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THE EFFECT OF CASSAVA TUBER AND  CHICKEN MANURE LEVEL 
ON IN VITRO GAS PRODUCTION OF ELEPHANT GRASS SILAGE 

 
ABSTRACT 

 
This research was aimed to know the effect of Cassava tuber  and chicken 

manure level on in vitro gas production of elephant grass silage. This research 
was conducted at Field Laboratory in Sumber Sekar village and Animal Nutrition 
Laboratory, Faculty of Animal Husbandry, Brawijaya University, Malang, from 
September to December, 2007. 

Material used were elephant grass, cassava tuber, chicken manure, rumen 
liquid and chemical material for in vitro gas production analysis. This research 
was factorial research in Fully Randomized Design (FRD) with 12 treatment 
consisted 4 level of chicken manure (0%, 15%, 30%, 45%), 3 level of cassava 
tuber (5%, 10%, 15%) and 3 replication. Data were analyzed using analysis of 
variance. If there were differences between the treatment (P<0.05), analysis then 
followed by Least Significant Difference (LSD) 

The result showed that in 24 hour incubation, increasing cassava tuber 
level could increase in vitro gas production but on the contrary increasing chicken 
manure level could decrease in vitro gas production of elephant grass silage 
significantly (P<0.01). In 48 hour incubation increasing cassava tuber level 
weren’t given significant effect to in vitro gas production but increasing chicken 
manure level still decrease in vitro gas production. Combination of 15 % cassava 
tuber and 15 % chicken manure used in elephant grass silage produced highest 
(61,83 ml/500 mg BK) in vitro gas production. 

It could be concluded that increasing cassava tuber level increase in vitro 
gas production but on the contrary increasing chicken manure level decrease in 
vitro gas production in elephant grass silage. Combination of 15 % cassava tuber 
and 15 % chicken manure produced highest in vitro gas production use in 
elephant grass silage. 

 
Keyword :  Elephant grass, cassava tuber, chicken Manure, silage and in vitro gas 

production. 
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PENGARUH PENAMBAHAN ADITIF UMBI KETELA POHON 
(Manihot utilisima, Pohl) PADA ENSILASE CAMPURAN 
KOTORAN AYAM DAN RUMPUT GAJAH (Pennisetum 
purpureum, Scumacher and Thonn) TERHADAP PRODUKSI 
GAS In-vitro 
 

 
RINGKASAN 

 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan umbi 
ketela pohon dan kotoran ayam dengan tingkat penggunaan yang berbeda  pada 
silase rumput gajah terhadap Produksi gas secara in vitro. Penelitian dilaksanakan 
di Laboratorium Lapang Sumber Sekar dan Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang, mulai bulan 
September sampai dengan bulan Desember  2007. 
 Bahan yang digunakan adalah rumput gajah, umbi ketela pohon yang 
diparut, kotoran ayam, cairan rumen dan bahan kimia untuk analisa produksi gas. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan acak lengkap (RAL) faktorial 
dengan 4 perlakuan untuk penambahan kotoran ayam (0%, 15%, 30%, 45%) dan 
3 perlakuan untuk penambahan umbi ketela pohon (5%, 10%, 15%) yang masing-
masing perlakuan diulang sebanyak tiga kali. Penambahan kotoran ayam dan 
umbi ketela pohon berdasarkan BK rumput gajah. Variabel yang diukur adalah 
produksi gas secara in vitro. Jika antar perlakuan terdapat perbedaan maka 
dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan umbi ketela pohon pada 
silase rumput Gajah dengan tingkat pemberian yang berbeda secara sangat nyata 
(P<0.01)  dapat meningkatkan produksi gas pada waktu inkubasi 24 jam. Semakin 
banyak penggunaan umbi ketela pohon produksi gas juga meningkat, sedangkan 
penggunaan kotoran ayam dapat menurunkan produksi gas. Pada waktu inkubasi 
48 jam, penambahan umbi ketela pohon tidak memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0.05) terhadap produksi gas, tetapi menunjukkan adanya interaksi antara umbi 
ketela pohon yang diparut dengan kotoran ayam pada waktu inkubasi  24 jam dan 
perlakuan kombinasi yang terbaik untuk produksi gas adalah penambahan  umbi 
ketela pohon 15 % dan kotoran ayam 15 % dengan nilai 61,83 ml/500 mgBK.  
 Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa penambahan umbi ketela pohon 
dapat meningkatkan produksi gas, sedangkan penambahan kotoran ayam dapat 
menurunkan produksi gas. Kombinasi penggunaan umbi ketela pohon 15 % dan 
kotoran ayam 15 % menghasilkan produksi gas terbaik.      
 
 
Kata kunci : rumput gajah, umbi ketela pohon, kotoran ayam, silase, produksi gas 

in    vitro 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Hijauan merupakan pakan utama dan sumber serat bagi ternak ruminansia 

sehingga harus diperhatikan ketersediaannya sepanjang tahun. Upaya peningkatan 

produksi hijauan pakan ternak perlu dilakukan dengan mengembangkan rumput 

unggul yang salah satunya adalah rumput gajah (Pennisetum purpureum, 

Schumacher and Thonn). Rumput gajah merupakan salah satu rumput budidaya 

yang berkualitas baik, mudah dikembangbiakkan dan mampu berproduksi tinggi 

jika didukung dengan aspek budidaya yang baik. Produksi rumput gajah yang 

tinggi pada musim hujan dapat diawetkan sebagai salah satu alternatif upaya 

mengatasi kelangkaan hijauan pakan ternak pada musim kemarau. Pengawetan itu 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi fermentasi yaitu silase.  

Silase merupakan pakan ternak yang sengaja disimpan dan diawetkan 

dengan proses fermentasi, agar tahan lama dan dapat diberikan kepada ternak 

pada saat kekurangan pakan (Setiawan, 2008). Pembuatan silase memerlukan 

aditif, yang bertujuan untuk membantu proses fermentasi. Bahan yang digunakan 

merupakan bahan yang memiliki karbohidrat terlarut yang tinggi salah satunya 

adalah umbi ketela pohon (Manihot utilizima, Pohl).  

Kotoran ayam (manure) merupakan salah satu jenis limbah peternakan 

yang keberadaannya melimpah. Menurut Mahanani (2007) seekor ayam mampu 

menghasilkan kotoran ayam sebanyak 10,89 kg/tahun, dengan populasi ayam 
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petelur pada tahun 2001 sebanyak 66,93 juta ekor (Setiawan, 2008), maka kotoran 

ayam yang dihasilkan sebanyak 728.867.700 kg/tahun. Limbah ini dapat dengan 

mudah diperoleh dengan harga yang murah. Kotoran ternak unggas kualitasnya 

lebih baik dibanding kotoran ternak ruminansia karena kaya akan Nitrogen 

khususnya Non Protein Nitrogen yang mudah terfermentasi menjadi ammonia di 

dalam rumen. Kotoran ternak unggas umumnya bercampur dengan sisa-sisa pakan 

biji-bijian yang mempunyai kualitas tinggi (Mashudi, 2004). Menurut pernyataan 

Mahanani (2007) kandungan non protein nitrogen (NPN) pada kotoran ayam 

kering 7,9%. Penggunaan kotoran ayam pada silase tebon jagung 15, 30, 45% dari 

BK dapat meningkatkan kandungan PK silase hingga 18% (NRC, 1983)  

Tolak ukur untuk menentukan kualitas bahan pakan salah satunya melalui 

pengukuran produksi gas secara in vitro. Produksi gas in-vitro dapat 

menggambarkan pemanfaatan bahan organik yang terfermentasi dalam rumen 

menjadi VFA, hal ini dapat diketahui dari jumlah gas yang dibebaskan ketika 

bahan pakan diinkubasi secara in-vitro dalam cairan rumen. Oleh karena itu 

produksi gas dapat digunakan untuk menduga nilai energi pakan untuk ternak 

ruminansia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Pada pembuatan silase  diperlukan aditif. Tujuan penambahan aditif pada 

silase adalah untuk memacu pertumbuhan bakteri asam laktat. Syarat bahan yang 

dapat dipakai sebagai aditif pada pembuatan silase adalah mengandung RAC 

(Readily Available Carbohidrat) atau karbohidrat terlarut dalam jumlah yang 

besar. Salah satu aditif yang potensial dan memiliki RAC tinggi adalah umbi 

ketela pohon. Penambahan kotoran ayam diharapkan mampu meningkatkan 
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kandungan protein silase. Sehingga permasalahan dalam penelitian ini adalah 

seberapa besar penggunaan umbi ketela pohon yang diparut dan kotoran ayam 

dalam fermentasi rumput gajah yang diukur kualitasnya melalui produksi gas 

secara In vitro. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan aditif umbi 

ketela pohon pada ensilase campuran kotoran ayam dan rumput gajah terhadap 

produksi gas In vitro. 

1.4. Kegunaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh 

penambahan umbi ketela pohon dan kotoran ayam yang optimal pada silase 

rumput gajah  terhadap  Produksi Gas secara In-vitro. 

