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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kualitas Fisik Silase Pakan Komplit 

Hasil pengamatan kualitas fisik terhadap silase pakan 

komplit meliputi warna, tekstur dan bau yang sudah 

difermentasi selama 21 hari tersaji pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil uji kualitas fisik silase pakan komplit dengan 

penambahan berbagai konsentrasi asam formiat 
Variabel Perlakuan  Ulangan  

  U1 U2 U3 

 P0 Segar 

sedikit asam 

Segar 

sedikit asam 

Segar 

sedikit asam 

Bau P1 Segar 

sedikit asam 

Segar 

sedikit asam 

Segar 

sedikit asam 

 P2 Asam Asam Asam 

 P3 Asam tajam Asam tajam Asam tajam 

 P0 Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Warna P1 Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

 P2 Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

 P3 Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

Hijau 

kecoklatan 

 P0 Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

Tekstur P1 Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

 P2 Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

 P3 Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

Sedikit 

lunak 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa kualitas fisik silase pakan 

komplit yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berwarna 
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hijau kecoklatan, tekstur sedikit lunak, bau asam, dan tidak 

berjamur. Anas dan Andy (2010) menyatakan bahwa secara 

umum silase yang baik mempunyai ciri-ciri yaitu warna masih 

hijau atau kecoklatan, bau asam tetapi segar dan enak dan 

tekstur masih jelas jelas seperti alamnya. Lamid, dkk. (2012) 

juga menambahkan bahwa karakteristik silase yang baik 

adalah baunya lebih asam, warna coklat tembakau, coklat 

kehitaman, caramel (gula bakar) atau gosong menunjukkan pH 

silase tinggi. Sesuai dengan literatur pada penelitian ini silase 

pakan komplit juga mempunyai karakteristik fisik dengan 

warna hijau kecoklatan, tekstur sedikit lunak dan bau asam 

segar. 

Kualitas fisik silase pakan komplit pada bau 

menunjukkan bau yang masih segar dan berbau asam. Tingkat 

bau keasamannya semakin meningkat dari P0 sampai P3. Hal 

ini disebabkan pada proses fermentasi terjadi pembentukan 

asam organik. Kurnianingtyas, dkk. (2012) menyatakan bahwa 

bau asam yang dihasikan oleh silase disebabkan dalam proses 

pembuatan silase bakteri anaerob aktif bekerja menghasilkan 

asam organik. Proses ensilase terjadi apabila oksigen telah 

habis dipakai, pernapasan tanaman akan berhenti dan suasana 

menjadi anaerob. Keadaan demikian jamur tidak dapat 

tumbuh dan hanya bakteri anaerob saja yang masih aktif 

terutama bakteri pembentuk asam. 

Kualitas fisik silase pakan komplit pada warna 

menunjukkan perubahan dari warna hijau segar menjadi hijau 

kecoklatan. Pada masing-masing perlakuan dari P0 sampai P3 

terdapat perubahan warna yang sama yaitu hijau kecoklatan. 

Perubahan warna ini diduga terjadi peningkatan suhu saat 

fermentasi anaerob berlangsung. Kurnianingtyas, dkk. (2012) 

menyatakan bahwa perubahan warna yang terjadi pada 
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tanaman yang mengalami proses ensilase disebabkan oleh 

proses respirasi aerob yang berlangsung selama persediaan 

oksigen masih ada, sampai gula tanaman habis. Gula akan 

teroksidasi menjadi CO2 dan air. Panas juga dihasilkan pada 

proses ini sehingga temperatur naik. Temperatur yang tidak 

dapat terkendali akan menyebabkan silase berwarna coklat tua 

sampai hitam. Hal ini menyebabkan turunnya nilai kandungan 

nutrisi pakan, karena banyak sumber karbohidrat yang hilang 

dan kecernaaan protein turun. Keadaan ini terjadi pada 

temperatur 55°C. Sandi, dkk. (2010) juga menambahkan 

bahwa perubahan warna silase selain dipengaruhi oleh suhu 

dan jenis bahan baku silase. Suhu yang tinggi selama proses 

ensilase dapat menyebabkan perubahan warna silase, sebagai 

akibat dari terjadinya reaksi Maillard yang berwarna 

kecoklatan. 

