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Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan ternak,
Fakultas Peternakan, Universitas Mataram. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh penambahan additive dedak jagung terhadap kandungan bahan
kering dan bahan organik silase beberapa rumput pakan ternak. Materi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah rumput pakan ternak dan dedak jagung.
Metode yang digunakan pada penelitian ini percobaan menggunakan Rancangan
Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan diulang
sebanyak 4 kali. Adapun perlakuannya adalah P1: Rumput Setaria
sphacelata+additive jagung 10% P2: Rumput Paspalum atratum+additive dedak
jagung 10%, P3: Rumput Panicum maximum+additive dedak jagung 10%, P4:
Rumput Brachiaria decumbens+additive dedak jagung 10%. Variabel yang diamati
adalah bahan kering dan bahan organik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
penambahan additive dedak jagung berpengaruh nyata terhadap bahan kering dan
bahan organik silase beberapa rumput (P<0,05). Penggunaan rumput Setaria
spacelata sebagai silase dengan additive dedak jagung memberikan hasil yang
optimal dimana bahan organik dapat terawetkan dengan baik jika dibandingkan
dengan silase menggunakan rumput Paspalum atratum, Panicum maximum dan
Brachiaria decumbens.
Kata kunci: silase, jenis rumput, dedak jagung.
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INGREDIENT DRY AND SOME KIND OF ORGANIC MATERIAL SILAGE
FORAGE GRASS WITH CORN HULL ADDITIVE
by
Titi yanti
ABSTRACT
This research was conducted at the Laboratory of Nutrition and Food Sciences
cattle, Faculty of Animal Science, University of Mataram. The purpose of this study
was to determine the effect of additive corn hull to dry ingredients and organic
materials some grass silage fodder. The material used in this study are fodder grasses
and corn hull. The method used in this research experiment using a completely
randomized design (CRD) with 4 treatments and each treatment was repeated 4 times.
The treatment is P1: Grass Setaria sphacelata+additive 10 % corn P2: Paspalum
Grass atratum+additive 10 % corn hull, P3: Grass Panicum maximum + additive 10
% corn hull, P4: Grass Brachiaria decumbens+additive 10 % corn hull. The variables
measured were dry matter and organic matter. The results showed that the addition of
additive corn hull significantly affect dry matter and organic matter some grass silage
(P<0.05). Use of Setaria grass silage with additive sphacelata as corn hull provide
optimal results where organic material can be preserved when compared with grass
silage using Paspalum atratum, Panicum maximum and Brachiaria decumbens.
Keywords: silage, Graminaea, corn hull.
PENDAHULUAN
Peternak Indonesia pada umumnya sering

mengalami permasalahan

kekurangan atau sampai kesulitan mendapatkan hijauan makanan ternak (HMT) segar
sebagai pakan ternak. Salah satu cara penanggulangan yang dilakukan peternak
adalah dengan memberi pakan seadanya yang diperoleh dengan mudah disekitarnya
tanpa melihat baik atau buruk kandungan nutrisinya. Pemberian pakan seadanya
kepada ternak sangat berpengaruh terhadap produktivitas ternak seperti terlihat dari
lambatnya pertumbuhan atau peningkatan berat badan, rendahnya tingkat birahi dan
terganggunya siklus reproduksi serta turunnya produksi susu (Parakkasi, 1999).
Ketersedian pakan hijauan yang cukup kontinyu sepanjang tahun dan
mengandung nutrient yang baik untuk memenuhi kebutuhan ternak untuk hidup
pokok, pertumbuhan maupun produksi merupakan salah satu faktor yang penting

