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INTI SARI 

Penelitian tentang pengaruh lama penyimpanan Konsentrat Pronutrion secara 
Anaerob terhadap Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar telah dilaksanakan di 
Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Mataram pada tanggal 25 Maret sampai dengan 29 April 2015. Materi yang 
digunakan adalah Konsentrat Pronutrion. Rancangan percobaan yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan dan 3 ulangan 
Perlakuan tersebut meliputi  P0 ( penyimpanan 0 hari), P1 (disimpan selama 7 hari), 
P2 (disimpan selama 14 hari), P3 (disimpan selama 21 hari), P4 (disimpan selama 28 
hari) dan P5 (disimpan selama 35 hari). Variabel yang diamati yaitu Kandungan 
Protein Kasar dan Serat Kasar. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis 
keragaman (ANOVA) dari Rancangan Acak Lengkap (RAL), pengaruh yang berbeda 
nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa lama penyimpanan Konsentrat Pronutrion yang disimpan secara Anaerob 
berpengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap Kandungan Protein Kasar dan Serat 
Kasar. 

Kata Kunci:  Konsentrat Pronutrion, Anaerob, Protein kasar dan Serat Kasar. 
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THE EFFECT OF STROGE TIME PRONUTRION CONCENTRATES 
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Jl. Majapahit 62, Mataram 83125, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

 
ABSTRACT 

           Research on the influence of storage time Pronutrion Anaerobic Concentrates 
on crude protein and crude fiber have been conducted in Laboratory Science Of 
Nutrition and Fodder Faculty Of Animal Husbandry Mataram University on 25 
March to 29 April 2015. The material used is concentrated pronutrion. Experimental 
design used was a Completely Randomized Design (CRD) with 6 treatment and 3 
replications. The treatment includes P0 (stroge  0 days), P1 (stored for 7 days), P2 
(stored for 14 days), P3 (stored for 21 days), P4 (stored for 28 days), P5 (stored for 35 
days). Variables is Crude Protein and Crude Fiber. Data were analyzed using analysis 
of variance (ANOVA) significantly different effect followed by Duncan’s test. The 
results showed that the concentrate storage time pronutrion stored in anaerobic effect 
is not significant (P>0,05) for Crude Protein and Crude Fiber. 
 
Keyword: Concentrate Pronutrion, Anaerobic, Crude Protein and Crude Fiber. 
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PENDAHULUAN 

 

Konsentrat adalah bahan makanan yang memiliki kadar protein dan 

karbohidrat yang tinggi dan rendah kadar serat kasarnya dibawah 18 persen. Fungsi 

utama konsentrat bagi ternak adalah untuk meningkatkan mutu gizi dari beragam 

bahan makanan yang dijadikan satu atau dicampur, konsumsi pakan lebih baik dan 

mempercepat pertumbuhan pada ternak usia muda (Darmono, 1993). 

Konsentrat Pronutrion adalah konsentrat yang diproduksi oleh Gading Mas 

Feed Mill, yang memiliki kandungan protein kasar 17,68 persen dan kandungan serat 

kasarnya 14,85 persen bahan baku yang digunakan dalam pembuatan Kosentrat 

yaitu; Air kelapa fermentasi, Dedak Padi, Ajitein, FML, Calsium, Garam, Ultra-

mineral dan Ragi tape. Harga jual dari konsentarat ini lebih murah dibandingkan 

dengan harga konsentrat jadi yang dijual dipasaran. Mahalnya harga pakan dan 

besarnya biaya pengadaan pakan memberikan dampak yang sangat besar bagi 

peternak sapi potong. Belum lagi harga sapi potong dipasaran mengikuti kebijakan 

pasar di setiap daerah yang tidak bisa ditentukan berdasarkan keinginan peternak itu 

sendiri. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh peternak untuk 

dapat menekan biaya pakan sehingga keuntungan yang diproleh oleh peternak jauh 

lebih tinggi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh peternak untuk menekan 

biaya produksi adalah dengan cara membeli pakan konsentrat dipasaran  dengan 

harga yang lebih murah. 

