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INTISARI 

 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan 

konsentrat pronutrion yang disimpan secara anaerob terhadap sifat organoleptik dan 
kandungan lemak. Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 25 Maret – 29 April 
2015 di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan 
Universitas Mataram. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Konsentrat 
Pronutrion. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
(RAL) dengan 6 perlakuandan 3 ulangan. Adapun perlakuannya yaitu: P0 (kontrol), 
P1 (7 hari), P2 (14 hari), P3 (21 hari), P4 (28 hari), dan P5 (35 hari). Variabel yang 
diamati adalah kandungan lemak Kasar dan sifat organoleptik (aroma, warna, tekstur, 
jamur) pH, dan suhu. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 
keragaman dan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan dilakukan Uji Duncan,s. 
Hasil penelitian lama penyimpanan konsentrat pronutrion tidak berpengaruh nyata 
(P>0.05) terhadap sifat organoleptik akan tetapi berpengaruh nyata terhadap 
kandungan lemak kasar. Sifat organoleptik pada warna semakin lama penyimpanan 
maka warna konsentrat semakin gelap, pada tekstur semakin lama penyimpanan maka 
tekstur konsentrat semakin lembut, pada aroma dari kontrol memiliki oroma khas 
dedak dan berubah menjadi aroma fermentasi. Nilai pH tertinggi ada pada P3 dan 
nilai suhu tertinggi ada pada P0. Pengaruh lama penyimpanan konsentrat pronutrion 
yang disimpan secara anaerob berbeda nyata terhadap kandungan lemak kasar dengan 
nilai lemak kasar paling tinggi pada penyimpanan minggu keempat sebesar 5.343.  

Kata kunci: Konsentrat Pronutrion, Lama Penyimpanan, Anaerob, 
Organoleptik Dan Lemak. 
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ABSTRACT 

The study aims to determine the effect of storage time pronutrion concentrate 
on the organoleptic properties and the fat content. This study was conducted on 25 
March - 29 April 2015 at the Laboratory of Animal Nutrition and Feedd, Faculty of 
Animal husbandry, University of Mataram. The material used in this study is 
concentrate pronutrion. The experimental design used was completely randomized 
design (CRD) with 6 treatments and 3 replications. As propelled namely: P0 (without 
treatment), P1 (7 days), P2 (14 days), P3 (21 days), P4 (28 days) and P5 (35 days). 
The variables measured were rough fat content and organoleptic properties (aroma, 
color, texture, fungus, pH, and temperature). Data were analyzed using analysis of 
variance of a completely randomized design (CRD) and to know the difference 
between treatments tested Duncan, s. The results showed that the concentrate storage 
time pronutrion not significant (P> 0.05) to the organoleptic properties but significant 
effect on crude fat content. the results of research Effect of storage duration 
concentrate pronutrion stored in anaerobic against the organoleptic properties of the 
color of the longer storage of the color of the concentrate was getting dark, the texture 
of the longer storage of the concentrate, the texture of the concentrates increasingly 
soft, the aroma of control has aroma typical bran and transformed into aroma 
fermentation until the fifth week. The highest pH value is in P3 and the highest 
temperature value is in P0. Effect of concentrate storage time stored in anaerobic 
pronutrion significantly different with a fat content of fat coarse rough with the 
highest value in the fourth week of storage at 5.343.     
  
Keywords: Concentrate Pronutrion, Storage Duration, Anaerobic, Organoleptic 

and Fat. 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Perkembangan usaha dibidang peternakan tidak dapat lepas dari ketersediaan 

pakan ternak yang berkualitas dan dalam jumlah yang cukup. Pakan merupakan salah 

satu penentu keberhasilan dalam manajemen peternakan. Seiring dengan 

berkembangnya usaha peternakan, maka kebutuhan bahan pakan juga meningkat.  

Pakan yang baik memiliki sifat palatabel (disukai ternak), tidak mudah rusak selama 

penyimpanan, kandungan nutrisi yang baik, menghasilkan pertambahan bobot badan 

yang tinggi, mudah dicerna, dan harganya murah. Salah satu cara untuk 

mempertahankan agar bahan pakan tetap di dalam keadaan baik sebelum dijual yaitu 

dengan penyimpanan, pengemasan, dan pemberian label secara baik, bobot tidak 

susut, bau tidak berubah demikian juga warnanya.    