Jurnal Penelitian Fakultas Peternakan
Universitas Mataram 2014
dalam upaya pengembangan ternak ruminansia. Hijauan yang merupakan pakan
utama ternak ruminansia tersedia secara melimpah pada musim hujan, namun
demikian produksinya menurun pada musim kemarau. Apabila kebutuhan pakan pada
musim hujan dan kemarau bersifat konstan, maka kemungkinan terjadi kekurangan
suplai hijauan jika kebutuhan ternak ruminansia melebihi kapasitas suplai hijauan
pada musim hujan, sehingga perlu dilakukan upaya konservasi hijauan melalui
teknologi pembuatan silase.
Silase adalah hijauan segar yang disimpan dalam kondisi kedap udara
(anaerob) dalam tempat yang disebut silo (Church dan Pond, 1988). McDonald
(1981;1982) serta Crowder dan Chheda (1982) mendefinisikan silase sebagai bahan
pakan hasil fermentasi yang terkontrol dari hijauan yang berkadar air tinggi.
Terkontrol dalam hal ini meliputi kondisi anaerob, kadar air, substrat, dan
mokrobianya. Silase dibuat dari hijauan yang kadar airnya masih tinggi (±65-75%)
(Cullison dan Lowrey, 1987). Sebelum ensilase, hijauan sebaiknya dilayukan dan
dipotong terlebih dahulu untuk menciptakan kondisi yang baik bagi aktifitas mikrobia
(Close dan Menke, 1986). Tujuan pembuatan silase adalah sebagai berikut: 1) sebagai
persediaan pakan yang dapat digunakan pada saat-saat kekurangan pakan hijauan, 2)
untuk menampung kelebihan produksi pakan hijauan, 3) memanfaatkan hijauan pada
saat pertumbuhan terbaik yang pada saat itu belum akan digunakan secara langsung,
dan 4) mendayagunakan hasil limbah pertanian maupun hasil ikutan pertanian.
Pembuatan silase sudah dikenal lama sekali dan berkembang pesat di Negara
yang beriklim subtropis. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh
mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. Mikroba yang paling dominan
adalah dari golongan bakteri asam homofermentatif yang mampu melakukan
fermentasi dalam keadaan aerob dan anaerob. Asam laktat akan dihasilkan selama
proses fermentasi akan berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghindarkan
pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Salah satu bahan yang dapat digunakan
sebagai additif yaitu dedak jagung. Dimana dari hasil penelitian sebelumnya dedak
jagung 10% merupakan additif yang memberikan nilai positif terhadap silase
dibandingkan bahan additif lainnya (Taufikurrahman, 2014). Rendahnya kandungan
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bahan kering dan water soluble carbohydrate (WSC) dari HMT tropis yang dipotong
segar menyebabkan rendahnya kualitas fermentasi. Kondisi iklim lingkungan saat
pelayuan sangat mempengaruhi agar dapat memberikan efek positif pada pola
fermentasi silase.
Dari uraian diatas perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh additif dedak
jagung pada pembuatan silase beberapa rumput pakan ternak terhadap kandungan
Bahan Kering dan Bahan Organik.

MATERI DAN METODE PENELITIAN
Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu pembuatan silase beberapa rumput
pakan ternak dan analisa laboratorium. Pembuatan silase rumput dilaksanakan pada
tanggal 31 Januari 2014-08 Maret 2014 dan analisa laboratorium yang berkaitan
dengan penentuan bahan kering dan bahan organik silase beberapa jenis rumput
ternak dilakukan di Laboratorium Ilmu

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas

Peternakan Univeristas Mataram.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat
perlakuan yaitu P1, P2, P3 dan P4 yang ditambahkan dengan additif dedak jagung
10% dari total bahan yang akan dibuat. Setiap perlakuan masing-masing dengan 4
kali ulangan, dimana P1 terdiri dari (Setaria sphacelata), P2 (Paspalum atratum), P3
(Panicum maximum) dan P4 (Brachiaria decumben).
Variabel utama yang diamati dalam penelitian ini adalah kandungan Bahan
Kering dan Bahan Organik silase beberapa jenis rumput pakan ternak. Data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis variansi pada perlakuan yang
berbeda dengan taraf nyata 5%. Hasil analisis yang berbeda nyata (P<0,05) di uji
lanjut dengan Uji Duncan’s (Steel dan Torrie, 1989).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian kandungan Bahan Kering dan Bahan Organik silase beberapa
jenis rumput pakan ternak dengan additif dedak jagung
Tabel 3 kandungan Bahan Kering dan Bahan Organik silase beberapa jenis rumput
pakan ternak dengan additif dedak jagung
Variabel
Bahan Kering (%)
Bahan Organik (%)
ab
P1
41.49
92.70c
a
P2
35.56
91.91b
a
P3
36.53
88.51a
P4
44.90b
92.11b
Keterangan : Nilai rataan yang diikuti superskrip yang berbeda pada kolom yang
sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05)
Perlakuan