Konsentrat sebagai bahan penguat sangat bagus sekali bagi ternak sebab 

mudah dicerna dengan baik. Karena terbuat dari beragam campuran bahan pakan 

yang berasal dari bahan-bahan pakan yang banyak kandungan sumber energi, 

protein, vitamin, dan mineral. 

 Protein merupakan senyawa organik yang dibangun oleh beberapa unsur 

seperti karbon, hodrogen, oksigen, nitrogen, sulfur dan fosfor. Didalam tubuh sapi, 

protein memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, protein pakan harus 

terus disuplai kedalam tubuh sapi potong dengan jumlah yang sesui dengan 

kebutuhan sapi tersebut (Erlangga, 2013). 
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Serat kasar adalah bahan organik yang tidak larut dalam asam alkali lemah 

dan tidak dapat dicerna oleh enzim dari saluran pencernaan (Arora, 1989). Pada 

ternak ruminansia serat kasar menjadi sangat penting, bahan ini digunakan dalam 

membantu proses pencernaan makanan. Disamping itu, serat kasar pada ruminansia 

juga akan didegradasi dalam rumen dengan bantuan bakteri, protozoa dan jamur. 

Ketiga jenis mikroorganisme tersebut mampu merombak serat kasar pada bahan 

pakan hijauan sehingga mampu diserap oleh dinding usus secara sempurna. 

Konsentrat biasanya disusun dari bahan yang berbentuk biji-bijian yang 

umumnya memiliki nilai nutrisi lebih baik dibandingkan dengan rumput. Kandungan 

nutrisi yang tinggi menyebabkan konsentrat mudah sekali mengalami penyusutan. 

Penyusutan ini dapat berupa penyusutan kuantitatif dan penyusutan kualitatif. 

Penyusutan ini erat kaitannya degan lama waktu penyimpanan. Buckle et al, (1987) 

mengemukakan bahwa dalam proses penyimpanan terjadi perubahan-perubahan 

bahan makanan yang akan menurunkan kualitas pakan yang disimpan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

Pengaruh Lama Penyimpanan Konsentrat Pronutrion Secara Anaerob 

Terhadap Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar. 
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MATERI DAN METODE 

 

Penelitian ini dilaksankan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universits Mataram pada tanggal 25 Maret sampai dengan 29 

April 2015. 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsentrat Pronutrion 

Gading Mas Feed Mill Ampenan. Sebelum dianalisis terlebih dahulu Konsentrat 

Pronutrion ditimbang sebanyak 400 gr lalu dibungkus dengan plastik es untuk 

penyimpanan secara anaerob dan pastikan tidak ada udara didalam plastik. Setelah 

itun Konsentrat  Pronutrion disimpan didalam gudang yang didalamnya telah 

disediakan para-para untuk menaruh sampel yang telah siap disimpan sehingga tidak 

terjadi kontak langsung antara sampel dengan lantai gudang. Sampel diambil setiap 

minggu untuk dianalisis dengan analisis proksimat.  

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Kandungan Protein Kasar 

dan Serat Kasar. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan enam perlakuan yaitu P0 (Tanpa penyimpanan), P1 (Penyimpanan selama 7 

hari), P2 (Penyimpanan selama 14 hari), P3 (Peyimpanan selama 21 hari), P4 

(Penyimpanan selam 28 hari),  dan P5 (Penyimpanan selama 35 hari). Setiap 

perlakuan menggunakan  tiga kali ulangan. 

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis varian (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 

dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan’s (Stell and Torrie, 1998) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengamatan Umum  

Suatu proses fermentasi dinyatakan berhasil jika hasil fermentasi tidak 

mengalami kerusakan, misalnya bahan menjadi busuk dan berjamur. Perubahan 

warna, aroma, tekstur dan ada tidaknya jamur merupakan beberapa indikasi awal 

terjadinya perubahan suatu bahan yang mengalami perlakuan. 

Tabel 1. Pengaruh Lama Penyimpanan Konsentrat Pronutrion yang disimpan 

Secara Anaerob Terhadap Sifat Organoleptik, Jamur dan pH. 