 

1.5. Hipotesis 

 Penambahan umbi ketela pohon dan kotoran ayam dengan tingkat 

penggunaan yang berbeda pada silase rumput gajah memberi pengaruh berbeda 

terhadap  produksi gas secara in-vitro. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Umbi Ketela Pohon 

Rukmana (1997) mengklasifikasikan tanaman ketela pohon atau ubi 

kayu sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Ordo  : Euphorbiales  

Famili  : Euphorbiaceae  

Genus  : Manihot  

Spesies : Manihot utilissima, Pohl 

 Umbi ketela pohon termasuk tanaman penghasil karbohidrat. Tanaman ini 

mempunyai daya adaptasi yang cukup luas, baik terhadap kondisi iklim yang 

kurang baik, maupun lahan kurus dan kurang baik. Ada beberapa sifat lebih yang 

dimiliki oleh umbi ketela pohon yaitu dapat tumbuh di lahan kering dan kurang 

subur, daya tahan terhadap penyakit relatif tinggi dan masa panen yang tidak 

terlalu cepat (Wargiono dalam Gilang, 2007). 

 Tanaman ketela pohon paling baik jika ditanam pada kondisi tanah yang 

berstruktur remah, gembur, banyak mengandung bahan organik, aerasi dan 

drainase baik serta mempunyai pH tanah minimum 5. Tanaman ini toleran pada 

pH 4,5-8,0 tetapi paling baik pada pH  5,8 (Rukmana, 1997).  
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Tanaman umbi ketela pohon toleran pada daerah panas. Tanaman tersebut 

tumbuh pada suhu antara 25-29 0C. Pertumbuhan akan terhambat pada suhu 10 0C. 

Umbi ketela pohon menghendaki hujan pada 1000 – 1500 mm per tahun dan 

distribusinya merata (Onwueme dalam Mahanani, 2007). Tanaman umbi ketela 

pohon dapat tumbuh sangat baik diantara 15 0LS dan 15 0LU (Adiwarsato dalam 

Gilang, 2007). Umbi ketela pohon merupakan tanaman hari pendek dengan 

periode penyinaran optimum 12 jam ( Grace dalam Setiawan, 2008). 

Umbi ketela pohon dapat dipanen mulai umur 8-12 bulan dan semakin 

panjang umurnya semakin tinggi produksinya, jika tanaman ini dipanen pada 

umur 8 bulan menghasilkan 34 ton/ha, pada umur 10 bulan menghasilkan 47 

ton/ha dan apabila dipanen umur 12 bulan menghasilkan 61 ton/ha (Ispandi dan 

Isgiyanto, 2000). 

Penggunaan umbi ketela pohon sebagai pakan mempunyai faktor 

pembatas yaitu adanya senyawa sianida. Sianida atau Hidro Cianic Acid (HCN) di 

dalam tanaman ubi kayu ini dijumpai baik di dalam daun, umbi maupun di kulit 

umbinya. Kandungan HCN dalam daun lebih tinggi daripada yang terkandung di 

dalam umbinya, sedangkan kulit umbi mengandung kadar HCN lebih tinggi 

dibandingkan bagian dalam umbi tersebut. 

HCN sering disebut juga asam prusik (prussic acid) atau asam sianida. 

Kandungan HCN dalam umbi ketela pohon dapat mencapai 50-100mg/kg 

(Anonimus, 2003). HCN terdiri dari  linamarin 93 % dan letraustalin 7% 

(Herdershoot dalam Setiawan 2008). Pengolahan untuk mengurangi kadar HCN 

dapat dilakukan dengan pemanasan di dalam oven (70 – 80 oC), dimasak atau 

dikeringkan dibawah sinar matahari. Dengan cara dimasak, HCN dirusak bersama 
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enzim glukosida dan menghilangkan glukosida-glukosida yang larut dalam air 

(Susanto, 2004). 

Menurut hartadi dalam Setiawan (2008), umbi ketela pohon beserta 

kulitnya memiliki kandungan BK 30%, PK 3,3%, SK 5,3%, LK 0,7%, Abu 3,3%; 

dan mengandung karbohidrat dalam bentuk water soluble carbohydrat  (WSC) 

sekitar 72,1 % (Fontenot dalam Rohmani, 2002).  Komposisi dan kualitas nutrisi 

silase dipengaruhi oleh penambahan aditif pada waktu ensilase. Tujuan 

penambahan umbi ketela pohon sebagai aditif dalam silase adalah sebagai sumber 

WSC yang diperlukan oleh mikroorganisme yaitu bakteri asam laktat untuk 

tumbuh. Pasokan karbohidrat terlarut tersebut diharapkan dapat mencukupi untuk 

pembentukan asam laktat dan mempercepat penurunan pH silase akibatnya 

penguraian terhadap  nutrien lain dapat ditekan (McDonald, 1981). 

 

2.2  Rumput Gajah 

 Rumput gajah merupakan keluarga rumput - rumputan (graminae) yang 

telah dikenal manfaatnya sebagai pakan ternak pemamah biak (Ruminansia). 

Rumput ini biasanya dipanen dengan cara memotong seluruh pohonnya lalu 

diberikan langsung (cut and carry) sebagai pakan hijauan untuk kerbau dan sapi, 

atau dapat juga dijadikan persediaan pakan melalui proses pengawetan pakan 

hijauan dengan cara silase dan hay (Anonimus, 2005). 

 Rumput gajah membentuk rumpun yang cukup tebal dan besar, terdiri dari 

20-50 batang yang tingginya bisa mencapai 300-450 cm, bahkan jika dibiarkan 

tumbuh bisa mencapai 7 m. Bentuk rumpunnya seperti tebu, membentuk rimpang 

yang pendek-pendek, akarnya dapat tumbuh sedalam 4,5 m. umurnya tahunan dan 
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dapat berbunga, tapi bijinya relatif sedikit. Rumput gajah merupakan rumput 

tahunan dan dapat dimanfaatkan sebagai rumput potongan atau untuk dikeringkan 

dan dibuat silase (Rismunandar, 1989). 

 Taksonomi dari rumput gajah menurut Rukmana (2005) yaitu : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Gramineae 

Sub Famili : Panicoideae 

Genus  : Pennisetum 

Spesies : Pennisetum purpureum, Schumacher  

FAO dalam Setiawan (2008) melaporkan bahwa produksi terbesar rumput 

gajah sekitar 84.800 kg BK / tahun dengan dipupuk 897 kg N / ha / tahun, 

dipotong pada umur 90 hari dengan curah hujan 2.000 mm / tahun. Rumput ini 

cocok untuk dibuat hay dan silase tetapi biasanya banyak digunakan dalam bentuk 

silase tanpa menggunakan aditif. Rumput ini memiliki anti nutrisi yaitu asam 

oksalat dengan kadar 2,48 % dari BK.  

Efek anti nutrisi dari asam oksalat terutama pada pembentukan ikatan 

dengan kalsium sehingga kalsium kurang atau tidak dapat digunakan. Pada ternak 

ruminansia, bakteri dalam rumen dapat mendekomposisi asam oxalat dan 

memecah ikatan kalsium oksalat. Oleh karena itu asam oxalat tidak mempunyai 

efek anti nutrisi pada ternak ruminansia (Susanto, 2004). 
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Pada musim penghujan secara umum rumput gajah sudah dapat dipanen 

pada umur 40 - 45 hari, sedangkan pada musim kemarau berkisar 50 - 55 hari. 

Lebih dari waktu tersebut, kandungan nutrisien semakin turun dan batang semakin 

keras sehingga bahan yang terbuang (tidak dimakan oleh ternak) semakin banyak 

(Anonimus, 2005).  

Pemotongan hijauan dilakukan bila rumput sudah mencapai ketinggian 1-

1,5 meter. Pemotongan rumput disisakan 10-15 cm dari permukaan tanah dengan 

interval pemotongan 6-8 minggu. Rumput gajah mengandung BK 9,88%, BO 

86,24%, PK 9,06%, SK 34,98%, LK 1,43%, KcBK 51,7%, KcBO 52,99%, ME 

1,73 Mcal/kg (Chuzaemi, Hermanto, Soebarinoto, dan Sudarwati., 1997); dan 

mengandung karbohidrat dalam bentuk WSC sebesar 9,9 % (Paranditharatne 

dalam Rohmani, 2002). Rumput gajah mengandung BK 22,58%, BO 86,65%, PK 

9,48%, SK 34,73% dan LK 2,42%  (Setyorini, 2006). 

