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“SIPAT FISIK DAN BAHAN KERING, BAHAN ORGANIK UREA MOLASESS 

BLOCK (UMB) YANG DIBERI PERLAKUAN 

 LAMA PENYIMPANAN YANG BERBEDA.” 

 

INTISARI 

Oleh: 

MUH. HUSNUZZONI 

B1D014170 

 

 Urea Molases Block (UMB) merupakan pakan suplemen yang tersusun dari 

beberapa bahan pakan yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak untuk 

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan. Selain dari meningkatkan pertumbuhan 

dari gizi yang terkandung dalam UMB, UMB juga dapat meningkatkan napsu makan 

ternak karena UMB mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan mikroba 

dalam rumen yang akan membantu ternak memecah dan menyerap nutrisi pakan.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sipat fisik dan bahan kering 

bahan organik yang terkandung dalam UMB setelah diberi masa simpan yang berbeda, 

dari hasil penelitian ini menunjukkan perubahan sipat fisik UMB dari segi aroma yang 

semakin lama disimpan semakin memiliki aroma yang keras, tekstur yang lembab, warna 

yang semakin hitam kecoklatan. Sedangkan kandungan bahan kering, bahan organik yang 

terkandung dalam UMB semakin menurun.perubahan sipat fisik dan bahan kering, bahan 

organik yang ada dalam UMB disebabkan karna kandungan nitrogen yang terkandung 

dalam urea tidak bisa menguap keudara dikarnakan adanya kemasan yang menghalangi 

terjadinya penguapan nitrogen, serta disebapkan oleh kelembapan suhu ruang yang ada. 

 

Kata kunci: Urea Molases Block (UMB), Sipat Fisik UMB, Bahan Kering (BK) UMB, 

Bahan Organik (BO) UMB
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ABSTRACT 

PHYSICAL PROPERTIES AND DRY MATTER, UREA MOLASSES BLOCK 

(UMB) ORGANIC MATERIAL SUBJECTED  

TO DIFFERENT STORAGE PERIODS 

by: 

MUH. HUSNUZZONI 

B1D014170 

 

Urea Molases Block (UMB) is a diet supplement composed of several feed 

ingredients that contain nutrients needed by livestock to promote growth and 

development. Aside from improving the growth of the nutrient contained in UMB, UMB 

can also increase livestock appetite because UMB is able to increase the growth and 

development of microbial in rumen which will help livestock to break down and absorb 

feed nutrients.  

This study aims to determine the change of physical properties and dry matter of 

organic matter contained in UMB after given different shelf life, from the results of this 

study showed the change of physical properties of UMB in terms of the longer the smell 

is stored increasingly have a strong aroma, moist texture and color which is getting 

darker brownish. While the content of dry matter, organic matter contained in the UMB 

decreased. changes in physical properties and dry matter, the organic material present in 

UMB is caused because the nitrogen content contained in urea can not evaporate in the air 

due to the presence of packaging that blocks the evaporation of nitrogen, and is 

caused by the humidity of the existing space. 

 

Keywords: Urea Molases Block (UMB), UMB Physical Character, Dry Material (BK) 

UMB, Organic Material (BO) UMB 
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PENDAHULUAN 

Produksi dan produktivitas ternak ruminansia di Indonesia pada umumnya 

dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan hijauan.Kendala penyediaan pakan hijauan 

diantaranya, luas lahan yang semakin sempit dan produk hijauan yang dibatasi oleh musim. 

Daerah-daerah yang mengalami keterbatasan untuk mendapatkan hijauan makanan ternak 

(HMT) diantaranya yaitu: di pulau Jawa, Ma dura, Bali, Lombok, dan Lampung, di daerah 

tersebut, area terbuka hijauan semakin menipis. Untuk mendapatkan HMT bukan perkara 

mudah lagi (Suprio, 2013). 

