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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan bahan kering, 

bahan organik dan lemak kasar silase  rumput Paspalum dilatatum yang diberi 

level additive gula merah. Telah dilaksanakan di Laboratorium Hijauan dan 

Manajemen Padang Penggembalaan kemudian dilanjutkan dengan analisis 

proksimat di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. Penelitian dimulai dari tanggal 20 Desember 

2017 sampai 30 Januari 2018. Materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

rumput Paspalum dilatatum dan additive gula merah. Penelitian dilaksanakan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan 

yang terdiri dari T0= (kontrol) tanpa additive gula merah, T1= (4% gula merah), 

T2= (8% gula merah) dan T3= (12% gula merah). Variabel yang diamati yaitu 

kandungan bahan kering, bahan organik dan lemak kasar. Data yang diperoleh 

dianalisis menggunakan analisis variansi atas dasar rancangan acak lengkap 

(RAL) jika terdapat perbedaan yang nyata, maka dilanjutkan dengan uji beda 

nyata duncan’s. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan penambahan 4%, 

8% dan 12% additive gula merah pada silase rumput Paspalum dilatatum 

memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) pada semua perlakuan 

terhadap kandungan bahan kering dan memberikan pengaruh yang berbeda 

nyata (P<0,05) pada perlakuan T1, T2 dan T3 terhadap kandungan bahan 

organik dan memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata (P>0,05) pada 

semua perlakuan terhadap kandungan lemak kasar silase rumput Paspalum 

dilatatum. 

 

 

 

Kata Kunci:  Rumput, Silase, Gula Merah, Bahan Kering, Bahan Organik, Lemak  

Kasar 
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DRY MATTER CONTENT ORGANIK MATTER AND CRUDE FAT  

SILAGE GRASS PASPALUM DILATATUM GIVEN LEVEL  

ADDITIVE PALM SUGAR 

 

 

By  

Yumita Lestari 

B1D 014 299 

 

This research was aimed to determine the content of dry matter, organic 

matter and crude fat of silage grass Paspalum dilatatum given the level of brown 

sugar additive. This research has been carried out in the forage laboratory and 

grazing management and then continued with a proximate analysis of nutrition 

science and fodder science faculty of mataram university farm. The material used 

in this researchis the grass Paspalum dilatatum and brown sugar additive. The 

study was conducted using a complete with 4 treatments and 3 replication 

consistingof T0= (control) without additives of brown sugar, T1= (4% brown 

sugar) T2= (8% brown sugar) and  T3= (12% gula merah). Observed variables 

are dry matter content, organic matter and crude fat. The data obtained were 

analyzed using variance analysis on the basis of complete randomized design if 

there were significant differences, then continued eith duncan’s distinctive test. 

The result research showed that with the addition of 4%, 8% and 12% additive 

of brown sugar on the silage of grass Paspalum dilatatum gave no significant 

effect (P>0.05) on all treatment to dry matter content and gave significant 

different effect (P<0.05) in the treatment of T1, T2 and T3 on organic content and 

gave uniformly different efect (P>0.05) on the treatment of dry matter content, 

organic material and crude fat of grass Paspalum dilatatum. 

 

 

Keywoard:  Grass, Silage, brown Sugar, Dry Matter, Organic Matter, Crude Fat.
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang   

 Peternakan merupakan sektor yang berpeluang sangat besar untuk 

dikembangkan dan berperan sangat penting dalam penyediaan kebutuhan pangan 

khususnya protein hewani. Kebutuhan masyarakat akan produk-produk peternakan 

akan semakin meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah 

penduduk dan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi 

karena peternakan sebagai penyedia protein, energi, vitamin dan mineral serta untuk 

memenuhi kebutuhan gizi guna meningkatkan kualitas hidup.  

 Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang peternakan adalah ketersediaan 

hijauan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan khususnya pada ternak 

ruminansia. Karena hijauan memegang peranan penting dalam pengembangan 

peternakan yang modern dan berkompeten untuk bersaing dalam mencukupi 

kebutuhan daging.  

