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ABSTRACT 

 The purpose of this research was to determine and 

evaluate the effect of harvest age on sorghum (Sorghum bicolor 

(L.) Moench) by hydroponic fodder method as an animal feed 

on gas production, value potential gas production (b) and value 

rate of gas production (c),  ME and NE value in vitro. The 

material used of this research was the seeds of sorghum variety 

2. The analysis used for planting was a Completely Randomized 

Design (CRD), with 4 treatments and 5 replications. The 

treatments were: P1 (harvest at the age of 9 days after planting), 

P2 (harvest at the age of 11 days after planting), P3 (harvest at 

the age of 13 days afterplanting) and P4 (harvest at the age of 15 

days after planting). The analysis used for variable was a 

Randomized Block Design (RBD) in laboratory measurement of 

gas production in vitro with 4 treatments, 5 replications, 3 block 

by taking rumen fluid as a block. The variables included gas 

production, value potential gas production (b) and value rate of 

gas production (c), ME and NE value in vitro. The results of 

data obtained were analyzed using variance analysis, if there 

were differences between treatmens and group, next with 
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Duncan Multiple Range Test (DMRT). It can be concluded that 

the best resultfrom treatment P2 (Harvest at the age of 11 days 

after planting) at 48 hours incubation characterized by the gas 

production were 96.31 ml/ 500 mg DM, value potential gas 

production (b) 99.70±24.04 ml/ 500 mg DM and value rate of 

gas production (c) 0.08±0.01 ml/ jam and the the highest values 

of ME and NE were 14.13 MJ/ Kg DM and 8.97 MJ/ Kg DM. 

Sorghum planting using the hydroponic fodder method with an 

age of 11 days is the best treatment for obtaining the gas 

production in vitro, value potential gas production (b) and rate 

of gas production (c) and the ME and NE values optimally. 

Further research needs to be done for longer harvesting times by 

adding fertilizer or nutrient to the planting media. 

Keywords: Sorghum bicolor, hydroponic fodder,gas production, 

energy value, in vitro. 
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RINGKASAN 

 

Tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan 

sebagai sumber pakan, pangan, bioetanol, dan untuk berbagai 

keperluan industri lainnya. Pemanfaatan tanaman sorgum 

sebagai tanaman pangan telah dikembangkan hingga saat ini, 

selain itu sorgum manis dapat digunakan sebagai pakan ternak 

ruminansia dari daun hingga batangnya,biji sorgum juga dapat 

digunakan sebagai pakan yang diberikan ke ternak 

unggas.Sorgum sering digunakan dikarenakan termasuk pakan 

kaya karbohidrat, sorgum dapat dikembangkan dari segi 

penanaman yaitu dengan media tanah dan media air atau dengan 

metode hidroponik fodder. Teknik hidroponik memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan produksi berkualitas, bercocok 

tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, tidak 

tergantung dengan musim sehingga tanaman dapat ditanam 

sepanjang tahun dan dapat ditanam di lahan yang sempit dengan 

sistem greenhouse. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

umur panen tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.)Moench) 

varietas samurai 2 dengan metode hidroponik fodder sebagai 

pakan ternak terhadap total produksi gas in vitro, nilai potensial 

produksi gas (b) dan nilai laju produki gas (c), nilai 

Metabolizable Energy (ME) dan Nett Energy (NE) secara in 

vitro. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Febuari–April 

2019 di Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP), Kota Batu 

untuk penanaman Benih SorgumVarietas Samurai 2 dan 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, Malang untuk analisa proksimat, 

produksi gas in vitro, nilai b dan nilai c serta nilai ME dan NE 

secara in vitro.  

Materi penelitian ini adalah benih sorgum (Sorghum 

bicolor (L.) Moench) Varietas Samurai 2 yang ditanam dengan 

metode hidroponik fodder. Analisis yang digunakan untuk 

penanaman yaitu Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 5 ulangan, sehingga terdapat 20 unit. Perlakuan 

percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: P1 (panen 

pada umur 9 hari setelah tanam), P2 (panen pada umur 11 hari 

setelah tanam), P3 (panen pada umur 13 hari setelah tanam) dan 

P4 (panen pada umur 15 hari setelah tanam). Analisis yang 

digunakan untuk pengukuran produksi gas secara in vitro yaitu 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan, 5 

ulangan dan 3 kelompok, sebagai kelompok adalah waktu  

pengambilan cairan rumen. Variabel yang diamati meliputi 

produksi gas in vitro, nilai b dan nilai c serta nilai ME dan NE 

secara in vitro. Hasil data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis ragam, apabila terdapat perbedaan antar 

perlakuan dan kelompok, dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap 

produksi gas yang dihasilkan pada inkubasi jam yang berbeda. 

Hasil perhitungan produksi gas menunjukkan bahwa produksi 

gas tertinggi dihasilkan dari perlakuan P2 (panen pada umur 11 

hari setelah tanam) pada inkubasi 48 jam yaitu 96,31 ml/500 mg 

BK. Memberikan pengaruh sangat berbeda nyata (P<0,01) 

terhadap nilai b dan memberikan pengaruh tidak berbeda nyata 

pada nilai c (P>0,05). Nilai b tertinggi dengan lama inkubasi 48 

jam yaitu P2 (panen pada umur 11 hari setelah tanam) sebesar 

99,70 ml/ 500 mg BK sejalan dengan tingginya produksi gas 

perlakuan tersebut dan Nilai c tertinggi dengan lama inkubasi 48 

jam yaitu P2 (panen pada umur 11 hari setelah tanam) sebesar 

0,08 ml/jam. Hasil perhitungan menunjukkan nilai ME dan NE 

memberikan pengaruh sangat berbeda nyata (P<0,01). Perlakuan 

terbaik pada perlakuan P2 (panen pada umur 11 hari setelah 

tanam) dengan nilai ME sebesar 14,13 MJ/Kg BK dan Nilai NE 

sebesar 8,97 MJ/ Kg BK. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

perlakuan terbaik yaitu P2 pemanenan sorgum (Sorghum bicolor 

(L.) Moench) Varietas Samurai 2 pada umur panen 11 hari 

setelah tanam. Total produksi gas in vitro tertinggi pada 

inkubasi 48 jam yaitu 96,31 ml/500 mg BK, potensial produksi 

gas nilai (b) yaitu 99,70±24,04ml/500 mg BK dan laju produksi 

gas nilai (c) yaitu 0,08±0,01 ml/jam serta ME yaitu 14,13MJ/ 

Kg BK dan NE yaitu 8,97 MJ/ Kg BK. Saran penelitian adalah 

penanaman sorgum dengan metode hidroponik fodder dengan 

umur panen 11 hari merupakan perlakuan yang terbaik untuk 

mendapatkan hasil produksi gas in vitro, nilai potensial produksi 

gas (b) dan nilai laju produki gas (c) dan nilai ME dan NE 

secara optimal. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

penambahan pupuk atau nutrient pada media tanam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

 Tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan 

sebagai sumber pakan ternak, pangan, bioetanol, dan untuk 

berbagai keperluan industri lainnya. Tanaman sorgum 

termasuk tanaman pangan (biji-bijian), tetapi lebih banyak 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak (livestock fodder). 

Tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) sering 

disebut sebagai bahan baku industri bersih (clean industry) 

karena hampir semua komponen biomassa dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai keperluan industri. Pemanfaatan sorgum manis 

(Sorghum bicolor (L.) Moench) secara umum diperoleh dari 

hasil-hasil utama (batang dan biji) serta limbah (daun) dan 

hasil ikutannya (ampas/bagasse). 

Tanaman sorgum dapat dipanen pada umur tertentu 

tergantung dari varietas tanaman sorgum yang ditanam dan 

tergantung keperlukan hasil panen. Umur panen sekitar 90-105 

hari setelah tanam pada media tanah, saat pemanenan 

sebaiknya pemotongan dilakukan pada pangkal tangkai atau 

mulai buah sorgum dengan panjang sekitar 15-25 cm, lalu 

dikeringkan agar mudah dalam perontokan (Bambang, 2010). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pampang (2017) 

panen fodder jagung dilakukan pada hari ke 7,9,11 dan 13 hari 

setelah tanam, tinggi tanaman sekitar 9-15 cm. 

 Produksi sorgum di Indonesia masih rendah sehingga 

tidak masuk dalam daftar negara penghasil sorgum dunia. Data 

Direktorat Budi Daya Serealia  menunjukan produksi Sorgum 

Indonesia dalam 5 tahun terakhir hanya meningkat sedikit dari 
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6.114 ton menjadi 7.695 ton. Anonimus (2017) bahwa 

peningkatan produksi sorgum di dalam negeri perlu mendapat 

perhatian khusus karena Indoensia sangat potensial bagi 

pengembangan sorgum. Tanaman sorgum dikembangkan 

dengan tujuan salah satunya untuk diberikan kepada ternak 

untuk meningkatkan tingkat produktifitas serta memenuhi 

kebutuhan dari ternak ruminansia. Ruminansia dapat 

menggunakan pakan sorgum yang sebagian besar berupa serat 

kasar dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba 

rumen. Kecernaan pakan serat ini sangat tergantung pada 

populasi mikroba rumen terutama bakteri pencerna serat. 