 

2.3 Manure (Kotoran Ayam) 

Kotoran ayam  merupakan sisa dari pencernaan pakan yang berupa feses 

pada ayam yang bercampur dengan sisa pakan dan urin serta masih mengandung 

nilai nutrien yang cukup baik sebagai campuran pakan ternak. Seekor ayam 

mampu menghasilkan Kotoran ayam sebanyak 10,89 kg/tahun. Populasi ayam 

petelur pada tahun 2001 sebanyak 66,93 juta ekor, maka kotoran ayam yang 

dihasilkan adalah 728.867.700 kg/tahun, bila tidak ditangani dengan baik akan 

dapat menimbulkan pencemaran lingkungan karena bau dan gas amonia yang 

ditimbulkan (Susilowati dalam Rohmani, 2002).  
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Hasil penelitian Flegal dan Zindel dalam Setiawan (2008) kotoran ayam 

mengandung PK 24,19% dengan kandungan NPN 2,14% dan N 1,37%. Mahanani 

(2007) menambahkan bahwa NPN dalam kotoran ayam sebagian besar 

merupakan asam urat yang dapat didegradasi oleh mikroba rumen menjadi amonia 

(NH3). Mikroba rumen dapat mengubah N dalam asam urat menjadi asam amino 

sebagai sumber protein bagi sapi ataupun domba (Rohmani, 2002). 

Sjofjan, Widodo dan Djunaedi dalam Fardianto (2008) menyatakan bahwa 

kotoran ayam mengandung PK yang masih tinggi yaitu sebesar 13,55%. 

Selanjutnya berdasarkan penelitian Ardiansah (2004), disebutkan bahwa kotoran 

ayam  mengandung BK 77,99%, BO 60,31%, PK 15,87%, SK 19,72%, LK 

2,07%; Di dalam proses ensilase kotoran ayam petelur dapat digunakan hingga 

50%, dimana pada penggunaan sampai level tersebut nilai nutrisi khususnya BK, 

PK, abu dan konsentrasi asam laktat meningkat secara linear (Chaundhry, Naseer 

and Alkraidees dalam Mahanani, 2007). Faktor pembatas dari kotoran ayam 

adalah kandungan nutriennya relatif beragam dan palatabilitasnya rendah. Faktor 

yang mempengaruhi kandungan nutrien kotoran ayam yang dihasilkan tergantung 

dari strain ayam, tingkat kandungan nutrien pakan yang diberikan, dan cara 

penyimpanan (Muller, 1980). 

 Penggunaan kotoran ayam petelur sebagai bahan baku ransum tidak dapat 

langsung dicampur dengan bahan baku lain, sebab kandungan air kotoran ayam  

masih sangat tinggi yaitu 75% (Biely, Kitts, and Bulley., 1980). Oleh sebab itu 

sebelum dipakai kotoran ayam ini harus dikeringkan terlebih dahulu agar kadar 

airnya berkurang dan mudah dicampur dengan bahan baku lain. Pengolahan 

melalui proses pengeringan baik secara alamiah ataupun menggunakan oven 
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bertujuan untuk mengurangi kadar air, membunuh mikro organisme patogen dan 

mengurangi bau. Kotoran ayam petelur cepat mengalami kerusakan karena masih 

mengandung protein tinggi dan kadar air tinggi, oleh karena itu bila digunakan 

sebagai bahan pakan harus segera dikeringkan (Kamal, 1998).  

 Menurut Shah and Muller dalam Setiawan (2008) bahwa menjelang 

pemberian atau penyajiannya pada ternak, kotoran ayam ini hendaknya 

diperlakukan terlebih dahulu baik melalui teknologi ensilase, fermentasi, 

penambahan bahan kimia atau dengan proses pengeringan untuk mengurangi 

jumlah mikroba khususnya bakteri patogen. Kotoran ayam ini dapat memasok 30-

90% kebutuhan protein ruminansia (Mashudi, 2004). Dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa dengan silase campuran 55% tebon jagung dan 45% manure 

ayam dapat meningkatkatkan nilai kecernaan (Kusumawardhani, 2003).  

 

2.4 Silase 

Silase adalah produk olahan hasil fermentasi anaerob dari hijauan segar 

yang disimpan dalam silo melalui proses yang disebut ensilase dengan tujuan 

untuk mengawetkan bahan pakan dan memperkecil kehilangan nutrien pakan, 

sedangkan hijauan yang digunakan biasanya mempunyai kadar air 70-75% 

(McDonald, 1981). Untuk memperoleh silase yang berkualitas baik maka hijauan 

sebaiknya yang solid yaitu batang hijauan tidak berongga dan tidak terlalu tua 

ataupun terlalu muda (Chuzaemi dan Hartutik, 1989). Bahan silase dengan 

kandungan bahan kering kurang dari 25% akan menyebabkan kehilangan nutrien 

karena terikut dengan kehilangan cairan. Sedangkan bahan silase yang kandungan 

bahan keringnya lebih dari 35% akan mempersulit pemampatan silo sehingga 
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muncul jamur selama penyimpanan sebagai akibat oksigen yang masuk (Cullison 

dalam Setiawan, 2008). Lebih lanjut dikatakan oleh Rismunandar (1989) bahwa 

bahan silase yang kadar airnya terlalu tinggi dapat membahayakan, karena dapat 

meningkatkan pembentukan oksigen dalam timbunan. Oksigen yang tinggi dapat 

menurunkan kualitas silase. Kadar air maksimal dalam bahan untuk silase hingga 

75%, dan apabila kurang dari 65% akan menyulitkan pemadatannya. Untuk 

mengatur kadar air sebaiknya dilakukan pelayuan terlebih dahulu sebelum 

dipotong-potong.  

Setyorini (2006) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa idealnya 

tanaman yang dapat digunakan sebagai bahan silase mengandung karbohidrat 

terlarut dalam jumlah yang cukup sehingga terdapat populasi bakteri yang dapat 

mengkonversi gula terlarut menjadi asam organik. Jika bahan silase mengandung 

karbohidrat terlarut yang rendah maka dalam silase perlu ditambahkan aditif 

berupa bahan perangsang pertumbuhan bakteri pemacu proses ensilase yang 

meliputi bahan pakan sumber karbohidrat terlarut atau bahan penghambat 

pertumbuhan bakteri yang merugikan seperti formaldehid dan NaCL.  

Prinsip pembuatan silase adalah menurunkan pH dalam waktu sesingkat-

singkatnya sehingga bakteri asam laktat dapat berkembang. Menurut Reid (1981), 

bakteri asam laktat membutuhkan kondisi pH rendah yang berkisar 3,80-4,20 

untuk menghasilkan bakteri asam laktat. Selanjutnya, Rohmani (2002) 

menjelaskan bahwa pada kondisi pH yang rendah aktivitas bakteri yang tidak 

dikehendaki seperti Clostridium akan terhambat namun Lactobacillus dapat terus-

menerus memfermentasi gula menjadi asam laktat.  
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Proses terbentuknya silase disebut dengan ensilase. Ada lima tahap 

ensilase yaitu: 

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

dimasukkan ke dalam silo yaitu penggunaan karbohidrat sederhana untuk 

menghasilkan CO2 dan H2O dari bahan silase. Tahap ini menurut 

Parakkasi (1999) merupakan proses aerob yang terjadi selama ensilase. 

2. Produksi asam asetat dalam jumlah kecil oleh mikro 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 Laktobacillus dan Streptococcus yang 

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

cukup. 

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

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

segar silase dan mempertahankan pH kurang dari 4,2. 

5. Serangan mikroorganisme penghasil asam butirat terhadap residu 

karbohidrat terlarut dan asam laktat yang telah dibentuk, dimana pada 

kondisi penyimpanan yang jelek akan terjadi deaminasi asam amino 

(Takano dalam Rohmani, 2002). 

Secara keseluruhan pembuatan silase membutuhkan waktu 2-3 minggu 

yang terbagi menjadi dua fase yaitu fase aerob dan fase anaerob (Ensminger 

dalam Mahanani, 2007). Pertama, fase aerob yaitu di dalam proses silase masih 

terdapat oksigen. Oksigen tersebut digunakan oleh hijauan untuk proses respirasi. 
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Dalam kondisi aerob tanaman dan mikroorganisme mengkonsumsi oksigen dan 

merombak karbohidrat untuk memproduksi karbon dioksida dan panas. Kedua, 

fase anaerob dimana oksigen telah habis digunakan untuk pembentukan energi. 

Hal ini menyebabkan sel dan mikroorganisme aerob mati dan mikroorganisme 

anaerob tumbuh karena tidak adanya oksigen. Pada saat ini proses fermentasi 

sedang dimulai. Idealnya, mikroorganisme yang tumbuh mendominasi adalah 

Laktobasillus yang memproduksi asam laktat yang berasal dari fermentasi 

tanaman, pH akan terus menerus sebanding dengan bertambahnya asam laktat. 

Setelah 3 sampai 4 minggu proses fermentasi selesai, kemudian pH menjadi turun 

dan pertumbuhan mikrobial dihambat. Faktor yang mempengaruhi fermentasi 

silase salah satunya ialah WSC. Mikroba menggunakan WSC untuk sumber 

energi pertumbuhannya. Jenis WSC dalam tumbuhan yaitu fruktosa, glukosa, 

sukrosa, dan fruktosan. Jika didalam kondisi fermentasi WSC-nya sedikit maka 

pH tidak mudah turun, biasanya WSC yang digunakan sekitar 6 – 12 % yang 

dibutuhkan dalam fermentasi silase  (Anonimus, 2004). 

