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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketersediaan pakan hijauan sepanjang tahun adalah 

syarat mutlak pada usaha peternakan ruminansia. Produksi 

hijauan pada musim kemarau sangatlah rendah sehingga 

terjadi kekurangan hijauan sedangkan pada musim hujan 

terjadi kelebihan hijauan. Kelebihan hijauan tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk musim kemarau dalam bentuk hijauan 

awetan. 

Terkait dengan teknologi pasca panen dipandang perlu 

untuk mencari terobosan teknologi yang murah, sederhana dan 

mempunyai fungsi ganda dibandingkan dengan teknologi 

pengeringan. Teknologi awetan dalam bentuk segar lebih 

menjanjikan untuk diterapkan di Indonesia. Salah satu 

teknologi awetan hijauan segar adalah teknologi silase sampai 

dengan silase pakan komplit.  

Pakan komplit (complete feed) merupakan kumpulan 

bahan-bahan pakan termasuk hijauan atau limbah pertanian 

dan konsentrat yang telah dihitung bagiannya, diproses dan 

dicampur menjadi satu kesatuan, diberikan secara bebas pada 

ternak ruminansia untuk memasok nutrisi yang dibutuhkan 

oleh ternak. Keuntungan pembuatan pakan lengkap antara lain 

meningkatkan efisiensi dalam pemberian pakan dan 

menurunnya sisa pakan, hijauan yang palatabilitas rendah 

setelah dicampur dengan konsentrat dapat mendorong 

meningkatnya konsumsi, untuk membatasi konsumsi 

konsentrat (karena harga konsentrat mahal), mudah dalam 

pencampuran antara konsentrat dan hijauan serta memudahkan 

ternak menjadi kenyang (Karim, 2014). Tujuan dari 
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pengkombinasian dengan bahan konsentrat menjadi pakan 

komplit adalah untuk meminimalkan kehilangan bahan 

organik produk silase yang mungkin akan terjadi selama 

ensilase sehingga dalam mekanisme yang terjadi, partikel 

konsentrat dapat menjadi bahan absorban dan penyedia 

tambahan substrat untuk bakteri asam laktat (water soluble 

carbohydrate) selama ensilase. 

Silase pakan komplit adalah silase yang tersusun dari 

beberapa macam bahan pakan yang telah diformulasikan 

sesuai kebutuhan ternak sehingga dalam pemberiannya kepada 

ternak tidak perlu dicampur dengan bahan lainnya lagi. 

Pemberian ransum lebih efisien karena silase pakan komplit 

merupakan makanan lengkap yang telah mengandung sumber 

serat, energi, protein dan semua nutrisi yang dibutuhkan untuk 

mendukung kinerja produksi dan reproduksi ternak. Jika 

teknologi silase pakan komplit dapat dikembangkan dengan 

baik, maka masalah kelangkaan pakan di musim kemarau 

dapat dihindari. Alasan pemilihan penggunaan teknologi ini 

adalah agar mempermudah proses pemberian pakan pada 

ternak (pakan tidak perlu dicampur terlebih dahulu pada saat 

akan diberikan pada ternak). 

Pada pembuatan silase pakan komplit ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan untuk menghasilkan silase pakan 

komplit yang baik, awet dan kualitas nutrisinya dapat 

dipertahankan, salah satunya dengan cara penurunan pH 

sehingga perlu adanya penambahan bahan aditif untuk 

menghasilkan pH rendah. Penurunan pH yang cepat 

membatasi pemecahan protein dan menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme anaerob merugikan seperti enterobacteria 

dan clostridia (Jennings, 2006). Penggunaan bahan aditif 

tergantung dari bahan yang akan digunakan dan kebutuhan 
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hasil yang ingin dicapai. Penggunaan asam formiat dalam 

pembuatan silase akan lebih mengutungkan karena selain 

harganya yang murah dan mudah didapat. Disamping itu, 

asam formiat juga mampu mempertahankan kondisi asam 

sehingga produk silase dapat disimpan dalam jangka waktu 

yang lama (Filawati, 2008). Silase pakan komplit dengan 

penambahan asam formiat bertujuan untuk mempercepat 

penurunan pH sehingga dengan penambahan berbagai 

konsentrasi asam formiat yang berbeda diharapkan kualitas 

pada silase pakan komplit baik dari kualitas fisik pakan 

maupun kualitas nutrisi pakan menjadi naik. 