 Pemanfaatan tanaman sorgum sebagai tanaman 

pangantelah dikembangkan hingga saat ini, selain itu sorgum 

manis dapat digunakan sebagai pakan ternak ruminansia dari 

daun hingga batangnya, biji sorgum juga dapat digunakan 

sebagai pakan yang diberikan ke ternak unggas. Kandungan 

nutrisi dari sorgum tersebut yang tinggi maka timbul 

pemikiran untuk melakukan penelitian sorgum dengan inovasi 

media tanam yang dilakukan menggunakan hidroponik fodder 

sehingga dapat dilihat sejauh mana bahan pakan tersebut dapat 

dimanfaatkan apabila diberikan inovasi dari media 

penanamannya dan sejauh manadapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak yang dapat meningkatkan daya cerna, yang 

dilakukan pengujian produksi gas serta kandungan energi 

tersebut secara in vitro. Teknik hidroponik memiliki 

kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas, bercocok 

tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya, 

tidak tergantung dengan musim sehingga tanaman dapat 

ditanam sepanjang tahun dan dapat ditanam di lahan yang 

sempit dengan sistem greenhouse (Suhardiyanto, 2009). 
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Metode gas detector untuk mengukur produksi gas dan 

laju fermentasi pakan dalam rumen dalam satu tahapan 

pengerjaan (McDonald, Edwars and Greenhalgh, 2010). 

Produksi gas menggambarkan jumlah bahan organik yang 

dapat dicerna oleh mikroorganisme rumen. Teknik pengukuran 

gas dengan metode makkar adalah untuk mengukur laju 

produksi CO2 dan CH4 yang dihasilkan selama inkubasi bahan 

pakan dalam cairan rumen. Menke dan Close (1986) bahwa 

bahan pakan menunjukkan laju dan jumlah produksi gas yang 

berbeda selama waktu inkubasi sesuai dengan kecernaan 

masing-masing bahan.Menurut Sudarwati (2011) bahwa 

jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasi 

secara in vitro dalam cairan rumen behubungan erat dengan 

kecernaan pakan, oleh karena itu penghitungan produksi gas 

dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi pakan pada 

ternak ruminansia. 

 Laju potensi produksi gas per ml dapat diketahui 

dengan mengetahui nilai produksi gas yang dapat 

diterjemahkan dalam bentuk nilai parameter fermentasi 

(Makkar, Blummel and Becker, 1995). Nilai a merupakan nilai 

potensi produksi gas pada masa inkubasi 0 jam. Pada 

penelitian ini tidak dibahas karena nilai produksi gas saat 0 

jam secara biologi adalah 0 ml, walaupun secara perhitungan 

nilai ini muncul (nilainya bisa negatif dan juga bisa positif). 

Nilai rata-rata potensi produksi gas diterjemahkan sebagai 

parameter bagian bahan organik yang potensial terfermentasi 

didalam rumen (b) dan laju produksi gas diterjemahkan 

sebagai laju fermentasinya per jam (c) dari pakan. 

 Fungsional pakan salah satunya adalah sebagai 

sumber energi bagi ternak, energi didalam bahan pakan atau 

energi bruto tidak dapat sepenuhnya diserap dan digunakan 
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oleh ternak karena nutrien dalam pakan tidak seluruhnya dapat 

tercerna. Proses pencernaan ternak akan diikuti oleh sebuah 

energi yang disebut energi termis (heat increament). 

Perhitungan pengurangan Metabolizable Energy (ME) 

dikurangi energi termis akan dihasilkan nilai Nett Energy 

(NE). Energi netto adalah energi yang digunakan ternak 

sebagai energi pokok untuk hidup dan produksi (Purbowati 

dkk., 2008). Nilai energi berhubungan dengan tingkat kualitas 

sampel seperti kandungan nutrisi seperti yang dijelaskan oleh 

Larbi et al., (1998) bahwa nilai Metabolizable Energy (ME) 

berkorelasi positif terhadap kadar protein kasar pakan, dimana 

kadar protein kasar ini merupakan salah satu faktor pembatas 

pertumbuhan mikroba. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

pengaruh umur panen tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.) 

Moench) varietas samurai 2 dengan metode hidroponik fodder 

sebagai pakan ternak terhadap produksi gasin vitro, nilai 

potensial produksi gas (b) dan nilai laju produki gas (c), nilai 

ME dan NE secara in vitro. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

umur panen tanaman sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

varietas samurai 2dengan metode hidroponik fodder sebagai 

pakan ternak terhadap produksi gasin vitro, nilai potensial 

produksi gas (b) dan nilai laju produki gas (c), nilai ME dan 

NE secara in vitro. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian adalah diharapkan untuk 

menambah pengetahuan di bidang peternakan, khususnya 

tentang penggunaan tanaman Sorgum (Sorghum bicolor (L.) 

Moench) varietas samurai 2 yang digunakan sebagai pakan 

ternak. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

 Hijauan merupakan sumber pakan ternak yang utama 

dan sangat besar peranannya bagi ternak ruminansia (sapi, 

kerbau, kambing dan domba) baik untuk hidup pokok, 

pertumbuhan, produksi (daging dan susu) maupun untuk 

reproduksi. Indraningsih dan Sani (2012) menyatakan bahwa 

kendala yang dihadapi dalam ketersediaan hijauan adalah 

keterbatasan lahan pengembalaan dan penyediaan hijauan 

pakan ternak akibat perubahan fungsi lahan produktif menjadi 

lahan pemukiman dan kawasan industri. 

 Salah satu alternatif dari keterbatasaan sumber daya 

hijauan bisa diatasi dengan metode hidroponik fodder. 

Produksi pakan hidroponik adalah teknik menanam tanaman 

seperti barley, cowpea, sorghum, gandum, jagung, dan lain-

lain dalam lingkungan yang higenis dan bebas dari bahan 

kimia seperti insektisida, herbisida, fungisida, dan hormon 

pemicu pertumbuhan tanaman. Pakan yang diproduksi secara 

hidroponik memiliki masa pertumbuhan yang pendek 7-10 

hari dan hanya membutuhkan lahan kecil selama produksi 

berlangsung. Teknik hidroponik memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan produk berkualitas dan bercocok tanam tanpa 

menggunakan tanah sebagai media tanamnya, selain itu sistem 

hidroponik tidak tergantung dengan musim sehingga tanaman 
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dapat ditanam sepanjang tahun dan dapat ditanam di lahan 

yang sempit dengan sistem greenhouse (Suhardiyanto, 2009). 

Berdasarkan data penelitian mengenai fodder jagung 

dengan sistem hidroponik, salah satu hal yang perlu 

diperhatikan antara lain media tanam. Bahar dan Widastoety 

(1994) faktor lain yang menentukan pertumbuhan tanaman 

adalah media tanam. Fungsi media tanam dalam budidaya 

secara hidroponik adalah sebagai tempat tumbuh dan tempat 

penyimpanan hara dan air sementara yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tanaman. Media tumbuh yang baik harus 

memenuhi persyaratan antara lain tidak lekas melapuk, tidak 

menjadi sumber penyakit, menciptakan aerasi yang baik, 

mampu menyimpan air dan zat hara secara baik, mudah 

didapat dalam jumlah yang diinginkan dan harganya relatif 

murah. Hidroponik Fodder jagung merupakan keseluruhan 

tanaman jagung dari daun hingga akar dengan umur panen 

relatif lebih singkat dibandingkan tanaman pada umumnya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pampang (2017) 

panen fodder jagung dilakukan pada hari ke 7,9,11 dan 13. 

Anonimus (2007) bahwa kandungan nutrisi atau zat makanan 

pada biji jagung yaitu air sebesar 11,40%, lemak 4,72%, 

karbohidrat 71,35%, serat kasar 2,04% dan abu 1,40%. 

Menurut Subekti, dkk., (2006) pertumbuhan jagung memiliki 

pola yang sama, akan tetapi interval waktu antar tahap 

pertumbuhan dan jumlah daun yang berkembang dapat 

berbeda. 

 Sorgum dapat ditanam dengan dengan sistem 

monokultur (penanaman dengan satu jenis tanaman) maupun 

tumpangsari, dan biaya relatif murah selain itu produktivitas 

sorgum juga tinggi dengan panen yang bisa dilakukan lebih 

dari satu kali dalam sekali tanam. Kandungan nutrisi tanaman 
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sorgum ini setara dengan tanaman jagung, sebagai bahan 

pangan maupun sebagai bahan bahan pakan ternak. Sorgum 

juga dapat ditanam pada areal dataran rendah, sedang, sampai 

dataran tinggi. Pemanenan dapat berlangsung antara 100–120 

hari tergantung varietasnya, sorgum yang telah memasuki 

umur panen dapat digunakan sebagai tanaman pakan ternak 

(forage sorghum) (Biba, 2011). 