 Hijauan pakan ternak merupakan kelompok tanaman yang unggul dan 

berkualitas sebagai kebutuhan utama makanan ternak yang mengandung nutrien (gizi–

gizi) yang lebih efesien dan bermanfaat terhadap ternak. Hijauan pakan terdiri dari 

rumput dan leguminosa. Salah satu rumput yang memiliki kualitas yang tinggi sebagai 

pakan yang dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan, produktifitas hasil panen maupun 

nutrisi yang terkandung didalamnya yaitu rumput Australia (Paspalum dilatatum).  

 Kebutuhan hijauan pakan ternak seringkali menjadi masalah. Hal tersebut 

disebabkan karena faktor iklim,dimana pada musim kemarau hijauan sangat sulit 

diperoleh sehingga pada musim ini peternak kesulitan memenuhi kebutuhan hijauan 

makanan ternaknya. Sebaliknya pada musim hujan produksi hijauan sangat melimpah 

bahkan melebihi kebutuhan hijauan yang dibutuhkan, sehingga salah satu upaya yang 

bisa dilakukan agar peternak tidak kesulitan memenuhi kebutuhan hijauan untuk 

ternaknya pada musim kemarau maka kelebihan produksi hijauan pada musim hujan 
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bisa diawetkan dengan mengaplikasikan tekhnologi konservasi hijauan dengan 

pengawetan dalam bentuk silase 

Silase  

Silase (silage) adalah bahan pakan ber-pH rendah (< 4,2), merupakan hasil 

fermentasi yang terkontrol dari hijauan pakan yang berkadar air tinggi (Utomo, 2015). 

Silase merupakan hijauan makanan ternak (HMT) yang diawetkan dengan teknologi 

fermentasi. Pembuatan silase bertujuan untuk mengawetkan dan mengurangi 

kehilangan zat makanan suatu hijauan untuk  dimanfaatkan pada masa mendatang. 

Silase dibuat jika produksi hijauan dalam jumlah yang banyak atau pada fase 

pertumbuhan hijauan dengan kandungan zat makanan optimum. Dibandingkan 

pengawetan dengan pembuatan hay, pembuatan silase lebih mempunyai keunggulan 

karena kurang tergantung pada kondisi cuaca harian. Kualitas dan nilai nutrisi silase 

dipengaruhi sejumlah faktor seperti spesies tanaman yang dibuat silase, fase 

pertumbuhan dan kandungan bahan kering saat panen, mikroorganisme yang terlibat 

dalam proses dan penggunaan bahan tambahan (additive). 

Rumput Paspalum dilatatum 

Rumput ini berasal dari  Argentina (amerika selatan) dan masuk ke Benua 

Australia pada tahun 1870 dan akhirnya disebut sebagai rumput Australia. Rumput ini 

tumbuh pada jenis tanah dengan struktur sedang sampai berat, tumbuh paling baik 

pada tanah berat yang basah dan subur, dapat tumbuh dari daratan rendah sapai 

pegunungan (0 – 2.000 m dpl), curah hujan tidak kurang 900-1.200 mm/tahun, 

ditanam dengan jarak 50 cm x 50 cm, dapat ditanam campuran dengan legume, 

pemotongan pertama pada umur 2 bulan selanjutnya 40 hari sekali di musim hujan dan 

60 hari sekali dimusim panas, tinggi mencapai 60-150 cm, toleran terhadap 

kekeringan, tahan terhadap genangan air, tahan injak sehingga menjadi rumput 

padangan yang baik, palatable dan memiliki nutrisi yang tinggi, pertumbuhan kembali 

sangat cepat serta rata-rata produksi sebagai rumput potongan mencapai 50-70 

ton/ha/tahun (Anonim, 2005). 
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Additive Silase  

Bahan tambahan pada pembuatan silase disebut aditif silase (silage additive), 

yang juga sering disebut sebagai bahan pengawet (preservative). Aditif silase adalah 

suatu bahan yang ditambahkan pada saat pembuatan silase dengan tujuan untuk 

membantu atau memperlancar proses silase atau mempercepat turunnya pH sehingga 

kerusakan atau penurunan nutrisi yang berlebihan dapat dicegah. (Utomo, 2015). 