Masalah penyediaan pakan bisa diatasi dengan mengefisienkan penggunaan lahan, 

penanganan dan pemanfaatan limbah pertanian. Produksi limbah pertanian sampai saat ini 

bisa dikatakan belum dapat dimanfaatkan secara baik , sehingga sangat perlu dikaji lebih 

lanjut pemanfaatannya sebagai pakan ternak yang optimal dan mampu memenuhi kebutuhan 

ternak. Zat gizi yang terkandung dalam pakan sangat dibutuhkan oleh ternak, nutrisi yang ada 

di dalam pakan dimanfaatkan oleh ternak untuk kebutuhan pokok (maintenen), pertumbuhan, 

reproduksi, gerak dan lain-lain.Zat gizi yang dibutuhkan antara lain energi, protein, air, 

mineral, dan vitamin (Sutama. 2017). 

Ternak ruminansia seperti sapi memiliki kemampuan memanfaatkan pakan dengan 

kualitas rendah menjadi produk yang bernilai gizi dan ekonomi tinggi. Pertambahan berat 

badan yang maksimal akan bisa dicapai bila pakan yang diberikan mencukupi baik kualitas 

maupun kuantitas (Supratman dan Iwan, 2001). Hal ini sejalan dengan pendapat Tilman,dkk 

(1991), bahwa pakan adalah faktor yang mendominasi kecepatan pertambahan berat badan, 

sebab komposisi pakan lebih banayak mempengaruhi pembentukan jaringan tubuh secara 

alamiah. Pernyataan teori selanjutnya mengemukakan bahwa pertambahan berat badan pada 

ternak ditentukan oleh jumlah pakan yang dikonsumsi, disamping itu pula rendahnya berat 

badan yang diproleh mungkin disebabkan oleh faktor menejemen dan konsumsi pakan. 

Untuk meningkatkan zat gizi yang kurang dari pakan yang ada sangat penting adanya 

suplemen yang mampu meningkatkan efisiensi pencernaan pakan sehingga ternak memiliki 

kemampuan untuk mencerna nutrisi yang banyak dari pakan yang seadanya.Menurut Bestari 

dkk.(1998) untuk meningkatkan dan mempertahankan produktifitas ternak perlu diupayakan 

pemberian pakan suplemen.Salah satu pakan suplemen yang telah dimanfaatkan secara luas 

adalah Urea Molases Block (UMB).Penggunaan pakan suplemen atau pakan pelengkap juga 

dapat meningkatkan efisiensi pencernaan pakan sehingga dapat meningkatkan produksi 

ternak (Hatmono dan Hastoro, 1997). 
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Peningkatan efisiensi pencernaan pakan dapat menggunakan suplemen UMB (Urea 

Molases Block), oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui masa simpan UMB, untuk 

mengetahui kelayakan UMB dapat dilihat dari perubahan fisik UMB dan perubahan bahan 

kimia BK (bahan kering) serta BO (bahan organik) yang terkandung dalam UMB setelah 

mengalai masa penyimpanan. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan, bertempat di Laboratorium Hijauan 

Makanan Ternak serta Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Mataram 2018. 

MateriPenelitian 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari alat pembuatan UMB dan alat 

untuk menganalisi kandungan kimia Bahan Kering dan Bahan Organik, alat-alat yang 

digunakan adalah: yang pertama alat yang digunakan dalam pembuatan UMB diantaranya 

yaitu, Timbangan, baskom, mangkok, nampan, plastik dan karung, sedangkan alat yang 

digunakan dalam menganalisis kandungan kimia bahan kering dan bahan organic yaitu: 

timbangan analitik dengan kepekeaan 0,1 mg, cawan porselin/silica disk, desikator/ eksikator, 

tang penjepit, oven suhu 105
0
c dan tanur. 

 

Formula UMB 

 Tbel 2. Formula Tempani atau UMB 

NO NAMA BAHAN PERSEN BAHAN % 

1 UREA      8 

2 MOLASES 25 

3 DEDAK PADI 30 

4 TEPUNG JAGUNG 23 

5 GARAM HALUS 7 

6 KAPUR 7 

 TOTAL 100 

 (Mastur,2016) 
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Pembuatan UMB 

Adapun cara pembuatan UMB diantaranya yaitu: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan  

2. Masing-masing bahan ditimbang sesuai dengan formula dan jumlah yang 

ditentukan. 