 Konsentrat merupakan pakan penguat yang terdiri dari bahan baku yang kaya 

akan karbohidrat dan protein, seperti jagung kuning, bekatul, dedak gandum dan 

bungkil-bungkilan. Tujuan pemberian konsentrat dalam pakan ternak sapi adalah 

untuk meningkatkan daya guna pakan, menambah unsur pakan yang efisien serta 

meningkatkan konsumsi dan kecernaan pakan.     

 Konsentrat Pronutrion adalah konsentrat yang diproduksi di Home Industri 

Gading Mas Feed Mill Ampenan Mataram, yang memilki kandungan lemak 2,37%  

protein kasar sebesar 17,68% dan serat kasar sebanyak 14,85%. Konsentrat 

Pronutrion sama halnya seperti konsentrat pada umumnya yaitu merupakan bahan 

pakan untuk ternak yang kaya akan protein dan karbohidrat, tetapi rendah akan serat 

kasar. Fungsi utama konsentrat yaitu meningkatkan mutu gizi dari beragam bahan 

makanan, konsumsi pakan lebih baik, serta mempercepat proses pertumbuhan pada 

ternak usia mud. Protein pada konsentrat berperan lebih penting dalam pembentukan 

biomolekul dari pada sumber energi. (Abdullah, 2015).    

 Penyimpanan adalah salah satu bentuk tindakan pengamanan yang selalu 

terkait dengan waktu yang bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga komoditi 

yang disimpan dengan cara menghindari, menghilangkan berbagai faktor yang dapat 

menurunkan kualitas dan kuantitas komoditi tersebut.     



Lama penyimpanan secara umum telah diketahui bahwa semakin lama suatu 

bahan disimpan maka bahan itu akan mengalami penurunan kualitas. Penyimpanan 

yang lama juga dapat menyebabkan ketengikan. Pada dedak padi ketengikan yang 

akan terjadi dapat diminimalkan dengan menghilangkan atau mengurangi kadar 

lemaknya.         

 Beberapa metode atau teknik yang sering digunakan dalam penyimpanan 

bahan pakan diantaranya, penyimpanan secara anaerob (tanpa udara). Metode 

penyimpanan ini sangat efektif dalam mencegah proses respirasi bahan pakan. .

 Uji organoleptik merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui 

daya terima suatu produk serta untuk menilai mutu suatu bahan pangan dan penelitian 

organoleptik merupakan penilaian dengan cara memberi rangsangan terhadap organ 

tubuh (Soekarto, 1985).       

 Lemak memiliki peranan penting bagi pertumbuhan maupun perkembangan 

ternak, sebab lemak dapat berpungsi  sebagai cadangan sumber energi bagi ternak 

pliharaan. Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa fungsi lemak bagi 

pertumbuhan dan perkembangan  sapi, lemak berpungsi sebagai energi atau tenaga, 

Lemak dan pembawa  vitamin A, D, E, dan K. vitamin-vitamin tersebut merupakan 

jenis vitamin  larut dalam lemak.     

 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 all. (1987) mengemukakan bahwa dalam proses penyimpanan terjadi 

perubahan – perubahan bahan makanan yang akan menurunkan kualitas pakan yang 

disimpan.        

 Berdasarkan pemikiran diatas maka diadakan penelitian mengenai 

penyimpanan konsentrat dengan bahan dedak padi menjadi konsentrat pronutrion 

bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Lama Penyimpanan Konsentrat Pronutrion 

Yang Disimpan Secara Anaerob Terhadap Sifat Organoleptik dan Kandungan 

Lemak”. 



MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan Selama 35 hari mulai dari tanggal 25 Maret - 29 

April 2015 yang terbagi dalam dua tahap yaitu pembungkusan konsentrat pronutrion  

dan analisis Sifat Organoleptik dan Kandungan Lemak Kasar yang dilaksanakan di 

Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram.         

 Materi yang digunakan dalam penelian ini adalah Konsentrat Pronutrion. 