 Produksi gas menggambarkan jumlah bahan organik 

yang dapat dicerna oleh mikroorganisme rumen. Semakin 

tinggi produksi gas yang dihasilkan menunjukkan semakin 

banyaknya jumlah bahan organic yang dapat difermentasi 

menjadi bentuk lain seperti VFA (Volatile Fatty Acid) atau 

asam lemak terbang. Teknik pengukuran gas dengan metode 

makkar adalah untuk mengukur laju produksi CO2 dan CH4 

yang dihasilkan selama inkubasi bahan pakan dalam cairan 

rumen (Dewi. dkk.,2015). Menke dan Close (1986) 

menyatakan bahwa bahan pakan menunjukkan laju dan jumlah 

produksi gas yang berbeda selama waktu inkubasi sesuai 

dengan kecernaan masing-masing bahan. Menurut Sudarwati 

(2011) jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan pakan 

diinkubasi secara in vitro dalam cairan rumen behubungan erat 

dengan kecernaan pakan, oleh karena itu penghitungan 

produksi gas dapat digunakan untuk mengestimasi nilai energi 

pakan pada ternak ruminansia. 

 Laju potensi produksi gas per ml dapat diketahui 

dengan mengetahui nilai produksi gas yang dapat 

diterjemahkan dalam bentuk nilai parameter fermentasi 

(Makkar, Blummel and Becker,1995). Nilai a merupakan nilai 

potensi produksi gas pada masa inkubasi 0 jam. Nilai produksi 

gas saat 0 jam secara biologi adalah 0 ml, walaupun secara 

perhitungan nilai ini muncul (nilainya bisa negatif dan juga 
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bisa positif). Nilai rata-rata potensi produksi gas 

diterjemahkan sebagai parameter bagian bahan organik (BO) 

yang potensial terfermentasi didalam rumen (b) dan laju 

produksi gas diterjemahkan sebagai laju fermentasinya per jam 

(c) dari pakan. 

 Fungsional pakan salah satunya adalah sebagai 

sumber energi bagi ternak, energi didalam bahan pakan atau 

energi bruto tidak dapat sepenuhnya diserap dan digunakan 

oleh ternak karena nutrient dalam pakan tidak keseluruhan 

dapat tercena. Proses pencernaan ternak akan diikuti oleh 

sebuah energy yang disebut energi termis (heat increament). 

Perhitungan pengurangan Metabolizable Energy (ME) 

dikurangi energi termis akan dihasilkan nilai Nett Energy 

(NE). NE adalah energi yang digunakan ternak sebagai energi 

pokok untuk hidup dan produksi (Purbowati dkk., 2008). Pada 

uji nilai energi berhubungan dengan tingkat kualitas sampel 

seperti kandungan nutrisi seperti yang dijelaskan oleh Larbi et 

al., (1998) bahwa nilai Metabolizable Energy (ME) 

berkorelasi positif terhadap kadar protein kasar pakan, dimana 

kadar protein kasar ini merupakan salah satu faktor pembatas 

pertumbuhan mikroba. Skema kerangka pikir penelitian dapat 

dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1.Kerangka pikir penelitian. 

 

1.6 Hipotesis 

 Penggunan sorgum dengan umur panen yang berbeda, 

metode hidroponik fodder berpengaruh positif terhadap 

produksi gas in vitro, nilai potensial produksi gas (b) dan nilai 

laju produki gas (c), nilai ME dan NE secara in vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sorgum  

 Sorgum(Sorghum bicolor (L.) Moench) adalah 

tanaman serbaguna yang dapat digunakan sebagai sumber 

pangan, pakan ternak dan bahan baku industri. Anonimius, 

(2017) bahwa sorgum merupakan serealia terbesar ketiga di 

Amerika Serikat, termasuk negara eksportir sorgum terbesar 

dunia dan hampir menguasai 75% pasar sorgum dunia. Nama 

sorgum berbeda di setiap negara, antara lain great millet dan 

guinea coradi di Afrika Barat, kafir corn di Afrika Utara, milo 

sorgi di Amerika Serikat, kaoliang di Cina, durra di Sudan, 

chotam di India, cantel di Jawa dan gandrum di sunda 

(Sirappa, 2003). 

Taksonomi tanaman sorgum dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 
 

Kingdom         : Plantae 

Subkingdom    : Tracheobionta 

Divisi     : Magnoliophyta 

Superdivisi  : Spermatophyta 

Class   : Liliopsida 

Subclass   : Commelinidae 

Ordo   : Poales 

Famili   : Poaceae 

Genus   : Sorghum 

Spesies   : Sorghum bicolor (L.) Moench 

  

Pemanfaatan tanaman sorgum sebagai pakan ternak 

memiliki peluang yang sangat terbuka, kandungan nutrisi pada 
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batang dan daun sorgum hampir setara dengan rumput gajah 

yang sudah lebih dahulu populer sebagai bahan pakan ternak 

ruminansia. Pemanfaatan pakan ternak daun sorgum tidak 

dapat diberikan secara langsung karena daun sorgum banyak 

mengandung getah asam prusik yang bersifat racun. Agar 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak maka daun sorgum 

harus dilayukan lebih dulu selama 2-3 jam untuk 

menghilangkan kandungan racun tersebut (Irawan dan 

Sutrisna, 2011). 

 Tanaman sorgum salah satu hijauan yang dapat 

diandalkan untuk memenuhi kebutuhan ternak secara kualitas 

maupun kuantitas. Sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

merupakan komoditas sumber karbohidrat yang cukup 

potensial untuk dimanfaakan sebagai alternatif pangan karena 

kandungan karbohidratnya cukup tinggi. Biji sorgum100 gram 

terkandung 332 kalori, 11 g protein, 3,3g lemak, 72 g 

karbohidrat, 28 mg kalsium, 287 mg fosfor, 4,4 mg zat besi, 

11,20% air dan 2,30% serat (Handayani, Sjofjan dan Yetti, 

2015). Produktivitas rata-rata batang tanaman sorgum berkisar 

antara 30 ton hingga 50 ton per hektar. Potensi batang dan 

daun sorgum dapat mencapai 30-40 ton/ha berat basah. 

Sorgum manis dapat menghasilkan 20 ton/ha berat basah dan 

sekitar 14-16% atau setara dengan sekitar 3 ton daun segar 

(Kartini dan Pandebesie, 2016). 

 Sorgum memiliki kandungan nutrisi yang baik, 

bahkan kandungan protein dan nutrisi penting sorgum lebih 

tinggi dibandingkan dengan beras. Menurut Leder (2004), 

kandungan karbohidrat biji sorgum relatif sama dengan beras, 

bahkan kadar protein, kalsium, besi, dan posfor lebih tinggi. 

Kandungan protein dan mineral yang tinggi ini menunjukkan 

kelayakan sorgum sebagai bahan pangan, khususnya bagi 
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masyarakat pedesaan di lahan marjinal. Kandungan protein 

pada sorgum lebih tinggi dari jagung dan hampir sama dengan 

gandum, namun protein sorgum bebas glutein.  

 

2.2 Hidroponik Fodder 

 Hidroponik merupakan sistem budidaya tanaman 

tanpa menggunakan tanah sebagai media tumbuh tanaman 

dengan tambahan nutrisi untuk pertumbuhan. Keuntungan 

bercocok tanam sistem hidroponik yaitu kebersihan tanaman 

lebih mudah dijaga, tidak perlu melakukan pengolahan lahan 

dan pengendalian gulma, media tanam steril, penggunaan air 

dan pupuk sangat efisien, tanaman dapat dibudidayakan terus 

tanpa tergantung musim, dapat dilakukan pada lahan yang 

sempit, serta terlindung dari hujan dan matahari langsung. 

Budidaya tanaman sistem hidroponik dapat dilakukan di 

ruangan sempit, di luar ataupun di dalam rumah, seperti di 

pekarangan rumah, dapur dan garasi (Wahyuningsih, Fajriani 

dan Aini, 2016).  

Fodder merupakan rak yang difungsikan sebagai 

tempat untuk meletakan wadah penyemaian biji sebagai 

tanaman pakan ternak. Menurut Ahmed (2011) fodder adalah 

tanaman yang diberikan pada ternak untuk menyediakan 

nutrient yang diperlukan oleh ternak, pemberian fodder dapat 

berupa hijauan segar maupun kering, bentuk biji-bijian 

maupun umbi, atau dalam bentuk silase. Tumbuhan fodder 

dapat diperoleh dari hasil budidaya maupun dari habitat 

alaminya di padangan. Hidroponik fodder dapat dijadikan 

sebagai salah satu teknik alternatif untuk memproduksi pakan 

hijauan. Sistem hydroponic secara umum yaitu budidaya 

pertanian tanpa menggunakan tanah nanum menggunakan air 

yang berisi larutan nutrient. Budidaya hidroponik biasanya 
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dilakukan di dalam rumah kaca (greenhouse) untuk menjaga 

supaya petumbuhan tanaman secara optimal dan benar-benar 

terlindungi dari pengaruh unsur luar seperti hujan, hama 

penyakit, iklim dan lain sebagainya. 

 Produksi hijauan dengan hidroponik membutuhkan 

sekitar 3-5% air yang dibutuhkan selama penanaman untuk 

menghasilkan jumlah hijauan yang sama yang diproduksi di 5 

lahan. Untuk memproduksi 1 kg pakan jagung degan sistem 

fodder, dibutuhkan sekitar 1,5 liter air (jika air didaur ulang) 

dan 3 liter (jika air tidak didaur ulang). Perkecambahan dan 

visibilitas akar bervariasi tergantung jenis biji yang digunakan. 