Kualitas fisik silase pakan komplit pada tekstur 

menunjukkan tekstur yang sedikit lunak setelah difermentasi 

selama 21 hari. Pada masing-masing perlakuan terdapat 

persamaan perubahan tekstur tersebut yaitu tekstur sedikit 

lunak, sedikit basah dan lembab tetapi tidak terdapat lendir 

maupun jamur pada fisik silase pakan komplit ini. Tekstur 

menjadi sedikit lunak diduga diakibatkan oleh fermentasi 

perubahan gula yang menjadi asam laktat dan air. Despal, dkk. 

(2011) menyatakan bahwa silase yang diberi akselerator 

(dedak padi, tepung gaplek, dan molasses) mempunyai tekstur 

utuh, halus dan tidak berlendir. 

 

4.2 pH Silase Pakan Komplit 

Nilai pH adalah salah satu cara untuk menentukan baik 

buruknya kualitas silase pakan komplit yang dihasilkan. Nilai 
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pH silase pakan komplit dengan penambahan berbagai 

konsentrasi asam formiat dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Nilai rata-rata pH silase pakan komplit dengan 

penambahan berbagai konsentrasi asam formiat 

Perlakuan pH 

P0 5,008±0,101
d 

P1 4,784±0,053
c 

P2 4,519±0,033
b 

P3 4,289±0,076
a 

Keterangan: Superskrip
a-d

 yang berbeda pada kolom rata-rata 

nilai pH menunjukkan perbedaan  yang  sangat 

nyata (P≤0,01). 

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa penambahan 

berbagai konsentrasi asam formiat memberikan pengaruh yang 

sangat nyata terhadap pH silase pakan komplit. Semakin 

banyak konsentrasi asam formiat pada masing-masing 

perlakuan maka pH silase pakan komplit mengalami 

penurunan hingga mencapai rata-rata 4,289±0,076
a
. 

Penambahaan asam formiat sebanyak 0,45 % diduga dapat 

menurunkan pH paling baik pada silase pakan komplit. Asam 

formiat mampu mempertahankan kondisi asam sehingga 

dengan penambahan sebanyak 0,45 % menghasilkan pH 

paling rendah (4,289). 

Sapiology (2008) menyatakan bahwa asam formiat 

digunakan untuk menurunkan pH hingga 4 dan kemudian 

menekan aktifitas mikroorganisme yang akan mencemari. 

Pada perlakuan P0 tanpa adanya penambahan asam formiat 

menunjukkan suasana yang asam juga. Hal ini diduga pada 

proses fermentasi anaerob berlangsung terjadi pembentukan 

bakteri anaerob yang dapat mengubah karbohidrat menjadi 
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asam laktat yang menyebabkan kondisi asam. Menurut 

Ridwan, dkk. (2005) menyatakan bahwa bakteri anaerob 

menguraikan karbohidrat selama fermentasi menjadi asam 

organik dan asam laktat, sementara protein diuraikan menjadi 

asam amino dan amonia. Fermentasi yang berjalan terus 

meningkatkan konsentrasi asam organik sehingga 

meningkatkan derajat kemasaman sekitar 3-3,5. Peningkatan 

asam organik mengakibatkan bakteri anaerob mati 

keseluruhan dan proses fermentasi selesai. Proses perombakan 

bahan organik menyebabkan terjadinya penyusutan sekitar 1/3 

jumlah bahan baku yang difermentasi. 

Tabel 6 menunjukkan bahwa rata-rata pH terendah 

terdapat pada P3 yaitu 4,289±0,076 dengan penambahan 

konsentasi asam formiat sebanyak 0,45 % dari total silase 

pakan komplit dan pH tertinggi terdapat pada P0 yaitu 

5,008±0,101 tanpa penambahan konsentasi asam formiat. 

