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DIGESTIBILITY IN VITRO OF ENSILAGED OR DRIED CASSAVA 

PEELS AS SUBTITUTED FORAGE FOR RUMINANTS 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The researchs were carried out at three laboratories of Brawijaya 
University namely the Field Research Station at Sumber Sekar; Animal Nutrition 
and Organic Chemistry from Januari to March 2009. The objectives were to 
elucidate the beneficial effect of ensilaging or drying cassava peels on HCN 
content to be used as a forage substitute for ruminant diets at 0%; 20%; 40% and 
60%.  
 The control diet consisted of Pennisetum purpureum and commercial 
concentrate at proportion 60% : 40%. A randomized block design was used to 
assign the prescribed treatments for digestibility in vitro according to Tilley and 
Terry method (1963). 
 The results show that either ensilaging or drying could reduce HCN 
content of cassava peels to 49,33% and 51,24% respectively. Nevertheless, both 
ensilaging and drying had also decreased the nutrient composition of cassava 
peels. In contrast, OM digestibility in vitro improved by substituting forage with 
ensilaged or dried cassava peels at 6,45% and 10% unit, respectively. 
 In conclusion, ensilaged and dried cassava peels show potential as 
subtitutes for forage given to ruminant diets up to 60%. However, further studies 
under in vivo conditions are warranted to draw more conclusive conclusion. 
 
Key word : cassava peel, ensilaged, dried and digestibility in vitro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

KECERNAAN IN VITRO KULIT KETELA POHON DALAM BENTUK 

SILASE ATAU KERING SEBAGAI PENGGANTI HIJAUAN UNTUK 

TERNAK RUMINANSIA  

 
 

RINGKASAN 

 
 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar, 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan dan 
Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang, 
mulai bulan Januari sampai Maret 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui seberapa besar penurunan kandungan nutrien dan HCN kulit ketela 
pohon dalam bentuk silase atau kering pada varietas Faroka dan potensi 
penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering sebagai pengganti 
hijauan ditinjau dari kecernaaan secara in vitro. 
 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput gajah, 
konsentrat, kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan kering serta cairan rumen. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dalam Rancangan 
Acak Kelompok dengan 7 perlakuan dan 3 kelompok dengan tingkat penggunaan 
kulit ketela pohon hasil ensilase atau pengeringan sebagai pengganti hijauan 
sebanyak 0%; 20%; 40% dan 60%. Variabel yang diukur adalah kandungan 
nutrien, pH, HCN, kecernaaan bahan kering dan kecernaan bahan organik secara 
in vitro. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ensilase dapat menurunkan kandungan 
BK, BO, PK, SK, LK dan HCN berturut-turut sebesar 19,88%; 24,31%; 29%; 
3,72%; 42,03% dan 49,33%. Pengeringan dapat menurunkan kandungan BK, BO, 
PK, SK, LK dan HCN berturut-turut sebesar 76%; 66,96%; 5,41%; 11,10%; 
1,02% dan 51,24%. Penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan 
kering sebagai pengganti hijauan meningkatkan kecernaan BK dan BO secara 
sangat nyata (P<0,01).  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ensilase dan 
pengeringan dapat menurunkan kandungan nutrien dan HCN kulit ketela pohon. 
Kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering berpotensi menggantikan 
hijauan sampai 60% ditinjau dari KcBK dan KcBO. Pengukuran kecernaan secara 
In vivo perlu dilakukan agar dapat diketahui palatabilitas dan pengaruhnya 
terhadap produktivitas ternak, sebelum dapat direkomendasikan pemanfaatannya 
dalam ransum ternak ruminansia. 
 
Kata kunci : kulit ketela pohon, ensilase, kering, kecernaan in vitro. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hijauan merupakan pakan utama bagi ternak ruminansia akan tetapi 

ketersediaannya baik kualitas, kuantitas, maupun kontinuitasnya masih terbatas. 

Keterbatasan ini disebabkan oleh kurangnya lahan untuk penanaman hijauan 

pakan ternak sehingga ternak sering mengalami kekurangan hijauan pada musim 

kemarau. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan 

pakan alternatif yang dapat menggantikan hijauan, mudah didapat dan relatif 

murah serta kandungan nutrien yang baik. Salah satu pakan alternatif tersebut 

adalah kulit ketela pohon yang tersedia melimpah pada saat musim panen di 

daerah sentra ketela pohon. 

Ketela pohon merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh sepanjang 

tahun di daerah tropis dan memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap berbagai 

kondisi tanah. Jumlah produksi tanaman ketela pohon di Indonesia terutama Jawa 

timur cukup banyak. Jawa Timur pada tahun 2007 mampu memproduksi sebesar 

403.634 ton.  

Kulit ketela pohon atau kulit singkong merupakan hasil samping dari 

industri pengolahan ketela pohon seperti industri kripik singkong dan tepung 

tapioka. Kulit ketela pohon cukup banyak jumlahnya, setiap kilogram umbi ketela 

pohon biasanya dapat menghasilkan 15-20% kulit umbi, maka semakin tinggi 

jumlah produksi ketela pohon, semakin tinggi pula kulit yang dihasilkan. Kulit 

ketela pohon saat ini mulai banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan pupuk. 



  
 

Pemanfaatan kulit ketela pohon sebagai pakan ternak mempunyai 

keterbatasan yaitu ketersediaannya yang fluktuatif dan kandungan HCN yang 

relatif tinggi. Kandungan HCN pada kulit ketela pohon sekitar 17,5 mg/100 gr 

(Anonimus, 2008a). Metode pembuatan silase dan pengeringan dengan sinar 

matahari dapat dilakukan untuk mengawetkan sekaligus mengurangi kandungan 

HCN. Hijauan ketela pohon yang mengandung HCN 98 mg/100 gr BK berkurang 

sebesar 68% setelah disilase tanpa aditif selama dua bulan (Van Man and 

Wiktorsson, 1999). Kulit ketela pohon dengan kandungan HCN 143,3 mg/kg yang 

dikukus kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 12 jam dapat menurun 

menjadi  5,76 mg/kg (Purwanti, 2005). Namun dalam kedua penelitian tersebut 

tidak disebutkan varietas yang digunakan. Tinggi rendahnya kandungan HCN 

dipengaruhi oleh varietas tanaman ketela pohon (Anonimus, 2003). Selanjutnya 

menurut Takano (1972) yang disitasi oleh Rokhmawaty (2006) menyatakan 

bahwa kandungan HCN dalam daun ketela pohon lebih tinggi dibandingkan yang 

terkandung dalam umbi, sedangkan kulit umbi mengandung HCN lebih tinggi 

daripada bagian umbi. 

Nilai nutrisi kulit ketela pohon relatif baik untuk dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak ruminansia, karena mengandung PK 8,11%; SK 15,20% dan TDN 

74.73% (Fitrotin, U., Sri Hastuti dan Arief S., 2006). Marjuki, Soebarinoto dan 

Wani H. U., (2005) menambahkan bahwa kulit ketela pohon mengandung BETN 

68,5%, ini menunjukkan bahwa kandungan karbohidrat terlarutnya cukup tinggi. 

 

 



  
 

Penentuan nilai nutrisi selain ditinjau dari kandungan nutrisi adalah 

kecernaan dengan metode in vitro yang memiliki kelebihan dibandingkan metode 

lain karena jumlah sampel yang digunakan kecil dan dapat menentukan kecernaan 

banyak sampel dalam waktu singkat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar penurunan kandungan nutrien dan HCN kulit ketela pohon 

hasil ensilase dan pengeringan pada varietas Faroka 

2. Bagaimana nilai kecernaan BK dan BO secara In vitro kulit ketela pohon 

dalam bentuk silase atau kering sebagai pengganti hijauan untuk ternak 

ruminansia  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui seberapa besar penurunan kandungan nutrien dan HCN kulit 

ketela pohon hasil ensilase dan pengeringan pada varietas Faroka 

2. Mengetahui nilai kecernaan BK dan BO secara In vitro kulit ketela pohon 

dalam bentuk silase atau kering sebagai pengganti hijauan untuk ternak 

ruminansia 

 

 

 

 



  
 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pemanfaatan kulit ketela pohon sebagai pakan ternak ruminansia dan dapat 

diterapkan secara langsung oleh peternak sehingga peternak akan lebih optimal 

dalam memanfaatkan kulit ketela pohon sebagai salah satu alternatif  bahan pakan 

ternak. 

 

1.5 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Proses ensilase dan pengeringan dapat menurunkan kandungan nutrien dan 

HCN kulit ketela pohon varietas Faroka 

2. Penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan kering sebagai 

pengganti hijauan untuk ternak ruminansia berpengaruh baik terhadap 

kecernaan BK dan BO secara In vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Ketela Pohon 

 Tanaman ketela pohon merupakan tanaman pangan dengan nama lain ubi 

kayu, singkong atau kasape. Klasifikasi tanaman ketela pohon adalah sebagai 

berikut (Anonimus, 2006a) : 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae 

Genus  : Manihot 

Species : Manihot Utilissima, Pohl; Manihot esculenta, Crantz sin. 

 Varietas-varietas ketela pohon unggul yang biasa ditanam antara lain : 

Valenca, Mangi, Betawi, Basiorao, Bogor, SPP, Muara, Mentega, Andira 1, 

Gading, Andira 2, Malang 1, Malang 2, Andira 4 dan Faroka (Anonimus, 2006a) . 

Menurut Askar (2006) sebagai sumber pakan, produksi ketela pohon 

hampir semuanya dapat dikonsumsi ternak antara lain : 

a. Daunnya dapat digunakan sebagai sumber hijauan bagi  ternak ruminansia 

dalam bentuk segar maupun kering dan untuk unggas dalam bentuk 

tepung. 



  
 

b. Umbi ketela pohon dapat dikonsumsi ternak dalam bentuk segar maupun 

kering (gaplek), baik ternak ruminansia maupun unggas sebagai sumber 

karbohidrat dalam konsentrat. 

c. Ampas ketela pohon atau onggok sebagai hasil sisa dari pembuatan tepung 

tapioka merupakan sumber karbohidrat bagi ternak. 

Menurut Howeler (2005) bahwa tanaman ketela pohon umumnya 

dimanfaatkan untuk pangan, pakan ternak dan industri. Umbi ketela pohon 

dimanfaatkan sebagai pangan melalui berbagai proses seperti pengeringan, 

pemasakan dan pemanggangan. Umbi ketela pohon dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak dalam bentuk chips atau pellet. Umbi ketela pohon sebagian besar 

digunakan untuk industri yaitu pembuatan pati atau tepung tapioka. Ada dua jenis 

pati yaitu native starch dan modified starch. Native starch dihasilkan melalui 

proses produksi yang relatif sederhana dalam industri rumah tangga. Modified 

starch merupakan starch atau pati yang diproses lagi secara fisik, kimiawi dan 

mikrobiologi. Native starch dapat digunakan untuk memproduksi Modified starch 

seperti pemanis buatan dalam bentuk glukosa, dekstrosa, sirup dengan fruktosa 

tinggi dan sorbitol. Modified starch juga digunakan dalam industri makanan, 

tekstil dan kertas. Negara lain seperti China, Vietnam dan Thailand juga 

memanfaatkan umbi ketela pohon sebagai pakan ternak dan pangan dalam bentuk 

pati dan MSG. Residu dari proses pemanfaatan umbi ketela pohon seperti onggok 

dan kulit umbi juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk dan media jamur. 