Fotosintesis tidak dibutuhkan pada tahap ini karena kloroplas 

baru tebentuk setelah hari ke-5 penanaman (Naik, Swain and 

Singh, 2015). Produksi pakan hidroponik adalah teknik 

menanam tanaman seperti barley, cowpea, sorghum, gandum, 

jagung, dan lain lain dalam lingkungan yang higenis dan bebas 

dari bahan kimia seperti insektisida, herbisida, fungisida, dan 

hormon pemicu pertumbuhan tanaman. Pakan yang diproduksi 

secara hidroponik memiliki masa pertumbuhan yang pendek 7-

10 hari dan hanya membutuhkan lahan kecil selama produksi 

berlangsung. Kualitas pakan yang dihasilkan cukup baik, kaya 

dengan protein, serat, vitamin, dan mineral. Keunggulan 

sistem ini telah dikembangkan dibeberapa Negara untuk 

memproduksi pakan hijauan terutama di daerah tropis dan sub 

tropis (Al-Karaki and Al- Momani, 2011). 

 

2.3 In Vitro Produksi Gas  

 Metode penentuan kecernaan bahan kering dan bahan 

organik yang banyak digunakan di laboratorium adalah teknik 

in vitro dengan menggunakan cairan rumen. Kecernaan in 

vitromenghasilkan informasi lebih tepat tentang nilai nutrisi 
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bahan pakan dibandingkan dengan analisis kimia serta dapat 

dijadikan standar berdasarkan percobaan kecernaan secara in 

vivo dengan menggunakan ternak(Chuzaemi, 2012). Nilai 

kecernaan pakan pada ternak ruminansia secara in vitro dapat 

diukur dengan metode yang dikembangkan oleh Tilley and 

Terry (1963). Prinsip penentuan kecernaan secara in vitro 

adalah dengan meniru fermentasi yang terjadi di dalam rumen, 

abomasum dan usus halus. Sampel dicampur dengan saliva 

buatan yang berfungsi sebagai buffer dan sumber pakan bagi 

mikroba rumen dengan cairan rumen yang disaring terlebih 

dahulu. Metode ini disebut two stage in vitro atau pengukuran 

kecernaan pakan dalam dua tahap, karena pada tahap pertama 

terjadi fermentasi paka dalam rumen selama 48jam setelah itu 

dilanjutkan dengan pemberian asam klorida (HCl) dan enzim 

pepsin untuk membuat keadaan yang sama seperti didalam 

abomasum kemudian inkubasi selama 48jam (Chuzaemi, 

2012). 

 Metode gas detector untuk mengukur produksi gas 

dan laju fermentasi pakan dalam rumen dalam satu tahapan 

pengerjaan (McDonaldet al., 2010). Produksi gas 

menggambarkan jumlah bahan organik yang dapat dicerna 

oleh mikroorganisme rumen. Semakin tinggi produksi gas 

yang dihasilkan menunjukkan semakin banyaknya jumlah 

bahan organik yang dapat difermentasi menjadi bentuk lain 

seperti VFA (Volatile Fatty Acid) atau asam lemak terbang. 

Teknik pengukuran gas dengan metode Makkar adalah untuk 

mengukur laju produksi CO2 dan CH4 yang dihasilkan selama 

inkubasi bahan pakan dalam cairan rumen. Menke dan Close 

(1986) menyatakan bahwa bahan pakan menunjukkan laju dan 

jumlah produksi gas yang berbeda selama waktu inkubasi 

sesuai dengan kecernaan masing-masing bahan. Menurut 
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Sudarwati (2011) jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan 

pakan diinkubasi secarain vitro dalam cairan rumen 

behubungan erat dengan kecernaan pakan, oleh karena itu 

penghitungan produksi gas dapat digunakan untuk 

mengestimasi nilai energi pakan pada ternak ruminansia. 

 Metode produksi gas in vitro dapat digunakan untuk 

mengukur dan memprediksi nilai kecernaan bahan pakan, 

pengaruh bahan pakan terhadap fermentasi didalam rumen dan 

pengaruh bahan pakan terhadap pertumbuhan mikroba rumen. 

Penelitian pada teknik produksi gas digunakan untuk 

mengetahui pengaruh penambahan sumber karbon mudah 

terdegradasi pada pakan sumber protein terhadap total 

produksi gas, kecernaan bahan pakan, bahan pakan tercerna, 

korelasi antara produksi gas dengan kecernaan bahan pakan, 

pertumbuhan mikroba rumen, dan efisiensi nitrogen pakan 

(Kurniawati, 2007). Kelebihan dari teknik in vitro 

dibandingkan dengan tehnik in vivo adalah lebih efektif, 

efisien dan mudah (Kajikawa et al., 2003), untuk biaya dan 

waktu yang dibutuhkan lebih sedikit, memungkinkan 

mengontrol kondisi fermentasi sesuai dengan kebutuhan, 

volume sampel yang dibutuhkan sedikit sangat cocok 

digunakan untuk evaluasi pakan yang banyak ragamnya 

(Getachew et al., 1997). 

 Tahapan untuk mengukur produksi gas rumen secara 

in vitro yaitu cairan rumen dan buffer dimasukan kedalam 

syringe yang telah berisi bahan pakan yang akan dianalisis dan 

diinkubasi pada suhu 39oC sebelumnya dengan menggunakan 

semi automatis pipet sebanyak 30 ml, gas CO2 dialirkan 

selama beberapa saat (15 menit). Piston dimasukkan dan 

didorong sedemikian rupa hingga udara tidak ada didalam 

syringe. Gelembung udara diusahakan agar naik kepermukaan 
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dengan cara digoyangkan. Klip penutup ditekan kemudian 

syringe diinkubasi pada suhu 39oC, buat blanko dengan cara 

yang sama tanpa menambahankan sampel pakan, kenaikan 

produksi gas dengan waktu 2, 4, 6, 8, 12, 24 dan 48 jam. Nilai 

puncak produksi gas akan  terjadi ketika masa inkubasi 24 jam 

pertama, selanjutnya produksi gas akan mengalami penurunan 

hingga saat 48 jam. Produksi gas relatif konstan ketika pada 

jam inkubasi ke-48 jam yang disebabkan penurunan jumlah 

bahan organik dalam bahan pakan (Kurniawati, 2007). 

Semakin tinggi produksi gas maka menunjukkan bahwa 

aktifitas mikroba semakin meningkat dalam proses 

mendegradasi bahan pakan. Menurut Makkar, Blummel dan 

Becker (1995) bahwa semakin tinggi produksi gas maka 

semakin baik pula kualitas pakan, yang artinya kecernaan 

bahan pakannya tinggi. 

 

2.4 Nilai Potensial Produksi Gas (b) dan Laju Produksi 

Gas (c) 

 Laju potensi produksi gas per ml dapat diketahui 

dengan mengetahui nilai produksi gas yang dapat 

diterjemahkan dalam bentuk nilai parameter fermentasi 

(Makkar et al., 1995) dengan menggunakan program solver. 

Nilai a merupakan nilai potensi produksi gas pada masa 

inkubasi 0 jam. Penelitian ini tidak dibahas karena nilai 

produksi gas saat 0 jam secara biologi adalah 0 ml, walaupun 

secara perhitungan nilai ini muncul (nilainya bisa negatif dan 

juga bisa positif). Nilai rata-rata potensi produksi gas 

diterjemahkan sebagai parameter bagian bahan organik (BO) 

yang potensial terfermentasi didalam rumen (b) dan laju 

produksi gas diterjemahkan sebagai laju fermentasinya per jam 

(c) dari pakan.Nilai b adalah parameter untuk mengukur nilai 
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potensi produksi gas, sedangkan nilai c merupakan langkah 

untuk menentukan laju produksi gas. Nilai b dan c dapat 

dihitung dari data produksi gas. Nilai b didefinisikan fraksi 

yang tidak terlarut namun potensi untuk difermentasi. Nilai 

tersebut menunjukan berapa banyak sampel pakan yang 

dicerna oleh mikroba rumen. Parameter produksi gas nilai c 

adalah laju pembentukan gas (Orskov and McDonald, 1979). 

 

2.5 Nilai Metabolizable Energy (ME) dan Nett Energy (NE) 

 Fungsional pakan salah satunya adalah sebagai 

sumber energi bagi ternak, energi didalam bahan pakan atau 

energi bruto tidak dapat sepenuhnya diserap dan digunakan 

oleh ternak karena nutrient dalam pakan tidak keseluruhan 

dapat tercena. Energi yang dapat dicerna oleh ternak atau 

disebut Digestible Energy (DE), nutrient yang tidak tercerna 

ikut terbuang dalam feses yang dikenal sebagai fecal energi. 

Digestible Energy (DE) sendiri terlepas melalui gas methan 

(methane energy) dan sebagian lagi dikeluarkan melalui urine 

atau disebut Urine Energy (UE). Perhitungan pengurangan 

antara Digestible Energy (DE) dikurangi dengan Urine Energy 

(UE) akan dihasilkan nilai energi metabolis atau disebut 

dengan Metabolizable Energy (ME). Energi yang terdapat 

pada pakan digunakan oleh ternak untuk hidup pokok dan 

berproduksi. Semua bentuk energi yang dikonsumsi diubah 

menjadi panas sehingga energi yang ada hubungannya dengan 

proses-proses tubuh dinyatakan dalam unit panas (kalor). 