Sebelum konsentrat Pronutrion disimpan, konsentrat terlebih dahulu dibungkus rapi 

secara anaerob, konsentrat dan kantong plastik es disiapkan kemudian konsentrat 

ditimbang sebanyak 400 gram lalu sampel ditekan-tekan hingga padat untuk 

memastikan agar tidak terdapat udara di dalam kantong, kemudian mengikat mulut 

kantong dengan tali rapia, setelah itu kantong yang berisi sampel tersebut divakum 

menggunakan vakum cleaner untuk memastikan agar tidak ada lagi udara yang tersisa 

dan diikat lagi menggunakan karet gelang dengan erat. Selanjutnya melakukan 

kegiatan penyimpanan dan pengambilan sampel dilakukan setiap seminggu sekali 

untuk dianalisis laboratorium kandungan lemak dan sifat organoleptiknya sampai 5 

minggu. 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah (1) Kandungan Lemak 

Kasar dan (2) sifat organoleptik. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 

perlakuan dan 3 ulangan. Adapun perlakuannya yaitu: P0 (kontrol), P1 (7 hari), P2 

(14 hari), P3 (21 hari), P4 (28 hari), dan P5 (35 hari).   

 Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis 

ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan dilakukan uji Duncan,s. Steel dan Torrie (1980). Untuk data organoleptik 

dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengamatan  Umum 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Organoleptik Konsentrat Pronutrion yang Disimpan 
Secara Anaerob Berdasakan Lama Penyimpanan dengan 6 Perlakuan. 

 

 

PENGAMATAN  

Warna Tekstur Aroma Jamur pH Suhu 

P0 Kekuningan Kasar 
Bau Khas 

dedak 
Tidak 
ada 

4.73 30.3˚C 

P1 Kekuningan Kasar 
Bau tape 

fermentasi 
Tidak 
ada 

5.58 30.0˚C 

P2 
Kuning 

kecoklatan 
Lembut 

Bau tape 
fermentasi 

Sedikit  5.78 27.4˚C 

P3 
Kuning 

kecoklatan 
Lembut 

Bau tape 
fermentasi 

Tidak 
ada 

5.97 28.5˚C 

P4 
Kuning 

kecoklatan 
Lembut 

Bau tape 
fermentasi 

Tidak 
ada 

5.64 30.1˚C 

P5 Coklat Lembut 
Bau tape 

fermentasi 
 Sedikit  5.86 28.1˚C 

Sumber : Data primer diolah 2015 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa konsentrat yang tidak mendapat 

perlakuan P0 memiliki warna kekuningan sama seperti P1 yang telah disimpan 

selama 7 hari berwarna kekuningan masih seperti warna khas dedak. Jika 

dibandingkan dengan konsentrat P2, P3 , dan P4 yang telah disimpan selama 14-28 

hari berwarna kuning kecoklatan, sedangkan pada perlakuan P5 memiliki warna 

sedikit berwarna redup (coklat) karna perlakuan P5 mengalami lama penyimpanan 



yang paling lama yaitu 35 hari sehingga menghasilkan warna yang redup (coklat). 

Perubahan warna yang terjadi selama proses penyimpanan disebabkan karena adanya 

reaksi maillard. Reaksi maillard adalah reaksi antara karbohidrat khususnya gula 

preduksi dengan gugus amina primer.Perubahan warna juga dipengaruhi oleh 

lamanya penyimpanan. Sesuai dengan pernyataan Yokotsuka (1986) menyatakan 

bahwa perubahan warna disebabkan oleh penyimpanan yang relatif lama. 

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, lama penyimpanan secara anaerob dapat mempengaruhi penyimpanan pada 

konsentrat. Secara umum telah diketahui bahwa semakin lama suatu bahan pakan 

disimpan maka pakan itu akan mengalami penurunan kualitas. Penyimpanan yang 

lama juga dapat menyebabkan ketengikan. Menurut Buckle et al. (1987) bahwa 

dalam proses penyimpanan terjadi perubahan – perubahan komposisi bahan makanan 

yang akan menurunkan kualitas pakan yang disimpan. 

Aroma yang dihasilkan pada perlakuan P1, P2, P3, P4, dan P5 lebih harum 

(seperti bau tape) karena mirip dengan proses pembuatan tape fermentasi dimana 

mikroba merombak karbohidrat  dalam konsentrat sedangkan aroma pada perlakuan 

kontrol (P0) aromanya seperti dedak  karena tidak diberi perlakuan apapun.