Kandungan Bahan Kering Silase Rumput Pakan Ternak
Rataan kadar bahan kering pada tabel 3 menunjukkan hasil yang berbeda
karena jenis rumput yang digunakan juga berbeda. Kadar bahan kering tertinggi
terdapat pada P4 (44,90%), kemudian diikuti oleh perlakuan

P1 (41,49%), P3

(36,53%) dan P2 (35,56%). Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan P1
tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan perlakuan P2, P3 dan P4. Sedangkan P2, P3 dan
P4 memberikan perbedaan yang nyata. Pada perlakuan P4 memberikan hasil dengan
bahan kering tertinggi. Hal ini disebabkan kemungkinan bahan kering masing-masing
rumput tersebut berbeda pada saat ensilase. Pada proses ensilase, bakteri asam laktat
akan mengkonsumsi gula pada bahan material dan akan terjadi proses fermentasi
asam laktat yang bermanfaat, dan disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan
tingkat kehilangan nutrisi untuk fermentasi seperti: pH yang rendah dan stabil, asam
laktat, gas karbondioksida (CO2), gas nitrogen, dan lain-lain.
Selain itu penggunaan 10% bahan pengawet konsentrat menyebabkan
penurunan kandungan air 6-7% serta dedak jagung memiliki kandungan karbohidrat
mudah larut yang tersedia berbeda dan umur rumput mempengaruhi bahan kering
bahan, apabila rumput tersebut berumur muda memiliki BK rendah dengan kadar air
tinggi sebaliknya rumput berumur tua memiliki BK tinggi dengan kadar air rendah.
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Kandungan BK berbanding terbalik dengan kadar air hijauan. Bila kadar airnya
terlalu tinggi maka fermentasinya akan menghasilkan silase yang jelek dan bila kadar
airnya terlalu rendah maka hijauan tersebut mudah terserang jamur.
Hal ini tentu berbeda Jika dibandingkan dengan tabel komposisi bahan
makanan ternak ( Hartadi et al., 1980) kadar bahan kering tertinggi terdapat pada
rumput Paspalum atratum (30%), Panicum maximum (24%), Setaria sphacelata
(20%). dan Brachiaria decumbens (19%). Kandungan nutrisi dari rumput setelah
mengalami silase tentunya akan mengalami perubahan saat terjadinya proses ensilase,
selain itu variasi dari kandungan bahan kering ini sendiri tentunya juga dipengaruhi
oleh jenis rumput yang digunakan dalam pembuatan silase yaitu umur dan fase
pertumbuhan pada waktu dipotong.
Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa penambahan additive dedak
jagung memberikan pengaruh yang nyata terhadap kandungan bahan kering silase
beberapa Rumput (P<0,05).
Kandungan Bahan Organik Silase Rumput Pakan Ternak
Bahan organik silase rumput Setaria sphacelata, Paspalum atratum, Panicum
maximum, dan Brachiaria decumbens dengan penambahan additif dedak jagung 10%
menunjukan pada perlakuan P2 (Paspalum atratum) tidak berbeda nyata (P>0,05)
dengan P4 (Brachiaria decumbens), tetapi berbeda nyata (P<0,05) dengan P1 (Setaria
sphacelata), dan P3 (Panicum maximum). Kemudian P1 berbeda nyata (P<0,05)
dengan P2, P3, dan P4. P3 berbeda nyata (P<0,05) dengan P1, P2, dan P4. Pada
perlakuan P1 memiliki kandungan bahan organik lebih tinggi dibandingkan dengan
perlakuan lainnya. Sedangkan kandungan bahan organik terendah terdapat pada
perlakuan P3. Penggunaan rumput yang berbeda pada setiap perlakuan ,
menyebabkan suasana pH yang berbeda dalam proses fermentasi. Sesuai dengan
pendapat Takano (1972) penurunan bahan organik yang tinggi dikarenakan adanya
perombakan zat-zat makanan, salah satunya yaitu pemanfaatan bahan organik berupa
karbohidrat terlarut dari bahan baku untuk kelangsungan hidup bakteri asam laktat
selama ensilase. Kandungan air yang tinggi menyebabkan kehilangan banyak
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kandungan bahan organik selama proses fermentasi. Menurut Syamsu (2007) bahwa
karbohidrat terlarut merupakan substrat untuk berlangsungnya proses fermentasi