Proses pencernaan ternak akan diikuti oleh sebuah energi yang 

disebut energi termis (heat increament). Perhitungan 

pengurangan Metabolizable Energy (ME) dikurangi energi 

termis akan dihasilkan nilai Nett Energy (NE) (Purbowati dan 

Sutrisno, 2008). 
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Metabolizable Energy (ME) adalah salah satu 

parameter untuk mengukur kualitas bahan pakan (Lee et al., 

2000). Uji nilai energi berhubungan dengan tingkat kualitas 

sampel seperti kandungan nutrisi seperti yang dijelaskan oleh 

Larbi et al., (1998) bahwa nilai Metabolizable Energy (ME) 

berkorelasi positif terhadap kadar protein kasar pakan, dimana 

kadar protein kasar ini merupakan salah satu factor pembatas 

pertumbuhan mikroba. Perhitungan nilai energi dikembangkan 

berdasarkan banyaknya produksi gas selama inkubasi 24 jam 

yang dilakukan dalam uji gas dan dikaitkan dengan data 

analisis proksimat (Menke dan Steingass, 1988). Pengukuran 

nilai Nett Energy (NE) pada pakan harus menggunakan ukuran 

energi dari pakan, feses, urine, gas, dan panas dari sapi. Pakan 

yang konsumsi oleh ternak dapat dinyatakan dalam Gross 

Energy (GE), namun tidak semua energi ini dapat diukur pada 

ternak. Kehilangan energi terjadi selama proses pencernaan 

dan metabolisme dalam tubuh ternak. Kehilangan pertama dan 

yang terbesar pada feses, sisanya disebut dengan Digestible 

Energy (DE), kemudian kehilangan berupa gas dalam tubuh 

ternak dan energi yang hilang dalam bentuk urine sisanya 

merupakan NE (Prihartini, 2011). Nilai Nett Energy (NE) 

merupakan bagian dari energi bruto yang tertinggal dalam 

tubuh yang digunakan untuk aktivitas, pertumbuhan, produksi 

lemak tubuh, produksi daging, produksi susu dan wol. Nett 

Energy (NE) suatu bahan pakan adalah jumlah energi yang 

tersisa setelah dikurangi jumlah energi yang hilang dalam 

feses, pembakaran gas-gas dan urine (Anggorodi, 1998). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan WaktuPenelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Balai Besar Pelatihan 

Peternakan (BBPP), Kota Batu untuk penanaman benih 

Sorgum Varietas Samurai 2 dan  Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas PeternakanUniversitas Brawijaya, 

Malang untuk analisa proksimat, produksi gasin vitro, nilai 

potensial produksi gas (b) dan nilai laju produki gas (c) serta 

nilai ME dan NE secara in vitro. Penelitian ini berlangsung 

pada bulan Febuari – April 2019. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Benih sorgum (Sorghum bicolor (L.) Moench) 

Varietas Samurai 2 yang didapat dari Pusat Aplikasi 

Isotop dan Radiasi (PAIR)-BATAN. 

2. NaClO (Sodium hypochlorite) dengan konsentrasi 

12% yang didapat dari PT. Panadia Corporation-

Malang. 

3. Cairan rumen diambil dari Rumah Potong Hewan 

(RPH) Kecamatan Sukun, Malang. 

4. Bahan kimia untuk pengukuran produksi gas secara 

in vitro, meliputi : Rezasurin, Reduktor, NaHCO3, 

NH4HCO3,Na2HPO4, MgSO4, 7H2O, NaCl, CaCl2 

2H2O, MnCl2.4H2O, COCl2.6H2O, FeCl3.6H2O, 

Na2S, dan NaOH. 
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3.2.2 Alat Penelitian  

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Peralatan yang digunakan untuk penanaman dan 

pemanenan sorgum meliputi: Nampan ukuran 35x27, 

timbangan, ember, sarung tangan, spayer, gunting 

dan plastik. 

2. Pengambilan cairan rumen meliputi: Termos, tekok 

atau gelas, kain saring atau nilon, thermometer, spuit, 

dan selang plastik. 

3. Analisa produksi gas meliputi: Syringe (diameter 32 

mm, panjang 2000 ml), Pipet Piston, waterbath, 

timbangan analitik dan beaker glass. 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Penanaman 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

percobaan penanaman sorgum dengan metode hidroponik 

fodder menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 4  perlakuan dan 5 ulangan, sehingga terdapat 20 unit. 

Tataletak penanaman benih sorgum dapat dilihat pada Gambar 

2. Model tabulasi data penelitian disajikan pada Tabel 1. dan 

Tataletak penanaman benih penelitian pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Tataletak penanaman benih sorgum penelitian. 
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3.3.2 Metode Pengukuran produksi gas secara in vitro, 

kinetika produksi gas (nilai b dan c), nilai ME dan 

NE. 

Metode pengukuran produksi gas secara in vitro dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4  

perlakuan, 5 ulangan dan 3 kelompok, sebagai kelompok 

adalah waktu pengambilan cairan rumen. Metode tabulasi data 

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Model tabulasi data penelitian. 

Perlakuan 
Kelompok 

Run 1 Run 2 Run 3 

P1 P1U1 P1U2 P1U3 

P2 P2U1 P2U2 P2U3 

P3 P3U1 P3U2 P3U3 

P4 P4U1 P4U2 P4U3 
 

Keterangan : 

P1 : Penanaman sorgum dengan panen pada 9 hari setelah 

tanam 

P2 : Penanaman sorgum dengan panen pada 11 hari setelah 

tanam 

P3 : Penanaman sorgum dengan panen pada 13 hari setelah 

tanam 

P4 : Penanaman sorgum dengan panen pada 15 hari setelah 

tanam 
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3.4 Prosedur Penelitian 

 
Gambar 3. Prosedur Penelitian. 
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3.5 Prosedur Penanaman. 

3.5.1 Persiapan benih sorgum varietas samurai 2. 

• Disiapkan benih sorgum varietas samurai 2. 

• Ditimbang benih sorgum varietas samurai 2 400 gram 

dan ditaruh diember. 

• Direndam benih sorgum dengan larutan NaClO 

(Sodium hypochlorite) dengan konsentrasi 12% 1 liter 

: 5 liter aquades selama 30 menit. 

• Dicuci dengan air hingga bersih. 

• Diinkubasi benih sorgum selama 24 jam untuk 

mengilangkan jamur. 

• Dibilas sorgum dengan air hingga bersih untuk 

menghilangkan bau larutan NaClO (Sodium 

hypochlorite). 
 

3.5.2 Persiapan tempat penanaman. 

• Disiapkan nampan sebagai tempat untuk menanam 

sorgum varietas samurai 2. 

• Dilubangi masing-masing nampan sebanyak 5 lubang 

secara diagonal. 

• Dibersihkan nampan dari kotoran debu. 

• Diberi label pada masing-masing perlakuan yaitu 

P1panen umur 9hari setelah tanam, P2 panen umur 11 

hari setelah tanam, P3panen umur 13 hari setelah 

tanam, P4 panenumur 15 hari setelah tanam. 
 

3.5.3 Penanaman dan pemeliharaan. 

• Disebar sorgum ke dalam nampan hingga rata dan 

diberi air 2 kali sehari pagi dan sore. 

• Dipanen pada umur 9, 11, 13 dan 15 hari setelah 

tanam untuk analisa proksimat, produksi gasin vitro, 
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nilai potensial produksi gas (b) dan nilai laju produki 

gas (c) serta nilai ME dan NE secara in vitro. 
 

3.5.4 Pemanenan. 

• Hidroponik Fodder sorgum dipanen pada pada umur 

9, 11, 13 dan 15 hari setelah tanam. 

• Sorgum dipanen dan dikeringkan dibawah sinar 

matahari. 

• Dipanen sorgum, kemudian ditimbang dan dicatat 

berat segar. Sampel yangditimbang sebanyak 500 

gram. 

• Dioven pada suhu 60-70°C selama 24 jam, ditimbang 

dan dihitung kadar analisa proksimat. 

• Sampel in vitro digiling dan dilakukan analisis 

laboratorium yaitu uji analisis proksimat, produksi gas 

in vitro, nilai potensial produksi gas (b) dan nilai laju 

produki gas (c) serta nilai ME dan NE secara in vitro. 
 