 Pengamatan adanya jamur pada perlakuan P0, P1, P3, dan P4 relatif sama, 

yaitu tidak ditumbuhi oleh jamur dibandingkan dengan perlakuan P2 dan P5 

ditemukan ada sedikit jamur. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kandungan air 

yang berlebih dan rongga udara (kurang padat) pada saat proses fermentasi sehingga 

masih terdapat sedikit oksigen yang akan dimanfaatkan untuk pertumbuhan jamur. 

Waktu Penyimpanan cenderung meningkatkan kadar air bahan makanan ternak, hal 

ini akan menunjang pertumbuhan jamur dan akan lebih mempercepat kerusakan 

bahanmakanan ternak. Perbedaan jumlah koloni jamur yang terbentuk dapat pula 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan terutama temperatur dan kelembaban ruang 

tempat penyimpanan selain dari pengaruh waktu dan kadar air (Nangudin, 1982). 

Pengamatan pH konsentrat dari P0(4.73), P1(5.58), P2(5.78), P3(5.97) 

mengalami peningkatan, namun pada P4(5.64) pH menurun dan meningkat lagi pada 



P5(5.86). Peningkatan pH tersebut dapat disebabkan oleh sedikitnya pemecahan 

karbohidrat menjadi basa oleh bakteri pemecah karbohidrat sehingga pH menjadi 

meningkat. 

Pengamatan suhu konsentrat pada P0(30,3˚C , mengalami penurunan pada 

P1(30.0˚C), P2(27.4˚C), meningkat pada P3(28.5˚C) dan P4(30.1˚C), dan menurun 

lagi pada P5(28.1˚C). Peningkatan dan penurunan suhu tersebut dapat disebabkan 

oleh kelembaban yang ada di dalam konsentrat.    

 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nilai tekstur, aroma, 

warna dan pH menunjukkan nilai yang cukup bagus. Warna pada P0 dan P1 berwarna 

kekuningan pada perlakuan P2, P3, dan P4 memiliki warna kuning kecoklatan, 

sedangkan pada perlakuan P5 memiliki warna sedikit berwarna redup (coklat). 

Tekstur pada perlakuan P2, P3, P4, dan P5 yaitu lembut sedangkan pada P0 dan P1 

yaitu dengan tekstur yang lebih kasar. Aroma P1, P2, P3, P4, dan P5 lebih harum 

seperti bau tape dibandingkan dengan P0 aromanya seperti dedak. Jamur yaitu P0, 

P1, P3 dan P4 yaitu tidak ditumbuhi oleh jamur sedangkan P2 dan  P5 ditemukan ada 

sedikit jamur. pH yaitu mengalami peningkatan pada P1, P2, P3, pH menurun pada 

P4 dan meningkat lagi pada P5. Menurut Utomo (2013) kualitas silase yang baik, 

yaitu warna silase mendekati warna bahan asalnya, tekstur masih tampak jelas mirip 

asalnya, tidak menggumpal, tidak ditumbuhi jamur, tidak berlendir, tidak berbau 

manis, serta bau dan rasanya asam. Hasil penelitian secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa uji organoleptik dari konsentrat pronutrion  masih cukup baik atau 

dengan kata lain tidak menunjukkan perubahan karakteristik fisik yang ekstrim 

selama penyimpanan (35) hari atau satu  bulan setengah  diduga masih bisa disimpan 

sampai dua bulan. 

 

 

 



B. Kandungan Lemak Kasar Konsentrat Pronutrion 

Tabel 2. Rataan Kandungan Lemak Konsentrat Pronutrion Anaerob Pada Setiap 
   Perlakuan. 
 
 

Perlakuan 
Parameter 

Kandungan lemak kasar 

P0 5.1333c 

P1  4.1700 b

P2 4.1000b 

P3 3.0367a 

P4 5.3433c 

P5 5.3233c 

Keterangan: Nilai yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada  kolom yang sama 
menunjukkan respon yang berbeda nyata (P<0,05)  

 
Rataan kandungan Lemak Kasar Konsentrat Pronutrion berdasarkan lama 

penyimpanannya secara berturut-turut sebesar P0 (5.1333), P1 (4.1700), P2 (4.1000), 

P3 (3.0367), P4 (5.3433), dan P5 (5.3233). Secara statistik, lama penyimpanan dalam 

pembuatan konsentrat ini menunjukkan respon yang berbeda nyata (P<0,05) pada 

masing-masing perlakuan terhadap kadungan LK konsentrat yang dihasilkan. 