Gula Merah 

Gula merah merupakan salah satu gula tradisional yang dibuat dari cairan 

yang disadap dari tangkai bunga tanaman aren. Nira aren mengandung sukrosa, gukosa 

dan fruktosa (Pontoh, 2013).  

Ketersediaan unsur gula merupakan faktor penting bagi perkembangan 

bakteri pembentuk asam laktat yang dibutuhkan dalam proses fermentasi untuk 

menghasilkan silase yang baik (Khanet al., 2004; Yahay et al., 2002a; Yahaya et al., 

2002b; Jonees et al., 1992). 

Bahan Kering (BK) 

Bahan kering merupakan salah satu hasil dari pembagian fraksi yang berasal 

dari bahan pakan setelah dikurangi kadar air. Kadar air adalah persentase kandungan 

air suatu bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berat 

kering (dry basis). Banyaknya kadar air dalam suatu bahan pakan dapat diketahui bila 

bahan pakan tersebut dipanaskan pada suhu 105⁰C. Bahan kering dihitung sebagai 

selisih antara 100% dengan persentase kadar air suatu bahan pakan yang dipanaskan 

hingga ukurannya tetap (Anggorodi, 1994) 

Bahan Organik (BO) 

Bahan organik utamanya berasal dari golongan karbohidrat, yaitu BETN 

dengan komponen penyusun utama pati dan gula yang digunakan oleh bakteri untuk 

menghasilkan asam laktat. 
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Bahan organik yang terkandung dalam bahan pakan, protein, lemak, serat 

kasar, bahan ekstrak tanpa nitrogen, sedang bahan organik seperti calsium, phospor, 

magnesium, kalium, natrium. Kandungan bahan organik ini dapat diketahui dengan 

melakukan analisis proksimat dan analisis terhadap vitamin dan mineral untuk masing-

masing komponen vitamin dan mineral yang terkandung didalam bahan yang 

dilakukan di laboratorium dengan teknik dan alat yang spesifik. 

Lemak kasar (LK) 

Kandungan lemak suatu bahan pakan dapat ditentukan dengan metode 

soxhlet, yaitu proses ekstraksi suatu bahan dalam tabung soxhlet. Lemak yang 

didapatkan dari analisis lemak ini bukan lemak murni. Selain mengandung lemak 

sesungguhnya, ekstrak eter juga mengandung waks (lilin), asam organik, alkohol, dan 

pigmen, oleh karena itu fraksi eter untuk menentukan lemak tidak sepenuhnya benar 

(Anggorodi, 1994). 

Tujuan Penelitian  

  Tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Kandungan Bahan Kering, Bahan Organik dan Lemak Kasar  rumput Australia 

(Paspalum dilatatum) dengan sistem pengawetan hijauan segar (silase). 

Kegunaan Penelitian  

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan 

hasil yang dapat dijadikan indikator keberhasilan pengawetan dalam bentuk silase, 

sehingga dapat dijadikan pedoman teknis dalam penyediaan hijauan pakan yang 

memiliki Kandungan Bahan Kering, Bahan Organik dan Lemak Kasar yang baik 

untuk dikonsumsi ternak. 
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Metode Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember 2017 samapai bulan 

Januari 2018. Lokasi penelitian berlokasi di Laboratorium Hijauan dan Manajemen 

Padang Penggembalaan kemudian dilanjutkan dengan analisis proksimat di 

Laboratorium Ilmu Nutrisi  dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram. Pembuatan silase, bahan-bahan yang digunakan rumput Paspalum dilatatum 

sebanyak 5 kg/1 kg BK, additive gula merah dengan level (4%, 8%, dan 12%). Cara 

pembuatan silase, rumput yang dipotong sebelum berbunga dicacah 2-5 cm, dilayukan 

selama 1-2 jam, rumput di timbang 5 kg/1 kg BK dimasukan kedalam kantong pplastik 

ukuran 5 kg, kemudian ditaburi gula merah bubuk sampai merata, padatkan dan lalu 

fermentasikan selama 21 hari.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji pH 