Prose pemanfaatan umbi dan hijauan ketela pohon untuk pangan, pakan ternak 

dan industri dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini. 

 



  
 

Gambar 1. Proses pemanfaatan umbi dan hijauan ketela pohon untuk pangan, pakan ternak dan industri (Howeler, 2005) 
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Pemberian hijauan ketela pohon pada ternak ruminansia jumlahnya harus 

diperhatikan karena adanya faktor pembatas yaitu senyawa sianida (HCN). HCN 

dalam tanaman ketela pohon dalam bentuk sianogen glukosida (Anonimus, 

2008b). Menurut Hendershoot et. al (1972) yang disitasi oleh Askar (2006), 

glukosida sianogenik terdiri dari 93% Linamarin dan 7% Lotaustralin yang ada 

dalam daun, umbi maupun kulit umbi. Kandungan HCN dalam daun jauh lebih 

tinggi sekitar 2,6-27,3 kali dibandingkan dengan umbinya, sedangkan kulit umbi 

mengandung kadar HCN lebih tinggi dibandingkan bagian dalam umbi. HCN 

pada konsentrasi tinggi sangat beracun dan dapat mematikan ternak. 

 

2.2 Pemanfaatan Kulit Ketela Pohon sebagai Pakan Ternak 

 Kulit ketela pohon diperoleh dari produk tanaman ketela pohon yang 

merupakan hasil samping dari pembuatan kripik singkong. Kulit ketela pohon 

dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak karena memiliki kandungan 

BK 17,45%; PK 8,11%; SK 15,20%; LK 1,29%; TDN 74.73% (Fitrotin dkk., 

2006). Baiden et al. (2007) menambahkan bahwa kulit ketela pohon 83% dapat 

didegradasi dalam rumen sehingga dapat menyediakan energi yang dibutuhkan 

untuk perkembangan populasi mikroba rumen, ini mengindikasikan bahwa kulit 

ketela pohon berpotensi sebagai pakan ternak ruminansia  

Hasil penelitian di Balai Penelitian Ternak menunjukkan bahwa pemberian 

kulit ketela pohon sebanyak 60% dalam ransum ternak domba berumur 18 bulan 

selama 100 hari dapat menaikkan berat badan harian 91 gr/ekor dan tidak 

mengakibatkan keracunan (Fitrotin dkk., 2006). Domba yang diberi pakan 0%; 

35% dan 70% kulit ketela pohon, dikombinasi dengan rumput gajah serta bungkil 



  
 

biji kapuk sebagai sumber protein mengalami pertambahan bobot badan 45; 107 

dan 227 gr/hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi level 

pemberian kulit ketela pohon semakin tinggi pula pertambahan bobot badan 

domba tersebut (Adegbola et al., 1988).  

 

2.3 Pengaruh Kandungan HCN terhadap Ternak 

Tanaman ketela pohon mengandung linamarin dan lotaustralin, keduanya 

membentuk sianogen glukosida ketika dihidrolisis oleh enzim linamarase 

(glucosidase) menghasilkan cyanohydrin dan membebaskan sianida hidrogen 

(HCN). HCN bersifat racun pada tubuh ternak apabila dalam bentuk bebas 

(Buitrago, 2005). Proses pembentukan HCN dalam jaringan tanaman ketela pohon 

dijelaskan pada Gambar 2 di bawah ini.  

Molekul Linamarin  Molekul Lotaustralin 
 
 CH3 O-C6H11O5   CH3     O-C6H11O5 
 
           C                C  
 
CH3           CH   C2H5         CN 
 
2 ( B-D glucoparanosil) 2 (B-D glucoparanosil) 

Oxy-isobutyronitril  oxy-2 methyl butyronitril 

 
 
                                  (glukosidase)   
Linamarin + Air   HCN + Aseton + Glukosa 
 
               (gukosidase) 
Lotaustralin + Air   HCN + Butanon + Glukosa 
 

Gambar 2. Molekul Linamarin dan Lotaustralin dan pembentukan HCN pada 
jaringan tanaman ketela pohon (Buitrago, 2005). 

 



  
 

Tinggi rendahnya kandungan HCN dipengaruhi oleh varietas tanaman 

ketela pohon. Varietas tanaman ketela pohon terbagi dalam dua klon atau 

golongan. Klon manis memiliki kandungan HCN rendah meliputi Valenca, 

Ambon, Gading dan W.78. Klon pahit memiliki kandungan HCN tinggi meliputi 

S.P.P., Bogor, Muara dan W.236 (Anonimus, 2003). Bolhuis (1954) yang disitasi 

oleh Buitrago (2005) mengklasifikasikan tanaman ketela pohon berdasarkan 

kandungan HCN seperti yang terlihat pada tabel 1 di bawah ini : 

Tabel 1. Klasifikasi tanaman ketela pohon berdasarkan kandungan HCN 
 

Klasifikasi HCN (mg/kg segar) 

Tidak beracun < 50 
Sedang 50-80 
Beracun 80-100 
Sangat beracun > 100 

 

Toksisitas Sianogen tergantung pada hasil hidrolisis Sianogen menjadi 

HCN. Sifat racun HCN bukan dalam bentuk Asam Sianida tetapi bentuk ion 

Sianida (CN¯ ). Linamarin pada ketela pohon dihidrolisis oleh enzim linamarase 

dan menghasilkan Asam Sianida. Keracunan Sianida terjadi karena HCN 

bersenyawa dengan sitokrom oksidase sehingga sel jaringan tubuh tidak dapat 

menggunakan oksigen. (Anonimus, 2008b). Buitrago (2005) menambahkan bahwa 

CN¯ radikal bereaksi dengan Fe dalam hemoglobin, menghasilkan 

cyanohemoglobin yang mencegah pengangkutan oksigen dalam darah. CN¯ 

radikal juga membentuk ikatan kompleks dengan enzim yang mengandung Cu 

(Tembaga) yaitu (cytochrome-oxydase), sehingga mempengaruhi proses 

metabolisme. Gangguan metabolisme tersebut menyebabkan tekanan di pusat 

jaringan saraf pada tulang punggung yang kemudian mengakibatkan kesulitan 

bernapas yang dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. 



  
 

 Pengaruh HCN dalam tubuh ternak mungkin dipengaruhi komponen lain 

dalam ransum, diantaranya vitamin B12, asam amino yang mengandug sulfur, 

yodium, sulfur, besi dan tembaga. Beberapa dari elemen tersebut (seperti yodium 

dan tembaga) mungkin berikatan dengan HCN yang menghasilkan perubahan 

metabolisme. Komponen lain seperti vitamin B12 dan methionin bisa berperan 

dalam mekanisme detoksifikasi dengan mengurangi ketersediaan komponen 

penting tersebut untuk fungsi lain metabolisme (Buitrago, 2005). 

 Mekanisme detoksifikasi pada tubuh ternak yang utama adalah perubahan 

bentuk HCN menjadi thiocyanate yang diekskresikan dalam urine. Perubahan ini 

bisa terjadi di beberapa jaringan, terutama di hati, di bawah kondisi aerob karena 

enzim rhodanase yang ada pada sulfur koloid (thiosulfate) (Buitrago, 2005).  

           (rhodanase) 
   HCN + Na2S2O3        HSCN + Na2SO3 

 

Dalam tubuh, ada beberapa molekul yang dapat menyediakan sulfur untuk 

proses detoksifikasi seperti methionine, cystine, cysteine, tetapi kebanyakan dari 

mekanisme ini melibatkan thiosulfate sebagai molekul yang pada akhirnya 

menyediakan ion sulfur untuk mengubah bentuk HCN menjadi thiocyanate. 

Vitamin B12 juga dapat digunakan selama proses detoksifikasi  HCN. Proses 

detoksifikasi HCN pada jaringan tubuh dijelaskan pada Gambar 3 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Linamarin                         Methionine 

   
 
         Linamarase                     Cystine 

 

        
        Asam Piruvat + H2S + NH3 

                           (CN¯)* 
                SO3            
           Rhodanase   

  S2O3 
 
        
 

 (SCN¯)* 
 
   
   
            (SCN¯) dalam urine 
 
Gambar 3. Proses detoksifikasi HCN dalam organisme 

  *ion yang mempengaruhi metabolisme intermediet (Buitrago, 2005). 
 

Tingkat keracunan HCN pada ternak tergantung pada kandungan HCN 

pakan, jumlah pakan yang dikonsumsi dan kondisi ternak (Anonimus, 2008b). 

Buitrago (2005) menjelaskan bahwa ternak akan mengurangi konsumsi pakannya 

apabila diberi pakan berbasis tanaman ketela pohon dengan kandungan HCN yang 

tinggi sehingga akan mempengaruhi penampilan dan berat badan ternak tersebut. 

 

2.4 Upaya Penurunan Kandungan HCN 

Kandungan HCN dapat dihilangkan atau dikurangi jumlahnya dengan 

perlakuan pengeringan, pemotongan, perendaman, pengukusan dan fermentasi 

(Anonimus, 2008a). Pengeringan dengan suhu di atas 40ºC dapat mengurangi 

HCN sampai 80% dan dengan suhu di atas 60ºC dapat mengurangi HCN sampai 

90%. Pemanasan dengan suhu di atas 70ºC tanpa penguapan mampu menurunkan 



  
 

HCN, namun metode ini dapat menghancurkan enzim linamarase yang diperlukan 

untuk pelepasan HCN selanjutnya (Buitrago, 2005). Talatala et al., (2008) 

menambahkan bahwa pada suhu di atas 75ºC, denaturasi dan penon-aktifan enzim 

linamarase terjadi sehingga menyebabkan enzim tidak mampu menghidrolisis 

sianogen glukosida yang selanjutnya dapat menghambat pembentukan HCN yang 

kemudian menyebabkan penurunan kandungan HCN.  

Pengeringan dengan sinar matahari juga dapat merusak komponen HCN 

bebas yang mudah menguap dengan adanya panas dan angin. Suhu yang tidak 

terlalu tinggi menyebabkan tidak terjadi penon-aktifan enzim linamarase sehingga 

perubahan bentuk dari glukosida menjadi HCN bisa berlanjut (Buitrago, 2005). 

Hanh (1989) menambahkan bahwa pengeringan dengan sinar matahari yang 

lambat mampu menurunkan kandungan HCN yang lebih besar dan lebih efektif 

daripada pengeringan dengan oven. 

Selain dengan pengeringan, pemasakan dengan air selama 15 menit 

mampu mengeliminasi HCN bebas sampai 90%. Perendaman dengan air dingin 

selama 4-5 jam juga dapat menurunkan kandungan HCN walaupun sedikit 

(Buitrago,2005). 

 

2.5 Ensilase 

 Ensilase adalah proses yang terjadi pada saat pembuatan silase. Silase 

adalah bahan pakan hasil fermentasi anaerob dari hijauan segar atau hasil samping 

pertanian yang memiliki kadar air tinggi, lebih dari 50% dan disimpan dalam silo 

(Wallace and Chesson, 1995). 