Silase yang baik biasanya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : warna 

silase hijau, hijau kekuning-kuningan atau kecoklatan, bau agak masam atau tidak 

tajam dan tekstur kelihatan tetap serta masih jelas (Takano dalam Mahanani, 

2007). Silase yang baik secara fisik berwarna hijau, berbau harum, tekstur baik, 

tidak remah, tidak berlendir dan berbau serta berjamur (McLroy dalam Fardianto, 

2008). 

Kualitas silase biasanya lebih rendah dibandingkan dengan bentuk 

segarnya, hal ini disebabkan oleh adanya proses proteolitis dan penurunan 

kecernaan. Penurunan kualitas silase akan semakin parah bila pertumbuhan 
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Clostridium tidak berhasil dihambat karena disebabkan oleh adanya kondisi pH 

yang tinggi dan produksi asam laktat yang rendah (McDonald, 1981). Selanjutnya 

ditegaskan oleh Reksohadiprojo (1985) bahwa suasana pH mempengaruhi kualitas 

silase. Silase akan rusak oleh adanya pertumbuhan bakteri Clostridium 

(pembusuk) yang menghasilkan asam butirat pada pH lebih dari 5. Silase yang 

baik akan terbentuk pada pH yang kurang dari 4,50 dimana terjadi fermentasi oleh 

bakteri Laktobacillus dan Streptococcus untuk menghasilkan asam laktat. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai nutrien silase yaitu: 

1. Bahan baku 

Bahan baku yang berperan dalam menghasilkan silase yang berkualitas tinggi 

sangat ditentukan oleh jenis hijauan, sistem penanaman, fase pertumbuhan 

saat dipotong dan morfologi tanaman. (Croeder and Chheda dalam Setiawan, 

2008) menyatakan bahwa umur tanaman, kandungan BK, dan karbohidrat 

terlarut sangat menentukan kualitas silase yang dihasilkan. 

2. Pelayuan  

Sebelum dibuat silase sebaiknya bahan dilayukan terlebih dahulu untuk 

menurunkan kadar airnya. Menurut Ensminger dalam Mahanani (2007), 

bahan baku silase yang dilayukan hingga kandungan airnya antara 40-60% 

akan menghasilkan silase berkualitas baik apabila pH yang terjadi 4 sampai 

4,5. 

3. Silo 

Tempat pembuatan dan penyimpanan silase disebut silo. Silo yang baik yaitu 

harus kedap udara dan tidak mudah bocor sehingga kondisi anaerob dapat 

tercapai (Crowder and Chheda dalam Setiawan, 2008). Selain itu  silo juga 
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mempunyai beberapa persyaratan yaitu ruang bebas O2; bentuknya silindris 

(di Indonesia pernah dilakukan dengan ditimbuni tanah); dinding rata dan 

licin serta bentuknya dalam. Silo yang berbahan plastic (bag silo) merupakan 

kantong plastik yang di pres (dalam keadaan vakum). Setelah kantong 

tersebut diisi kemudian ditutup rapat ujungnya. Kantong tersebut praktis serta 

kedap udara dan dapat menghasilkan silase yang cukup baik (Rismunandar, 

1989). Pada prinsipnya, silo berfungsi untuk memberikan suasana anaerob 

(tidak ada udara yang masuk) pada proses pembuatan silase, hal ini untuk 

mencegah agar silase tidak berlendir dan mengalami browning.  

4. Kandungan protein 

Bahan baku yang mengandung protein tinggi kurang baik sebagai bahan 

silase karena selama ensilase protein akan diubah menjadi berbagai macam 

komponen nitrogen bukan protein (NPN) sehingga total N yang terdapat pada 

silase berkurang 50% atau bahkan lebih dan akan berada dalam bentuk NPN 

(Church dalam Mahanani, 2007). Bahan baku yang mengandung protein 

tinggi akan menghambat penurunan pH karena sebagian buffer telah 

terproduksi. 

5. Aditif  

Aditif adalah suatu bahan atau kombinasi bahan yang ditambahkan dalam 

jumlah yang kecil yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan khusus seperti 

karbohidrat (setiawan, 2008). Tujuan penggunaan aditif menurut McDonald 

(1981) adalah untuk menjamin agar bakteri asam laktat mendominasi proses 

fermentasi sehingga dihasilkan silase yang baik. 
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1.5 Produksi Gas secara in-vitro 

 Pencernaan terhadap ternak ruminansia tidak dapat terlepas dari aktivitas 

fermentasi mikroba rumen secara anaerob. Dalam proses fermentasi tersebut 

dihasilkan sejumlah gas yang mengandung CO2 65 %  metan (CH4) 25-27 % 

nitrogen N2 7 %, sedikit oksigen (O2), H2 dan H2S (Church dalam Mahanani, 

2007). Teknik pengukuran dengan produksi gas berguna untuk mengukur evolusi 

dari gas-gas (metan dan CO2) yang merupakan hasil akhir proses fermentasi oleh 

mikroba rumen. Produksi CO2 sebagian besar berasal dari fermentasi BO yang 

menghasilkan volatil fatty acid (VFA) yang terdiri dari asam asetat, Propionat, 

butirat dan CO2 dan larutan buffer karbonat (Preston dalam Rohmani, 2002). 

 Van Soest dalam Gilang (2007) untuk mengetahui aktivitas metabolik 

mikroba di dalam rumen langkah yang tepat yaitu dengan pengukuran produksi 

gas, sedangkan produksi gas bersih dapat dihubungkan dengan kecernaan secara 

langsung. Kelebihan pengujian produksi gas in-vitro menggunakan syringe adalah 

jumlah sampel sedikit, volume gas dapat dibaca secara langsung pada skala yang 

ada dengan interval waktu yang sering. Laju produksi gas menurut Hermanto, 

Orskov, Soebarinoto dan Van Bruchem dalam Mahanani (2007) berkorelasi 

positif dengan kecernaan bahan organik dan konsumsi bahan organik tercerna. 

Produksi gas merupakan hasil proses fermentasi yang terjadi di dalam rumen dan 

dapat menggambarkan banyaknya bahan organik yang dapat tercerna. Jumlah gas 

yang dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasi secara in-vitro dalam cairan 

rumen berhubungan erat dengan kecernaan pakan, oleh karena itu perhitungan 

produksi gas dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi pakan pada ternak 

ruminansia (Menke, et al, 1979). 
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 Pengukuran gas secara in-vitro dapat menunjukkan hubungan yang erat 

antara hasil samping fermentasi di dalam rumen dengan produk fermentasi yang 

bermanfaat seperti (VFA) volatyle fatty acid (Blummel, et al dalam Gilang, 2002). 

Produksi VFA yang digambarkan dengan produksi gas mempunyai hubungan 

yang terbalik dengan produksi sel mikroba (Van Soest dalam Rohmani, 2002). 

Apabila produksi gas yang dihasilkan tinggi maka sintesis protein mikroba 

rendah, sebaliknya jika produksi gas yang dihasilkan rendah maka sintesis protein 

mikroba tinggi. Sesuai dengan pendapat Makar, Blummel dan Beker (1995) 

bahwa tingginya degradasi pakan yang tidak diikuti dengan peningkatan produksi 

gas mengindikasikan bahwa hasil degradasi tersebut banyak dimanfaatkan untuk 

sintesis mikroba. 

 Produksi gas yang tinggi menunjukkan aktifitas mikroba dalam rumen dan 

dapat mencerminkan kualitas pakan. Produksi gas terjadi setelah 8-10 jam masa 

inkubasi ketika mikroba mulai aktif. Produksi gas akan mencapai puncak pada 

inkubasi 24 jam pertama, selanjutnya produksi gas mengalami penurunan hingga 

saat 96 jam dan akhirnya mencapai nol. Hal semacam ini terjadi untuk semua 

jenis pakan oleh karena semakin lama jenis pakan dalam rumen semakin 

berkurang sumber bahan organik yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba untuk 

memproduksi gas (Ella dkk dalam Mahanani, 2007) 

 Church dalam Mahanani (2007) juga menyatakan bahwa bahan pakan 

yang mempunyai produksi gas tinggi menunjukkan bahwa BO yang di fermentasi 

oleh mikroba rumen menghasilkan VFA, sedangkan bahan pakan yang 

mempunyai produksi gas rendah tetapi kecernaannya tinggi menunjukkan bahwa 
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BO yang difermentasi oleh mikroba rumen sebagian besar digunakan untuk 

kepentingan sintesis protein mikroba. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar 

untuk membuat silase dan Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang untuk analisis produksi 

gas. Pelaksanaan penelitian mulai bulan September-Desember 2007. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan 

Bahan untuk membuat silase : 

1. Rumput gajah umur 40-45 hari (Pennisetum purpureum, Schumacher 

and Thonn) 

2. Kotoran ayam petelur kering (manure) 

3. Umbi ketela pohon (Manihot utilissima, Pohl) 

Bahan untuk analisis proksimat protein kasar : 

1. H2SO4 95-97% 

2. H2SO4 0,1 N 

3. Katalisator 

4. Aquades 

5. NaOH 40% 

6. NaOH 0,1 N 

7. Indikator phenolphthalein dan methylen red. 
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Bahan yang digunakan untuk analisis produksi gas in-vitro adalah: 

1. Cairan rumen 

2. Larutan buffer (terdiri dari NaHCO3 dan NH4CO3 dilarutkan dalam 

aquadest) 

3. Mineral makro (terdiri dari Na2HPO4, KH2PO4, MgSO4 dan H2O serta 

NaCl dilarutkan dalam aquadest) 

4. Mineral mikro (terdiri dari CaCl2, H2O, MnCl24H2O, CaCl26H2O, 

FeCl26H2O dan dilarutkan dalam aquadest) 

5. Resazurin, reduktor (NaOH 1N, Na2S7H2O, aquadest) 

 

3.2.2. Peralatan 

1. Seperangkat alat untuk pembuatan silase : mesin chopper, timbangan, 

sekop, kantong plastik, vaccum cleaner dan tali rafia. 