Hasil penelitian pH dari kandungan bahan kering (BK) bahan organik (BO) 

dan lemak kasar (LK) silase rumput Paspalum dilatatum yang diberi level additive 

gula merah disajikan pada tabel 4. 

Tabel 4. Rataan nilai pH silase rumput paspalum dilatatum yang diberi level additive 

gula merah 

No Perlakuan pH 

1 

2 

3 

4 

T0 (kontrol) 

T1 (4% gula merah) 

T2 (8% gula merah) 

T3 (12% gula merah) 

4,72
b 

4,67
b 

4,17
a 

4,03
a
 

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom     

yang sama dinyatakan berbeda nyata (P<0,05). 

Hasil pengukuran pH pada semua perlakuan dapat dilihat bahwa T0 (kontrol) 

tanpa penambahan additive gula merah memiliki pH sebesar 4,72 T1 dengan 

penambahan 4% gula merah memiliki pH sebesar 4,67, T2 dengan penambahan 8% 

gula merah memiliki pH sebesar 4,17, dan T3 dengan penambahan 12% gula merah 

memiliki pH sebesar 4,03, penambahan additive gula merah dapat mempengaruhi 

untuk penurunan pH, semakin banyak % gula merah yang ditambahkan  

mengakibatkan penurunan  pH semakin cepat, standar pengukuran pH yang digunakan 

yaitu berdasarkan standar cara penilaian kualitas silase (Rukmantoro, 2002).  Hal ini 

menunjukan bahwa derajat pH bersifat asam apabila memiliki derajat keasaman  <7. 

Derajat keasaman optimum untuk proses fermentasi adalah antara 4-5. Pada pH 

dibawah tiga, proses fermentasi akan berkurang kecepatannya (Buckle et al., 2007). 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukan bahwa dengan penambahan 

additive gula merah pada perlakuan T0 (kontrol) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan 

T1 (4% gula merah), tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan T2 (8% gula merah) dan 

T3 (12% gula merah) pada pH silase  rumput Paspalum dilatatum  
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Kandungan Bahan Kering (BK) Bahan Organik (BO) dan Lemak Kasar (LK) 

Berdasarkan analisis laboratorium dapat dilihat hasil bahan kering, bahan 

organik dan lemak kasar pada tabel dibawah ini. 

Tabel 5. Rataan Kandungan Bahan Kering (BK) Bahan Organik (BO) dan Lemak 

Kasar (LK) Silase Rumput Paspalum dilatatum yang diberi Levevl Additive 

Gula Merah 

No Perlakuan BK (%) BO (%) LK (%) 

1 

2 

3 

4 

T0 (kontrol) 

T1 (4% gula merah) 

T2 (8% gula merah) 

T3 (12% gula merah)  

21,01
a 

21,04
a 

21,40
a 

21,49
a 

92,86
a 

92,20
a 

94,37
b 

97,12
c 

5,02
a 

4,12
a 

4,15
a 

4,12
a 

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom       

yang sama dinyatakan berbeda tidak nyata (P<0,05). 

Bahan Kering (BK) 

Dari hasil penelitian silase rumput Paspalum dilatatum dengan additive gula 

merah didapat nilai kandungan bahan kering dari setiap perlakuan yaitu masing-

masing sebesar  21,01% T0 (kontrol), 21,04% T1 (4% gula merah), 21,40% T2 (8% 

gula merah) dan 21,49% T3 (12% gula merah). Sedangkan kandungan bahan kering 

rumput Paspalum dilatatum tanpa dijadikan silase (setelah dipanen) jauh lebih rendah 

dengan nilai rata-tata 18,97% (Sahban, 2018). 