  
 

Prinsip ensilase menurut Murni dkk., (2008) adalah menciptakan kondisi 

anaerob dan asam dalam waktu singkat dengan cara menghilangkan udara dengan 

cepat, menghasilkan asam laktat yang membantu menurunkan pH, mencegah 

masuknya oksigen ke dalam silo dan menghambat pertumbuhan jamur selama 

penyimpanan. 

Proses ensilase meliputi dua fase yaitu fase aerob dan fase anaerob. Fase 

aerob terjadi pada saat masih tersedia oksigen. Respirasi sel-sel tanaman yang 

masih berlanjut selama masih tersedia cukup karbohidrat dan oksigen. 

Karbohidrat dioksidasi oleh sel tanaman dengan adanya oksigen menjadi CO2 dan 

H2O dan panas. Fase anaerob dimulai jika oksigen dalam silo telah habis. Bakteri 

anaerob dengan cepat berkembang dan mulai terjadi proses fermentasi. 

Mikroorganisme yang diharapkan tumbuh dengan cepat adalah bakteri 

Lactobacillus. Bakteri ini menggunakan WSC dalam menghasilkan asam laktat 

untuk menurunkan pH silase. Penurunan pH yang cepat membatasi pemecahan 

protein dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme merugikan seperti 

enterobacteria dan clostridia (Murni dkk., 2008). 

Salah satu indikator untuk menentukan kualitas silase adalah pH. Semakin 

rendah pH maka semakin baik kualitas silase tersebut, hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi produksi asam laktat. Silase yang baik memiliki kandungan pH kurang dari 

4,2 dan asam laktat 3-14% (Anonimus, 2004). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas silase yaitu : 

1. Bahan baku 

Menurut Ranjhan (1997), kualitas silase ditentukan oleh kandungan bahan 

kering dan kadar air, jenis hijauan dan fase pertumbuhan saat dipotong.  



  
 

Kandungan karbohidrat terlarut sangat menentukan kualitas silase karena 

produksi asam laktat dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat terlarut. 

2. Pelayuan  

Bahan baku silase sebaiknya dilayukan terlebih dahulu dengan tujuan 

menurunkan kadar air bahan baku silase. Kualitas silase yang baik 

diperoleh apabila kadar bahan kering berkisar antara 25% sampai 35%, 

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 (Perry, et al., 2003). 

3. Silo 

Silo merupakan bangunan kedap udara atau semi kedap udara yang 

digunakan untuk pengawetan dan penyimpanan bahan pakan dengan kadar 

air tinggi seperti silase (Perry, et al., 2003). Silo harus kedap udara, 

dindingnya licin, kuat dan dalam serta tidak ada bagian yang retak 

sehingga udara tidak bisa masuk dan pertumbuhan jamur dapat dihindari 

(Ranjhan, 1997). 

4. Kandungan Protein 

Bahan baku yang mengandung protein tinggi kurang baik sebagai bahan 

silase, karena selama ensilase protein akan diubah menjadi komponen 

nitrogen bukan protein (NPN) sehingga total N terdapat pada silase 

berkurang 50% atau bahkan lebih (Church, 1991). Kandungan protein 

bahan baku silase sebaiknya tidak lebih dari 10% dari BK-nya (McDonald, 

1981). Apabila bahan mengandung protein tinggi maka silase kurang baik 

karena sifat protein sebagai buffer capacity yang akan menghambat 



  
 

penurunan pH selama ensilase dan suasana asam tidak tercapai sehingga 

bakteri Clostridium akan tumbuh terus. 

5. Aditif 

Tujuan penggunaan aditif menurut Murni, dkk., (2008) adalah untuk 

membantu mempercepat tercapainya kondisi asam dan dapat mengurangi 

kehilangan bahan kering silase akibat pemanfaatan WSC bahan baku oleh 

bakteri asam laktat untuk menghasilkan asam laktat. 

 

2.6 Pengeringan 

Pengeringan adalah proses untuk mengeluarkan sebagian air dari suatu 

bahan dengan cara menguapkan air yang dikandungnya dengan menggunakan 

energi panas. Kandungan air bahan dikurangi sampai mikroba tidak dapat tumbuh 

lagi. Ada dua istilah untuk pengeringan yaitu drying dan dehydration (dehidrasi). 

Drying merupakan proses kehilangan air yang disebabkan oleh daya atau 

kekuatan alam, misalnya matahari (dijemur) dan angin (diangin-anginkan). 

Dehydration (dehidrasi) merupakan proses pengeringan dengan panas buatan 

menggunakan peralatan pengering. Pengeringan dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya luas permukaan bahan, suhu pengeringan, aliran udara dan tekanan 

uap di udara (Hudaya, 2008). 

Keuntungan pengeringan dengan sinar matahari diantaranya biaya murah 

dan tidak memerlukan peralatan mahal. Kerugian pengeringan dengan sinar 

matahari antara lain tergantung pada cuaca, suhu dan waktu penjemuran tidak 

dapat diatur serta kebersihan sulit untuk dijaga (Hudaya, 2008). 

 



  
 

2.7 Ransum Ternak Ruminansia 

 Ransum adalah semua bahan pakan yang diberikan pada seekor ternak 

sekali atau beberapa kali dalam periode 24 jam (Hartadi, dkk., 2005). Ransum 

ternak ruminansia dibagi menjadi dua golongan yaitu : 

1. Hijauan 

Hijauan adalah bahan pakan yang memiliki sifat bulky, mengandung serat 

kasar tinggi dan energi rendah, meliputi rumput-rumputan dan legume. 

Kandungan protein kasar hijauan bervariasi tergantung pada tingkat 

pertumbuhannya, rumput mengandung protein kasar sekitar 8-18% 

sedangkan leguminosa sekitar 15-23% (Wattiaux, 1991). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kualitas hijauan meliputi faktor genetik, morfologi 

dan anatomi hijauan tersebut serta kondisi lingkungan dan iklim (Pond, et 

al., 2005). Menurut Ørskov (1990) konsumsi hijauan dipengaruhi oleh 

faktor hijauan dan ternak. Faktor hijauan meliputi daya cena, kecepatan 

daya cerna dan ukuran partikel, sedangkan faktor ternak meliputi kapasitas 

rumen dan stadium fisiologis. Hijauan sebagai pakan sumber serat 

mempunyai peranan yang vital untuk menstabilkan kondisi rumen.  

2.   Konsentrat 

 Konsentrat merupakan bahan pakan dengan kandungan serat kasar rendah 

dan energi tinggi. Kandungan protein kasar konsentrat bervariasi, untuk 

biji-bijian (cereal grains) kurang dari 12% sedangkan untuk bungkil-

bungkilan lebih dari 50%. Konsentrat memiliki sifat palatabilitas tinggi 

namun tidak bisa menstimulasi proses ruminasi dan terfermentasi lebih 

cepat di rumen daripada hijauan (Wattiaux, 1991). Blakely dan Bade 



  
 

(1998) menyatakan bahwa pakan konsentrat yang digunakan sebaiknya 

merupakan bahan pakan yang berkualitas dan palatabilitas tinggi sehingga 

dapat berfungsi sebagai suplemen dan ternak dapat mencapai produksi 

maksimum. Konsentrat dibagi menjadi dua bagian yaitu konsentrat sumber 

energi dan konsentrat sumber protein. Konsentrat sumber energi 

mempunyai protein kasar kurang dari 20% dan kandungan TDN tinggi 

misalnya dedak padi, jagung, gandum sedangkan konsentrat sumber 

protein mempunyai kandungan protein kasar lebih dari 20% dan 

kandungan TDN rendah misalnya bungkil kedelai, tepung ikan, tepung 

bulu dan bungkil kelapa.  

 

2.8 Penentuan Kecernaan Pakan secara In Vitro 

Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak diekskresikan dalam feses 

melainkan diasumsikan sebagai nutrien yang diserap tubuh ternak. Bahan pakan 

yang baik adalah bahan pakan yang memiliki kecernaan tinggi sehingga dapat 

meningkatkan konsumsi pakan, dan kebutuhan nutrien ternak dapat terpenuhi, 

sehingga produksi ternak dapat mencapai optimal (McDonald, et al., 1988).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah (Ranjhan, 1997) : 

1. Jenis ternak, kemampuan ternak untuk mencerna pakan berbeda. 

2. Umur ternak, perkembangan mikroba rumen dipengaruhi oleh umur ternak. 

Pada saaat fase per-ruminan, mikroba rumen belum berkembangan sehingga 

kemampuan ternak untuk mencerna pakan masih rendah dibandingkan ketika 

rumen sudah berkembang. 



  
 

3. Level pemberian pakan, kecernaan pakan dipengaruhi oleh laju aliran pakan 

dalam saluran pencernaan. Semakin lama pakan dalam saluran pencernaan, 

maka semakin tinggi kecernaannya dan sebaliknya. 

4. Prosesing bahan pakan seperti grinding, soaking, chopping, dan perlakuan 

alkali.  

5. Komposisi pakan, kandungan protein dan serat kasar mempengaruhi 

kecernaan bahan pakan.  

6. Komposisi ransum, dipengaruhi oleh kandungan nutrien bahan pakan lain 

yang dikonsumsi ternak. 

Metode penentuan kecernaan bahan pakan pada ternak ruminansia dapat 

dilakukan dengan metode in vivo, in vitro dan in sacco. Prinsip teknik in vitro 

adalah meniru proses in vivo di dalam rumen ternak. Pencernaan oleh mikroba 

yang terjadi dalam rumen dilakukan di laboratorium dengan cara menginkubasi 

bahan pakan selama 48 jam dalam cairan rumen di bawah kondisi anaerob pada 

rumen buatan (Ranjhan, 1997). Keuntungan penentuan kecernaan secara in vitro 

dibandingkan dengan metode in vivo meliputi jumlah sampel yang digunakan 

sedikit dan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengevaluasi sampel dalam 

jumlah banyak (Church, 1991). 

 

 

 

 

 

 



  
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium lapang Sumber Sekar Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya pada bulan Januari 2009. Pengukuran pH dan 

analisis kandungan BK, BO, PK dan Kecernaan BK, BO dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan serta kandungan 

HCN di Laboratorium Kimia Organik Fakultas MIPA Universitas Brawijaya pada 

bulan Januari sampai Maret 2009.  

 

3.2 Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Rumput Gajah (Pennisetum purpureum, cv. Thailand) umur pemotongan 40-

45 hari. 

2. Kulit ketela pohon varietas Faroka merupakan limbah dari pabrik pembuatan 

kripik ketela pohon di daerah Sekar putih Batu. 

3. Konsentrat berasal dari Laboratorium lapang Sumber Sekar, dengan komposisi 

sebagai berikut : 

Tabel 2. Komposisi bahan pakan penyusun konsentrat. 