2. Seperangkat alat untuk analisis proksimat (BK, PK dan LK) : 

timbangan analitik, cawan porselen, oven 60 0C dan 110 0C, tanur 600 

0C, eksikator, labu Kjeldahl, alat destruksi, tabung destilasi, alat 

destilasi, beaker glass, alat titrasi. 

3. Seperangkat alat untuk analisis produksi gas in vitro : syringe, 

waterbath, thermometer, erlenmeyer, timbangan analitik, beaker glass, 

kertas saring whatman 41, sentrifuge, oven 105 °C dan tanur 550 °C. 

4. Seperangkat alat untuk mengambil cairan rumen : spuit miring termos 

dan termometer. 

 

3.3. Metode Penelitian 
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  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan. 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu proses pembuatan silase 

yang dilakukan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar, Dau, Malang. Kemudian 

penelitian tahap kedua adalah analisis kimiawi bahan dan pengukuran produksi 

gas di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya, Malang. Adapun perlakuan adalah sebagai berikut : 

1. M0U1 : Rumput gajah + 5% Umbi Ketela pohon 

  M0U2  : Rumput gajah + 10% Umbi Ketela pohon 

  M0U3  : Rumput gajah + 15% Umbi Ketela pohon 

2. M1U1  : Rumput gajah + 15% Manure + 5% Umbi ketela pohon 

  M1U2  : Rumput gajah + 15% Manure + 10% Umbi ketela pohon 

  M1U3  : Rumput gajah + 15% Manure + 15% Umbi ketela pohon 

3. M2U1 : Rumput gajah + 30% Manure + 5% Umbi ketela pohon 

  M2U2  : Rumput gajah + 30% Manure + 10% Umbi ketela pohon 

  M2U3  : Rumput gajah + 30% Manure + 15% Umbi ketela pohon 

4. M3U1 : Rumput gajah + 45% Manure + 5% Umbi ketela pohon 

  M3U2  : Rumput gajah + 45% Manure + 10% Umbi ketela pohon 

  M3U3  : Rumput gajah + 45% Manure + 15% Umbi ketela pohon 

Untuk masing-masing perlakuan, akan diulang sebanyak tiga kali. Perhitungan 

persentase kotoran ayam dan umbi ketela pohon berdasarkan BK rumput gajah. 

 

 

 Prosedur pembuatan silase adalah sebagai berikut: 

1. Rumput gajah dipotong-potong/ chopper dengan panjang ± 2 cm. 
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2. Rumput gajah dilayukan di bawah sinar matahari selama 6 jam untuk 

mengurangi kadar air (BK 60-70%), dengan indikasi bahwa jika dipegang 

tidak remah. Kemudian ditimbang sesuai dengan kebutuhan masing-

masing perlakuan. 

3. Disiapkan kotoran ayam kering sesuai kebutuhan masing-masing 

perlakuan. 

4. Umbi ketela pohon yang digunakan sebagai aditif diparut, kemudian 

ditimbang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perlakuan. 

5. Rumput gajah dan kotoran ayam yang sudah dipersiapkan sesuai 

perlakuan dicampur dengan umbi ketela pohon yang sudah diparut tadi 

sampai benar-benar homogen. 

6. Bahan dimasukkan kedalam kantong plastik polyetilen sesuai dengan 

masing-masing perlakuan, kemudian dimampatkan dan divakum lalu 

diikat rapat untuk mencapai kondisi anaerob. 

7. Setelah 21 hari silase dibuka kemudian dianalisis. 

Prosedur pengukuran produksi gas in-vitro (Blummel et al., 1995) 

adalah sebagai berikut: 

1. Sampel digiling dengan ukuran 1 mm dan ditimbang sebanyak 0,2 g BK, 

dimasukkan ke dalam syringe dengan ukuran diameter 32 mm, panjang 

200 mm dan volume 100 ml. 

2. Sebelum piston dimasukkan ke dalam syringe, terlebih dahulu diolesi 

dengan vaselin. 

3. Ujung dari syringe dihubungkan dengan selang karet silicon panjangnya 

sekitar 5 cm dan ditutup dengan klep plastik. 
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4. Cairan rumen sebelum dimasukkan ke dalam syringe, dicampur terlebih 

dahulu dengan larutan buffer dimana perbandingan antara cairan rumen 

dengan larutan buffer adalah 1:2. 

5. Membuat cairan buffer campuran yang terdiri dari larutan buffer, larutan 

mikro mineral, larutan makro mineral, larutan resazurin, reduktor solven 

dan aquadest. 

6. Larutan buffer campuran ini dimasukkan ke dalam labu ukur, dicampur 

dan dipanaskan pada suhu 39ºC dalam waterbath. 

7. Gas CO2 dialirkan, sementara itu reduktor ditambahkan hingga larutan 

berwarna biru-biruan menjadi berwarna agak merah kemudian menjadi 

tidak berwarna. 

8. Cairan rumen sebanyak 600 ml dimasukkan ke dalam labu ukur dan CO2 

tetap dialirkan ke dalam labu ukur. 

9. Campuran antara larutan buffer dengan cairan rumen dimasukkan ke 

dalam syringe dengan menggunakan pipet otomatis sebanyak 50 ml. 

10. Gelembung-gelembung udara yang ada didalam syringe dikeluarkan 

secara perlahan melalui selang silicon ditutup dan dibaca volumenya (V0). 

Kemudian syringe ditempatkan kedalam waterbath pada suhu 39ºC. 

11. Blanko dibuat dengan cara seperti diatas hanya tanpa penambahan sampel. 

12. Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 8, 16, 24, 36, 48, 72, dan 96 

jam (Vt). 
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       500 

Produksi gas = (Vt – Vo - Vb) ×                                   

    Sampel (mg BK) 

 

Keterangan: 

Vt = Volume gas (ml) tabung berisi sampel pada inkubasi t jam. 
Vo = Volume gas (ml) tabung sampel pada awal inkubasi t jam = 50 ml. 
Vb = Volume gas (ml) tabung blanko (tanpa sampel) pada lama inkubasi t 

jam. 
 

3.4.  Variabel yang diukur 

   Variabel yang diukur adalah produksi gas secara in-vitro pada 

waktu inkubasi jam ke 2 sampai 96. 

 

3.5 Analisis Statistik 

  Hasil pengukuran produksi gas dari tiap waktu binkubasi diuji 

statistic menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola faktorial 

dengan persamaan matematis sebagai berikut : 

 
Yijk = � + �i + �j + (��)ij + εijk ;  i  = 1, 2, 3,…a 

 j  = 1, 2, 3,…b 
 k = 1, 2, 3,…c 
 
 Keterangan :  

 Yij  = Nilai pengamatan pada satuan percobaan ke-k yang 
memperoleh kombinasi perlakuan ij (taraf ke-i dari faktor A 
dan taraf ke-j dari faktor B) 

 �  =  Nilai tengah populasi (rata-rata yang sesungguhnya) 
 �i  =  Pengaruh aditif taraf ke-i dari faktor A 
 �j  =  Pengaruh aditif taraf ke-j dari faktor B 

 (��)i   =  Pengaruh interaksi taraf ke-i dari faktor A dan taraf ke-j dari 
faktor B 

 εijk =  Pengaruh galat dari satuan percobaan ke-k yang mempunyai 
kombinasi perlakuan 
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Apabila diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata atau 

sangat nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai 

petunjuk Yitnosumarto (1993) sebagai berikut: 

 BNT = ( )
r
galatKT

galatdbt
2

2 ×α  

Keterangan: 
 α             = taraf uji 
 KT galat  = kuadrat Tengah galat 
 r              = banyaknya ulangan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrien Bahan Baku Silase 

 Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan silase adalah rumput gajah, 

kotoran ayam, dan umbi ketela pohon. Hasil analisis kandungan nutrien bahan 

baku silase yang telah dilakukan di Laborotorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya dapat dilihat pada Tabel 1. 