Berdasarkan hasil analisis statistik menunjukan bahwa penambahan additive 

gula merah memberikan pengaruh berbeda tidak nyata (P>0,05) pada semua perlakuan 

terhadap kandungan bahan kering silase rumput Paspalum dilatatum. 

Bahan Organik 

Dari hasil penelitian silase rumput Paspalum dilatatum dengan additive gula 

merah didapat nilai kandungan bahan organik dari setiap perlakuan yaitu masing-

masing sebesar  92,86% T0 (kontrol), 92,20% T1 (4% gula merah), 94,37% T2 (8% 

gula merah) dan 97,12% T3 (12% gula merah). Sedangkan kandungan bahan organik 
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rumput Paspalum dilatatum tanpa dijadikan silase (setelah dipanen) jauh lebih rendah 

dengan nilai rata-tata 87,48% (Sahban, 2018). 

Berdasarkan hasil analisis statistik uji kandungan bahan organik silase rumput 

Paspalum dilatatum dengan penambahan level additive gula merah menunjukan 

bahwa pada perlakuan T0 (kontrol) berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan T1 (4% gula 

merah), tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan T2 (8% gula merah) dan T3 (12% gula 

merah), sedangkan T2 dan T3 berbeda nyata (P<0,05) dengan semua perlakuan.  Pada 

perlaukuan T3 memiliki kandungan bahan organik yang lebih tinggi dari perlakuan 

lainnya, sedangkan kandungan bahan organik yang terendah terdapat pada perlakuan 

T1. Penambahan 8% gula merah dapat meningkatkan kandungan bahan organik 

berkisar  9,33% sedangkan  dengan penambahan 12% gula merah dapat meningkat 

sampai 9,61%.  

Lemak kasar  

Dari hasil penelitian silase rumput Paspalum dilatatum dengan additive gula 

merah didapat nilai kandungan lemak kasar  dari setiap perlakuan yaitu masing-masing 

sebesar  5,02% T0 (kontrol), 4,12% T1 (4% gula merah), 4,15% T2 (8% gula merah) 

dan 4,12% T3 (12% gula merah).  

Lemak kasar merupakan salah satu penyusun bahan organik suatu bahan 

pakan, sehingga naiknya kecernaan bahan organik akan berbanding lurus dengan 

kenaikan kecernaan lemak kasarnya. 

Berdasarkan hasil ujian duncan’s menunjukan bahwa kandungan lemak kasar 

silase rumput Paspalum dilatatum dengan penambahan level additive gula merah 

menunjukan bahwa perlakuan T0 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan perlakuan T1, 

T2 dan T3. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Eva Selviana, 2000) yang 

menyatakan bahwa level additive mempunyai kemampuan enzim yang sama dalam 

mengubah kandungan lemak kasar, tidak adanya perbedaan yang nyata kadar lemak 

kasar pada masing-masing perlakuan diduga karena pada kandungan additive tersebut 

kurang dominan populasi bakteri penghasil enzim lipase yang berfungsi mencerna 
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lemak kasar tetapi lebih dominan enzim selulase, sehingga tidak banyak terjadi 

perombakan lemak kasar pada silase rumput paspalum dilatatum tersebut. 
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PENUTUP 

 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

dengan penambahan 4% gula merah, 8% gula merah dan 12% gula merah pada  silase 

rumput Paspalum dilatatum dapat memberikan pengaruh yang berbeda tidak nyata 

(P>0,05) terhadap kandungan bahan kering dan lemak kasar dan berbeda nyata 

(P<0,05) terhadap kandungan bahan organik silase rumput Paspalum dilatatum.  

 

Saran  

Sebaiknya dalam melakukan penelitian ini harus memperhatikan kadar air  

rumput yang akan dijadikan silase karena kadar air sangat memepngaruhi kualitas 

silase, kadar air rumput sebaiknya berkisar 65-75%.   
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