Bahan Pakan % 

Pollard 42.86 
Empok Jagung 14.29 
Gaplek 14.29 
Bungkil Kelapa 21.43 
Bungkil Kelapa Sawit 7.14 

Jumlah 100.01 

 



  
 

4.    Peralatan dan Bahan : 

4. 1. Peralatan : 

a.   Pengeringan dan pembuatan silase kulit ketela pohon 

 Kantong plastik, karung plastik, timbangan, vaccum cleaner dan tali 

pengikat 

b.   Analisis Proksimat 

   Cawan porselin, oven 105oC, eksikator, timbangan analitis, tanur 

600oC, kertas untuk menimbang sampel, labu kjedahl, alat destruksi, 

alat destilasi, alat titrasi, tabung Erlenmeyer, beaker glass, cawan 

filtrasi, Oven 140ºC, kertas saring bebas abu, Selongsong S dan alat 

ekstraksi  

c.   Analisis pH 

 pH meter dan beaker glass. 

d.   Analisis HCN 

    Menggunakan metode Argentometri dengan pereaksi AgNO3. 

e.   Pengambilan cairan rumen 

   Termos air panas, termometer ruang, kain saring, spuit 100 ml, beaker  

glass.  

f.   Pengukuran Kecernaan BK dan BO secara In Vitro 

Timbangan analitik, tabung fermentor, Strorageflask Sitrer, pemanas,  

termometer, pH meter, dispenser, sumbat karet, bunsen vulve, 

inkubator 39°C, kertas saring whatman bebas abu no. 41, cawan 

porselin, oven 105°C, tanur 550°C dan eksikator. 

 



  
 

4. 2. Bahan : 

a.   Analisis Proksimat   

 H2SO4 pekat, aquades, H2SO4 0,1 N, NaOH 40%, indicator mix dan 

NaOH 0,1 N, H2SO4 0,3 N, NaOH 1,5 N, EDTA, HCl 0,3%, Aseton 

dan larutan Hexan,  

b.   Analisis pH 

 Larutan buffer dan aquaest. 

c.   Pengukuran Kecernaan BK dan BO secara In Vitro 

   Cairan rumen, Larutan buffer McDougall (Na2HPO4, NaHCO3, NaCl,   

KCl dan aquades), MgCl2 6%, CaCl2  4% dan HCl – pepsin. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan dengan 7 

perlakuan dan 3 kelompok berdasarkan perbedaan waktu pengambilan cairan 

rumen. Perlakuan tersebut adalah tingkat penggunaan kulit ketela pohon dalam 

bentuk silase atau kering sebagai pengganti hijauan dalam ransum yaitu : 

R0 :  Hijauan 60% (Rumput gajah 100%) + Konsentrat 40% 

R1     : Hijauan 60% (Rumput gajah 80% + Silase Kulit Ketela Pohon 20%) +   

Konsentrat 40% 

R2     : Hijauan 60% (Rumput gajah 60% + Silase Kulit Ketela Pohon 40%) +    

Konsentrat 40% 

R3     : Hijauan 60% (Rumput gajah 40% + Silase Kulit Ketela Pohon 60%) +   

Konsentrat 40% 



  
 

R4      : Hijauan 60% (Rumput gajah 80% + Kulit Ketela Pohon Kering 20%) +   

Konsentrat 40% 

R5      : Hijauan 60% (Rumput gajah 60% + Kulit Ketela Pohon Kering 40%) +   

Konsentrat 40% 

R6      : Hijauan 60% (Rumput gajah 40% + Kulit Ketela Pohon Kering 60%) +   

Konsentrat 40% 

Ransum perlakuan disusun iso-protein dengan menambahkan urea. Penyusunan 

ransum berdasarkan 100% BK. Kandungan nutrien rumput gajah dan konsentrat 

lab lapang sumber sekar serta komposisi bahan pakan pada masing-masing 

perlakuan dapat di lihat pada tabel 3 : 

Tabel 3 : Kandungan nutrien rumput gajah dan konsentrat serta komposisi bahan 
pakan penyusun ransum perlakuan (dalam 100% BK). 

 

Berdasarkan 100% BK 
Bahan Pakan %BK 

BO PK SK LK BETN* 

Rumput gajah 12.1 85.67 10.16 38.46 2.51 34.54 
Konsentrat  87.14 89.13 15.72 12.5 7.33 53.57 

Perlakuan 

  R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

Rumput Gajah 60 48 36 24 48 36 24 
Silase Kulit Ketela  
Pohon 

0 12 24 36 0 0 0 

Kulit Ketela Pohon 
Kering 

0 0 0 0 12 24 36 

Konsentrat 40 39.9 39.8 39.7 39.85 39.7 39.55 

Urea 0 0.1 0.2 0.3 0.15 0.3 0.45 

Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 

PK Ransum 12.39 12.38 12.36 12.35 12.37 12.36 12.35 

 

 

 

 

 



  
 

Penelitian ini terdiri dari empat tahap, yaitu :  

1. Pengeringan dan pembuatan silase kulit ketela pohon 

2. Analisis kandungan nutrien, HCN dan pH 

3. Penyusunan ransum sesuai dengan perlakuan.  

4. Analisis kandungan BK, BO dan PK serta kecernaan BK dan BO secara in 

vitro dengan metode Tilley dan Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van Der 

Meer (1980) sesuai dengan lampiran 4. Perhitungan TDN (Total Digestible 

Nutrient) sesuai dengan rumus Ibrahim (1986) yaitu : 

     TDN (%) = BO tercerna x 1,05 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel pada penelitian ini adalah :  

1.  Kandungan nutrien (BK, BO, PK, SK dan LK) dan HCN untuk kulit ketela 

pohon dalam bentuk silase dan kering 

2.    Nilai pH untuk silase kulit ketela pohon 

3.     Kandungan nutrien (BK, BO dan PK) serta Kecernaan BK dan BO secara in     

vitro serta TDN untuk ransum perlakuan 

 

3.5 Analisis Statistik 

 Data yang diperoleh dari penelitian ini akan ditabulasi dengan program 

excel yang kemudian dianalisis dengan analisis ragam menggunakan Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) dengan model statistik yang digunakan adalah : 

Yijk = µ + τi + βj  + εij 

 
 



  
 

Keterangan :  
Yij  =  nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j  
µ  =  nilai tengah umum 
τi  =  pengaruh perlakuan ke-i; i  = 1, 2, 3 
βj  =  pengaruh kelompok ke-j; j  = 1, 2, 3,…7 

εij =  galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j  
 

Apabila diantara perlakuan ada perbedaan yang nyata atau sangat nyata 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai dengan petenjuk 

Yitnosumarto (1993) sebagai berikut : 

BNT  = t α/2 (db galat) x r

GalatKT2
 

Keterangan :  
α  = taraf uji 
KT Galat  = Kuadrat Tengah Galat 
r  = banyaknya ulangan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Kulit Ketela Pohon dalam Bentuk Silase atau Kering sebagai Bahan 

Pakan 

 

 Bahan pakan dapat diberikan pada ternak apabila sebagian atau seluruhnya 

dapat dicerna dan tidak mengganggu kesehatan ternak. Pemanfaatan kulit ketela 

pohon sebagai bahan pakan dapat diketahui diantaranya dari tinggi rendahnya 

kandungan nutrien dan zat anti nutrisi yaitu HCN.  

4.1.1 Kandungan Nutrien 

 Kandungan nutrien merupakan bagian dari bahan pakan yang dapat 

dicerna, diserap dan dimanfaatkan tubuh ternak diantaranya air, karbohidrat, 

protein dan lemak.  Hasil analisis proksimat kandungan nutrien kulit ketela pohon 

segar, bentuk silase dan kering disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrien kulit ketela pohon segar, bentuk silase dan kering 
serta  persentase penurunannya. 

   

 
 
 

Kandungan nutrien 

(100% BK) 
Berat (kg) 

Kulit Ketela 

Pohon 

Berat 

Segar 

(kg) 

%BK 

BO PK SK LK BK BO PK SK LK 

Segar 15,00 27,25 91,93 8,79 12,74 1,23 4,09 3,76 0,36 0,52 0,05 

Silase 13,56 24,15 86,85 7,79 15,31 0,89 3,27 2,84 0,26 0,50 0,03 

Penurunan (%)     9,6 19,88 24,31 29,00 3,72 42,03 

Segar 3,00 23,65 88,91 7,57 14,35 1,42      

Kering 0,72 91,61 87,29 6,66 14,87 1,26      

Rataan                                              81,10    7,11    14,61    1,34      

Penurunan(%)  76,00 66,96 5,41 11,10 1,02      



  
 

Kandungan nutrien kulit ketela pohon segar pada tabel 4 di atas sesuai 

dengan pendapat Hartadi dkk. (2005) yang menyatakan bahwa kandungan BK 

kulit ketela pohon 23%, PK 8,11% dan BO 96,80%. Kandungan BK kulit ketela 

pohon tersebut sesuai dengan pendapat Perry et al. (2003) bahwa silase yang baik 

dapat diperoleh dengan kandungan BK antara 25% sampai 35%, apabila dibawah 

25% mengakibatkan kehilangan sebagian besar cairan selama penyimpanan 

sehingga banyak kehilangan zat-zat makanan.  

Kandungan PK kulit ketela pohon tersebut sesuai dengan pendapat 

McDonald (1981) bahwa silase sebaiknya dibuat dari bahan-bahan yang 

mempunyai kandungan PK tidak lebih dari 10% dari BK. Kandungan PK yang 

tinggi menyebabkab silase yang dihasilkan kurang baik karena protein bersifat 

buffer capacity yang dapat menghambat penurunan pH selama ensilase sehingga 

suasana asam sulit tercapai dan bakteri Clostridium dapat tumbuh terus. 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa setelah proses ensilase kandungan 

BK, BO, PK, SK dan LK kulit ketela pohon mengalami penurunan. Kandungan 

BK dan BO menurun sebesar 19,88% dan 24,31%. BO merupakan komponen 

penyusun terbesar dari BK, sehingga penurunan BO berkaitan dengan penurunan 

BK. Penurunan ini karena respirasi sel-sel tanaman yang masih berlanjut setelah 

kulit ketela pohon dimasukkan ke silo. Karbohidrat sederhana dalam kulit ketela 

pohon diubah menjadi CO2 dan H2O dari bahan silase. Tahap ini merupakan 

proses aerob yang terjadi selama ensilase. 

Proses fermentasi juga menyebabkan kandungan  BK dan BO menurun 

sebagai akibat dari pemanfaatan karbohidrat terlarut dari bahan baku untuk proses 

fermentasi dan kelangsungan hidup bakteri asam laktat. Proses fermentasi terjadi 



  
 

pada saat enzim dan bakteri fermentatif anaerob aktif memecah karbohidrat 

menjadi alkohol, asam laktat, asam butirat, asam karbonat dan pelepasan panas. 

Bakteri Asam Laktat Homofermentatif memecah satu molekul glukosa menjadi 

dua molekul asam laktat. Bakteri Asam laktat Heterofermentatif melalui jalur 

pentose phosphate memecah satu molekul glukosa menjadi satu molekul CO2, 

satu molekul ethanol dan satu molekul asam laktat. Peristiwa ini dapat terjadi 

dalam kondisi anaerob (McDonald, 1981). Persamaan reaksi fermentasi asam 

laktat sebagai berikut. 