dalam silo. ketersediaan karbohidrat terlarut dalam bahan pakan akan meningkatkan
populasi mikroorganisme penghasil asam laktat atau lactid acid. Bersaman dengan
meningkatnya jumlah mikroorganisme penghasil lactid acid menyebabkan terjadi
penurunan kandungan BO karena semakin banyak karbohidrat terlarut dalam bahan
yang dimanfaatkan oleh mikroorganisme dan tingginya karbohidrat terlarut dalam
bahan dipengaruhi oleh umur tanaman. Umur tanaman yang masih muda akan
memiliki kandungan air dan karbohidrat terlarut yang tinggi sehingga sangat
mendukung terjadinya pencucian nutrien yang lebih besar dalam proses fermentasi
yang terjadi dalam silo. Penurunan bahan organik juga disebabkan oleh banyaknya
nutrisi yang diserap oleh jamur pada proses fermentasi. Darmono (1999), mengatakan
bahwa kandungan nutrisi silase sangat bergantung pada spesies hijauan, umur
tanaman (muda atau tua) makin tua umur tanaman menyebabkan kandungan bahan
kering tinggi tetapi kadar gizi menurun, dan aktifitas enzim bakteri dalam pemrosesan
fermentasi hijauan.
Hal ini tentu berbeda Jika dibandingkan dengan tabel komposisi bahan
makanan ternak ( Hartadi et al., 1980) kadar bahan organik tertinggi terdapat pada
rumput Brachiaria decumbens (93,5%), Paspalum atratum (89%), Setaria sphacelata
(88,9%) dan Panicum maximum (87,4%).
Tingginya kadar air dan adanya oksigen yang masuk dalam silo berakibat
positif terhadap pertumbuhan mikroorganisme aerob seperti jamur. Populasi jamur
yang tinggi pada silo menyebabkan terserapnya kandungan bahan organik oleh jamur
sehingga kandungan bahan anorganik akan meningkat. Tetapi secara keseluruhan
kandungan gizi bahan pakan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa silase akan
terawetkan komposisi nutrisisnya dengan penggunaan additif. Penggunaaan additif
berfungsi untuk mempercepat proses ensilase untuk menghasilkan bakteri asam laktat
sehingga nutrisi-nutrisi didalam bahan pakan tersebut dapat terawetkan.
Penggunaan rumput Setaria sphacelata sebagai silase dengan additif dedak
jagung memberikan hasil yang optimal dimana bahan organik dapat terawetkan
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dengan baik jika dibandingkan dengan silase menggunakan rumput Paspalum
atratum, Panicum maximum dan Brachiaria decumbens.
Penyimpanan perlakuan yang dilakukan dengan jalan fermentasi ini dapat
dilihat dari berbagai aspek kondisi fisik dan perubahan kandungan nutrisinya, dalam
hal ini perlakuan selama proses penyimpanan belum menunjukkan tanda terjadi
kerusakan. Besar kerusakan pakan dipengaruhi aktifitas mikroorganisme selama
proses fermentasi dan penyimpanan yang dapat mendegradasi kandungan nutrien
dalam pakan.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa penambahan additif dedak
jagung pada perlakuan P1 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan perlakuan
P2, P3 dan P4. Sedangkan P2, P3 dan P4 memberikan perbedaan yang
nyata. Penggunaan jenis additif dedak jagung memberikan pengaruh yang
nyata (P<0,05) terhadap bahan kering silase beberapa rumput pakan ternak.
2. Rata-rata kandungan bahan organik masing-masing rumput sebesar 92.70%
(P1), 91.91% (P2), 88.51% (P3) dan 92.11% (P4). Penggunaan rumput
Setaria sphacelata sebagai silase dengan penambahan additive dedak
jagung memberikan hasil yang baik (92.70%) dari segi kandungan bahan
organik yang terawetkan dibandingkan dengan silase menggunakan jenis
rumput pakan ternak lainnya
B. Saran
Adapun saran yang bisa penulis berikan adalah :
1. Lebih teliti pada saat melakukan analisa laboratorium sehingga tidak
terjadi kekeliruan yang tidak diharapkan.
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2. Sebaiknya perlu dilakukan kontrol agar bisa membandingkan antar
perlakuan dengan kontrol.
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