
KANDUNGAN SERAT KASAR DAN PROTEIN KASAR SILASE 

BEBERAPA JENIS RUMPUT PAKAN TERNAK DENGAN ADDITIF 

DEDAK JAGUNG 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar Sarjana 

 

Program Studi Peternakan 
 

 

 

 

 

 
 

 

Oleh : 

NIKI NATA TANAYA  M 

BIB 010 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2014 



 

 

2 

 

KANDUNGAN SERAT KASAR DAN PROTEIN KASAR SILASE 

BEBERAPA JENIS RUMPUT PAKAN TERNAK DENGAN ADDITIF 

DEDAK JAGUNG 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

Diserahkan Guna Memenuhi Sebagaian Syarat yang  

Diperlukan untuk Mendapatkan Derajat Sarjana Peternakan  

pada 

Program Studi Peternakan 

 

 

 

Oleh: 

 

NIKI NATA TANAYA  M 

B1B 010 123 

 

 

 

Menyetujui : 

Pembimbing utama 

 

 

 

 

 

(Ir. Uhud Abdullah, MP) 

NIP : 195505311986031002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS MATARAM 

MATARAM 

2014 



 

 

3 

 

KANDUNGAN SERAT KASAR DAN PROTEIN KASAR SILASE 

BEBERAPA JENIS RUMPUT PAKAN TERNAK DENGAN ADDITIF DEDAK 

JAGUNG 

 
 

Oleh 

Niki Nata Tanaya  M 

Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

Jl. Majapahit 62, Mataram 83125, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan serat kasar dan 

protein kasar silase beberapa jenis rumput pakan ternak dengan additif dedak 

jagung. Penelitian ini telah dilaksanakan Laboratorium Ilmu  Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan Universitas Mataram  pada tanggal tanggal 31 

Januari 2014 - 27 Februari 2014 dan di Laboratorium Kimia Pangan, Fakultas 

Teknologi Pangan Universitas Mataram pada tanggal 28 Juni 2014 – 13 Mei 

2014. Materi peneltian ini adalah 4 jenis rumput pakan ternak, yaitu: Panicum 

maximum, Setaria spacelata, Paspalum atratum, dan Brachiaria decumbents 

sebagai perlakuan dan dedak jagung sebagai bahan additif. Penelitian ini 

dilaksanakan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 

perlakuan dan 4 ulangan, adapun perlakuannya terdiri dari: P1: silase  rumput 

Setaria spacelata + additif dedak jagung 10% P2: silase Paspalum atratum + 

additif dedak jagung 10%, P3: silase rumput Panicum maximum + additif dedak 

jagung 10%, P4: silase rumput Brachiaria decumbens + additif dedak jagung 10%. 

Variabel yang diamati adalah kandungan Serat Kasar (SK) dan Protein Kasar 

(PK). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian dan diuji lanjut 

dengan menggunakan uji jarak berganda Duncan’s. Diperoleh rataan kandungan 

SK dari masing-masing perlakuan P1 (30,14%), P2 (29,38%), P3 (32,17%) dan P4 

(28,54%) menunjukkan respon yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Rataan 

kandungan PK dari masing-masing perlakuan P3 (7,16%), P1 (5,81%), P2 

(5,75%), dan P4 (5,68%) menunjukkan respon yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01), dimana P3 (7,16%) merupakan silase dengan kandungan PK tertinggi 

memberikan respon yang berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan P1 (5,81%), P2 

(5,75%) dan P4 (5,68%), sedangkan P1 (5,81%), P2 (5,75%), dan P4 (5,68%) 

memberikan respon yang berbeda tidak nyata (P>0,05). 

 

Kata kunci : silase, jenis rumput, dedak jagung 

 

 

 



 

 

4 

 

CONTENT OF CRUDE FIBRE AND CRUDE PROTEIN SILAGE OF 

FORAGES SILAGE WITH CORN HULL ADDITIVE 

 

By 

Niki Nata Tanaya M 

Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

Jl. Majapahit 62, Mataram 83125, Lombok, Nusa Tenggara Barat 

ABSTRACT 

This research aims to determined content of crude fibre and crude protein 

of silages forage with corn hull additive. This research had been done in the 

Animal Nutrition Laboratory, Animal Husbandry Faculty of Mataram University 

on 31
th

 January 2014 – 27
th

 February 2014 and in the Food Chemistry, Food 

Technology Faculty of Mataram University on 28
th 

June 2014 – 13
th

 May 2014. 

Material of this research are: Panicum maximum, Setaria spacelata, Paspalum 

atratum and Brachiaria decumbents as treatment and corn hull as additive. This 

research was conducted with Completely Randomized Design (CRD) with 4 

treatments 4 replications. The treatment are: P1: Setaria spacelata + 10% additive 

corn hull P2: Paspalum atratum +  10% additive corn hull, P3: Panicum maximum 

+ 10% additive corn hull, P4: Brachiaria decumbens + additive 10% corn hull. 