1. Fermentasi Bakteri Asam Laktat Homofermentatif 

C6H12O6 + 2 ADP →  2 CH3CHOHCOOH + 2 ATP 

2. Fermentasi Bakteri Asam Laktat Heterofermentatif 

C6H12O6 + ADP → CH3CHOHCOOH + C2H5OH + CO2 + ATP 

Produksi asam laktat dapat ditunjukkan dengan nilai pH silase. 

Pengukuran pH selama proses ensilase pada penelitian ini juga diukur, nilai pH 

silase disajikan pada tabel 5. 

Tabel 5. Nilai pH kulit ketela pohon selama proses Ensilase 

Hari 0 3 6 9 12 15 18 21 

pH 5.91 3.89 3.80 3.79 3.79 3.80 3.79 3.79 

 

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa pada hari ke 3 pH silase sudah turun 

menjadi 3.89 dan relatif stabil sampai pada hari ke 21. Setelah kulit ketela pohon 

dimasukkan ke silo respirasi sel-sel tanaman masih berlanjut. Karbohidrat 

sederhana dalam kulit ketela pohon diubah menjadi CO2 dan H2O. Tahap ini 

merupakan proses aerob yang terjadi selama ensilase. Proses ini merupakan awal 

dari fase anaerob dan  hanya berlangsung sebentar. 



  
 

Penurunan pH pada hari ke 3 menunjukkan bahwa ensilase telah 

memasuki fase anaerob ketika mulai terjadi perkembangan dan pertumbuhan 

bakteri  penghasil asam asetat. Bakteri ini memanfaatkan Karbohidrat mudah larut 

(Water Soluble Carbohydrate/WSC) untuk menghasilkan asam asetat dan CO2. 

Produksi asam asetat merupakan awal penurunan pH. Pertumbuhan Bakteri 

penghasil asam asetat akan terhambat pada saat pH silase di bawah 5.0. Kondisi 

pH yang rendah meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan kelompok bakteri 

anaerob lain, yaitu bakteri asam laktat. Fase ini biasanya berlangsung tidak lebih 

dari 24-72 jam (Schroeder, 2004).  

Fermentasi mulai terjadi pada saat bakteri penghasil asam laktat 

memanfaatkan karbohidrat terlarut (Water Soluble Carbohydrate/WSC) yang ada 

untuk memproduksi asam laktat dan menyebabkan pH semakin turun. Fermentasi 

akan berhenti apabila asam laktat sudah cukup diproduksi dan pH mencapai di 

bawah 4,2 sehingga perkembangan dan pertumbuhan semua bakteri berhenti 

(Anonimus, 2006b). Fase ini biasanya berlangsung selama 3 sampai 14 hari, 

tergantung pada buffer capacity, kadar air dan umur panen bahan baku 

(Anonimus, 2008c). Gambar penurunan pH selama proses ensilase kulit ketela 

pohon sampai hari ke 21 dapat di lihat pada Gambar 4 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 



  
 

Gambar 4. Penurunan pH selama proses Ensilase 
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Kandungan PK silase kulit ketela pohon menurun sebesar 11,32%. 

Penurunan kandungan PK karena selama ensilase terjadi proses proteolisis dimana 

protein diubah menjadi komponen Non Protein Nitrogen (NPN), asam-asam 

amino bebas, peptida dan amida. Total N yang terdapat pada silase berkurang 

50% bahkan lebih dan akan berada dalam bentuk NPN (Church, 1991). 

Kandungan SK silase kulit ketela pohon menurun sebesar 3,72%. Nilai 

penurunan SK pada silase kulit ketela pohon lebih kecil dibandingkan dengan 

penurunan kandungan nutrien lainnya. Menurunnya kandungan SK kemungkinan 

berkaitan dengan penurunan kandungan nutrien lain sedangkan SK yang terdiri 

dari lignin dan selulosa serta hemiselulosa sulit difermentasi. 

Kandungan LK pada silase kulit ketela pohon menurun sebesar 42,03%. 

Penurunan ini kemungkinan karena komponen LK mudah terfermentasi sehingga 

dirombak secara enzimatis oleh bakteri asam laktat.  

 

 



  
 

Kulit ketela pohon memiliki kandungan BK yang cukup rendah sehingga 

memerlukan perlakuan fisik untuk menurunkan kadar airnya agar lebih awet dan 

dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama. Salah satunya adalah dengan cara 

pengeringan sinar matahari. Pengeringan dapat dilakukan secara alami 

(menggunakan sinar matahari) maupun menggunakan mesin pengering (dryer). 

Prinsip dasar pengawetan dengan cara pengeringan adalah mengeringkan hijauan 

atau bahan pakan ternak sampai kadar air sekitar 12-20 % agar hijauan atau bahan 

pakan ternak tersebut saat disimpan tidak ditumbuhi jamur yang dapat merusak 

kualitas bahan tersebut (Anonimus, 2008d). Proses pengeringan dapat menurunkan 

kadar air. Setelah proses  pengeringan, kadar air kulit ketela pohon menurun 

sebesar 76%.  

 Kandungan BO kulit ketela pohon kering menurun sebesar 66,96%. 

Penurunan ini kemungkinan terjadi sebagai akibat dari penurunan kandungan BK. 

Komponen paling besar dari BK adalah BO yang terdiri dari protein kasar, lemak 

kasar, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) (Suparjo, 2008).  

Proses pengeringan kulit ketela pohon juga menurunkan kandungan PK 

sebesar 5,41%. Komponen PK terdiri dari protein murni, asam amino dan NPN 

(Suparjo, 2008). Penurunan ini kemungkinan disebabkan saat pengeringan 

terjadinya proses proteolisis, sehingga protein diurai menjadi komponen yang 

lebih sederhana (Anonimus, 2008c).  

 

 

 



  
 

Komponen SK terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin (Suparjo, 

2008). Kandungan SK kulit ketela pohon kering menurun sebesar 11,10%. 

Menurut Enoh et al. (2005) bahwa proses pengeringan tidak berpengaruh terhadap 

komponen SK. Penurunan kandungan SK kemungkinan berkaitan dengan 

penurunan kandungan BK. 

Kandungan LK pada kulit ketela pohon kering juga menurun sebesar 

1,02%. Penurunan ini kemungkinan terjadi karena panas sinar matahari merusak 

komponen lemak kasar. Proses pemanasan atau pengeringan juga dapat 

menurunkan kadar lemak bahan (Anonimus, 2008a). 

 Penurunan kandungan nutrien pada silase kulit ketela pohon lebih besar 

daripada kulit ketela pohon kering karena dalam proses ensilase zat makanan 

khususnya karbohidrat terlarut dalam kulit ketela pohon dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme untuk proses fermentasi selama 3-14 hari. Rendahnya penurunan 

kandungan nutrien hasil pengeringan kemungkinan karena proses pengeringan 

berlangsung cukup baik, kadar air cepat berkurang sehingga aktivitas 

mikroorganisme dalam mengurai zat-zat makanan dapat dihambat.  

 Kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan pengeringan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak dilihat dari kandungan nutriennya. Kulit 

ketela pohon dalam bentuk silase dan kering memiliki kandungan PK 7,79% dan 

6,66% lebih rendah bila dibandingkan dengan rumput-rumputan namun lebih 

tinggi bila dibandingkan dengan limbah pertanian lain seperti jerami jagung dan 

jerami padi. Kandungan SK kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan kering 

kurang dari 18% yaitu 15,31% dan 14,87% lebih rendah dibandingkan dengan 

pakan sumber serat lainnya. 



  
 

4.1.2 Kandungan HCN 

Sianogen glukosida merupakan senyawa sekunder dalam tanaman ketela 

pohon yang terdiri dari linamarin dan lotaustralin. HCN dihasilkan dari hidrolisis 

linamarin oleh enzim linamarase. Kandungan HCN yang tinggi dapat berakibat 

keracunan pada ternak sehingga diperlukan upaya penurunan diantaranya dengan 

cara pengeringan dan ensilase. Hasil analisis kandungan HCN kulit ketela pohon 

segar, bentuk silase dan kering disajikan pada tabel 6. 

Tabel 6. Kandungan HCN kulit ketela pohon segar, bentuk silase dan kering  

 

 Berdasarkan Tabel 6, diketahui kulit ketela pohon varietas Faroka segar 

memiliki kandungan HCN 50,17 ppm dan 70,70 ppm. Menurut Kustyorini (2006), 

hijauan ketela pohon varietas Faroka memiliki kandungan HCN sebesar 42,32 

mg/kg BK atau 42,32 ppm. Kandungan HCN pada tanaman ketela pohon dapat 

dipengaruhi oleh varietas, bagian tanaman, periode pertumbuhan dan lingkungan. 

Bagian daun dan tangkainya mengandung HCN tertinggi kemudian bagian kulit, 

batang serta yang terendah adalah daun yang sudah tua ( Jianping dan Yinong, 

2005). Setelah proses ensilase kandungan HCN kulit ketela pohon mengalami 

penurunan sebesar 49.33%. Penurunan ini kemungkinan karena pada awal 

ensilase, masih berlangsung respirasi sel-sel tanaman dalam silo yang melepaskan 

panas (Mc.Donald, 1981). Proses fermentasi mulai terjadi pada saat bakteri 

penghasil asam laktat mulai aktif memecah karbohidrat menjadi alkohol, asam 

Kulit Ketela Pohon HCN (ppm) 

Segar 50.17 
Silase 25.42 

Penurunan (%) 49.33 

Segar 70.70 
Kering 34.47 

Penurunan (%) 51.24 



  
 

laktat, asam butirat, asam karbonat dan juga terjadi pelepasan panas. Peristiwa ini 

dapat terjadi dalam kondisi anaerob (Anonimus, 2000). Panas yang dihasilkan 

selama proses ensilase kemungkinan mempengaruhi enzim linamarase. Menurut 

Nartey (1973) yang disitasi oleh Supriyadi (2003) bahwa enzim linamarase akan 

kehilangan aktifitasnya pada suhu di atas 75ºC. 

Kandungan HCN kulit ketela pohon setelah pengeringan mengalami 

penurunan sebesar 51.24%. HCN merupakan komponen bebas yang mudah 

menguap. Adanya angin dan panas sinar matahari dengan suhu yang tidak terlalu 

tinggi mengakibatkan tidak terjadinya  penon-aktifan enzim linamarase sehingga 

enzim tersebut mampu melepaskan HCN yang selanjutnya dapat menurunkan 

kandungan HCN (Buitrago, 2005). Penurunan kadar HCN pada kulit ubi kayu 

dengan cara menjemur dibawah sinar matahari selama ± 12 jam dapat 

menghilangkan HCN seiring dengan berkurangnya kadar air bahan pada saat 

dijemur (Purwanti, 2005). 

Penurunan kandungan HCN kulit ketela pohon kering lebih besar daripada 

silase kulit ketela pohon. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengeringan dengan 

sinar matahari lebih efektif untuk menurunkan kandungan HCN, karena panas 

matahari dengan cepat dapat mempengaruhi aktifitas enzim limanarase dalam 

pelepasan HCN.  

Kandungan HCN kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan kering adalah 

25,42% dan 34,47%. Kulit ketela pohon dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan 

apabila dilihat dari kandungan HCN-nya karena menurut Bolhuis yang disitasi 

oleh Buitrago (2005), tanaman ketela pohon tidak bersifat racun apabila memiliki 

kandungan HCN kurang dari 50 mg/kg segar.  