Pada penelitian ini diharapkan dapat menemukan 

teknologi silase pakan komplit yang murah sebagai pengganti 

hijauan pakan guna meningkatkan produksi ternak. Saat 

musim kemarau peternak ruminansia tidak kekurangan 

pasokan bahan pakan dan menekan terancamnya kegagalan 

yang disebabkan kekurangan bahan pakan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Teknologi yang sekarang berkembang adalah 

pembuatan pakan tidak hanya sekedar awet tapi juga kadar 

nutrisi sudah komplit sesuai dengan kebutuhan ternak salah 

satunya yaitu pemberian pakan lengkap atau silase pakan 

komplit berbahan hijauan dan konsentrat. Asam formiat 

digunakan untuk menurunkan pH hingga 4 dan kemudian 

menekan aktifitas mikroorganisme yang akan mencemari 

(Sapiology, 2008). 

Silase pakan komplit berbahan hijauan dan konsentrat 

sangat baik untuk pakan ternak karena semua kebutuhan 

nutrisi ternak terkandung didalamnya, namun permasalahan 

yang belum diketahui apakah penambahan berbagai 
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konsentrasi asam formiat pada silase pakan komplit 

berpengaruh terhadap kualitas pakan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan asam formiat pada pembuatan silase pakan 

komplit terhadap kualitas nutrisi pakan yang meliputi derajat 

keasaman (pH), kualitas fisik dan kandungan nutrisi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai sumber informasi bagi akademisi dan peternak tentang 

pengaruh penambahan berbagai konsentrasi asam formiat pada 

pembuatan silase pakan komplit sehingga dapat mengetahui 

silase pakan komplit terbaik baik secara fisik maupun nutrisi 

pakan. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Ketersediaan pakan khususnya pakan hijauan baik 

kualitas, kuantitas maupun kontinuitasnya merupakan faktor 

yang penting dalam menentukan keberhasilan usaha 

peternakan ruminansia. Hal ini disebabkan hampir 90 % pakan 

ternak ruminansia berasal dari hijauan dengan konsumsi segar 

perhari 10 – 15 % dari berat badan, sedangkan sisanya adalah 

konsentrat dan pakan tambahan (feed supplement) (Sirait, 

Purwantari dan Simanihuruk, 2005). 

Kajian silase pakan komplit berbahan baku pakan lokal 

untuk ternak ruminansia telah diteliti dan memberikan hasil 

yang baik (Ramli, Samadi, Ridla, Firdaus dan Rismawati, 

2007). Pembuatan silase pakan komplit selain untuk 

pengawetan juga dimaksudkan agar bahan baku panen yang 
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berkadar air tinggi langsung dapat digunakan sehingga secara 

aplikatif teknologi ini dapat memotong jalur produksi pakan 

menjadi lebih singkat. 

Biaya pakan dalam peternakan ruminansia dapat 

mencapai 70 % dari total biaya produksi. Pengadaan dan 

pemberian pakan merupakan salah satu aspek dari 

pemeliharaan yang perlu mendapatkan perhatian secara 

khusus. Pemberian pakan harus memperhatikan kualitas serta 

kuantitas dari pakan itu sendiri. Pemberian pakan hanya 

hijauan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak 

ruminansia sehingga butuh adanya penambahan bahan-bahan 

lain yaitu konsentrat untuk mencukupi kandungan nutrisi 

dalam pakan tersebut. Hijauan dan konsentrat dapat dijadikan 

silase pakan komplit untuk menghemat waktu dan biaya pakan 

karena tidak perlu pengeringan. Keuntungan lain yaitu dari 

segi penyimpanan lebih tahan lama karena bakteri-bakteri 

pembusuk tidak tahan terhadap pH rendah. Bakteri pembusuk 

akan terhambat pertumbuhannya sehingga ketersediaan 

kualitas pakan dapat dijamin. Penambahan asam formiat 

dengan level yang berbeda dapat mengetahui kualitas nutrisi 

silase pakan komplit yang terbaik setelah dilakukan uji 

kualitas nutrisi silase pakan komplit tersebut. Hal ini sesuai 

menurut Sariri, Soegarti dan Sugianto (2011) menyatakan 

bahwa pemberian asam formiat akan mempercepat keadaan 

anaerob dalam silo. Semakin cepat keadaan anaerob tercapai 

maka akan semakin cepat penurunan pH dalam silo yang 

diinginkan. 

Kerangka pikir penelitian pada silase pakan komplit 

dengan penambahan berbagai konsentrasi asam formiat dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini dengan penambahan asam 

formiat pada silase pakan komplit dapat mempertahankan 

kualitas pakan lengkap, menurunkan pH dan memberikan 

perbedaan terhadap kandungan nutrisi silase pakan komplit. 

 

Hijauan + Konsentrat 

Silase Pakan Komplit 

Uji BK, BO, PK 

dan SK 

Uji pH Uji Fisik 

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir 

Penambahan Asam Formiat (0,15 %; 0,3 %; 0,45 %) 