BK BO PK 
Bahan baku 

(%) % (dari BK) 
Rumput gajah 24,47 87,35   9,29  
Kotoran ayam 83,83 70,97 15,13 
Umbi ketela pohon 29,36 95,88   4,45 

 

 Rumput Gajah yang digunakan penelitian ini merupakan bahan baku silase 

hasil pemotongan umur 45 hari dan mempunyai kandungan nutrisi hampir sama 

seperti yang dilaporkan oleh Setyorini (2006), yaitu rumput gajah umur 

pemotongan 42 hari mengandung BK 22,58%, BO 86,65%, PK 9,48%, SK 

34,73% dan LK 2,42%. 

 Kotoran ayam yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kotoran 

ayam petelur yang pemeliharaannya dalam kandang beterey, bagian bawah 

kandang dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran. Pada tempat 

penampungan dialasi dengan pasir, sehingga pada saat mengambil kotoran 

tersebut terikut sedikit pasir, sehingga kandungan abu yang terdapat pada Tabel 1 

tersebut cukup tinggi, yaitu mencapai 29,03 %. Menurut Ardiansah (2004) bahwa 

kotoran ayam memiliki kandungan BK sebesar 77,99 %, BO 60,31 %, PK 15,87 
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%, SK 19,72 % , LK 2,07 %. Sjofjan, Eko, dan Djunaedi (1996) juga melaporkan 

bahwa kotoran ayam mengandung PK yang masih tinggi yaitu sebesar 13,55 %. 

Kotoran ayam bahan campuran silase dalam penelitian ini mempunyai kandungan 

BK yang cukup tinggi dikarenakan adanya pengeringan terlebih dahulu sebelum 

digunakan. 

Berdasarkan analisis proksimat, umbi ketela pohon yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki BK 29,36 %, BO 95,88 %, PK 4,45 %. Merujuk laporan 

Setiawan (2008) bahwa umbi ketela pohon beserta kulitnya memiliki kandungan 

BK 35%, PK 4,6% dan Abu 3,7%. Pada penelitian ini umbi ketelah pohon 

mengalami pelayuan terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar air 

dan mengurangi kadar HCN. Ketela pohon segar mengandung HCN yang tinggi 

dengan pemanasan sinar matahari  HCN tersebut dapat turun. 

 

4.2 Kandungan nutrien silase 

Kandungan nutrien hasil silase yang digunakan untuk mengukur produksi gas in-

vitro terdapat pada Tabel 2 berikut ini. 

Kandungan nutrien silase (%) Perlakuan 
BK  BO PK 

Nilai pH* 

U1M0 

U1M1 

U1M2 
U1M3 
U2M0 
U2M1 
U2M2 
U2M3 
U3M0 
U3M1 
U3M2 
U3M3 

19,01 
21,29 
23,03 
26,54 
19,23 
21,89 
25,20 
26,31 
21,26 
23,16 
24,57 
26,60 

86,08 
81,33 
78,59 
75,31 
85,78 
81,22 
79,24 
77,15 
86,94 
82,46 
79,27 
76,44 

6,23 
6,21 
6,84 
7,22 
7,02 
7,34 
7,35 
6,65 
7,90 
6,71 
6,76 
6,99 

4,80 
5,48 
5,86 
6,12 
4,74 
5,56 
5,63 
5,86 
4,49 
5,29 
5,50 
5,73 

Keterangan : * Hasil penelitian Fardianto (2008)  
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Hasil analisis nutrien dan pH secara rinci sudah dibahas dalam laporan 

Fardianto (2008) yang masih dalam rangkaian penelitian ini. pH yang terbentuk 

pada akhir silase menunjukkan pH semakin tinggi dengan meningkatnya 

penggunaan kotoran ayam. Situasi ini menurut Fardianto (2008) penyebab 

tingginya pH tersebut karena komponen NPN di dalam kotoran ayam. Dengan 

demikian upaya meningkatkan kandungan PK silase dengan menggunakan 

kotoran ayam sulit dicapai, bahkan dapat meningkatkan pH yang merupakan 

indikator kekuatan simpan hasil silase. Merujuk pendapat Menke et al. (1979) 

bahwa komponen N dalam bahan pakan akan dapat menurunkan produksi gas 

meskipun kecernaan mungkin meningkat, karena komponen N tersebut di dalam 

rumen lebih cenderung dimanfaatkan untuk sintesis protein mikroba dibandingkan 

untuk menghasilkan VFA yang mempunyai produk samping gas. 

 

4.3  Produksi Gas In-vitro 

 Analisis produksi gas digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan BO 

terfermentasi dalam rumen menjadi VFA, hal ini dapat diketahui dari jumlah gas 

yang dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasi secara in-vitro dalam cairan 

rumen. Oleh karena itu, produksi gas dapat digunakan untuk menduga nilai energi 

pakan ruminansia. 

 

4.3.1 Pengaruh penambahan umbi ketela pohon terhadap produksi gas in-

vitro 

 Produksi gas akan mencapai puncak pada 24 jam pertama, selanjutnya 

produksi gas mengalami penurunan hingga saat 96 jam dan akhirnya mencapai 0. 
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Hal semacam ini terjadi untuk semua jenis pakan dalam rumen, karena semakin 

berkurang sumber organik yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba untuk 

memproduksi gas (Mahanani, 2007). Produksi gas pada jam ke 24 dan 48 

berkorelasi positif terhadap energi (Menke, et al. 1979). Pada Tabel 3 berikut 

menunjukkan rataan  produksi gas in vitro silase rumput gajah dengan tingkat 

penambahan umbi ketela pohon yang berbeda pada jam ke 24 dan 48. 

Produksi gas (ml) Perlakuan 
Jam ke 24 Jam ke 48 

U1 

U2 

U3 

54,92a 

60,91ab 

63,70b 

84,10a 

89,19a 

90,39a 

a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01). 
 a   Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang tidak nyata 
(P>0,05). 
  
 
 Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya 

penambahan umbi ketela pohon diikuti dengan meningkatnya produksi gas 

(P<0.01) pada inkubasi 24 jam sedangkan pada inkubasi 48 jam tidak 

menunjukkan peningkatan yang nyata (P>0,05). Dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa umbi ketela pohon yang ditambahkan pada pembuatan silase 

masih memberikan pasokan energi dalam rumen. Situasi ini sebagai akibat 

mungkin masih banyak karbohidrat mudah terfermentasi (RAC) dalam silase 

tersebut. Selanjutnya kemungkinan lain adalah adanya kandungan asam laktat 

yang tinggi pada perlakuan U3, karena pada hasil penelitian yang dilakukan 

Ferdianto (2008) bahwa pada penambahan umbi ketela pohon tersebut dapat 

menurunkan pH silase sampai 4,49. Turunnya pH tersebut sebagai indikasi 

banyaknya asam laktat yang terbentuk. Menurut Mahanani (2007) bahwa asam 
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laktat di dalam rumen akan dirubah menjadi VFA oleh mikroba dengan hasil 

samping gas. 

 Hasil produksi gas pada perlakuan penambahan umbi ketela pohon sampai 

dengan  inkubasi 96 jam diilustrasikan seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Pola produksi gas pada perlakuan penambahan umbi ketela pohon. 

 Pada Gambar 1 di atas pola produksi gas pada penambahan umbi ketela 

pohon dari ketiga perlakuan cenderung sama, ilustrasi produksi gas tersebut 

terlihat bahwa perlakuan U1 menghasilkan produksi yang rendah dibandingkan 

perlakuan U2 dan U3. Perbedaan produksi gas tersebut diantara perlakuan terlihat 

jelas mulai inkubasi 24 sampai 48 jam yang hasilnya secara statistik sudah diuji 

seperti yang tercamtum pada Tabel 3. Hasil produksi gas ini sejalan dengan 

pengukuran kecernaan pada penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2008), 

bahwa semakin tinggi penggunaan umbi ketela pohon pada silase rumput Gajah 

akan menghasilkan nilai kecernaan yang tinggi. Tingginya nilai kecernaan 

tersebut berpotensi digunakan sebagai sumber energi di dalam rumen, mengingat 

gas yang terbentuk tersebut merupakan hasil samping dari produksi VFA. 
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4.3.2 Pengaruh penambahan kotoran ayam terhadap produksi gas in-vitro 
 

Penambahan kotoran ayam pada silase rumput gajah dalam penelitian ini 

bertujuan untuk meningkatkan kandungan protein hasil silase, namun bila melihat 

dari hasil penelitian  Fardianto (2008), penambahan kotoran ayam tidak mampu 

meningkatkan kandungan protein kasar silase, salah satu penyebabnya karena 

protein kasar pada kotoran ayam sebagian besar terdiri dari komponen NPN. 

Adapun rataan  produksi gas in vitro silase rumput gajah dengan tingkat 

penambahan kotoran ayam yang berbeda pada jam ke 24 dan 48. dapat dilihat 

pada Tabel 4 berikut. 