The variables of this research were Crude Fiber (CF) and Crude Protein (CP). The 

data would be analysis with analysis of variance and Duncan's multiple range test 

would be used to determine the different of each treatments. The average of CF 

were P1 (30.14%), P2 (29.38%), P3 (32.17%) and P4 (28.54%) showed non 

significant response (P> 0.05). The average of CP were P3 (7.16%), P1 (5.81%), 

P2 (5.75%), and P4 (5.68%) showed high significantly responses (P <0.01). The 

higest CP content were P3 showed high significantly responses (P <0.01) with P1 

(5,81%), P2 (5,75%) and P4 (5,68%). The lowest CP content were P4 (5,68%) 

showed non showed non significant response (P> 0.05) with P1 (5,81%) and P2 

(5,75%). 

 

Key words : silage, grass species, corn hull 
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PENDAHULUAN 

Hijauan merupakan bahan pakan  yang sangat dibutuhkan bagi hewan 

herbivora yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup ternak, yaitu untuk tumbuh, 

berproduksi dan berkembangbiak. Pakan hijauan memiliki manfaat yang besar 

untuk kelangsungan hidup ternak dan juga kelangsungan populasi ternak 

ruminansia, sehingga pakan hijauan sebagai sumber pakan utama bagi ternak 

ruminansia harus tersedia baik secara kualitas dan maupun kuantitas sepanjang 

tahun. Kebutuhan pakan hijauan ini akan terus meningkat sesuai dengan 

pertumbuhan dari ternak dan pertumbuhan populasi ternak. Adapun kendala yang  

sering dihadapi oleh peternak yaitu penyediaan pakan hijauan dimana produksinya 

fluktuatif yaitu ketersediaan pakan hijauan ini berlimpah disaat musim penghujan 

dan sebaliknya  ketersediannya akan sangat terbatas disaat musim kemarau. 

Pemenuhan pakan hijauan inilah yang menjadi permasalahan sampai saat 

ini, yang diharapkan yaitu ketersediaan hijauan  sebagai sumber pakan tersedia 

secara kontinyu sepanjang tahun sehingga para peternak tidak mengalami 

kesulitan lagi mengenai masalah kekurangan pakan hijauan disaat bulan-bulan 

terakhir musim kemarau. 

Teknologi pengawetan pakan hijauan tepat guna merupakan cara untuk 

menyelesaikan masalah ini, yaitu untuk menjamin ketersedian pakan hijauan 

sepanjang tahun. Pengawetan yang diinginkan tentunya kualitas hijauan yang 

telah diolah hampir sama dengan sebelum diolah. Dengan dilakukannya 

pengawetan terhadap pakan hijauan  maka peternak dapat menyimpan kelebihan 

pakan hijauan pada saat produksinya berlimpah yaitu pada saat musim penghujan, 

sehingga pakan hijauan yang telah diawetkan dapat digunakan pada saat 

dibutuhkan yaitu pada saat kekurangan pakan (pada musim kemarau).   

Salah satu teknologi pengawetan pakan hijauan yang sudah  dikenal yaitu 

silase. Silase merupakan hasil penyimpanan dan fermentasi hijauan segar dalam 

kondisi anaerob dengan bantuan bakteri asam laktat. Komposisi gizi dalam silase 

akan mengalami perubahan yaitu karbohidrat akan berkurang, namun kadar 

protein kasar silase yang baik tidak akan mengalami banyak perubahan (Lubis, 

1982). 
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Pembuatan silase tidak pernah terlepas dari penggunaan additif. 

Penggunaan additif dalam pembuatan silase yaitu sebagai sumber makanan bagi 

mikroorganisme fermentasi yang terdapat dalam silase. Additif yang digunakan 

dalam pembuatan silase tentunya merupakan bahan–bahan yang mengandung 

karbohidrat sebagai sumber energi mikroorganisme, sehingga ketika kebutuhan 

mikroorganisme  terpenuhi maka mikroorganisme dapat melakukan fermentasi 

sehingga dapat menurunkan pH dari silase dan  silase siap digunakan. 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 (Taufikurrahman, 2014). Bahan additif yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dedak jagung dimana dedak jagung 

merupakan additif yang mengandung karbohidrat fermentable.  

Menurut Crowder dan Chheda (1982) rumput merupakan hijauan yang 

umum digunakan. Rumput potongan seperti Panicum maximum, Pennisetum 

purpereum, Setaria anceps and Tripascum laxum, jika  dikelola degan baik akan 

cocok untuk dibuat menjadi silase. 