Selanjutnya P1 yaitu 4,784±0,053 dengan penambahan 

konsentasi asam formiat sebanyak 0,15 %; dan P2 yaitu 

4,519±0,033 dengan penambahan konsentasi asam formiat 

sebanyak 0,30 %. Menurut Lamid dan Lokapirnasari (2005) 

menyatakan bahwa pada proses silase parameter yang paling 

utama adalah upaya untuk mencapai tingkat keasaman rendah 

yaitu pH 3,8 - 4,2 yang sering disebut tingkat keasaman kritis 

(hasil silase terbaik). Artinya apabila pH kritis tersebut lambat 

atau tidak dapat dicapai maka dekomposisi nutrient  hijauan 

akan banyak berlangsung dan dapat dikatakan bahwa tujuan 

membuat silase menjadi gagal. 

Data analisis ragam dan uji jarak berganda duncan 

(UJBD) nilai pH secara lengkap terdapat pada Lampiran 7. 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa nilai pH semakin 

menurun berbanding terbalik dengan pemberian konsentrasi 
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asam formiat yang semakin banyak. Penurunan pH diduga 

karena adanya aktifitas fermentasi anaerob oleh 

mikroorganisme dapat mengubah karbohidrat menjadi asam 

laktat yang menyebabkan kondisi asam. Santi, dkk. (2012) 

menyatakan bahwa kualitas silase dapat digolongkan menjadi 

empat kategori, yaitu sangat baik (pH 3,2-4,2), baik (pH 4,2-

4,5), sedang (pH 4,5-4,8) dan buruk (pH > 4,8). Berdasarkan 

literatur, maka silase pakan komplit pada penelitian ini 

termasuk dalam kualitas baik, sedang dan buruk.N ilai pH 

yang baik disebabkan oleh penambahan asam formiat paling 

tinggi dibandingkan perlakuan lainnya yaitu pada P3 dengan 

nilai rata-rata 4,289±0,076. Nilai pH sedang bisa diakibatkan 

oleh penambahan konsentrasi asam formiat yang sedang juga 

yaitu pada P1 dan P2 dengan nilai rata-rata pH 4,519±0,033 

dan 4,784±0,053. Nilai pH yang buruk diakibatkan tanpa 

penambahan asam formiat pada P0 dengan nilai rata-rata 5,008 

± 0,101. Nilai pH yang buruk bisa mengakibatkan masa 

simpan silase tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama 

karena kondisi tersebut masih memungkinkan bakteri 

pembusuk untuk bertahan hidup. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan nilai rata-rata pH 

silase pakan komplit dengan penambahan berbagai konsentrasi 

asam formiat juga dapat dijelaskan menggunakan analisis 

statistik  regresi linier pada Gambar 3.  
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Gambar 3. pH silase pakan komplit 

Gambar 3 menunjukkan koefisien determinasi (R
2
) atau 

tingkat kemampuan asam formiat dalam menurunkan pH 

sebesar 95,5 % sedangkan 4,5 % penurunan pH dipengaruhi 

oleh faktor lain. Dari analisis statistik diatas dapat diketahui 

pH silase pakan komplit yang belum diteliti menggunakan 

konsentrasi asam formiat lainnya. 

 

4.3 Kualitas Nutrisi Silase Pakan Komplit 

Silase pakan komplit dibuat berdasarkan dari bahan 

baku rumput gajah sebesar 48 % BK, gamal sebesar 12 % BK 

dan konsentrat sebesar 40 % BK. Masing-masing perlakuan 

dan ulangan sebelum proses fermentasi mempunyai 

kandungan nutrisi yang sama. Kandungan nutrisi bahan pakan 

komplit sebelum proses fermentasi ditampilkan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Nilai kualitas nutrisi pakan komplit sebelum proses 

fermentasi 
Bahan Pakan Kadar BK (%) Kadar PK (%) 