Produksi gas (ml) Perlakuan 
Jam ke 24 Jam ke 48 

M0 
M1 
M2 
M3 

72,04c 

60,66b 

55,24ab 

51,45a 

100,50c 

89,43b 

83,55ab 

78,09a 

a-c. Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat nyata 
(P<0,01) 
 
  Tabel 4 menunjukkan bahwa semakin meningkat penambahan kotoran 

ayam produksi gas semakin turun. Hal tersebut dikarenakan apabila silase 

ditambah kotoran ayam, kandungan BO akan turun karena kotoran ayam 

mempunyai kandungan BO yang rendah dibanding bahan-bahan lain dalam 

penelitian ini. Selanjutnya juga kemungkinan rendahnya produksi gas tersebut 

akibat kandungan NPN. Menurut Menke, Et.al (1979) bahwa produksi gas 

berkorelasi negatif dengan kandungan NPN bahan pakan, mekipun dengan 

penambahan NPN tersebut dapat meningkatkan kecernaan, karena dengan adanya 
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NPN hasil degradasi BO dalam rumen berpotensi untuk digunakan sintesis protein 

mikroba rumen.  

 Hasil produksi gas pada perlakuan penambahan kotoran ayam selama 

inkubasi 96 jam  diilustrasikan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Pola produksi gas pada perlakuan penambahan kotoran ayam. 

 Dari gambar grafik dapat dilihat bahwa dengan penambahan kotoran ayam 

akan menurunkan produksi gas sampai 96 jam. Namun demikian dari hasil 

penelitian Setiawan (2008), bahwa dengan penambahan kotoran ayam tidak 

mempengaruhi nilai kecernaan hasil silase rumput Gajah. Merujuk hasil penelitian 

tersebut, maka penambahan kotoran ayam pada silase rumput Gajah akan 

mengarahkan hasil degradasi BO  menjadi bahan untuk sintesis protein mikroba 

rumen atau tidak mengarah pada produksi VFA. Fenomena ini merupakan bahan 

pertimbangan untuk penelitian berikutnya karena ternak ruminansia memerlukan 

VFA dan sintesis protein mikroba di dalam rumen. Selanjutnya hasil penelitian 

Fardianto (2008), menunjukkan bahwa dengan penambahan kotoran ayam sulit 
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untuk menurunkan pH, situasi ini yang merupakan pertimbangan apakah hasil 

silase dapat disimpan lebih lama atau tidak.  

 

 

 

4.3.3 Pengaruh penambahan umbi ketela pohon dan kotoran ayam 
terhadap        produksi gas in vitro. 
 
 Pada hasil penelitian ini dijumpai adanya interaksi antara penggunaan 

kotoran ayam dengan umbi ketela pohon tetapi hanya pada lama inkubasi 24 jam.  

Gambar 3 berikut ini menunjukkan bahwa penurunan produksi gas akibat 

penggunaan kotoran ayam pada masing-masing penggunaan umbi ketela pohon 

menunjukkan pola penurunan yang berbeda. 
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Gambar 3. Pola interaksi penambahan umbi ketela pohon dan kotoran ayam terhadap 
produksi        gas. 
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 Pada Gambar 3 terlihat bahwa pada penggunaan umbi ketela pohon 15 % 

dapat dikombinasikan dengan kotoran ayam, namun penggunaan kotoran ayam 

hanya sebatas 15%. Adapun Rataan  produksi gas in vitro silase rumput gajah 

dengan tingkat penambahan kotoran ayam dan umbi ketela pohon yang berbeda 

pada jam ke 24 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini. 

 

Perlakuan Produksi gas (ml) pada inkubasi 24 jam 

M3U1 

M3U2 
M2U1 

M3U3 

M2U2 
M2U3 
M0U1 
M1U1 
M1U2 

M1U3 

M0U2 
M0U3 

48,66a 

50,76ab 

53,25ab 
54,91ab 

55,03ab 

57,42ab 
57,79ab 
59,97b 

60,78b 

61,22b 
77,07c 

81,27c 

Keterangan : a-c. Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh yang 
sangat nyata (P<0,01)  

 
 Pada Tabel 5 di atas terlihat bahwa produksi gas tertinggi pada lama 

inkubasi 24 jam terdapat pada perlakuan tanpa penggunaan kotoran ayam, namun 

bila dikombinasikan dengan kotoran ayam, maka perlakuan yang tertinggi dalam 

menghasilkan gas adalah M1U3 atau penggunaan umbi 15% dengan kotoran ayam 

15%. Hal memberikan implikasi bahwa penggunaan kotoran ayam mungkin dapat 

ditingklatkan bila penggunaan umbi ketela pohon juga meningkat. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Penggunaan umbi ketela pohon pada pembuatan silase rumput gajah 

meningkatkan produksi gas in vitro. 

2. Penggunaan kotoran ayam pada pembuatan silase rumput gajah akan 

menurunkan produksi gas in vitro. 

3. Kombinasi penggunaan umbi ketela pohon 15 % dengan penambahan 

kotoran ayam 15 % menghasilkan produksi gas in vitro  tertinggi dengan 

nilai 61,83 ml/500 mg BK. 

 

5.2 Saran 

 Penggunaan umbi ketela pohon dapat digunakan sebagai aditif dalam 

pembuatan silase rumput gajah dengan menyertakan penambahan kotoran ayam 

sebagai sumber protein. Melihat penggunaan kotoran ayam mempengaruhi 

produksi gas tetapi tidak mempengaruhi kecernaan maka perlu adanya penelitian 

lanjutan secara in-vivo.   
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Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat 

 Prosedur analisis proksimat adalah sebagai berikut : 

A.  Analisis BK udara  

1. Menimbang kotak kertas (a g), sampel dimasukkan ke dalam kotak kertas 

tersebut, kemudian ditimbang lagi (b g). 

2. Kertas kotak yang berisi sampel dimasukkan ke dalam oven 60 0C selama 

24 jam sampai beratnya konstan. 

3. Setelah 24 jam kotak dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan, 

kemudian ditimbang (c g). 

4. Perhitungan % BK udara 

% BK udara = 
ab
ac

−
−

 x 100 %
  

  
Keterangan : 
a : Berat kotak kertas sebelum berisi sampel 
b : Berat kotak kertas sesudah berisi sampel 
c : Berat kotak kertas dan sampel setelah di oven 60 0C 

 

B.  Analisis BK oven  

1. Cawan porselin dimasukkan ke dalam oven 105 0C selama 1 jam. 

2. Cawan diambil kemudian dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam 

kemudian ditimbang (a g). 

3. Menimbang sampel yang telah digiling sebanyak ± 5 gr lalu dimasukkan 

ke dalam cawan dan ditimbang kembali (b g), kemudian dimasukkan ke 

dalam oven 105 0C selama 4 jam. 

 

Lampiran 1. lanjutan 
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4. Setelah 4 jam cawan yang berisi sampel diambil, kemudian dimasukkan ke 

dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang (a g). 

5. Perhitungan % BK oven 

% BK oven = 
ab
ac

−
−

 x 100 % 

Kadar BK sesungguhnya= 
100

BKoven
 x BK udara 

Keterangan : 
a : Berat kotak kertas sebelum berisi sampel 
b : Berat kotak kertas sesudah berisi sampel 
c : Berat kotak kertas dan sampel setelah di oven 105 0C 
 

C.  Analisis kandungan BO 

Prosedur pengukuran bahan anorganik (abu) adalah sebagai berikut : 

1 Ambil al-disks dan dimasukkan ke dalam tanur (600 oC) selama 1 jam. 

2 Setelah dimasukkan ke tanur al-disks dimasukkan ke eksikator dan 

didiamkan selama 1 jam. 

3 Al-disks ditimbang dengan berat a g. Sampel ditimbang dengan berat 3 -5 

g  dimasukkan ke dalam al-disks beratnya b g. 

4 Sampel dan al-disks dimasukkan ke dalam tanur selama 4 jam. 

5 Al-disks diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam 

beratnya c g.   

Kadar abu = 
ab
ac

−
−

 x 100 % 

Kadar BO = 100% - kadar abu 
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Lampiran 1. lanjutan 

Keterangan : 
 a  = Al-disks 
 b  = Al-disks + sampel 
 c = Al-disks + sampel setelah masuk tanur 
 

D.  Analisis PK 

Prosedur pengukuran kadar protein kasar adalah sebagai berikut : 

1. Destruksi 

a. Timbang kertas minyak, misal berat a g. Sampel diambil kira-kira 

0,3 g untuk bahan yang mengandung protein rendah dan 0,2 g 

untuk protein tinggi, dan dituangkan ke dalam kertas minyak, 

ditimbang lagi dengan misal berat b g. Sampel dimasukkan ke 

dalam labu kjedahl.  

b. Ditambahkan 1,4 g katalisator dan batu didih, kemudian 

ditambahkan H2SO4 pekat (di dalam lemari asam) dengan 

menggunakan dispenser. 

c. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Dibiarkan menjadi 

dingin. 

d. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok dan masukkan 

ke dalam erlenmeyer 300 ml. 