3.5.5 Pengambilan cairan rumen sapi. 

Cairan rumen diambil dari sapi setelah 

disembelih berada di Rumah Potong Hewan Kota 

Malang. Pengambilan cairan rumen dilakukan pada pagi 

hari pukul 03.00 WIB setelah ternak disembelih. Cairan 

rumen yang diambil dari rumen dimasukan kedalam 

termos bersuhu 39oC, kemudian air didalam termos 

dibuang,sebelum cairan rumen dibawa ke Laboratorium 

untuk dijadikan bahan penelitian. Cairan rumen disaring 

menggunakan kain nilon sebanyak 4 lapis kemudian 

digunakan untuk kepentigan analisis selanjutnya 

(Rohma dan Chuzaemi, 2018). 
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3.6 Variabel Penelitian 

3.6.1 Produksi gas secara in vitro. (Makkar et al., 1995). 

Pengukuran produksi gas menggunakan interval 

inkubasi 2, 4, 6, 8, 12, 24, dan 48 jam. Prosedur pengukuran 

produksi gas dapat dilihat pada Lampiran 31. Perhitungan 

produksi gas secara in vitro yaitu sebagai berikut : 

 

  

 

 

Keterangan:  

Vt-Vo = Pertambahan volume gas total 

Vb = Volume blanko  

 

3.6.2 Nilai Potensial Produksi Gas (b) dan nilai laju 

Produksi Gas (c). (Makkar et al., 1995). 

   

 

  

Keterangan:  

Y = Produksi gas pada saat t (ml/500 mg BK) 

b = Potensi Produksi gas (ml/500 mgBK)pada 

“t” (0, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 48) 

c = Laju Produksi gas (ml/Jam) 

e = Konstanta eksponensial (2,178) 

t = Waktu inkubasi (jam) 

 

  

Produksi gas (ml/500 mg BK)= (Vt – Vo)-Vb) x 

VSampel standart x Berat Sampel 

Y=b (1-e-ct) 
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3.6.3 Nilai Metabolizable Energy (ME). (Menke and 

Steingass, 1988). 

 

 

 

Keterangan:   

ME = Metabolizable Energy 

GP = Gas Production 24 jam (ml /500 mg BK) 

CP = Crude Protein (PK) (% BK) 

EE = Ether Extract (LK) (% BK) 

DM = Dry Matter (BK) 

 

3.6.4 Nilai Nett Energy (NE). (Menke dan Steingass, 1988). 

 

 

 

 

Keterangan:   

NE = Nett Energy 

GP = Gas Production 24 jam (ml/500gr BK) 

CP = Crude Protein(PK) (% BK) 

EE = Ether Extract (LK)(% BK) 

DM = Dry Matter (BK) 

 

3.7 Analisis Data 

 Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode 

Rancangan Acak Kelompok (RAK), kemudian 

dianalisisstatistik menggunakananalisis ragam (ANOVA). 

Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan (UJBD) menurut Steel dan 

Torrie(2013) adalah sebagai berikut: 

ME (MJ/Kg DM) = 2,20 + 0,136GP + 0,0057CP + 

0,000286EE2 

 

NE (MJ/Kg DM) = 0.54 + 0,096GP + 0,0038CP + 

0,000173EE2 
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Keterangan: 

Yijk = Nilai yang diamati pada perlakuan ke-I dan 

kelompok ke-j 

μ = Rataan 

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i 

j = Pengaruh kelompok ke-j 

εij = Pengaruh acak dari perlakuan ke-I dan kelompok 

ke-j 

 

3.8 Batasan Istilah 
 

Fodder : Rak yang difungsikan sebagai tempat 

untuk meletakan wadah penyemaian biji. 

In vitro : Pengukuran kecernaan yang dilakukan di 

dalam laboratorium dengan 

menirukondisi alat pencernaan ternak 

ruminansia. 

Produksi Gas : Hasil proses fermentasi bahan organik 

yang terjadi di  dalam rumen dan dapat 

menggambarkan banyaknya bahan 

organik yang dicerna 

 

Yijk=μ + Ti + j + εij 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kandungan Nutrien Tanaman Sorgum. 

Hasil analisis kandungan nutrien BK, Abu, PK, dan LK 

dari tanaman sorgum (Sorgum Bicolor (L.) Moench) Varietas 

Samurai 2 yang dianalisa di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Tanaman Sorgum Varietas 

Samurai 2 

Perlakuan BK (%) Abu (%)* PK (%)* LK (%)* 

P1 18,19 4,78 17,15 3,02 

P2 14,31 4,24 17,79 3,49 

P3 13,51 4,52 18,63 4,52 

P4 12,13 5,34 20,45 4,80 

Keterangan: 1. *) Berdasarkan BK 100%. 

2. Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya (2019). 
 

Kandungan bahan kering (BK) sorgum varietas samurai 

2 berkisar 12,13%-18,19%. Perbedaan kandungan BK ini 

dikarenakan umur panen yang berbeda dari masing-masing 

perlakuan. Kandungan BK didapatkan nilai yang paling tinggi 

pada P1 (panen umur 9 hari setelah tanam) biji sorgum yang 

masih utuh dan yang paling rendah terdapat pada P4 (panen 

umur 15 hari setelah tanam) biji sorgum yang sudah kosong. 

Kandungan abu sorgum varietas samurai 2 berkisar 4,78%-
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5,34%. Perbedaan kandungan abu dikarenakan umur panen 

yang berbeda dari masing-masing perlakuan. Kandungan abu 

didapatkan nilai yang paling tinggi pada P4 (panen 15 hari 

setelah tanam) dan yang paling rendah terdapat pada P2 (panen 

umur 11 hari setelah tanam). Sriagtula (2018) menyatakan 

bahwa kandungan abu dengan media tanah kisaran 4,21%-

8,15% dengan umur panen 50-90 hari, media air kisaran 

3,10%-6,05% dengan umur panen 9-15 hari berdasarkan 

perbandingan dengan penanaman media tanah dan media air 

bahwa semakin faktor umur dan media memberikan perbedaan 

yang cukup nyata dimana semakin lama penanaman ditanah 

maka nilai abu akan semakin tinggi namun pada air semakin 

lama penanaman maka akan terjadi penurunan nilai abu.  

Kandungan protein kasar (PK) sorgum varietas samurai 

2 berkisar 17,15%-20,45%. Perbedaan kandungan PK ini 

dikarenakan umur yang berbeda dari masing-masing 

perlakuan. Pada kandungan PK didapatkan nilai yang paling 

tinggi pada P4(panen umur 15 hari setelah tanam) dan yang 

paling rendah terdapat pada P1(panen umur 9 hari setelah 

tanam). Purnomohadi (2006) menyatakan bahwa nilai 

kandungan nutrisi yang dikandung dari tanaman sorgum 

adalah 13,76–15,66% PK perbedaan penanaman dengan media 

tanah dan media air atau metode hidroponik fodder memiliki 

perbedaan yang cukup signifikan, sehingga semakin lama 

penanaman dengan metode hidroponik fodder maka sorgum 

akan semakin tinggi nutrisi PK nya dan berbedadengan media 

tanah semakin lama penanaman maka nilai kadar PK menurun. 

Kandungan lemak kasar (LK) sorgum varietas samurai 

2 berkisar 3,02%-4,80%. Perbedaan kandungan LK ini 

dikarenakan umur yang berbeda dari masing-masing 

perlakuan. Kandungan LK didapatkan nilai yang paling tinggi 
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pada P4 (panen 15 hari setelah tanam) dan yang paling rendah 

terdapat pada P1 (panen umur 9 hari setelah tanam). Sriagtula 

(2008) bahwa perbedaan kandungan nutrisi dari hijauan 

disebabkan oleh perbedaan jenis hijauan dan media tanam 

yang digunakan, tingkat kesuburan tanah yang berkaitannya 

dengan kandungan unsur hara tanah dan fase pertumbuhan 

tanaman ketika dipanen dimana hijauan yang dipanen pada 

fase vegetatif mempunyai kandungan nutrisi yang lebih 

optimal dari pada fasegeneratif, perbedaan kandungan nutrisi 

hijauan diduga juga disebabkan oleh faktor lingkungan yang 

meliputi: suhu, kelembapan udara dan curah hujan. 

4.2 In Vitro Produksi Gas  

 Produksi gas bertujuan untuk mengetahui proses 

kecernaan didalam pencernaan ternak ruminansia yaitu 

didalam rumen. Hindrati, dkk (2011) menyatakan bahwa 

fermentasi nutrient yang terjadi dalam rumen akan 

menghasilkan gas, bahan organik yang didegradasi oleh 

mikroba rumen merupakan sumber utama dihasilkannya gas, 

semakin besar bahan organik yang digunakan oleh mikroba 

rumen maka semakin tinggi pula gas yang dihasilkan. 

Produksi gas menunjukkan aktivitas mikroba rumen dalam 

mendegradasi pakan, semakin tinggi populasi mikroba dalam 

cairan rumen, maka semakin tinggi bahan organik pakan yang 

mampu didegradasi dan gas yang dihasilkan akan semakin 

meningkat. 
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Tabel 3.Rataan Produksi Gas (ml/500 mg BK) pada jam 

inkubasi berbeda. 