Perlakuan 
PENGAMATAN 

Warna Tekstur Aroma Jamur pH 

P0 Kekuningan Kasar Khas dedak Tidak ada 4,73 

P1 Kekuningan Kasar Bau tape Tidak ada 5,58 

P2 Kuning kecoklatan Lembut Bau tape Sedikit 5,78 

P3 Kuning kecoklatan Lembut Bau tape Tidak ada 5,97 

P4 Kuning kecoklatan Lembut Bau tape Tidak ada 5,64 

P5 Coklat Lembut Bau tape Sedikit 5,86 

Sumber : Data primer diolah 2015 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Konsentrat Pronutrion yang tidak 

mendapat perlakuan P0 berwarna kekuningan, begitu juga dengan perlakuan P1 

berwarna kekuningan. Jika dibandingkan dengan Konsentrat Pronutrion yang telah 

disimpan lama berwarna kuning kecoklatan. Pada perlakuan P2, P3, dan P4 memiliki 

warna khas dedak yaitu kuning kecoklatan, sedangkan pada perlakuan P5 memiliki 

warna coklat hal ini membuktikan bahwa selama penyimpanan tidak terjadi hidrolosis 

lemak yang menyebabkan ketengikan seperti yang dikatakan Rezka (2010) 

menyatakan bahwa, hidrolisis lemak berlangsung dalam suasana baik aerobik 
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maupun anaerobik. Mikroba yang tumbuh membentuk koloni yang awalnya berwarna 

putih, kemudian berubah menjadi abu-abu, hitam, kuning, merah atau biru. Dalam 

lemak, pigmen yang dihasilkan berfungsi sebagai indikator dalam reaksi oksidasi, 

contoh pigmen kuning cerah dalam lemak dihasilkan oleh Micrococci sp. Jika terjadi 

ketengikan karena proses oksidasi maka pigmen tersebut berubah menjadi ungu 

kebiruan, oksidasi lemak.  

Ketaren (1986) menambahkan bahwa, ketengikan hidrolisis merupakan akibat 

reaksi antara bahan pakan dengan air. Pada penyimpanan trelalu lama dimana terjadi 

kenaikan kandungan air biasanya terjadi ketengikan hidrolisis. Pada reaksi hidrolisis 

akan dihasilkan gliserida dan asam lemak bebas dengan rantai pendek (C4 – C12). 

Akibat yang ditimbulkan dari reaksi ini adalah terjadinya perubahan bau dan rasa dari 

minyak atau lemak, yaitu timbulnya rasa tengik. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa lama penyimpanan Konsentrat 

Pronutrion  terhadap sifat organoleptik memiliki tekstur yang baik yaitu terasa 

lembut. Pengamatan tekstur pada perlakuan P2, P3, P4, dan P5 relatif hampir sama, 

tetapi jika dibandingkan dengan perlakuan P0 dan P1 dengan tekstur yang lebih 

kasar. Hal ini membuktikan bahwa dedak padi yang digunakan dalam pembuatan 

Konsentrat Pronutrion memiliki kualitas yang baik sesuai dengan pendapat Rasyaf 

(2002) menyatakan bahwa  dedak padi yang berkualitas baik mempunyai fisik seperti 

baunya khas, tidak tengik, teksturnya halus, lebih padat dan mudah digenggam karena 

mengandung kadar sekam yang rendah, dedak yang seperti ini mempunyai nilai 

nutrisi yang tinggi. Aroma yang dihasilkan pada perlakuan P1, P2, P3, P4, dan P5 

lebih harum karena mirip dengan proses pembuatan tape dimana mikroba merombak 

karbohidrat dalam dedak padi. 

Pengamatan adanya jamur pada perlakuan P1, P3 dan P4 relatif sama, yaitu 

tidak ditumbuhi oleh jamur sedangkan pada perlakuan P2 dan  P5 ditemukan ada 

sedikit jamur. 
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Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar 

Pengaruh Lama Penyimpanan Konsentrat Pronutrion Terhadap Kandungan 

Protein Kasar dan Serat Kasar disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 2. Pengaruh Lama Penyimpanan Konsentrat Pronutrion yang disimpan 

secara   Anaerob Terhadap Rataan Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar.  