Jenis pakan hijauan memiliki struktur fisik dan kandungan kimia yang 

berbeda sehingga untuk mengetahui kualitas silase yang baik dengan 

menggunakan additif dedak jagung  maka perlu dikaji  mengenai kesesuaian jenis 

rumput potomgan yang digunakan, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk 

menganalisis kandungan serat kasar  dan protein  dari silase beberapa jenis rumput 

pakan ternak dengan menggunakan additif dedak jagung. 

Berdasarkan  pemikiran tersebut maka dapat dikemukakan rumusan 

permasalahnya yaitu apakah additif dedak jagung akan memberikan pengaruh 

yang sama terhadap kandungan serat kasar dan protein kasar pada silase berbagai 

jenis rumput pakan ternak. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian “kandungan serat 

kasar dan protein  dari silase beberapa jenis rumput pakan ternak dengan 

menggunakan additif dedak jagung”. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap yaitu pembuatan silase beberapa 

rumput pakan ternak dan analisis laboratorium. Pembuatan silase dan analisis 

serat kasar dilaksanakan di Laboratorium Ilmu  Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan Univeristas Mataram pada tanggal tanggal 31 Januari 2014 - 

27 Februari 2014 dan analisis protein kasar dilakukan di Laboratorium Kimia 

Pangan, Fakultas Teknologi Pangan Univeristas Mataram pada tanggal 28 Juni 

2014 – 13 Mei 2014. 

Materi peneltian ini adalah 4 jenis rumput pakan ternak, yaitu: Panicum 

maximum, Setaria spacelata, Paspalum atratum, dan Brachiaria decumbents 

sebagai perlakuan dan dedak jagung sebagai additif. Penelitian ini dilakukan  

dengan dua tahapan. Tahap pertama yaitu pembuatan silase dan tahap selanjutnya 

yaitu analisis laboratorium. Adapun tahapan peneltian ini yaitu rumput Setaria 

(Setaria spacelata), rumput Paspalum (Paspalum atratum), rumput Benggala 

(Panicum maximum), rumput Brachiaria (Brachiaria decumbens) yang diambil di 

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Banyumulek. Rumput dicacah menggunakan 

mesin pencacah dengan ukuran cacahan ± 3 – 5 cm, kemudian  diangin-anginkan 

selama 24 jam atau sampai kadar air mencapai 75%-60%, selanjutnya rumput 

dibawa ke Laboratorium Hijauan Fakultas Peternakan Universitas Mataram, 

rumput ditimbang 900 g per unit perlakuan, dan silo yang digunakan adalah 

plastik beras berwarna bening dengan kapasitas 5 kg dan ketebalan 1 mm. 

Ditambahkan additif dedak jagung 10% dari total bahan yang akan dibuat, yaitu 

dedak jagung sebanyak 100 g. Rumput dan dedak jagung dihomogenkan dan 

dipadatkan. Udara yang ada dalam silo dikeluarkan dengan menggunakan alat 

vacum, setelah udara dalam silo tidak ada, silo diikat rapat dan difermentasikan 

selama 21 hari. Setelah proses ensilase yang berlangsung selama 21 hari, preparasi 

masing-masing sample untuk analisa proksimat silase untuk mengetahui 

kandungan Serat Kasar (SK) dan Protein kasar (PK) dari silase. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian Kandungan Serat Kasar dan Protein Kasar Silase 

Beberapa Jenis Rumput Pakan Ternak dengan Additif Dedak Jagung diperoleh 

kandungan Serat Kasar dan Protein Kasar yang di sajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Serat Kasar (SK), Protein Kasar (PK) dan pH Silase 

Beberapa Jenis Rumput Pakan Ternak dengan Additif Dedak Jagung. 

No Perlakuan 
SK 

 (%) 

PK 

 (%) 

PH 

  

1 P1 (Setaria spacelata + dedak jagung 10%) 30.14
a
 5.81

a
 3.71

a 

2 P2 (Paspalum atratum + dedak jagung 10%) 29.38
a
 5.75

 a
 3.83

a 

3 P3 (Panicum maximum + dedak jagung 10%) 32.17
a 
 7.16

 b
 4.26

b 

4 P4 (Brachiaria decumbens + dedak jagung 10%) 28.54
a 

5.68
 a
 4.45

b 

Keterangan : Superskrip berbeda pada kolom yang sama berbeda nyata (P<0,05) 

A. Serat kasar 

Hasil penelitian kandungan serat kasar dan protein kasar silase beberapa 

jenis rumput pakan ternak dengan additif dedak jagung, rataan kandungan serat 

kasar dari silase menunjukkan respon yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Hartadi 

et. al (1980) melaporkan bahwa kandungan serat kasar rumput Panicum maximum 

(33,60%), Setaria spacelata (31,70%) dan Brachiaria decumbens (31,50%). 