2. Destilasi 

a. Diambil beaker glass 300 ml, diisi dengan H2SO4 0,1N sebanyak 

25 ml dengan menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes 

indicator mix, warna menjadi ungu, kemudian beaker glass 

diletakkan di bawah destilasi ( ujung alat destilasi harus masuk ke 

dalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang hilang). 
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Lampiran 1. lanjutan 

b. Untuk destilasi ditambahkan 20 ml NaOH 40% dalam erlenmeyer 

hasil destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang 

hilang) pasang dalam alat destilasi. 

c. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam erlenmeyer 100 ml. 

3. Titrasi  

a. Beaker glass yang berisi hasil destilasi dititrasi dengan NaOH 0,1N 

sampai warnanya berubah menjadi hijau jernih, misal jumlah 

NaOH untuk titrasi C ml. 

b. Blanko dibuat caranya sama tetapi tidak memakai sampel (misal 

untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1N) 

Perhitungan :  

 PK = 
AB

xNaOHxxNCD
−

− 25,6014,0.)(
x 100% 

Keterangan : 

 A = berat kertas minyak 
 B = berat kertas minyak +sampel 
 C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel 
 D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko 
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Lampiran 2 Prosedur pengukuran produksi gas in-vitro 

13. Sampel digiling dengan ukuran 1 mm dan ditimbang sebanyak 0,2 g BK, 

dimasukkan ke dalam syringe dengan ukuran diameter 32 mm, panjang 

200 mm dan volume 100 ml. 

14. Sebelum piston dimasukkan ke dalam syringe, terlebih dahulu diolesi 

dengan vaselin. 

15. Ujung dari syringe dihubungkan dengan selang karet silicon panjangnya 

sekitar 5 cm dan ditutup dengan klep plastik. 

16. Cairan rumen sebelum dimasukkan ke dalam syringe, dicampur terlebih 

dahulu dengan larutan buffer dimana perbandingan antara cairan rumen 

dengan larutan buffer adalah 1:2. 

17. Membuat cairan buffer campuran yang terdiri dari larutan buffer, larutan 

mikro mineral, larutan makro mineral, larutan resazurin, reduktor solven 

dan aquadest. 

18. Larutan buffer campuran ini dimasukkan ke dalam labu ukur, dicampur 

dan dipanaskan pada suhu 39ºC dalam waterbath. 

19. Gas CO2 dialirkan, sementara itu reduktor ditambahkan hingga larutan 

berwarna biru-biruan menjadi berwarna agak merah kemudian menjadi 

tidak berwarna. 

20. Cairan rumen sebanyak 600 ml dimasukkan ke dalam labu ukur dan CO2 

tetap dialirkan ke dalam labu ukur. 

21. Campuran antara larutan buffer dengan cairan rumen dimasukkan ke 

dalam syringe dengan menggunakan pipet otomatis sebanyak 50 ml. 
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Lampiran 2 Lanjutan. 

22. Gelembung-gelembung udara yang ada didalam syringe dikeluarkan 

secara perlahan melalui selang silicon ditutup dan dibaca volumenya (V0). 

Kemudian syringe ditempatkan kedalam waterbath pada suhu 39ºC. 

23. Blanko dibuat dengan cara seperti diatas hanya tanpa penambahan sampel. 

24. Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 8, 16, 24, 36, 48, 72, dan 96 

jam (Vt). 

    

       500 

Produksi gas = (Vt – Vo - Vb) ×                                   

    Sampel (mg BK) 

 

Keterangan: 

Vt = Volume gas (ml) tabung sampel pada inkubasi t jam. 
Vo = Volume gas (ml) tabung sampel pada awal inkubasi t jam = 50 ml. 
Vb = Volume gas (ml) tabung blanko (tanpa sampel) pada lama inkubasi t 

jam.. 
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Lampiran 3. Rataan data produksi gas inkubasi 2-96 jam 

    Produksi gas (ml/500mg BK) 
Perlk Ulangan 0 2 4 8 16 24 36 48 72 96 

M0U5 1 0 3,04 6,08 29,39 43,58 61,82 82,09 95,27 107,43 113,51 
M0U5 2 0 2,86 5,73 21,48 32,23 46,56 60,17 68,76 78,79 83,81 
M0U5 3 0 3,93 6,89 29,53 43,32 64,98 83,69 97,47 110,27 115,2 
Rataan   3,28 6,23 26,80 39,71 57,79 75,32 87,17 98,83 104,17 
M0U10 1 0 3,97 7,94 38,75 54,65 78,49 95,38 107,31 119,23 124,2 
M0U10 2 0 3,42 6,84 34,22 49,87 72,84 87,03 100,72 112,45 118,32 
M0U10 3 0 4,96 8,43 39,2 56,07 79,89 97,75 109,66 112,56 127,52 
Rataan   4,12 7,74 37,39 53,53 77,07 93,39 105,90 114,75 123,35 
M0U15 1 0 2,96 7,4 40,01 55,81 73,6 89,4 100,27 111,14 115,09 
M0U15 2 0 4,13 8,77 41,83 58,35 79,01 95,53 106,89 118,26 121,35 
M0U15 3 0 4,66 9,32 52,84 71,5 91,19 107,77 118,13 129,53 133,67 
Rataan   3,92 8,50 44,89 61,89 81,27 97,57 108,43 119,64 123,37 
M15U5 1 0 2,49 4,99 21,98 36,97 55,96 73,95 85,94 96,94 100,93 
M15U5 2 0 1,98 4,46 30,28 44,19 65,04 80,93 93,84 106,75 111,71 
M15U5 3 0 2,51 5,53 24,67 40,78 58,91 75,02 87,1 98,18 101,2 
Rataan   2,33 4,99 25,64 40,65 59,97 76,63 88,96 100,62 104,61 
M15U10 1 0 2,49 5,48 27,43 43,4 62,36 80,32 93,29 105,26 110,25 
M15U10 2 0 2,5 5,01 28,06 44,1 62,14 79,18 90,21 101,24 105,25 
M15U10 3 0 3,01 5,53 26,65 40,74 57,84 75,95 87,02 98,08 103,11 
Rataan   2,67 5,34 27,38 42,75 60,78 78,48 90,17 101,53 106,20 
M15U15 1 0 3,49 5,98 26,92 41,89 61,83 76,79 89,76 97,74 102,73 
M15U15 2 0 2,98 5,96 27,82 40,73 58,62 75,51 86,44 98,37 102,34 
M15U15 3 0 3,01 6,02 28,09 43,14 63,21 79,26 91,31 102,34 106,36 
Rataan   3,16 5,99 27,61 41,92 61,22 77,19 89,17 99,48 103,81 
M30U5 1 0 3,13 5,52 21,59 34,65 52,74 70,82 82,81 95,94 100,96 
M30U5 2 0 2,99 4,49 21,98 35,97 54,95 73,94 85,93 97,92 102,91 
M30U5 3 0 3 6 20,02 33,03 52,06 70,08 82,09 95,11 100,12 
Rataan   3,04 5,34 21,20 34,55 53,25 71,61 83,61 96,32 101,33 
M30U10 1 0 3,45 6,42 21,73 35,57 55,33 72,13 84,98 94,86 100,79 
M30U10 2 0 3,99 6,99 24,99 42,98 62,97 79,96 91,96 98,96 107,95 
M30U10 3 0 1,49 3,98 16,93 26,88 46,8 62,74 74,96 85,64 90,62 
Rataan   2,98 5,80 21,22 35,14 55,03 71,61 83,97 93,15 99,79 
M30U15 1 0 3,98 7,96 28,89 42,93 60,76 77,7 88,66 99,62 103,6 
M30U15 2 0 1,97 4,94 24,7 38,53 57,31 70,15 80,03 90,9 94,86 
M30U15 3 0 2,95 5,91 24,64 36,46 54,2 68,99 80,82 90,67 93,63 
Rataan   2,97 6,27 26,08 39,31 57,42 72,28 83,17 93,73 97,36 
M45U5 1 0 3,01 5,01 20,06 32,1 51,17 69,23 80,27 91,31 95,32 
M45U5 2 0 3,5 6 18,01 29,01 49,02 66,03 78,04 89,05 94,05 
M45U5 3 0 1,99 4,48 17,92 28,87 45,79 60,73 71,68 79,64 82,63 
Rataan   2,83 5,16 18,66 29,99 48,66 65,33 76,66 86,67 90,67 
M45U10 1 0 3,45 4,93 22,21 35,05 49,86 65,65 75,53 85,4 88,36 
M45U10 2 0 2,95 5,42 22,18 34,01 52,74 68,51 78,37 89,21 92,17 
M45U10 3 0 3,47 5,96 20,87 32,79 49,69 65,59 76,52 87,45 92,42 
Rataan   3,29 5,44 21,75 33,95 50,76 66,58 76,81 87,35 90,98 
M45U15 1 0 1 2 20,07 30,11 49,18 65,24 73,27 81,3 83,31 
M45U15 2 0 2,97 6,93 26,75 39,63 57,47 74,31 84,22 94,13 97,1 
M45U15 3 0 3,47 6,95 29,29 42,2 58,09 73,98 84,9 94,83 98,8 
Rataan     2,48 5,29 25,37 37,31 54,91 71,18 80,80 90,09 93,07 
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