  
 

4.2  Kulit Ketela Pohon dalam Bentuk Silase atau Kering sebagai Pengganti 

Hijauan 

 

 Hijauan berfungsi sebagai sumber serat dan merupakan pakan utama bagi 

ternak ruminansia. Bahan pakan lain seperti kulit ketela pohon yang tersedia 

melimpah di daerah tertentu dapat dimanfaatkan apabila terjadi kekurangan 

hijauan. Potensi kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan kering sebagai 

pengganti hijauan dapat dilihat dari kandungan nutrien dan nilai kecernaannya. 

4.2.1 Kandungan Nutrien Ransum Perlakuan 

Bahan pakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumput gajah, 

kulit ketela dalam bentuk silase dan kering serta konsentrat dari Lab lapang 

Sumber sekar. Berdasarkan hasil analisis proksimat dan perhitungan, kandungan 

nutrien masing-masing perlakuan dapat di lihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Kandungan nutrien ransum perlakuan. 

Berdasarkan 100% BK 
Perlakuan BK 

BO PK SK* LK* BETN* 

R0 89.3 87.63 12.04 28.08 4.44 42.15 

R1 88.34 87.54 12.02 25.29 4.24 45.5 

R2 88.87 87.4 12.01 22.49 4.04 48.84 

R3 90.85 87.44 11.93 19.7 3.83 52.19 

R4 91.15 87.99 11.98 25.23 4.28 45.67 

R5 88.08 87.09 11.91 22.38 4.12 49.18 

R6 88.38 87.5 11.89 19.53 3.96 52.7 

Keterangan : *) Hasil perhitungan   
 

Hasil analisis kandungan nutrien seperti yang tertera pada tabel 7 

menunjukkan bahwa kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering memiliki 

kandungan BK, BO dan BETN lebih tinggi dibandingkan dengan rumput gajah. 

Kandungan PK, SK dan LK kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering 

lebih rendah daripada rumput gajah.  



  
 

 Kandungan BK dan BO ransum perlakuan relatif sama berkisar antara 

88,08-91,15% dan 87,10-87,99%. Kandungan PK pakan perlakuan disusun iso 

protein rata-rata sebesar 12%, sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

protein ternak ruminansia. Sapi pedaging yang digemukkan dengan bobot badan 

495 kg dan pertambahan bobot badan 0,2-1,4 kg/hari membutuhkan ransum 

dengan PK 7,5-9,2% (Parakkasi, 1999).   

 Kandungan SK kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan rumput gajah sehingga tidak dapat 

dimanfaatkan sebagai pengganti hijauan sampai 100%. Kandungan SK R0 (100% 

hijauan) lebih tinggi daripada R1, R2 dan R3 yang menggunakan 20%; 40% dan 

60% silase kulit ketela pohon serta R4, R5 dan R6 yang menggunakan 20%; 40% 

dan 60% kulit ketela pohon kering sebagai pengganti hijauan. Semakin tinggi 

penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering sebagai pengganti 

hijauan semakin rendah kandungan SK ransum. Kandungan SK ransum dalam 

penelitian ini berkisar antara 19,53% sampai 25,29% sehingga masih dalam 

kisaran kebutuhan SK bagi ternak ruminansia. 

Kandungan BETN silase kulit ketela pohon lebih rendah dibandingkan 

dengan kulit ketela pohon kering. Semakin tinggi penggunaan kulit ketela pohon 

dalam bentuk silase atau kering sebagai pengganti hijauan semakin tinggi pula 

kandungan BETN ransum. Penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase 

dan kering sebagai pengganti hijauan pada level yang sama, kandungan BETN-

nya relatif sama. 

 



  
 

Berdasarkan uraian tersebut, kulit ketela pohon dapat digunakan sebagai 

pengganti hijauan sampai level 60%. Penggunaan 100% kulit ketela pohon dalam 

bentuk silase atau kering belum mampu memenuhi kebutuhan SK untuk ternak 

ruminansia.  

4.2.2 Nilai Kecernaan BK dan BO secara In Vitro 

 Kecernaan merupakan bagian dari pakan yang tidak diekskresikan dalam 

feses (Tillman dkk., 1998). Kecernaan pakan dapat digunakan sebagai petunjuk 

tentang pemanfaatan pakan oleh ternak atau menentukan jumlah nutrien dari 

bahan pakan yang diserap oleh saluran pencernaan (Anggorodi, 1994). 

Kebutuhan energi dapat dinyatakan dalam Metabolism Energy (ME), 

Digestible Energy (DE), Gross Energy (GE) dan Total Digestible Nutrient (TDN). 

TDN merupakan satuan energi berdasarkan seluruh nutrisi pakan yang tercerna. 

Nilai energi dalam pakan dapat mempengaruhi nilai kecernaan (Tillman dkk., 

1998). Menurut Ibrahim (1986), nilai TDN dapat diestimasikan dari nilai KcBO, 

yaitu dengan rumus TDN = 1,05 x BO tercerna. Nilai rataan KcBK, KcBO dan 

TDN pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel 8. 

Tabel 8. Nilai Rataan KcBK, KcBO dan TDN masing-masing perlakuan 

Perlakuan KcBK (%) KcBO (%) TDN (%)* 

R0 69.10a  ± 2.729 68.05a  ± 2.715 62.53a  ± 2.510 

R1  70.26ab ± 2.455 69.27ab  ± 3.426 63.70ab  ± 3.150 

R2  70.98bc ± 2.939 71.15bc  ± 3.778 65.45bc  ± 3.475 

R3  71.81bc ± 1.569 72.43cd  ± 1.563 66.31cd  ± 1.431 

R4  71.44bc ± 2.896    70.95bc  ± 3.636 65.39bc  ± 3.865 

R5  72.47cd ± 2.736 72.95cd  ± 2.290 66.88cd  ± 1.596 

R6    73.71d  ± 1.849 74.85d   ± 1.671 68.95d   ± 1.539 
a-d Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) 
*    Diestimasi berdasarkan KcBO, Rumus TDN = 1,05 x BO tercerna (Ibrahim, 

1986).  
 



  
 

 Nilai KcBK dan KcBO terendah adalah pada perlakuan R0 yaitu sebesar 

69,10±2,729 dan 68,05±2,715 sedangkan KcBK dan KcBO tertinggi adalah pada 

perlakuan R6 yaitu 73,71±1,849 dan 74,85±1,671. Hasil analisis ragam 

menunjukkan bahwa penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau 

kering sebagai pengganti hijauan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

KcBK dan KcBO. Semakin tinggi penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk 

silase atau kering sebagai pengganti hijauan semakin tinggi nilai KcBK, KcBO 

dan TDN ransum. 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa nilai KcBK terendah adalah pada 

ransum yang tidak menggunakan silase kulit ketela pohon (R0) yaitu 69,10±2,729 

dan tidak berbeda dengan R1 yang menggunakan silase kulit ketela pohon 20% 

yaitu 70,26±2,455. Nilai KcBK tertinggi pada penggunaan silase kulit ketela 

pohon 60% (R3) yaitu 71,81±1,569 dan tidak berbeda dengan ransum yang 

menggunakan silase kulit ketela pohon 40% (R2) yaitu 70,98±2,939. Nilai KcBO 

tertinggi pada R3 yaitu 72,43±1,563 dan tidak berbeda dengan R2 yaitu 

71,15±3,778 sedangkan nilai KcBK dan KcBO  terendah pada R0 yaitu 

68,05±2,715 dan tidak berbeda dengan R1 (69,27±3,426). Semakin tinggi 

penggunaan silase kulit ketela pohon semakin tinggi pula KcBK dan KcBO. 

Kenaikan ini disebabkan semakin tinggi penggunaan silase kulit ketela pohon 

sebagai pengganti hijauan semakin rendah pula kandungan SK ransum, karena 

silase kulit ketela pohon memiliki kandungan SK yang lebih rendah dibandingkan 

dengan rumput gajah yaitu 15,31%.  

 

 



  
 

Nilai KcBK dan KcBO terendah pada R0 yaitu 69,10±2,729 dan 

68,05±2,715. Nilai KcBK dan KcBO tertinggi pada R6 yang menggunakan kulit 

ketela pohon kering 60% yaitu 73,71±1,849 dan 74,85±1,671 tapi tidak berbeda 

dengan R5 yang menggunakan kulit ketela pohon kering 40% yaitu 72,47±2,736 

dan 72,95±2,290. Semakin tinggi penggunaan kulit ketela pohon kering sebagai 

pengganti hijauan semakin tinggi pula KcBK dan KcBO disebabkan semakin 

rendahnya kandungan SK ransum. Kulit ketela pohon kering memiliki kandungan 

SK yang lebih rendah dibandingkan dengan rumput gajah yaitu 14,8%.  

Penggunakan kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering sebagai 

pengganti hijauan pada level yang sama, nilai KcBK dan KcBO tidak berbeda 

nyata karena nilai kecernaan kulit ketela pohon kering tidak berbeda dengan nilai 

kecernaan silase kulit ketela pohon. Kulit ketela pohon kering memiliki 

kandungan BETN yang hampir sama dengan silase kulit ketela pohon yaitu 

64,50% dan 62,86%. Kandungan SK kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau 

kering juga hampir sama yaitu 15,31 dan 14,87%.   

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penggunaan kulit ketela pohon 

dalam bentuk silase atau kering berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap nilai 

TDN. Nilai TDN terendah pada R0 yaitu 62.52±2.510 dan tertinggi adalah pada 

penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering 60% (R3 dan R6) 

yaitu 66,31±1,431 dan 68,95±1,539 dan tidak berbeda dengan R2 dan R5 yang 

menggunakan 40% kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering yaitu 

65,45±3,475 dan 66,88±1,596. Semakin tinggi penggunaan kulit ketela pohon 

dalam bentuk silase atau kering sebagai pengganti hijauan semakin tinggi pula 

nilai TDN karena melalui ensilase dan pengeringan dapat meningkatkan 



  
 

kandungan energi kulit ketela pohon. Kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau 

kering yang digunakan sebagai pengganti hijauan pada level yang sama memiliki 

nilai TDN yang tidak berbeda karena kandungan energi pada silase kulit ketela 

pohon hampir sama dengan kulit ketela pohon kering.  

Nilai TDN ransum dalam penelitian ini berkisar antara 62,53% sampai 

68,95% maka dapat memenuhi kebutuhan TDN bagi ternak ruminansia. Menurut 

Parakkasi (1999) sapi pedaging yang digemukkan dengan bobot badan 495 kg dan 

pertambahan bobot badan 0,4-0,9 kg/hari membutuhkan ransum dengan 

kandungan TDN 57,5-65,5%. 

Penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering sebagai 

pengganti hijauan mulai 40% secara sangat nyata (P<0,01) dapat meningkatkan 

nilai KcBK, KcBO dan TDN. Kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau kering 

dapat digunakan sebagai pengganti hijauan sampai level 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Proses ensilase dapat menurunkan kandungan BK, BO, PK, SK, LK dan 

HCN kulit ketela pohon berturut-turut sebesar 19,88 %; 24,31%; 29%; 

3,72%; 42,03% dan 49,33%. Proses pengeringan dapat menurunkan 

kandungan BK, BO, PK, SK, LK dan HCN berturut-turut sebesar 76%; 

66,96%; 5,41%; 11,10%; 1,02% dan 51,24% . 