3. Dedak padi, tepung jagung, dan kapur dicampur kemudian di aduk rata setelah 

masing-masing bahan ini ditimbang (campuran pertama) 

4. Molasses, urea dan garam halus dicampur dan diaduk rata setelah masing-masing 

bahan ini ditimbang (campuran kedua). 

5. Kedua campuran tersebut disatukan dan diaduk sampai rata. 

6. Adonan dicetak dalam cetakan 

7. UMB yang sudah jadi dikemas dan disimpan. 

Uji Fisik UMB 

Uji fisik UMB dilakukan dengan cara mengamati aroma UMB dengan menggunakan 

alat indra penciuman untuk mengetahui perubahan aroma, mengamati tekstur UMB dengan 

cara meraba UMB untuk mengetahui perubahan tekstur UMB, serta warna UMB dengan cara 

melihat warna UMB apakah mengalami perubahan setelah diberi masa simpan, pengamatan 

uji fisik ini dilakukan tiga kali dalam satu minggu. 

 

Uji Bahan Kering dan Bahan Organik 

A. Uji bahan kering UMB. 

1. Cawan porselin yang sudah bersih dikeringkan dalam oven pengering pada suhu 105
0
C 

selama 1 jam. 

2. Selanjutnya cawan porselin didinginkan dalam desikator selama 1 jam (setara dengan 

suhu kamar), kemudian ditimbang dalam keadaan tertutup (Ag). 

3. Sampel sebanyak 1.5 – 2.0 g di masukkan kedalam cawan porselin (B g). 

4. Kemudian dikeringkan dalam oven  105
0
C selama 8-12 jam. 

5. Setelah itu cawan yang berisi sampel didinginkan didalam desikator selama 1 jam, 

kemudian ditimbang (C g). 

6. Perhitungan 

Kadar Air   
   

   
        

Kadar bahan kering                   
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B. Uji bahan Bahan organik UMB 

1. Cawan porselin yang sudah bersih dikeringkan dalam oven pengering pada suhu 105
0
C 

selama 1 jam 

2. Selanjutnya cawan porselin didinginkan dalam desikator selama 1 jam (setara dengan 

suhu kamar), kemudian ditimbang dalam keadaan tertutup (A g) 

3. Sampel sebanyak 1.5-2.0 g dimasukkan kedalam cawan porselin (B g) 

4. Sampel dalam cawan porselin yang telah dikeringkan dalam oven 105
0
C ditimbang (C 

g) dimasukkan kedalam tanur pada suhu 600
0 

selama 2-4 jam (sampai menjadi putih) 

5. Cawan porselin didinginkan di dalam desikator selama 15-30 menit, kemudian 

ditimbang  (D g) 

6. Kadar Abu  

Kadar Abu  
   

   
        

Kadar bahan Organik                     

Analisis Data 

Data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis varians 

atas dasar rancangan acak lengkap (RAL), apabila terjadi perbedaan antara perlakuan, maka 

dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel and Torrie, 1992) 

 

HASILDAN PEMBAHASAN 

Ternak akan mau memakan pakan yang tersedia apabila ternak memiliki rasa lapar 

dan ketertarikan ternak pada bahan pakan tersebut. Rasa lapar akan timbul bila ada 

rangsangan nafsu makan, napsu makan akan timbul karna adanya rangsangan melalui 

penglihatan, bau, dan rabaan (Yulianto dan Saparinto, 2011). Rangsangan dari penglihatan, 

bau, dan rabaan merupakan rangsangan dari sifat fisik dari suatu bahan yang dapat 

mempengaruhi tingkat kesukaan ternak, perubahan sifat fisik dapat dipengaruhi oleh 

perlakuan yang diberi pada suatu bahan seperti bentuk penyimpanan dan lama penyimpanan. 