Pakan Komplit 40,83 14,39 

Sumber: Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

2015 

Pengaruh penambahan berbagai konsentrasi asam 

formiat pada silase pakan komplit terhadap kualitas nutrisi 

yaitu BK, BO, PK dan SK ditampilkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Nilai rata-rata kualitas nutrisi silase pakan komplit 

dengan penambahan asam formiat sesudah proses 

fermentasi 
Perlakuan Kadar BK 

(%) 

Kadar BO 

(%) 

Kadar PK 

(%) 

Kadar SK 

(%) 

P0 34,07±0,04c 87,8±0,55 14,39±0,27b 29,96±0,14b 

P1 34,54±0,8b 87,94±0,18 14,86±0,07b 29,44±0,37b 

P2 34,57±0,17b 88,14±0,5 14,87±0,08b 29,2±0,35a 

P3 34,71±0,31a 88,49±0,89 15,7±0,2a 28,32±0,78a 

Keterangan : -Superskrip
a-b

 yang berbeda pada kolom nilai 

rata-rata nutrisi silase pakan komplit 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P≤0,05). 

-Superskrip
a-c

 yang berbeda pada kolom rata-

rata nilai pH menunjukkan perbedaan  yang  

sangat nyata (P≤0,01). 

Kandungan nutrisi pakan komplit setelah menjadi silase 

pakan komplit kandungan nutrisinya menurun. Hasil 

perhitungan persentase penurunan kandungan nutrisi silase 

pakan komplit ditampilkan pada Tabel 9. 
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Tabel 9. Nilai rata-rata persentase penurunan kandungan 

nutrisi silase pakan komplit  
Perlakuan Penurunan BK (%) Penurunan PK (%) 

P0 16,56±0,12
b 

16,55±1,50
c 

P1 15,4±1,03
a 

12,65±0,64
b 

P2 15,32±0,42
a 

12,52±0,31
b 

P3 15±0,27
a 

7,25±1,26
a 

Keterangan : -Superskrip
a-b

 yang berbeda pada kolom nilai 

rata-rata nutrisi silase pakan komplit 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P≤0,05). 

-Superskrip
a-c

 yang berbeda pada kolom rata-

rata nilai pH menunjukkan perbedaan  yang  

sangat nyata (P≤0,01). 

Tabel 8 menunjukkan penambahan berbagai konsentrasi 

asam formiat silase pakan komplit berbeda sangat nyata 

(P≤0,01) terhadap kadar bahan kering (BK). Dari bahan baku 

diatas, silase pakan komplit diharapkan mempunyai BK 

kurang dari 40,83 % (sesuai Tabel 7). Tabel 8 menunjukkan 

kadar BK masing-masing perlakuan kurang dari 40,83 % yaitu 

P0 mempunyai kadar BK 34,07 %; P1 mempunyai kadar BK 

34,54 %; P2 mempunyai kadar BK 34,57 % dan P3 

mempunyai kadar BK 34,71 %. Peningkatan nilai rata-rata BK 

diduga disebabkan oleh perkembangbiakan populasi bakteri 

pada silase pakan komplit sedangkan asam formiat dapat 

menghambat penurunan kadar BK sehingga P3 memiliki kadar 

BK paling banyak. Hal ini didukung oleh literatur menurut 

Qitri (2011) yang menyatakan bahwa peningkatan kandungan 

BK disebabkan karena hijauan yang difermentasi mengalami 

pertumbuhan populasi bakteri akibat proses fermentasi 

sehingga dengan meningkatnya populasi bakteri tersebut akan 

mengakibatkan hijauan mengalami kehilangan sejumlah air 
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yang terikat dalam hijauan sehingga akan berakibat terhadap 

peningkatan BK hijauan. 