2. Semakin tinggi penggunaan kulit ketela pohon dalam bentuk silase atau 

kering sebagai pengganti hijauan maka semakin tinggi KcBK, KcBO dan 

TDN. 

3. Nilai KcBK, KcBO dan TDN yang tertinggi adalah R6 yang menggunakan 

60% kulit ketela pohon kering sebagai pengganti hijauan yaitu 

73,71±1,849; 74,85±1,671 dan 68,95±1,539 sedangkan KcBK, KcBO dan 

TDN terendah pada R0 yaitu 69,10±2,729; 68,05±2,715 dan 62,53±2,510. 

4. Kulit ketela pohon dalam bentuk silase dan kering dapat menggantikan 

hijauan sampai 60%. 

 

5.2. Saran 

 Perlu dilakukan pengukuran kecernaan secara In vivo agar dapat diketahui 

palatabilitas dan pengaruhnya terhadap produktivitas ternak, sebelum dapat 

direkomendasikan pemanfaatannya dalam ransum ternak ruminansia. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa Proksimat Berdasarkan Petunjuk Analisa 

Bahan Makanan Ternak di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

(2006). 

 

1. Cara kerja penetapan kadar bahan kering udara: 

� Kertas ditimbang (A g) dan ditambah sampel sebanyak 150-200 gram, 

kemudian kertas + sampel ditimbang (B g). 

� Kertas dan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60-70 oC sampai 

diperoleh berat konstan. 

� Sampel dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan selama 2-3 jam, 

kemudian ditimbang (C g). 

Perhitungan :  Kadar BK udara : %100x
BC

AC

−

−
 

2. Cara kerja penetapan kadar bahan kering oven: 

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

� Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (gunakan tang penjepit). 

� Cawan ditimbang dengan teliti, misal beratnya A g. 

� Sampel dimasukkan kira-kira 5 g dalam cawan, dan ditimbang kembali. Misal 

beratnya B g. Kemudian  cawan  yang berisi sampel tersebut dimasukkan 

kedalam oven 105 oC selama 4 jam. 

� Cawan diambil, dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam, kemudian 

ditimbang beratnya dengan teliti, missal C gram. Pada waktu mengambil 

cawan, gunakan tang penjepit. 

Perhitungan : 

Kadar BK Oven =    %100x
AB

AC

−

−
 



  
 

Kadar BK Sesungguhnya = UdaraBKx
yaSesungguhnBK

100
 

 
Keterangan : 
A = berat cawan 
B = berat cawan + sampel 
C = berat cawan + sampel setelah dioven 
BK = bahan kering 

 
3. Cara kerja penetapan kadar bahan organik: 

� Cawan  yang berisi sampel dari hasil pengukuran BK dimasukkan ke dalam 

tanur 600 oC sampai warna berubah menjadi putih atau berubah menjadi abu. 

Tidak boleh terdapat warna hitam (kira-kira selama 4 jam). 

� Cawan diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator diamkan selama 1 jam dan 

ditimbang dengan teliti (beratnya D g). 

Perhitungan : 

Kadar Abu = %100x
AB

AD

−

−
 

Kadar BO = 100% – kadar abu 

4. Cara kerja penetapan kadar protein kasar: 

1. Destruksi 

� Kertas minyak ditimbang, misal berat A g. Sampel diambil kira-kira 0,3 g 

untuk bahan yang mengandung protein rendah atau 0,2 g minyak bahan 

yang mengandung protein tinggi, dituangkan dalam kertas minyak dan 

ditimbang kembali, misal beratnya B g.  Sampel dimasukkan (tidak 

dengan kertas minyak) ke dalam labu kjeldahl. 

� Ditambahkan 1,4 g katalisator dan batu didih. Kemudian ditambahkan 5 

ml H2SO4 pekat (didalam lemari asam) dengan menggunakan dispenser. 



  
 

� Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan menjadi dingin. 

� Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok dan masukkan larutan 

kedalam Erlenmeyer 300 ml. 

2. Destilasi 

� Diambil beaker glass 300 ml, isi dengan H2SO4 0,1 N sebanyak 25 ml 

dengan menggunakan dispenser. Ditambahkan 3 tetes indicator mix, warna 

menjadi ungu. Kemudian  beaker glass di letakkan di bawah ujung alat 

destilasi (ujung alat destilasi harus masuk kedalam cairan penampung, 

agar tidak ada NH3 yang hilang). 

� Untuk destilasi, ditambahkan 20 ml NaOH 40% dalam Erlenmeyer hasil 

destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang hilang) pasang 

dalam alat destilasi. 

� Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam Erlenmeyer 100ml. 

3. Titrasi 

� Beaker glas yang berisi hasil destilasi dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai 

warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah NaOH untuk titrasi C 

ml. 

� Buat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai sampel (misal untuk 

titrasi perlu D ml NaOH 0,1 N). 

Perhitungan : PK = %100
25,6014,0)(

x
AB

xxNaOHNxCD

−

−
 

Keterangan : 
A = berat kertas minyak    
C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel 
B = berat kertas minyak plus sample  
D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko  

 
 



  
 

5. Cara kerja penetapan kadar lemak kasar: 

� Beaker glas yang dimasukkan  ke dalam oven dengan suhu 105 oC selama 1 

jam. Beaker glas diambil dan masukkan dalam eksikator selama 1 jam. 

� Kertas saring bebas abu ditimbang, misal A g. Sampel diambil kira-kira 3-5 g 

taruh diatas kertas saring dan ditimbang kembali, misal beratnya B g. Bungkus 

sampel kedalam alat porselin atau selongsong S. 

� Beaker glas khusus untuk analisa lemak diambil dari eksikator dan ditimbang, 

misal beratnya C g. Isi beaker glas dengan 50 ml n-hexan dengan 

menggunakan gelas ukur. 

� Kemudian beaker glas dan alat porselin (atau selongsong S) dipasang ke alat 

ekstraksi Goldfish, dan diekstraksi selama 4 jam. 

� Alat porselin  atau selongsong S dengan sampel diambil dan diganti dengan 

labu khusus untuk mengumpulkan hexan lagi, sampai hexan dalam beaker 

glas tinggal sedikit saja. 

� Beaker glas yang telah berisi lemak dimasukkan ke dalam oven selama 1,5 

jam. 

� Beaker glas dimasukkan kedalam eksikator selama 1 jam, dan ditimbang 

dengan teliti, misal beratnya D g. 

 Perhitungan: LK = %100x
AB

CD

−

−
 

6. Cara kerja penetapan kadar serat kasar: 

� Kertas minyak ditimbang, misal beratnya A g. Ambil sampel kira-kira 1 g 

taruh dikertas minyak dan ditimbang kembali, misal beratnya B g. Tuangkan 

sampel (kertas minyak tidak diikutkan) dalam beaker glas khusus untuk 



  
 

analisa serat kasar dan ditambahkan H2SO4 0,3 N sebanyak 50 ml dengan 

menggunakan gelas ukur, didihkan selama 30 menit. 

� Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan lagi 

selama 25 menit tepat. 

� Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 gram EDTA kemudian didihkan lagi 

selama 5 menit tepat. 

� Tombol pemanas dimatikan. Ambil beaker glas. 

� Saring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah diisi dengan pasir. 

� Beaker glas dibersihkan dengan aquadest panas sesedikit mungkin sampai 

semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

� Lalu ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N diamkan 1 menit lalu dihisap dengan 

pompa vacuum. 

� Kemudian ditambahkan 10 ml aceton, diamkan selama 1 menit lalu dihisap 

sampai kering. 

� Selanjutnya di oven pada suhu 140 oC selama 1,5 jam, kemudian dimasukkan 

kedalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya C 

gram). 

� Setelah itu dimasukkan kedalam tanur 550-600 oC selama 2 jam, keluarkan 

dengan tang penjepit dan dimasukkan kembali kedalam eksikator, diamkan 

selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya D gram). 

 Perhitungan : Kadar SK = %100x
AB

DC

−

−
 

 

 

 



  
 

Lampiran 2. Prosedur Analisis pH Berdasarkan Petunjuk Analisa Bahan 

Makanan Ternak di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak (2006). 

 

 Prosedur pengukuran pH silase pakan lengkap adalah sebagai berikut 

(Chuzaemi dkk, 1983) : 

a. Sampel silase, sebelum diukur pH harus terlebih disimpan dalam freezer. 

b. 200 ml aquadest dididihkan selama 20 menit untuk membebaskan CO2, dan 

didinginkan sampai suhu 25 oC. 

c. Sampel ditimbang sebanyak 10 gram ditempatkan pada tabung Erlenmeyer. 

d. 100 ml aquadest panas ditambahkan setelah didinginkan. 

e. Dikocok selama 30 menit. 

f. Didiamkan selama 10 menit. 

g. Elektroda dipindahkan, bilas dengan aquadest, dan keringkan dengan tisu. 

Jangan usap bagian yang sensitif, bahan yang sensitif pada elektroda adalah 

bagian yang berbentuk bola. 

h. Elektroda dimasukkan ke dalam larutan buffer pH 4 dan 7. pH dilihat dengan 

cara menekan tombol power. Jika tidak sesuai dari pH ketentuan buffer maka 

harus ditepatkan dengan cara menekan tombol. 

i. Elektroda diangkat dan dibilas dengan aquadest dan dikeringkan dengan tisu. 

j. Elektroda dimasukkan pada ekstrak silase. Tombol power ditekan dan pH 

dicatat. 

k. Apabila sudah selesai, maka pastikan pH meter dalam keadaan standby, 

kemudian elektroda dibersihkan dari residu silase dan elektroda disimpan.  

 

 



  
 

Lampiran 3. Prosedur Pengukuran kecernaan In vitro Berdasarkan 

Petunjuk Analisa Bahan Makanan Ternak di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak (2006). 

 

Prosedur pengukuran kecernaan in vitro sesuai petunjuk Tilley dan Terry 

(1963) yang dimodifikasi oleh Van Den Meer (1980) adalah sebagai berikut: 

1. Menimbang sampel kering udara yang akan diuji ± 5 gram, dimasukkan ke 

dalam tabung fermentor dan dimasukkan ke dalam incubator 38-39 0C (± 1 

hari sebelum pelaksanaan). 

2. Mengambil cairan rumen kemudian disaring, ditaruh dalam termos. 

3. Mempersiapkan larutan buffer McDougall’s yang mempunyai komposisi   

sama dengan saliva rumen yaitu NaNHCO3 48 gram, NaHPO4. 12 H2O 46,50 

gram, NaCl 2,35 gram, dan KCl 2,85 gram yang dilarutkan dalam aquades 

sampai volumenya mencapai 1 liter dan larutan MgCl2 6% yang dibuat dengan 

cara menimbang 6 gram MgCl2 kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 

100 ml dan dilarutkan dengan 40 ml aquades sampai homogen. Setelah itu 

ditambahkan larutan CaCl2 4% yang dibuat dengan cara yang sama dengan 

pembuatan  larutan MgCl2 hanya saja CaCl2 ditimbang sebanyak 4 gram. 