Pada penelitian UMB ini yang pertama dilakukan adalah mengamati sipat fisik UMB 

yang telah diberi masa penyimpanan yang berbeda, dari hasil penelitian ini, dalam 

penyimpanan 0 minggu tidak memilki perubahan sipat fisik, dikarnakan masih dalam 

penyimpanan awal yang tidak memiliki waktu penyimpanan yang melewati satu hari yang 

menyebapkan perubahan kandungan dalam urea molasses block. Penyimpanan 2 minggu, 4 

minggu, 6 minggu,dan 8 minggu memiliki perbedaan aroma dari penyimpanan 0 minggu, 

perbedaan ini disebabkan karna penyimpanan yang cukup lama didalam kemasan sehingga 
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kadar amoniak didalam UMB tidak bisa menguap dan mengakibatkan pengendapan di dalam 

UMB yang pada akhirnya mengakibatkan perubahan aroma pada UMB. 

Penelitian selama dua bulan ini semakin lama penyimpanan UMB semakin keras 

aroma molasses yang ditimbulkan oleh UMB. Hal ini sesuai dengan pernyataan Idrus (2012), 

yang menyatakan bahwa urea yang digunakan sebagai sumber nitrogen pada bahan penyusun 

suplemen urea molasses gula merah block mengalami proses oksidasi yaitu terbentuknya uap 

air yang diakibatkan oleh terurainya urea menjadi CO2 pada saat disimpan dalam suhu ruang 

karna urea tersusun dari senyawa CO2 dan NH3 dengan rumus molekul CO (NH2)2 merupakan 

amoniak yang mudah diproleh dengan kadar yang cukup. 

Perubahan aroma yang semakin meningkat diakibatkan karna adanya lama 

penyimpanan UMB yang cukup lama di dalam kemasan yang tidak memiliki udara. Tekstur 

dan warna UMB terjadi perubahan pada penyimpanan 4 mingg, 6 minggu, 8 minggu, 

perubahan tekstur UMB semakin lama disimpan semakin lembab yang disebapkan oleh 

adanya kemasan yang menghalangi penguapan seperti kandungan N pada urea yang pada 

ahirnya membuat UMB menjadi sedikit lembab, sedangkan perubahan warna semakin lama 

disimpan semakin memiliki warna hitam kecolatan yang disebabkan oleh bahan- bahan 

pengisi yang telah terpermentasi oleh urea dan molasses sehingga perubahan warna akan 

lebih dominan warna molasses yang merupakan bahan utama yang awet dan sulit mengalami 

perubahan warna. Idrus (2012) menyatakan bahwa pada proses penyimpanan secara umum 

terjadi peningkatan kualitas dari suplemen urea molasses gula merah block yang dibuktikan 

dengan terjadinya peningkatan kandungan protein kasar dan gros energi serta menurunnya 

kandungan serat kasar yang merupakan cerminan dari kualitas fisik dan kimia pada suplemen 

urea molasses gula merah block. 

Pada penyimpanan UMB selama penelitian yang dilakukan ini tidak ada UMB yang 

mengalami kontaminasi dengan bakteri atau jamur dikarnakan penyimpanan dilakukan 

dengan kemasan yang baik dan suhu ruang yang normal.Hal ini sejalan dengan yang di 

ungkapkan oleh (Hall, 1970) bahwa penyimpanan merupakan faktor penting untuk 

mempertahankan kualitas pakan agar tetap layak dikonsumsi oleh ternak.dengan 

penyimpanan yang baik,maka kerusakan akibat bakteri dan jamur dapat dihindari. Cara 

menyimpan urea molasses block adalah dengan menyusun beberapa urea molasses block 

setelah dikemas dengan menghindarkannya dari kelembapan tinggi. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi penyimpanan pakan yaitu tipe atau jenis pakan, periode atau lama 

penyimpanan, metode penyimpanan, temrature, kadar air, kelembapan udara, komposisi zat-

zat makan, dan mikroorganisme.  
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Tabel 4. Kandungan BK 

