 15,98 1,78     
total 15            
F hit<F 0,05      
Kesimpulan : Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>F 0,05) terhadap  

produksi susu (lt/ekor/hari). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lampiran 8. Analisis peragam BBawal (X, kg) dan PBB (Y, g/ekor/hari). 
 
Analisis peragam antara BB (X, kg) dengan PBB (Y, (g/ekor/hari)    

Kelompok 
I II   III IV Total Perlakuan 

X Y X Y X Y X Y X Y 
R1 395,00 750 375,00 580 390,00 830 475,00 -420 1635 1740 

           
R2 335,00 330 390,00 -500 400,00 670 435,00 830 1560 1330 

           
R3 375,00 920 375,00 0 415,00 -80 420,00 920 1585 1760 

           
R4 365,00 330 380,00 670 385,00 750 425,00 670 1555 2420 

Total 1470,00 2330 1520,00 750 1590,00 2170 1755,00 2000 6335 7250 

 

    XX YY XY 
FK         2508264,06 3285156,3 2870546,9  
JK total         16010,94 3244143,8 -41246,88 
JK kelompok         11592,19 389918,75 10803,12 
JK perlakuan           1004,69 152468,75  -2446,87 
JK galat            3414,06 2701756,3   -49603,13 
    

 Tabel sidik peragam 
JK SK db XX XY YY KT Fhit 

F 
0,05 

F 
0,01 

Kelompok 3 11592,19 10803,12 389918,75         
Perlakuan 3 1004,69  -2446,87 152468,75     
Galat 9 3414,06  -49603,13 2701756,3      
Regresi 1   720686,87   720686,87 2,91 5,32 11,26 
Galat 
disesuaikan 8   1981069,4   247633,67       

Fhit<F0,05 
Kesimpulan : Bobot badan sapi memberikan pengaruh yang tidak nyata (p>0,05) terhadap  PBB 

(g/ekor/hr). 
 
Analisis ragam PBB (g/ekor/hari)   

KELOMPOK 
PERLAKUAN I II III IV TOTAL RATAAN  ST DV 

R1 750 580 830 -420 1740      435          579 
       

R2 330 -500 670 830 1330      332,5       592 
       

R3 920 0 -80 920 1760       440         555 
       

R4 330 670 750 670 2420       605         187 
TOTAL 2330 750 2170 2000 7250   

 

FK = 3285156,3  
JK Total = 3244143,8 
JK Perlakuan = 152468,75 
JK Kelompok = 389918,75 
JK Galat = 2701756,3 

 

 

  



Tabel sidik ragam       
SK db JK KT F hit F 0.05 F 0.01  

perlakuan 3 152468,75 50822,92 0,17 3,86 6,99  
kelompok 3 389918,75 129972,92 0,43 3,86 6,99  
galat  9 2701756,3 300195,14     
total 15            
F hit<F 0,05      
Kesimpulan : Perlakuan pakan memberikan pengaruh yang tidak nyata (P>F 0,05) terhadap PBB 

(g/ekor/hari). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Lampiran 9. Penetapan kadar bahan kering atau BK (AOAC, 1980) 

Prinsip : 

Dengan pemanasan pada suhu 105°C, air yang terkandung dalam suatu 

bahan pakan akan menguap seluruhnya. Bahan yang tertinggal setelah penguapan 

air disebut bahan kering. 

Alat-alat : 

1. Cawan porselin 

2. Oven 105oC 

3. Eksikator 

4. Penjepit 

5. Timbangan 

Cara kerja : 

1. Cawan porselin dimasukkan kedalam oven 105oC selama 1 jam 

2. Cawan diambil, dimasukkan eksikator(dengan tang penjepit) selama 1 jam 

3. Cawan porselin ditimbang dengan teliti (A g) 

4. Sampel 3-5 gram dimasukkan cawan, ditimbang kembali (B g), kemudian 

cawan yang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven 105oC sampai 

beratnya konstan. 