Tabel 9 menunjukkan penambahan asam formiat 

berperngaruh nyata terhadap persentase penurunan BK pada 

silase pakan komplit. Penurunan kandungan BK terkecil 

terdapat pada perlakuan P3 yaitu penambahan asam formiat 

0,45 %. Penurunan kandungan BK pada silase pakan komplit 

diduga pada proses fermentasi berlangsung bakteri anaerob 

mengubah karbohidrat menjadi asam organik. Hal ini sesuai 

menurut Kaiser, et al. (2004) menyatakan bahwa proses 

ensilase yang baik akan menghasilkan nilai bahan kering, 

kecernaan, energi metabolis yang sama atau sedikit lebih 

rendah dari pada hijauan bahan baku, dan nilai protein kasar 

yang sama atau sedikit lebih tinggi daripada hijauan bahan 

baku. Menurut Rowghani and Zamiri (2009) bahwa BK yang 

mengalami penurunan disebabkan karena efek dari proses 

fermentasi anaerob yang terus berlangsung. Selama proses 

ensilase akan terjadi kehilangan bahan kering minimal 10 %. 

Hal ini juga sesuai menurut McDonald (1981) menyatakan 

bahwa kehilangan bahan kering dan nilai nutrisi hijauan yang 

dibuat silase secara normal berkisar antara 10 – 20 % dan 

dapat lebih tinggi. 

Semakin tinggi air yang dihasilkan selama ensilase, 

maka penurunan kandungan BK semakin meningkat. 

Peningkatan level aditif asam formiat memacu aktivitas 

fermentasi sehingga menyebabkan produksi air juga 

meningkat. Hal ini menyebabkan penuruan BK silase. Selain 

itu, kehilangan BK juga dapat disebabkan oleh proses respirasi 

yang terlalu lama. Proses respirasi dapat terus terjadi apabila 

masih terdapat oksigen (udara). Hal ini sesuai menurut 

Nishino, et al. (2003) menyatakan bahwa silase yang baik, 
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memiliki kadar air hijauan sebesar 60 %–70 %. Hal ini 

dimaksudkan agar kandungan karbohidrat terlarut air bahan 

tinggi, sehingga BAL dapat tumbuh dengan baik menghindari 

pertumbuhan jamur dan mikroba merugikan, menurunkan 

kehilangan bahan kering (BK), dan protein kasar (PK) selama 

ensilase. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan nilai rata-rata kadar 

BK silase pakan komplit dengan penambahan berbagai 

konsentrasi asam formiat juga dapat dijelaskan menggunakan 

analisis statistik  regresi linier pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4. Kadar BK silase pakan komplit 

Gambar 4 menunjukkan koefisien determinasi (R
2
) atau 

tingkat kemampuan asam formiat dalam menaikkan kadar BK 

sebesar 49,6 % sedangkan 50,4 % kenaikan kadar BK 

dipengaruhi oleh faktor lain. Dari analisis statistik diatas dapat 

diketahui kadar BK silase pakan komplit yang belum diteliti 

menggunakan konsentrasi asam formiat lainnya. 
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Tabel 8 menunjukkan penambahan berbagai konsentrasi 

asam formiat silase pakan komplit tidak berbeda nyata 

terhadap kadar bahan organik (BO). Kadar BO masing-masing 

perlakuan yaitu P0 mempunyai kadar BO 87,8 %; P1 

mempunyai kadar BO 87,94 %; P2 mempunyai kadar BO 

88,14 % dan P3 mempunyai kadar BO 88,49 % tetapi pada 

Tabel 8 menunjukkan semakin tinggi penambahan asam 

formiat maka semakin bertambah nilai kadar BO pada masing-

masing perlakuan. Hal ini diduga pada proses fermentasi nilai 

pH menurun sesuai penambahan asam formiat. Menurut 

Santoso, dkk (2009) bahwa tingginya kandungan bahan 

organik silase dengan penambahan akselerator dikarenakan 

adanya tambahan karbohidrat mudah larut yang dimanfaatkan 

oleh bakteri pencerna serat kasar misalnya bakteri selulolitik, 

sehingga degradasi karbohidrat menjadi asam organik seperti 

asetat, propionat dan butirat lebih tinggi. Parakkasi (1999) 

menyatakan bahwa bahan organik adalah selisih bahan kering 

dan abu yang secara kasar merupakan kandungan karbohidrat, 

lemak dan protein. Bahan organik terdiri dari zat-zat berupa 

protein kasar, lemak kasar, serat kasar, serta BETN, sehingga 

nilai BO ditentukan oleh kandungan dari zat-zat tersebut yang 

ada di dalam suatu bahan pakan. Pada hasil analisa proksimat 

silase pakan komplit tidak mengalami  penurunan kadar BO. 