Perlakuan 

Produksi gas (ml/500 mg BK) pada masa inkubasi (jam) 

2 4 6 8 12 24 48 

P1 10,79±3,18 18,99±2,03 28,84±4,50 41,82±7,37 61,70±11,78b 85,33±15,57 92,63±19,81bc 

P2 11,67±3,56 20,75±1,58 32,51±5,27 47,43±8,08 66,46±11,87b 87,05±21,69 96,31±20,29c 

P3 12,51±2,94 19,79±5,41 31,76±11,32 47,46±16,41 62,66±14,60b 81,79±16,61 88,69±17,49b 

P4 8,21±1,58 16,98±3,11 24,94±7,52 37,16±11,57 51,79±16,21a 72,33±20,49 78,81±24,60a 

Keterangan : a-c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

 

Hasil penelitian produksi gas in vitro dari tanaman 

sorgum dengan waktu pamanenan yang berbeda dan 

pengambilan nilai pada jam ke 2, 4, 6, 8, 12, 24, dan 48. Awal 

perhitungan menghasilkan tidak berbeda nyata pada jam ke 2, 

jam ke 4 tidak berbeda nyata, jam ke 6 tidak berbeda nyata, 

jam ke 8 tidak berbeda nyata, jam 12 berbeda nyata, jam ke 24 

tidak berbeda nyata, dan jam ke 48 berbeda nyata. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan memberikan sangat 

berbeda nyata (P<0,01) terhadap produksi gas yang dihasilkan 

pada inkubasi jam yang berbeda. Perhitungan jumlah gas yang 

dihasilkan dapat dilihat dalam Tabel 3, yang menjelaskan 

bahwa P1 (panen pada 9 hari setelah tanam), P2 (panen pada 11 

hari setelah tanam), P3 (panen pada 13 hari setelah tanam) dan 

P4 (panen pada 15 hari setelah tanam) semakin lama waktu 

inkubasi produksi gas semakin meningkat tetapi pada jam 

tertentu. Penelitian ini menggunakan cairan rumen dari sapi 

yang berbeda sehingga menghasilkan produksi gas yang 
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bervariasi dikarenakan mikroba rumen yang ada pada sapi 

berbeda antara satu dengan lainnya, hal ini didukungan oleh 

pernyataan Purbowati, dkk (2014) bahwa kondisi rumen 

sangat penting agar proses pencernaan pakan di dalam rumen 

dapat optimal. Hal ini dikarenakan proses pencernaan 

ruminansia tidak terlepas dari peran mikroba rumen yang 

sangat membantu dalam proses pencernaan dan penyediaan zat 

makanan dan energi bagi ternak ruminansia tersebut.Nilai 

perbedaan hasil produksi gas jam 48 dari terkecil hingga 

terbesar yaitu P1 (92,63 ml/500 mg BK), P2 (96,31 ml/500 mg 

BK), P3 (88,69 ml/500 mg BK) dan P4 (78,81 ml/500 mg BK). 

Hasil perhitungan produksi gas menunjukkan bahwa produksi 

gas tertinggi dihasilkan dari perlakuan P2 (panen pada 11 hari 

setelah tanam) pada inkubasi 48 jam yaitu 96,31 ml/500 mg 

BK. Produksi gas merupakan parameter aktivitas mikroba 

rumen dalam mendegradasi pakan.  

Hasil penelitian menunjukan semakin lama waktu 

inkubasi produksi gas semakin meningkat, aktivitas mikroba 

rumen dalam mendegradasi pakan semakin meningkat. 

Produksi gas terendah ditunjukkan pada P4(panen pada 15 hari 

setelah tanam) yaitu 78,81 ml/500 mg BK, hal ini disebabkan 

karena kandungan serat pada perlakuan P4 paling rendah dan 

P1 paling tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya pada 

umur panen yang berbeda. Kandungan serat tinggi 

memerlukan waktu yang lama untuk didegradasi dalam rumen, 

hal ini sesuai dengan pernyataan Wijayanti, dkk (2012) bahwa 

rendahnya kandungan SK menjadi pakan lebih mudah dicerna 

dalam saluran pencernaan sehingga memudahkan bakteri 

untuk melakukan penetrasi ke dalam material pakan untuk 

proses pencernaan.  
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Gambar 4. Grafik Produksi Gasin vitro. 

 Gambar 4. menunjukkan bahwa produksi gas semakin 

tinggi seiring bertambahnya waktu inkubasi menghasilkan 

nilai sangat berbeda nyata pada jam ke 2 sampai jam ke 48 

terhadap perlakuan, berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa produksi gas sedikit signifikan. Hal ini sesuai Azizah 

dkk (2012) bahwa peningkatan produksi gas seiring dengan 

bertambahnya waktu fermentasi. Peningkatan produksi gas 

tersebut merupakan gambaran hasil dari proses degradasi 

pakan sehingga hasil fermentasi pakan di dalam rumen yang 

berguna sebagai sumber energi utama ternak ruminansia, jadi 

seiring meningkatnya lama fermentasi, produksi gas juga 

semakin bertambah meskipun hasilnya tidak signifikan dan 

produksi gas juga diikuti dengan penurunan pH. Produksi gas 

mikroba rumen belum maksimal dalam mendegradasi substrat, 

semakin lama akan terlihat lebih jelas perbedaan P1-P4, sesuai 

dengan Orskov and McDonald., (1979) bahwa volume 

produksi gas menunjukkan perbedaan yang tidak nyata hal ini 

disebabkan oleh aktivitas mikroba rumen yang belum 

maksimal dalam melakukan kolonisasi pada substrat. Puncak 

kenaikan produksi gas run 1 pada jam ke 8 dan 24, run 2 pada 

jam ke 24 dan run 3 pada jam 24. Setelah melewati puncak, 

laju kenaikan produksi gas akan semakin berkurang, hal ini 
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sesuai dengan pernyataan Ella, Hardjosoewigja, Wiradarya 

dan Nugroho (1997) bahwa produksi gas akan mencapai 

puncak pada inkubasi 24 jam pertama, selanjutnya mengalami 

penurunan hingga saat 48 jam akhirnya mencapai nol. Hal ini 

menunjukkan bahwa laju produksi gas in vitro semakin 

berkurang seiring dengan meningkatnya waktu inkubasi, 

disebabkan substrat yang dapat difermentasi juga semakin 

berkurang jumlahnya (Jayanegara dan Sofyan, 2008). 

4.3 Nilai Potensial Produksi Gas (b) dan Laju Produksi 

Gas (c) 

Nilai b adalah parameter untuk mengukur nilai potensi 

produksi gas,nilai c merupakan langkah untuk menentukan 

laju produksi gas. Nilai b dan c dapat dihitung dari data 

produksi gas. Nilai b didefinisikan fraksi yang tidak terlarut 

namun potensi untuk difermentasi. Nilai tersebut menunjukan 

berapa banyak sampel pakan yang dicerna oleh mikroba 

rumen. Parameter produksi gas nilai c adalah laju 

pembentukan gas (Orskov and McDonald., 1979). 

Tabel 4.Rataan Nilai Potensial Produksi Gas (b) dan Laju 

Produksi Gas (c) 

Perlakuan 

Total produksi 

gas (48jam) 

(ml/500 mg BK) 

Potensial 

Produksi Gas(b) 

(ml/500 mg BK) 

Laju Produksi Gas 

(c) (ml/jam) 

P1 92,63±19,81b 97,77±23,25b 0,08±0,01 

P2 96,31±20,29bc 99,70±24,04b 0,08±0,01 

P3 88,69±17,94b 94,52±22,32b 0,07±0,01 

P4 78,81±24,60a 82,05±26,97a 0,08±0,01 

Keterangan: (**) Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang sangat 

berbeda nyata (P<0,01). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01) 

terhadap nilai b dan memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata pada nilai c (P>0,05). Perhitungan nilai b dan nilai c 

yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4, menjelaskan 

bahwa P1 panen pada 9 hari setelah tanam, P2 panen pada 11 

hari setelah tanam, P3 panen pada 13 hari setelah tanam, P4 

panen pada 15 hari setelah tanam. Nilai potensial produksi gas 

(b) tertinggi dengan lama inkubasi 48 jam yaitu P2 (panen pada 

umur 11 HST) sebesar 99,70 ml/ 500 mg BK sejalan dengan 

tingginya produksi gas perlakuan tersebut. Rataan nilai b pada 

(P1: 97,77 ml/ 500 mg BK) naik menjadi (P2: 99,70 ml/ 500 

mg BK) turun menjadi (P3: 94,52ml/ 500 mg BK) kemudian 

turun (P4: 82,05 ml/ 500 mg BK). Harfiah (2009) menyatakan 

bahwa lignin yang berkaitan dengan serat lignoselulosa dan 

lignohemiselulosa menyebabkan degradasi oleh mikroba 

rumen membutuhkan waktu yang lama dan sulit. Prihartini, 

dkk (2007) bahwa semakin cepat produksi gas mencapai 

puncak apabila semakin banyak fraksi yang larut dan mudah 

terdegradasi dalam bahan pakan. Blummel and Orskov (1997) 

bahwa sumber energi akan meningkat nilai produksi gas dan 

sebaliknya sumber protein akan menurun nilai produksi gas 

setelah terjadinya proses fermentasi. Nilai c merupakannilai 

laju produksi gas yang menggambarkan peningkatan produksi 

gas yang terjadi pada waktu inkubasi jam ke 0-48. Produksi 

gas yang dihasilkan menunjukkan tinggi rendahnya aktivitas 

mikroba di dalam cairan rumen untuk mendegradasi pakan. 