Perlakuan 
Anaerob 

Kandungan PK (%) Kandungan SK (%) 

P0 (0 hari) 17,86a 16, 21a 

P1 (7 hari) 17,20a 16, 58a 

P2 (14 hari) 17,63a 16, 53a 

P3 (21 hari) 17,43a 16, 51a 

P4 (28 hari) 17,63a 15, 83a 

P5 (35 hari) 16,91a 16, 24a 

 Keterangan: Nilai rataan yang diikuti superscript yang berbeda pada kolom yang

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

Kandungan Protein Kasar 

Dari Tabel 2 dapat dilihat kandungan rata-rata Protein Kasar Konsentarat 

Pronutrion yang disimpan secara Anaerob berturut-turut yaitu sebesar (P0) 17,86%, 

(P1) 17,20%, (P2) 17,63%, (P3) 17,43%, (P4) 17,63%, (P5) 16,91%. 

Hasil analisis statistik menunjukkan pengaruh tidak nyata (P>0,05) terhadap 

kandungan Protein Kasar Konsentarat Pronutrion yang disimpan secara Anaerob 

berdasarkan lama penyimpanan. Uji lanjut jarak berganda Duncan’s menunjukkan 

bahwa kandungan Protein Kasar Konsentrat Pronutrion yang disimpan secara 

Anaerob tertinggi pada perlakuan P0 dan untuk yang terrendah pada perlakuan P5. 

Perlakuan P0 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P5. Hal ini 

menunjukkan makin lama penyimpanan Konsentrat Pronutrion secara Anaerob tidak 

berpengaruh terhadap kandungan Protein Kasar. 
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 Kushartono (1996) menyatakan bahwa, penyimpana pakan yang terlalu lama 

akan menurunkan kualitas dari pakan tersebut. Berdasarkan pengalaman dilapangan 

bahwa kerusakan bahan pakan terjadi setelah satu bulan bahan tersebut disimpan. 

Waktu penyimpanan cendrung untuk meningkatkan kadar air bahan, yang akan 

menunjang pertumbuhan jamur yang pada gilirannya akan lebih menpercepat 

kerusakan bahan tersebut (Wijandi, 1977). Hal tersebut menunjukan perbedaan yang 

cukup besar jika dibandingkan dengan pendapat, (Kushartono, 1996) dan (Wijandi, 

1997). Jadi lama penyimpanan Konsentrat Pronutrion yang disimpan secara Anaerob 

tidak mempengaruhi kandungan Protein Kasar, Jika dibandingkan.   

Kandungan Serat Kasar 

Kandungan Serat Kasar Konsentrat Pronutrion yang disimpan secara Anaerob 

berturut-turut P0 (16,21%), P1 (16,58%), P2 (16,53%), P3 (16,51%), P4 (15,83%) 

dan P5 (16,24%) dan kandungan Serat Kasar tertinggi diproleh pada perlakuan P1 

yaitu (16,58%) dan kandungan Serat Kasar terrendah pada perlakuan P4 yaitu 

15,83%. 

Berdasarkan analisis statistik menunjukkan bahawa kandungan Serat 

Kasarnya menunjukkan pengaruh tidak nyata (P>0,05), sedangkan hasil uji lanjut 

Duncan’s menunjukkan bahwa P0 tidak berbeda nyata (P>0,05) jika dibandingkan 

dengan perlakuan P1, P2, P3, P4 dan P5.  

Dari perlakuan P0 sampai P5 yaitu dari penyimpanan hari ke 0 sampai dengan 

hari ke 35 kandungan Protein Kasarnya tinggi dan kandungan Serat Kasarnya rendah 

yaitu berturut-turut P0 (16,21%), P1 (16,58%), P2 (16,53%), P3 (16,51%), P4 

(15,83%), P5 (16,24%)  hal ini sesui dengan pendapat Darmono (1993) menyatakan 

bahwa pakan penguat atau konsentrat adalah pakan yang berasal dari biji-bijian dan 

mengandung protein yang cukup tinggi dan serat kasar kurang dari 18%. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh lam penyimpanan Konsentrat 

Pronutrion yang disimpan Secara Anaerob Terhadap Kandungan Protein Kasar dan 

Serat Kasar belum menunjukan pengaruh yang nyata terhadap Kandungan Protein 

Kasar dan Serat Kasar.  

 

Saran 

 

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai waktu penyimpanan lebih dari 35 hari. 
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