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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2015 

sampai 10 Juli 2015  di Laboratorium Biokimia Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Uji analisis proksimat 

kandungan bahan pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 

kelompok bahan yakni: 

1) Bahan pakan hijauan 

Bahan pakan hijauan berupa rumput gajah 

(Pennisetum purpureum) dan gamal (Gliricidia sp.). 

Proporsi hijauan 60 % dari total silase pakan komplit 

berdasarkan bahan kering. Proporsi dari hijauan 

tersebut terdiri dari rumput gajah sebanyak 80 % dan 

gamal sebanyak 20% dari total hijauan. 

2) Bahan pakan konsentrat 

Bahan pakan konsentrat berupa dedak 

padi/bekatul, bungkil kopra, bungkil sawit, bungkil 

biji kapuk, tumpi, polar, empok jagung, tetes, dan 

mineral. Komposisi konsentrat pada penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Komposisi konsentrat 

Bahan Pakan Komposisi (%) 

Dedak padi 35 

Bungkil kopra  16 

Bungkil sawit  10 

Bungkil biji kapuk 5 

Tumpi 20 

Polar  6 

Empok jagung 2 

Tetes 5 

Mineral  1 

 Sumber : Data primer diolah (2015) 

Bahan pakan komplit yang sudah diperoleh maka 

diuji terlebih dahulu kandungan nutrisinya. Dari bahan 

pakan komplit diatas kandungan nutrisi pakan komplit 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrisi bahan pakan komplit 

 Kandungan Zat Makanan 

Bahan pakan Bahan Kering 

(%) 

Protein Kasar 

(%) 

Konsentrat  85,64 17,08 

Rumput gajah  21,60 9,53 

Gamal  21,77 26,52 

Sumber : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, 2015 

3) Bahan aditif untuk silase 

Bahan aditif berupa asam formiat cair dengan 

level penambahan yang berbeda, yaitu 0,15; 0,3 dan 

0,45 % berat pakan komplit. Hal ini didasarkan pada 
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dosis yang dianjurkan yaitu untuk rumput 0,3 % dan 

untuk legum 0,4 – 0,5 % (Anonymous
a
, 2001). 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari: 

 Polybag sebanyak 24 buah 

 Tali raffia 30 meter 

 Pisau pencacah 

 Pompa vaccum 

 Pengaduk 

 Bak plastik 

 Timbangan  

 pH meter 

 Seperangkat peralatan untuk analisis BK, BO, 

PK dan SK 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Pada penelitian ini terdapat 4 perlakuan dan masing-

masing perlakuan diulang 3 kali (4 x 3), sehingga terdapat 12 

unit percobaan. Perlakuan pada penelitian ini terdiri dari : 

P0 = Tanpa penambahan asam formiat 

P1 = Penambahan asam formiat 0,15 % berat silase 

pakan komplit 

P2 = Penambahan asam formiat 0,3 % berat silase 

pakan komplit 

P3 = Penambahan asam formiat 0,45 % berat silase 

pakan komplit 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Rumput gajah dan daun gamal diperoleh dari 

perkebunan Sumber Sekar. Konsentrat diperoleh dari pabrik 

pembuatan pakan ternak milik Bapak Tangkas Kecamatan 

Grati, Kabupaten Pasuruan. Asam formiat diperoleh dari toko 

MAKMUR SEJATI, Malang. Pembuatan silase pakan komplit 

dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Hijauan (rumput gajah 80 % dan gamal 20 %) 60 % 

 

Dicacah 

 Ditambah konsentrat 40 % 

 
Pakan komplit 

 Ditambah asam formiat  

Dimasukkan polybag 

Dikeluarkan udaranya 

dengan alat pompa vaccum 

 
Diikat 

 

Diperam selama 21 hari suasana anaerob 

 

Silase dipanen 

Gambar. 2 Bagan pembuatan silase pakan komplit 

Analisa Tekstur, 

warna dan bau 

Analisa BK, BO, PK 

dan SK 
Mengukur pH 



32 
 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diukur dalam penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas Fisik Pakan 

Kualitas fisik pakan silase komplit dilihat dari warna, 

bau dan tekstur silase pakan komplit. 

2. Derajat Keasaman (pH) 

3. Kualitas Nutrisi Pakan 

Kualitas nutrisi pakan silase pakan komplit dilihat dari 

kandungan BK, BO, PK dan SK. 

3.6 Analisis Data 

Data dicatat dan diolah menggunakan aplikasi Microsoft 

Excel kemudian data dianalisis menggunakan analisis ragam 

dari rancangan acak lengkap (RAL). Apabila terdapat 

perbedaan diantara perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

 

3.7 Batasan Istilah 

Pakan  :                      Campuran dari beberapa bahan 

baku pakan baik yang sudah 

lengkap maupun yang masih akan 

dilengkapi, yang disusun secara 

khusus dan mengandung zat gizi 

yang mencukupi kebutuhan ternak 

untuk dapat dipergunakan sesuai 

dengan jenis ternaknya 

Silase  :                   Pakan yang telah diawetkan yang 

diproduksi atau dibuat dari 

tanaman yang dicacah, pakan 
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hijauan, limbah dari industri 

pertanian dan lain-lain dengan 

kandungan air pada tingkat tertentu 

(60-80 %) yang disimpan dalam 

sebuah silo atau dalam suasana 

anaerob 

Konsentrat   :                Pakan yang kaya akan sumber 

protein dan atau sumber energi 

serta dapat mengandung pelengkap 

pakan  dan atau imbuhan pakan 

Fermentasi  :                Metabolisme mikroba untuk 

mengubah bahan baku menjadi 

produk yang bernilai lebih tinggi, 

seperti asam-asam organik, protein 

sel tunggal, antibiotika dan 

biopolymer 

Pakan komplit  :            Pakan lengkap yang telah 

mengandung sumber serat, energi, 

protein dan semua nutrisi yang 

dibutuhkan untuk mendukung 

kinerja produksi dan reproduksi 

ternak. 

Silase pakan 

komplit   : 

Silase yang tersusun dari beberapa 

macam bahan pakan baik hijauan 

maupun konsentrat yang telah 

diformulasikan sesuai kebutuhan 

ternak sehingga dalam 

pemberiannya kepada ternak tidak 

perlu dicampur dengan bahan 

lainnya lagi 

 