Nilai laju produksi gas (c) dari hasil penelitian menunjukkan 

hasil yang tidak berbeda nyata (P>0,05), namun terdapat 

perbedaan dari nilai perhitungannya yaitu dapat dilihat pada 

Tabel 4. Nilai laju produksi gas (c) tertinggi dengan lama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

inkubasi 48 jamyaitu P2 (panen pada umur 11 HST) sebesar 

0,008 ml/Jam dan terendah P3 (panen pada umur 13 HST) 

sebesar 0,007 ml/Jam. nilai c dipengaruhi oleh kecepatan 

untuk dicerna pada pakan selama aktifitas fermentasi dalam 

rumen semakin baik. 

4.4 Nilai Metabolizable Energy (ME) dan Nett Energy (NE) 

Pakan berfungsi sebagai sumber energi untuk 

kelangsungan hidup ternak, energi yang terdapat dalam bahan 

pakan tidak sepenuhnya dapat tercerna. Metabolizable Energy 

(ME) adalah salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 

mengukur kualitas suatu bahan pakan. Nilai ME dapat 

dihitung dengan pengurangan antara energi yang dapat dicerna 

ternak atau dari gas CH4dengan energi yang dikeluarkan lewat 

urine atau Urine Energy (UE). Nilai ME untuk mengetahui 

kualitas suatu bahan pakan dapat melalui Nett Energy(NE). 

NE dapat diitung dengan pengurangan Metabolizable Energy 

(ME) dengan energi yang ikut dalam proses pencernaan NE 

digunakan hidup pokok dan produksi. Prediksi 

MetabolizableEnergy (ME) dan Nett Energy(NE) dihitung 

berdasarkan banyaknya gas yang diproduksi pada masa 

inkubasi 24 jam dengan data analisis proksimat (Menke and 

Steingass, 1988). Rataan nilai Metabolizable Energy (ME) dan 

Nett Energy (NE) pada tanaman sorgum dari penelitian yang 

telah dilaksanakan yaitu: 
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Tabel 5.Rataan nilai produksi gas in vitro 24 jam 

Metabolizable Energy (ME) dan Nett Energy (NE). 

 

Perlakuan 

Total Produksi 

gas (24 jam) 

(ml/500 mg BK) 

ME (MJ/ Kg 

BK) 
NE (MJ/ Kg BK) 

P1 85,33±15,57 13,91±2,54b 8,80±1,80 

P2 87,05±21,69 14,13±2,97b 8,97±2,08 

P3 81,79±16,61 13,42±2,29b 8,47±1,59 

P4 72,33±20,49 12,13±2,83a 8,81±1,79 

Keterangan: (a-c) Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan yang berbeda 

sangat nyata (P<0,01) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat berbeda nyata (P<0,01) 

terhadap ME dan memberikan pengaruh yang tidak berbeda 

nyata pada nilai NE (P>0,05). Hasil perhitungan ME dan NE 

yang disajikan pada Tabel 5 menjelaskan bahhwa P1 panen 

pada 9 hari setelah tanam, P2 panen pada 11 hari setelah 

tanam, P3 panen pada 13 hari setelah tanam, P4 panen pada 15 

hari setelah tanam. Nilai hasil perhitungan ME tertinggi P2 

(panen pada umur 11 HST) yaitu 14,13 MJ/ Kg BK. Hal 

tersebut dikarenakan P2 memiliki kandungan protein kasar, 

bahan organik, lemak dan rataan produksi gas tertinggi 

dibandingkan dengan P1, P3 dan P4 sehingga menghasilkan 

nilai tertinggi. Urutan ME pada P1 (13,91MJ/ Kg BK) naik 

menjadi P2 (14,13 MJ/ Kg BK) turun menjadi P3 (13,42MJ/ Kg 

BK) kemudian turun menjadi P4 (12,13 MJ/ Kg BK) untuk ME 

yang terendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur 

panen sorgum dapat meningkatkan nilai ME secara in vitro. 

Hal ini sesuai dengan Khoiriyahdkk. (2016) bahwa terdapat 
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korelasi antara nilai potensi produksi gas energi sehingga 

semakin tinggi nilai potensi produksi gasakan meningkat nilai 

energi. Nilai ME digunakan untuk sintesis, terutama untuk 

pembentukan protein (jaringan, enzim, susu, fetus dan rambut) 

dan karbohidrat (glikogen dalam hati dan otot, laktosa dalam 

susu). Tinggi rendahya nilai ME dipengaruhi oleh nilai 

produksi gas dan kandungan nutrient bahan pakan utama 

protein kasar yang terdapat pada sorgum. Berdasarkan rumus 

perhitungan ME menurut Menke and Steingass (1988) bahwa 

nilai ME berbanding lurus dengan produksi gas dan 

kandungan protein kasar sehingga semakin tinggi nilai 

produksi gas dan kandungan protein kasar pada bahan pakan 

maka nilai ME yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. 

Jenet (2005) menyatakan bahwa nilai ME untuk sapi potong 

pada fase pertumbuhan yaitu sebesar 7-13 MJ/Kg BK, dalam 

penelitian ini nilai ME yang dihasilkan sudah mencukupi 

kebutuhan ME pada sapi potong dikarenakan nilai ME yang 

dihasilkan berada pada kisaran 12,00-14,15 MJ/Kg BK. 

Nilai NE dari hasil penelitian menunjukkan hasil yang 

tidak berbeda nyata (P>0,05), namun terdapat perbedaan dari 

nilai perhitungannya yaitu dapat dilihat pada Tabel 5. Nilai 

tertinggi P2 (panen pada umur 11 HST) yaitu 8,97MJ/ Kg BK. 

Urutan NE pada P1 (8,80 MJ/ Kg BK) naik menjadi P2 

(8,97MJ/ Kg BK) turun menjadi P3 (8,47 MJ/ Kg BK) 

kemudian naik menjadi P4 (8,81 MJ/ Kg BK). Hal tersebut 

diduga karena kandungan protein kasar dan lemak kasar yang 

berbeda pada umur panennya sehingga mempengaruhi nilai 

NE. Kandungan protein kasar terdapat pada P4 lebih besar 

dibandingkan dengan P1, P2 dan P3 yaitu sebesar 20,45%. 

Kandungan protein, lemak dan serat kasar, nilai NE juga 

dipengaruhi oleh rataan produksi gas. NRC (2006) bahwa nilai 
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kebutuhan NE pada sapi potong fase finisher dan growth 

dengan BB 200–450Kg berkisar antara 3-8 MJ/Kg BK, dari 

pernyataan tersebut dapat dinyatakan bahwa Nilai NE 

penelitian ini sudah sesuai dengan kebutuhan NE pada sapi 

potong. Nilai energi yang diperoleh dari hasil penelitian 

menunjukkan adanya korelasi antara kecernaan dan produksi 

gas yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai energi maka semakin 

tinggi pula bahan organik yang tercerna dalam rumen, nilai 

kecernaan yang tertinggi menunjukkan tingginya aktifitas 

mikroba dan mendegradasi pakan dan hasil tersebut 

menunjukkan bahwa ME dan NE saling keterkaitan nilainya 

ditinjau dari asal nilai ME dan NE dihitung dengan mengacu 

pada nilai produksi gas 24 jam. Haryanto (2012) bahwa nilai 

ME merupakan indikator yang paling dalam menentukan 

kebutuhan energi pakan ternak khususnya ternak ruminansia. 

Pengaturan konsumsi energi berkaitan dengan sistem saraf 

yang melimbatkan central nervous system dan mengontrol 

tingkat konsumsi energi yang diperlukan disesuaikan dengan 

kebutuhan ternak. Ternak akan berhenti makan apabila 

kebutuhan energinya sudah terpenuhi. Konsumsi pakan 

(energi) juga dipengaruhi oleh kapasitas retikulo-rumen untuk 

menampung masa digesta sudah mencapai batas maksimal. 

Kebutuhan enegi dipengaruhi oleh kondisi ternak serta faktor 

lingkungan, selain itu ukuran tubuh ternak juga dapat 

mempengaruhi kebutuhan energi. Ternak yang memiliki 

ukuran tubuh yang lebih besar memerlukan energi untuk 

pemeliharaan lebih tinggi dibandingkan dengan ternak yang 

memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan perlakuan 

terbaik yaitu P2 penanaman sorgum (Sorghum bicolor 

(L.) Moench) varietas samurai 2 dengan umur panen 11 

hari menghasilkan total produksi gas in vitro tertinggi 

pada inkubasi 48 jam yaitu 96,31 ml/500 mg BK, nilai 

potensial produksi gas (b) yaitu 99,70±24,04 ml/500 mg 

BK dan nilai laju produksi gas (c) yaitu 0,08±0,01 ml/jam 

serta ME yaitu 14,13 MJ/ Kg BK dan NE tertinggi 8,97 

MJ/ Kg BK. 

 

5.2 Saran. 

1. Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 

penanaman sorgum dengan metode hidroponik fodder 

sebaiknya dipanen umur 11 hari untuk mendapatkan 

hasil total produksi gas in vitro, nilai potensial 

produksi gas (b) dan nilai laju produki gas (c) serta 

nilai ME dan NE secara optimal. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan 

penambahan pupuk atau nutrient pada media tanam. 
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