5. Cawan diambil dengan tang penjepit dan dimasukkan ke dalam eksikator 

selama 1 jam, kemudian ditimbang beratnya (C g) 

Perhitungan : 

Kadar BK  = 
AB
AC

−
− x 100% 

Keterangan : 
 A = Berat cawan porselin (g) 
 B  = Berat cawan porselin + sampel (g) sebelum di oven  
 C  = Berat cawan porselin + sampel setelah di oven 105oC 

  



Lampiran 10. Penetapan kadar bahan organik atau BO (AOAC, 1980) 

Prinsip : 

 Dengan pemanasan pada suhu 550-600°C semua bahan organik akan 

terbakar. Bahan anorganik yang tidak terbakar disebut abu. 

Alat-alat : 

1. Cawan porselin  

2. Tanur 550-600oC 

3. Eksikator 

4. Penjepit 

5. Timbangan analitis 

Cara kerja : 

1. Cawan porselin dan sampel dari BK oven dimasukkan ke dalam tanur 

sampai berwarna putih (C g) 

2. Cawan porselin diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator dan 

didiamkan selama 1 jam, kemudian ditimbang (D g). 

 

Perhitungan : 

Kadar Abu  = 
AC
AD

−
− x 100% 

 
Kadar BO   =  100% - % abu dalam BK 
 
Keterangan : 
 A  =  Berat cawan porselin (g) 
 B  =  Berat cawan porselin + sampel dari BK oven 105oC (g) 

C =  Berat cawan porselin + sampel setelah dimasukkan ke dalam tanur 550-                
600oC 

 

 

  



Lampiran 11. Penetapan kadar Protein Kasar atau PK (Askar dkk, 1984)  

Prinsip : 

Asam sulfat pekat dengan katalisator dapat memecah ikatan N organik 

dalam bahan pakan menjadi ammonium sulfat, kecuali ikatan NN; NO; dan NO2.. 

Ammonium sulfat dalam suasana basa melepaskan NH3 kemudian disuling. Hasil 

sulingan ditampung dalam beaker glass yang berisi asam borat yang diberi 

indikator campuran dan dititrasi dengan KH(IO3)2 0,01 N sampai warna berubah.  

Alat-alat: 

1. Kertas minyak untuk menimbang sampel 

2. Labu kjeldahl  

3. Dispenser 5 cc-10 cc 

4. Gelas ukur 

5. Pemanas listrik untuk destruksi 

6. Labu erlenmeyer 

7. Alat destilasi Markham steel 

8. Pipet  

9. Buret mikro 

Bahan kimia: 

1. H2SO4  pekat  

2. Katalisator tablet  

3. Larutan NaOH 40% (400 g NaOH dilarutkan dalam aquades yang telah 

dididihkan hingga volumenya 1000 ml) 

4. Larutan asam borat 2% (20 g asam borat dilarutkan dalam aquades hingga 

volumenya 1000 ml) 

  



5. Larutan standar KH(IO3)2 0,01 N, (3,8992 g KH(IO3)2 dilarutkan dalam 

aquades hingga volumenya 1000 ml) 

Cara kerja: 

1. Sampel ditimbang pada kertas minyak lebih kurang 250 mg (a mg) 

kemudian dimasukkan ke dalam labu kjeldahl 

2. Ditambahkan campuran selenium 0,5-1,0 g, H2SO4 pekat 10 ml dan 

didestruksi di atas pemanas listrik sampai cairan hijau jernih terbentuk 

3. Didinginkan dan diencerkan dengan aquades sampai tanda garis 

(Pengenceran c kali) 

4. Larutan dipipet sebanyak 5 ml, dimasukkan ke dalam alat destilasi 

Markham Steel, kemudian ditambahkan larutan NaOH 40% sebanyak 10 

ml 

5. NH3 yang dibebaskan ditampung dalam larutan asam borat 2% yang diberi 

beberapa tetes indikator bromoresol green dan sindurmetil 

6. Setelah diperoleh destilat sebanyak ±50 ml, destilasi dihentikan 

7. Kemudian dititrasi dengan larutan standar KH(IO3)2 0,01 N sampai terjadi 

perubahan warna (b ml) dari hijau menjadi merah muda keunguan 

8. Dikerjakan penetapan blanko (d = ml KH(IO3)2 yang dibutuhkan 

Perhitungan: 