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa kandungan Lemak Kasar konsentrat pada 

perlakuan P0 (5.1333c), berbeda nyata dengan P1(4.1700d), P2(4.1000b) dan sangat 

berbeda nyata dengan P3(3.0367a) sedangkan pada perlakuan P4(5.3433c) dan 

P5(5.3233c) tidak berbeda nyata (P>0,05), pada perlakuan P1 tidak berbeda nyata 

dengan P2, namun berbeda nyata dengan P3, P0, P4 dan P5, pada perlakuan P2 

berbeda nyata dengan P0, P3, P4, dan P5, dan tidak berbeda nyata dengan P1, pada 

perlakuan P3 berbeda nyata dengan P1 dan P2, namun sangat berbeda nyata dengan 

P0, P4, dan P5, pada perlakuan P4 tidak berbeda nyata dengan P0 dan P5, tapi 



berbeda nyata dengan P1 dan P2, namun sangat berbeda nyata dengan P3, pada 

perlakuan P5 tidak berbeda nyata dengan P0 dan P4, berbeda nyata dengan P1 dan 

P2, sangat berbeda nyata dengan P3.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada perlakuan  P4 kandungan 

lemak kasarnya paling tinggi yaitu sebesar 5.34% bila dibandingkan dengan P0, P1, 

P2, P3, dan P5, karena semakin tinggi kandungan lemak kasar bahan pakan, maka 

semakin baik kualitas bahan pakan tersebut. Penyimpanan konsentrat pronutrion 

paling lama yang baik terjadi pada minggu keempat, dari minggu pertama sampai 

minggu ketiga terjadi peningkatan lemak dan mulai menurun pada minggu kelima.

 Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan waktu penyimpanan, 

juga disebabkan oleh adanya air kelapa dan ragi tape di dalam bahan konsentrat 

selama proses penyimpanan selama 35 hari. Penggunaan air kelapa dan ragi tape 

selama proses penyimpanan sangat berpengaruh bagi peningkatan lemak kasar pada 

konsentrat Pronutrion, karena penambahan ragi tape dan air kelapa dalam bahan 

pakan dapat menyebabkan terjadinya peningkatan Nitrogen, sehingga dalam 

penyimpanan tersebut terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi bahan pakan oleh 

mikroorganisme menyebabkan perubahan – perubahn yang menguntungkan seperti 

memperbaiki mutu bahan pakan dari aspek gizi maupun daya cerna serta 

meningkatkan daya simpannya. Produk fermentasi biasanya mempunyai nilai nutrisi 

yang lebih tinggi dari pada bahan aslinya, karena adanya enzim yang dihasilkan dari 

mikroba itu sendiri (Winarto dan Fardiaz, 1981). 

Menurunnya kandungan lemak pada konsentrat semakin lama penyimpanan 

suatu bahan pakan maka semakin berkurang kandungan lemaknya, besar 

kemungkinan dipengaruhi oleh aktifitas mikroba didalam konsentrat tersebut .jika 

suatu bahan pakan yang disimpan semakin tinggi kandungan lemak kasar maka 

semakin kurang kualitas pakan yang disimpan, Amrullah (2003) Kelebihan lemak 

akan menyebabkan buruknya konversi pakan konsentrat selama disimpan. Syukron 

(2006) menambahkan apabila meningkatnya kandungan lemak dalam pakan akan 

menimbulkan ketengikan yang dimana pakan menjadi rusak. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas dapat disimpulkan: 

1. Pengaruh lama penyimpanan konsentrat Pronutrion yang disimpan secara 

anaerob selama 35 hari tidak berbeda nyata terhadap sifat organoleptik. 

2. Pengaruh lama penyimpanan konsentrat pronutrion yang disimpan secara 

anaerob selama 35 hari berbeda nyata terhadap kandungan lemak kasar 

dengan nilai lemak kasar paling tinggi berada pada penyimpanan minggu 

keempat sebesar 5.343. 

 

B. Saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian ini penelis menyarankan untuk perlu 

diadakan penelitian lebih lanjut terhadap konsentrat Pronutrion dengan waktu lama 

penyimpanan lebih dari 35 hari. 
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