Menurut (Skerman dan Riveros, 1989) Kandungan serat kasar Paspalum yaitu 

31,90%. Jika dibandingkan kandungan serat kasar antara silase dengan kandungan 

serat kasar hjauan segar, kandungan serat kasar pada silase ini lebih rendah. 

Kandungan nutrisi dari rumput setelah mengalami proses ensilase tentunya akan 

mengalami perubahan saat terjadinya proses ensilase, selain itu variasi dari 

kandungan serat kasar ini sendiri juga dipengaruhi oleh jenis rumput yang 

digunakan dalam pembuatan silase yaitu umur dan fase pertumbuhan pada waktu 

dipotong. Takono (1983) melaporkan  bahwa kandungan gula yang terlarut dalam 

air tertinggi yaitu pemanenan pada fase milk stage. 
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B. Protein Kasar 

Rataan kandungan protein kasar dari silase menunjukkan respon yang 

berbeda sangat nyata (P<0,01). Rataan kandungan protein kasar tertinggi terdapat 

pada perlakuan P3 (7.16%) diikuti oleh perlakuan P1 (5.81%), P2 (5.75%) dan 

terendah P4 (5.68
 
%). Perlakuan P3 lebih tinggi 0,19% dari P1, 0,20% dari P2 dan 

0,21% dari P4. P1 berbeda tidak nyata (P>0,05) dengan perlakuan P2 dan P4. 

 Hartadi et. al (1980) melaporkan kandungan protein kasar rumput Setaria 

spacelata (9,50%), Panicum maximum (8,80%) dan Brachiaria decumbens 

(7,00%). Menurut (Skerman Riveros, 1989) Kandungan protein kasar Paspalum 

6,20%. Penurunan  kandungan protein yang terdapat dari silase terjadi pada saat 

proses ensilase berlangsung. 

Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai pH pada keempat silase cukup baik. 

Sehingga untuk penurunan kandungan protein kasar mungkin disebabkan oleh 

faktor dari rumput yang digunakan sebagai silase, yaitu disebabkan oleh factor 

kesuburan tanah tempat rumput ditanam dan umur tanaman pada saat dipanen. 

Nilai protein kasar tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (7.16
 
%) Hal ini 

kemungkinan disebabkan kandungan karbohidrat mudah larut dalam air pada 

rumput Panicum maximum masih mencukupi, hal ini terlihat pada pH dari silase, 

sehingga produksi asam laktat yang dihasilkan selama fermentasi menjadi lebih 

banyak jika dibandingkan dengan silase jenis rumput lainnya. 

Hal ini menunjukkan bahwa silase akan terawetkan komposisi nutrisisnya 

dengan penggunaan additif. Penggunaaan additif berfungsi untuk memepercepat 

proses ensilase untuk menghasilkan bakteri asam laktat sehingga nutrisi-nutrisi 

didalam bahan pakan tersebut dapat terawetkan. 

Penggunaan rumput Panicum maximum sebagai silase dengan additif  dedak 

jagung memberikan hasil yang optimal dimana protein kasar dapat terawetkan 

dengan baik jika dibandingkan dengan silase menggunakan rumput Setaria 

spacelata, Paspalum atratum dan Brachiaria decumbens. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan kandungan SK dari masing-masing perlakuan 

P1 (30,14%), P2 (29,38%), P3 (32,17%) dan P4 (28,54%) menunjukkan 

respon yang berbeda tidak nyata (P>0,05). Rataan kandungan PK dari 

masing-masing perlakuan P3 (7,16%), P1 (5,81%), P2 (5,75%), dan P4 

(5,68%) menunjukkan respon yang berbeda sangat nyata (P<0,01), dimana P3 

merupakan silase terbaik dan memberikan respon yang berbeda sangat nyata 

(P<0,01) dengan P1, P2 dan P4 sementara P1, P2, dan P4 memberikan respon 

yang berbeda tidak nyata (P>0,05). 

2. Penggunaan rumput Panicum maximum sebagai silase dengan penambahan 

additif dedak jagung  memberikan hasil terbaik (7.16%) dari segi kandungan 

protein kasarnya  yang terawetkan dibandingkan dengan silase menggunakan 

jenis rumput pakan ternak lainnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Crowder, L. V. dan H.R. Chheda. 1982. Tropicsl Grassland Husbandry. Longman 

Inc. New York. 

 

Hartadi, H., S. Reksohadiprodjo dan A. D. Tilman. 1980. Tabel-tabel dari 

Komposisi Bahan Makanan untuk Indonesia. Gajah Mada. Yoyakarta. 

Skerman, P. J. and F. Riveros. 1989. Tropical grasses. FAO, Italy. 

Taufikurrahman. 2014. Pengaruh Penambahan Additif yang Berbeda Terhadap 

Kualitas Fisik dan Derajat Keasaman Silase Rumput Raja (Pennisetum 

Purphureophoides). Skripsi. Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Mataram. (unpublish) 

 