Minggu 
Rataan Bahan Kering UMB  

BK % 

0 81.54± 0.38a 

2 80.92 ±0.92a 

4 80.64 ±0.48a 

6    80.15± 0.35a 

8 80.03±2.75a 

Keterangan: Huruf yang sama pada kolom yang sama      

Menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata (P>0,05)  

Berdasarkan analisis statistik, tidak menunjukkan perbedaan yang nyata atau non 

signifikan (P>0,05). Hasil dari penelitian ini menunjukkan penurunan pada kandungan bahan 

kering.hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin lama penyimpanan UMB semakin 

mengalami penurunan bahan kering. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Haryadi, (2013) 

yang menyatakan berdasarkan analisis bahan kering dari lama penyimpanan urea olases block 

selama 6 minggu terjadi penurunan bahan kering, jadi semakin lama disimpan urea molasses 

block maka semakin banyak terjadi penurunan. 

Tabel 5. Kandungan BO 

Minggu 
Rataan Bahan Organik UMB  

BO % 

0 81.67 ± 0.72a 

2 82.80 ± 0.75a 

4 81.80 ± 0.56a 

6 83.01 ± 0.30
a 

8 79.20 ± 2.50b 

Keterangan: Huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05)  
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Pada analisis kandungan BO pada UMB yang diberi perlakuan lama penyimpanan 0 

minggu, 2 minggu, 4 minggu, 6 minggu, dan 8 minggu dengan berdasarkan analisis statistik, 

terjadi perbedaan sangat nyata pada penyimpanan 8 minggu dengan penyimpanan 0,2,4,6, 

minggu (P<0,05) dari hasil penelitian yang didapatkan terjadi perubahan bahan organik yang 

tidak konstan pada UMB, perubahan bahan organik mengalami kenaikan dan penurunan pada 

penyimpanan berbeda. bahan organik memiliki tingkat paling rendah terjadi pada 

penyimpanan delapan minggu serta dalam analisis statistik pada penyimpanan delapan 

minggu memiliki perbedaan yang sangat nyata dari penyimpanan nol minggu, dua minggu, 

empat minggu, dan nam minggu.  

 Tinggi rendahnya kandungan bahan organik pada perlakuan juga dimungkinkan oleh 

aktivitas mikroba pada proses penyimpanan yang meyebabkan terjadinya pemecahan 

kandungan substrat sehingga mempermudah mikroorganisme yang ada untuk mencerna 

bahan organik, dan hasil penyimpanan bahan organik melepaskan hasil penyimpanan berupa, 

gula, alcohol dan asam – asam amino dan juga disebabkan oleh aktifitas jasad renik sehingga 

terjadi perubahan yang mempengaruhi nilai gizi UMB. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Wilkinson (1988) yang menyatakan bahwa proses fermentasi yang dilakukan jasad renik 

sehingga terjadi perubahan yang mempengaruhi nilai gizi yaitu karbohidrat diubah menjadi 

alkohol, asam organic, air dan CO2. Penggunaan molasses juga merupakan sumber 

karbohidrat yang merupakan media bakteri yang ada pada UMB yang menyebapkan 

terjadinya peningkatan kadar air yang mengakibatkan terjadinya kehilangan bahan organik. 

 

KESIMPULANDAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, UMB memiliki masa simpan yang cukup lama terlihat dari 

bentuk fisik yang tidak menimbulkan jamur dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. 

Setelah UMB diberi masa simpa selama dua bulan  UMB mengalami perubahan aroma yang 

keras, tekstur yang lembab, warna yang gelap atau semakin hitam. hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kandungan BK  mengalami penurunan dan perubahan yang non 

signipikan, sedangkan kandungan BO mengalami penurunan akan tetapi memiliki perubahan 

yang signifikan. Penyimpanan UMB dipengaruhi lama penyimpanan, cara penyimpanan serta 

suhu ruang simpan.. 
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Saran 

Sebaiknya penelitian ini dilanjutkan dengan meningkatkan lama penyimpanan dan 

bentuk penyimpanan yang berbeda untuk mengetahui lebih lanjut perubahan yang terjadi 

dengan bentuk penyimpanan yang berbeda. 
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