Menurut literatur McDonald (1981) proses fermentasi silase 

dapat menyebabkan penurunan kandungan bahan organik, 

karena dipengaruhi oleh respirasi dan fermentasi. Penurunan 

kandungan BO dapat dicegah dengan mempercepat penurunan 

pH selama ensilase dengan cara penambahan aditif dan Water 

Soluble Carbohydrate (WSC) pada silase.  

Dari bahan baku silase pakan komplit diketahui kadar 

protein kasar (PK) masing-masing adalah rumput gajah 
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mempunyai kadar PK 9,53 %; gamal mempunyai kadar PK 

26,52 % dan konsentrat mempunyai kadar PK 17,8 %. Tabel 8 

menunjukkan penambahan berbagai konsentrasi asam formiat 

silase pakan komplit berbeda nyata (P≤0,01) terhadap kadar 

PK. Dari bahan baku diatas, silase pakan komplit diharapkan 

mempunyai PK kurang lebih 14 % (sesuai Tabel 7). Tabel 8 

menunjukkan kadar PK masing-masing perlakuan lebih dari 

14 % yaitu P0 mempunyai kadar PK 14,39 %; P1 mempunyai 

kadar PK 14,86 %; P2 mempunyai kadar PK 14,87 % dan P3 

mempunyai kadar PK 15,7 %. Kandungan protein silase pakan 

komplit sudah memenuhi kebutuhan nutrisi yang kami 

harapkan. Kandungan protein silase pakan komplit  rata-rata 

diatas 10% ini cukup tinggi (PK>10%). Hal ini disebabkan 

karena bahan baku silase pakan komplit adalah rumput gajah 

yang berkualitas baik dengan ditambah gamal dan konsentrat 

yang tinggi kandungan PK. Menurut Sariri, dkk (2011) bahwa 

meningkatnya kandungan protein kasar pada penambahan 

asam formiat 0,15% ini bisa disebabkan karena adanya protein 

bentukan baru yang tersusun dari penggabungan antara N 

bebas dari bangkai bakteri dan senyawa sisa asam lemak 

volatile (campuran asam asetat, propionat dan butirat) yang 

telah kehilangan ion O, N dan H. Terbebasnya O, N dan H 

tersebut disebabkan oleh peningkatan suhu selama proses 

fermentasi. Selain itu dengan pemberian asam formiat maka 

akan mempercepat keadaan anaerob dalam silo. Semakin cepat 

keadaan anaerob tercapai maka akan semakin cepat penurunan 

pH dalam silo yang diinginkan. Ruang lingkup silo yang 

menjadi asam, akan mengurangi aktivitas enzim yang akan 

menguraikan protein. 

Tabel 9 menunjukkan penambahan asam formiat 

berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap persentase 
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penurunan PK pada silase pakan komplit. Penurunan PK 

terendah terdapat pada P3 dengan penambahan asam formiat 

0,45 %, yaitu 7,25 %. Hal ini menunjukkan kualitas nutrisi 

terbaik dari semua perlakuan karena asam formiat sendiri 

menekan terjadinya degradasi protein. Penurunan kandungan 

PK pada silase pakan komplit diduga disebabkan oleh 

degradasi protein oleh bakteri proteolitik selama proses 

fermentasi, karena masih dapat terlibat dalam proses 

fermentasi. Wina (2005) menyatakan bahwa terjadinya 

penurunan protein disebabkan oleh adanya degradasi protein 

selama proses penyimpanan karena aktivitas mikroba dan larut 

dalam air. Mikroba yang menyebabkan penurunan protein 

adalah jenis proteolitik. Protein akan dirombak oleh mikroba 

proteolitik menjadi asam amino dan NH3 selama proses 

fermentasi sehingga akan mengakibatkan penurunan protein. 