Kadar protein kasar  = (b-d) x 0,01x 14 x c x 6,25 x 100% 
                       a  
Keterangan: 
 
a = Berat sampel (g)                               
b = Volume KH(IO3)2  0,01 N untuk titrasi (ml)   
c = Jumlah pengenceran dengan aquades  
d = Volume KH(IO3)2  0,01 N untuk titrasi blanko (ml) 
Berat atom N = 14 
6,25   = Dalam 100% protein mengandung 16% N (100:16) 
 

  



Lampiran 12. Penetapan kadar Serat Kasar atau SK (Askar dkk, 1984) 

Prinsip : 

 Serat kasar merupakan senyawa yang tidak larut jika direbus dalam larutan 

H2SO4 dan NaOH. H2SO4 akan menguraikan senyawa N dalam bahan pakan dan 

NaOH akan menguraikan senyawa lemak. Sisa bahan pakan yang tidak tercerna 

setelah proses perebusan kemudian ditimbang dan diabukan. Perbedaan berat 

residu pertama dan berat residu setelah diabukan menunjukkan jumlah serat yang 

terdapat dalam suatu bahan pakan. 

Alat-alat: 

1. Gelas piala 400 cc 

2. Kertas saring No. 41 

3. Kaca arloji (pinggan porselin) untuk penutup piala, atau dengan pendingin 

yang ukurannya sesuai dengan mulut gelas piala 

4. Pemanas listrik 

5. Corong buchner 

6. Pompa vakum 

7. Cawan porselin 

8. Oven 

9. Tanur 

10. Desikator 

11. Penjepit 

Bahan kimia: 

1. Larutan asam sulfat 0,3 N 

2. Larutan natrium hidroksida 1,5 N 

  



3. Aquades 

4. Aseton 

Cara kerja: 

1. 1,0 g sampel ditimbang (a g), dimasukkan ke dalam gelas piala, kemudian 

ditambahkan 50 ml asam sulfat 0,3 N dan dididihkan selama 30 menit 

2. Ke dalam gelas piala ditambahkan 50 ml NaOH 1,5 N dan dididihkan 

selama 30 menit 

3. Kertas saring No. 41 dikeringkan dalam oven 105 ºC, kemudian setelah 

dingin ditimbang (b g) 

4. Campuran yang telah dididihkan disaring dan kertas saring dalam corong 

buchner yang telah dihubungkan dengan pompa vakum 

5. Selanjutnya serat dicuci dengan: 

• 50 ml H2O panas 

• 50 ml H2SO4 panas 

• 50 ml H2O panas 

• 25 ml aseton 

6. Kertas saring bersama-sama dengan seratnya dimasukkan ke dalam cawan 

yang bersih dan kering, kemudian dikeringkan dalam oven 105 ºC selama 

1-2 jam (beratnya konstan). Kemudian didinginkan dalam desikator dan 

ditimbang (c g) 

7. Cawan bersama isinya diabukan pada suhu 600 ºC, setelah diperoleh abu 

yang bersih (bebas karbon) ditimbang kembali (d g) 

8. Kandungan serat kasar merupakan kehilangan berat sesudah pengabuan 

 

  



Perhitungan: 

Kadar SK = c - d - b  x 100% 
                a 
 
Keterangan: 
 
a = Berat sampel (g) 
b = Berat kertas saring setelah dioven 105ºC (g) 
c = Berat sampel + kertas saring setelah dioven 105ºC (g) 
d = Berat sampel setelah dimasukkan ke dalam tanur 600ºC(g) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

  


	DAFTAR ISI 
	IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	DAFTAR TABEL 
	DAFTAR LAMPIRAN 