4. Larutan buffer McDougall’s dimasukkan dalam storage flask berstirer, ditaruh 

di atas pemanas dan dialiri gas CO2. 

5. Cairan rumen dipindahkan ke dalam storage flask yang telah berisi larutan 

buffer. Perbandingan larutan buffer dengan carian rumen adalah 4 : 1. Kondisi 

campuran buffer dan cairan rumen ini harus pada pH 6,9 – 7,0 dengan suhu 

38-39 0C. 

6. Mengambil 50 ml larutan campuran cairan rumen dan larutan buffer, 

dimasukkan ke dalam tabung fermentor yang telah berisi sampel dan tabung 



  
 

fermentor kosong (blanko) dengan menggunakan dispencer dan segera ditutup 

dengan sumbat karet yang dilapisi dengan bunsen valve. Sebelum ditutup, 

terlebih dahulu dialiri dengan gas CO2. 

7. Tabung-tabung fermantor diletakkan dalam incubator 39 0C selam 48 jam dan 

dikocok setiap 4 jam sekali. 

8. Setelah 48 jam, tabung fermentor diambil dari incubator dan direndam dalam 

air es untuk menghentikan aktifitas mikroba, kemudian disentrifuge dengan 

kecepatan 2500 rpm selama 15 menit. 

9. Mempersiapkan larutan HCl-pepsin dengan cara memasukkan 2 gram pepsin 

ke dalam Erlenmeyer  2000 ml, kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit 

HCl 0,1 N sambil dikocok sampai volume 1 liter. 

10. Cairan supernatant dibuang dan residu sampel ditambah dengan 50 ml larutan 

HCl-pepsin, kemudian dimasukkan kembali ke dalam incubator suhu 39 0C 

selama 48 jam tanpa penutup Bunsen valve, tanpa CO2 dan dikocok. 

11. Setelah 48 jam, tabung diambil dan cairan disaring dengan menggunakan 

kertas saring bebas abu whatman 41 Ø 0,11 mm yang sebelumnya telah 

diketahui beratnya, dilipat dan dimasukkan ke dalam cawan yang sebelumnya 

telah dipanaskan dalam oven 105 0C selama 1,5 jam dan ditimbang. Cawan 

dan residu dikeringkan dalam oven 105 0C selama 12 jam, kemudian 

didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. Cawan yang berisi kertas saring 

dan residu dimasukkan ke dalam tanur 550 0C sampai berwarna putih atau 

abu-abu, kemudian didingankan dan ditimbang. 

Nilai KcBK dan KcBO in vitro dapat diketahui dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 



  
 

KcBK = 
( )

%100x
sampelBK

blankoBKresiduBKsampelBK −−
 

 

KcBO = %100
)(

x
sampelBO

blankoBOsampelBOsampelBO −−
 

 Keterangan : 
 BK sampel     =  berat sampel awal x %BK sampel 

BK residu     =  (berat cawan + residu setelah di oven 105 0C) – 
(berat   cawan + kertas sring) 

 BO sampel     =  BK sampel x %BO sampel 
BO residu     =  BK residu – {(berat cawan + residu setelah ditanur 

5500C) – (berat cawan + kertas saring)}. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Lampiran 4. Analisis Ragam dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

 Cara perhitungan dengan menggunakan RAK menurut Yitnosumarto 

(1993) adalah sebagai berikut : 

Data hasil percobaan menurut RAK ini ditata dalam suatu tabel analisis data : 

ULANGAN JUMLAH 
(TPj) 

RERATA 
(YPj) PERLAKUAN 

1 2 3 4   

1 
2 
3 
4 
5 

Y11 
Y12 
Y13 
Y14 
Y15 
 

Y21 
Y22 
Y23 
Y24 
Y25 

Y31 
Y32 
Y33 
Y34 
Y35 

Y41 
Y42 
Y43 
Y44 
Y45 

TP1 
TP2 
TP3 
TP4 
TP5 

YP1 
YP2 
YP3 
YP4 
YP5 

JUMLAH 
(TKi) TK1 

 
TK2 TK3 TK4 Tij Yij 

 

Faktor Koreksi (FK) = 
txk

Tij
2

 

 
JK total   = T (Yij2) – FK 
  = (Y11

2 + Y11
2 + … + Yij

2) – FK 
 

JK kelompok  = FK
t

TKi
−

2

 

 
  = (TK1

2 + TK2
2 + …  + TK4

2) – FK 
    t 
 

JK perlakuan = 
k

TPj 2

 - FK 

  = (TP1
2 + TP2

2 + …  + TP4
2) – FK 

    k 
 
JK Galat = JK total  -  JK kelompok – JK perlakuan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Lampiran 4. Lanjutan 

 
Tabel Sidik Ragam. 

     F tabel 

SK Db JK KT F hitung F0,05 F0,01 

Kelompok 
Perlakuan 
Galat 

k-1=V1 

t-1=V2 
(Vt-V1-V2)=V3 

JKK 
JKP 
JKG 

JKK/V1 
JKP/V2 

JKG/V3 

KTK/KTG 
KTP/KTG 

F(V1, V3) 
F(V2, V3) 

Total kt-1=Vt JKT     

 
Keterangan : F hitung > F 5 % = nyata 
    F hitung > F 1 % = sangat nyata 
    F hitung < F 5 % = tidak nyata 
 
 
Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai dengan petunjuk Yitnosumarto (1993) 

sebagai berikut : 

BNT  = t α/2 (db galat) x r

GalatKT2
 

Keterangan :  
α  = taraf uji 
KT Galat  = Kuadrat Tengah Galat 
r  = banyaknya ulangan  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Lampiran 5. Analisis statistik KcBK 

 

Kelompok 
Perlakuan 

1 2 3 
Total Rataan 

R0 71.2697 69.9842 66.0330 207.2869 69.0956 
R1 72.6540 70.3782 67.7489 210.7811 70.2604 
R2 73.6769 71.4022 67.8466 212.9257 70.9752 
R3 73.4741 71.5841 70.3599 215.4181 71.8060 
R4 73.7861 72.3348 68.2049 214.3258 71.4419 
R5 74.5378 73.4985 69.3655 217.4018 72.4673 
R6 74.8748 74.6742 71.5769 221.1259 73.7086 

Total 514.2734 503.8562 481.1357 1499.2653  

Rataan 73.4676 71.9795 68.7337   

 
FK   = 107037.9257 

JK Total = 127.9915 

JKKelompok = 82.0403 

JK Perlakuan = 40.2734 

JK Galat = 5.6778 

Tabel Analisis Ragam 
       

F Tabel 
SK db JK KT F Hitung 

5% 1% 

Kelompok 2 82.0403 41.0202 86.6959 3.88 6.93 
Perlakuan 6 40.2734 6.7122 14.1863 3.00 4.82 

Galat 12 5.6778 0.4732    
Total 20 175.5819     

  

Keterangan : 

F Hitung perlakuan > F Tabel (P<0,01) 

Kesimpulan : F Hitung > F Tabel maka perlakuan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 



  
 

Lampiran 5. Lanjutan  

BNT 1%   = 3,055 

SE  = 0,562 

SE x BNT 1% = 1.716 

Perlakuan Rataan Notasi 

R0 69.0956      a 
R1 70.2604      ab 
R2 70.9752   bc 
R4 71.4419   bc 
R3 71.8060    bc 
R5 72.4673        cd 
R6 73.7086         d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Lampiran 6. Analisis statistik KcBO 

Kelompok 
Perlakuan 

1 2 3 
Total Rataan 

R0 70.2824 68.8398 65.0273 204.1495 68.0498 
R1 72.5444 69.5625 65.7113 207.8182 69.2727 
R2 74.2117 72.3044 66.9262 213.4423 71.1474 
R3 74.1398 72.0722 71.0761 217.2881 72.4294 
R4 74.0382 71.8600 66.9410 212.8392 70.9464 
R5 75.0303 73.3118 70.4947 218.8368 72.9456 
R6 76.7169 74.3367 73.4949 224.5485 74.8495 

Total 516.9637 502.2874 479.6715 1498.9226  

Rataan 73.8520 71.7553 68.5245   

 

FK   = 106988.9981 

JK Total = 208.2435 

JK Kelompok = 100.8372 

JK Perlakuan = 94.0870 

JK Galat = 13.3193 

Tabel Analisis Ragam      
       

F Tabel 
SK db JK KT F Hitung 

5% 1% 

Kelompok 2 100.8372 50.4186 45.4245 3.88 6.93 
Perlakuan 6 94.0870 15.6812 14.1279 3.00 4.82 

Galat 12 13.3193 1.1099    

Total 20 208.2435     

 

Keterangan : 

F Hitung perlakuan > F Tabel (P<0,01) 

Kesimpulan : F Hitung > F Tabel maka perlakuan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 

 

 

 



  
 

Lampiran 6. Lanjutan  

BNT 1%   = 3,055 

SE  = 0,860 

SE x BNT 1% = 2,628 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perlakuan Rataan Notasi 

R0 68.0498       A 
R1 69.2727       Ab 
R4 70.9464 Bc 
R2 71.1474  Bc 
R3 72.4294      Cd 
R5 72.9456      Cd 
R6 74.8495       D 



  
 

Lampiran 7. Analisis statistik TDN 

Kelompok 
Perlakuan 

1 2 3 
Total Rataan 

R0 64.5817 63.2561 59.7528 187.5906 62.5302 
R1 66.7123 63.9700 60.4285 191.1108 63.7036 
R2 68.2646 66.5101 61.5629 196.3376 65.4459 
R3 67.8726 65.9798 65.0678 198.9202 66.3067 
R4 68.5542 66.5374 61.0828 196.1744 65.3915 
R5 68.4641 66.8961 65.2732 200.6334 66.8778 
R6 70.6685 68.4760 67.7006 206.8451 68.9484 

Total 475.1180 461.6255 440.8686 1377.6121  

Rataan 67.8740 65.9465 62.9812   

 

FK  = 90372.1475 

JK total = 179.5523 

JK kelompok = 85.0473 

JK perlakuan = 79.2932 

JK Galat = 15.2154 

Tabel Analisis Ragam      

F Tabel 
SK db JK KT F Hitung 

5% 1% 

Kelompok 2 85.0437 42.5219 33.5359 3.88 6.93 
Perlakuan 6 79.2932 13.2155 10.4228 3.00 4.82 

Galat 12 15.2154 1.2680    

Total 20 179.5523     

 

Keterangan : 

F hitung perlakuan > F tabel (P<0,01) 

Kesimpulan : F hitung perlakuan > F tabel, maka perlakuan memberikan pengaruh 

yang nyata (P<0,01).  

 

 

 



  
 

Lampiran 7. Lanjutan 

BNT 1%  = 3,055 

SE  = 0,919 

SE x BNT 1% = 2,809 

Perlakuan Rataan Notasi 

R0 62.5302    a 
R1 63.7036    ab 
R4 65.3915      bc 
R2 65.4459 bc 
R3 66.3067     cd 
R5 66.8778     cd 
R6 68.9484       d 

 

 

 

 
 
 
 
 