Sedangkan menurut Zamudio, et al. (2009) menyatakan bahwa 

tingginya degradasi protein disebabkan oleh tingginya kadar 

protein kasar bahan yang diensilasi sehingga menyebabkan 

kapasitas buffer menjadi tinggi, pH menjadi sulit turun dan 

membuka peluang lebih besar bagi mikroba perombak protein 

untuk berkembang. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan nilai rata-rata kadar 

PK silase pakan komplit dengan penambahan berbagai 

konsentrasi asam formiat juga dapat dijelaskan menggunakan 

analisis statistik  regresi linier pada Gambar 5. 
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 Gambar 5. Kadar PK silase pakan komplit 

Gambar 5 menunjukkan koefisien determinasi (R
2
) atau 

tingkat kemampuan asam formiat dalam menaikkan kadar PK 

sebesar 79,2 % sedangkan 20,8 % kenaikan PK dipengaruhi 

oleh faktor lain. Dari analisis statistik diatas dapat diketahui 

kadar PK silase pakan komplit yang belum diteliti 

menggunakan konsentrasi asam formiat lainnya. 

Tabel 8 menunjukkan penambahan berbagai konsentrasi 

asam formiat silase pakan komplit berbeda nyata (P≤0,05) 

terhadap kadar serat kasar (SK). Kadar SK masing-masing 

perlakuan yaitu P0 mempunyai kadar SK 29,96 %; P1 

mempunyai kadar SK 29,44 %; P2 mempunyai kadar SK 29,2 

% dan P3 mempunyai kadar SK 28,32 %. Kandungan serat 

kasar silase pakan komplit mempunyai kecenderungan 

menurun seiring penambahan asam formiat. Dari hasil analisis 

data untuk penambahan asam formiat sebesar 0,45 % 

menunjukkan penurunan kandungan serat kasar terendah. 

Penurunan kadar SK diduga pada proses fermentasi anaerob 

mikroorganisme dalam mengurai lignin dari selulosa dan 

y = 2,6244x + 14,365 
R² = 0,7923 
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hemiselulosa yang ada dalam pakan komplit semakin cepat. 

Menurut Sariri, dkk. (2011) bahwa Asam formiat akan 

mempercepat keadaan anaerob dalam silo. Semakin cepat 

keadaan anaerob tercapai maka akan semakin cepat terjadi 

proses fermentasi, sehingga aktivitas mikroorganisme dalam 

mengurai lignin dari selulosa dan hemiselulosa yang ada 

dalam hijauan semakin cepat. Dengan penurunan kandungan 

lignin maka akan semakin mudah hijauan tercerna. Ditambah 

menurut Jalc, et al. (2009) bahwa fermentasi berarti merubah 

struktur bahan pakan menjadi lebih mudah dicerna, mereduksi 

komponen yang bersifat allergen, anti nutritif ataupun susah 

dicerna, hingga menambahkan metabolit penting yang bersifat 

anti patogen, antioksidan hingga anti karsinogenik. Selulosa 

dan hemiselulosa merupakan suatu karbohidrat, pada waktu 

hijauan pakan ternak difermentasi, bakteri berkembang biak 

dengan cepat dan memfermentasi karbohidrat menjadi asam 

organik terutama asam laktat. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan nilai rata-rata kadar 

SK silase pakan komplit dengan penambahan berbagai 

konsentrasi asam formiat juga dapat dijelaskan menggunakan 

analisis statistik  regresi linier pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Kadar SK silase pakan komplit 

Gambar 6 menunjukkan koefisien determinasi (R
2
) atau 

tingkat kemampuan asam formiat dalam menurunkan kadar 

SK sebesar 66,2 % sedangkan 33,8 % penurunan kadar SK 

dipengaruhi oleh faktor lain. Dari analisis statistik diatas dapat 

diketahui kadar SK silase pakan komplit yang belum diteliti 

menggunakan konsentrasi asam formiat lainnya. 
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