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Elephant grass (Pennisetum purpureum) and turi leaf (Sesbania grandiflora) 

have good potential as feed ruminants in terms of quality and continuity. This study 

aims to determine the content of dry matter and organic materials mixed silage 

elephant ramput and turi leaf with additive inhibitor formicy acid. Designed 

according to Completely Randomized Design (RAL) consisting of 5 treatments and 3 

replications ie P0 (100% elephant grass + 0% dsun turi + 0,4% formic acid), P1 (90% 

elephant grass + 10% dsun turi + 0,4% formic acid), P2 (80% elephant grass + 20% 

dsun turi + 0,4% formic acid), P3 (70% elephant grass + 30% dsun turi + 0,4% 

formic acid) and P4 (60 % elephant grass + 40% dsun turi + 0,4% formic acid). 

Variance analysis showed that the treatment had significant effect (P<0,05) on the 

content of dry matter and organic matter. It can be concluded that each treatment 

showed the best result of P3 treatment on dry matter content and P4 treatment on 

organic matter content, where dry matter increase and less than P0 (control) while for 

higher organic matter happened at P4 treatment. 

  

Keywoard : Elephant Grass, Turi Leaf, Additive Inhibitor Of Formic Acid, Silase. 

 

 



 

ABSTRAK 

 

Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) dan Daun Turi (Sesbania 

grandiflora) memiliki potensi yang baik sebagai pakan ruminansia ditinjau dari segi 

kualitas dan kontinyuitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan 

bahan kering dan bahan organik silase campuran ramput gajah dan daun turi dengan 

additive inhibitor asam formiat. Dirancang menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 ulangan yaitu P0 (100% rumput gajah + 0% daun 

turi), P1 (90% rumput gajah + 10% daun turi), P2 (80% rumput gajah + 20% daun 

turi), P3 (70% rumput gajah + 30% daun turi) dan P4 (60% rumput gajah + 40% daun 

turi) dengan penambahan additive inhibitor asam formiat sebanyak 0,4% pada 

masing-masing perlakuan. Analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan 

berpengaruh nyata  (P<0,05)  terhadap kandungan bahan kering dan bahan organik. 

Dapat disimpulkan bahwa setiap perlakuan penelitian menunjukkan hasil yang baik, 

hasil terbaik terhadap kandungan bahan kering ditunjukkan pada perlakuan P3 

sedangkan hasil terbaik terhadap kandungan bahan organik ditunjukkan pada 

pelakuan P4.   

   

Kata Kunci : Rumput gajah, Daun turi, Additive inhibitor asam formiat, Silase 

PENDAHULUAN 

Salah satu faktor keberhasilan suatu peternakan adalah ketersediaan hijauan 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak khususnya pada ternak 

ruminansia. Dimana hijauan memegang peranan penting dalam mengoptimalkan 

produktivitas ternak ruminansia, karena pakan yang dikonsumsi oleh ternak tersebut 

sebagian besar dalam bentuk hijauan. Akan tetapi ketersediaan hijauan sangat 

bervariasi. Pada musim hujan ketersediaan hijauan cukup melimpah namun 

sebaliknya pada musim kemarau ketersediaan hijauan masih sangat terbatas, sehingga 

peternak kesulitan untuk mendapatkan hijauan dengan kualitas yang baik. Oleh 



karena itu, pemanfaatan hijauan agar kualitasnya baik menjadi salah satu opsi untuk  

mengatasi hal tersebut.  

Indonesia sendiri merupakan negara dengan lahan pertanian yang luas 

sehingga potensi hijauan yang melimpah sebagai pakan ternak ruminansia cukup 

besar. Untuk mempertahankan produksi ternak yang stabil sepanjang tahun, teknologi 

pengawetan hijauan dalam bentuk silase merupakan salah satu cara untuk 

menyediakan hijauan pada musim kemarau. Pembuatan silase dimaksudkan untuk 

mempertahankan kualitas hijaun agar tidak terlalu menurun kualitasnya. Ketersediaan 

pakan hijauan perlu diperhatikan baik secara kualitas maupun kuantitasnya untuk 

meningkatkan produktifitas ternak khususnya ruminansia (Kurnianingtyas dkk, 

2012). 

Pembuatan silase sudah dikenal lama dan berkembang pesat di negara yang 

beriklim dingin dan sub tropis. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan 

oleh mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. Mikroba yang paling dominan 

adalah dari golongan bakteri asam laktat yang mampu melakukan fermentasi dalam 

keadaan anaerob. Asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi akan 

berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghindarkan pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk.  

Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan hijauan yang paling sering 

diberikan pada ternak di Indonesia, terutama dengan sistem pemeliharaan potong – 

angkut (cut and carry system). Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan 

rumput yang umum digunakan sebagai silase didaerah tropis karena mampu 

berproduksi tinggi yaitu 290 ton rumput segar/ha dan disukai ternak 



(Reksohadiprodjo, 2000). Walaupun cukup produktif dan nilai gizinya cukup tinggi, 

tetapi kualitasnya akan menurun dengan bertambahnya usia tanaman. Salah satu cara 

untuk mencukupi kebutuhan ternak yang diberikan hijauan yang tua adalah dengan 

mencampurnya dengan legum. Legum tidak secepat rumput menurun nilai gizinya 

dengan bertambahnya usia tanaman. Dengan penambahan legum pada tanaman 

rumput diharapkan mampu meningkatkan nilai gizi dari rumput gajah tersebut.  

Daun turi (Sesbania grandiflora) merupakan salah satu tanaman leguminosa 

yang sering digunakan untuk pakan ternak, terutama ternak kambing, domba, dan 

sapi. Ketersediaannya yang cukup melimpah merupakan salah satu alasan daun turi 

banyak dimanfaatkan menjadi pakan ternak, dan tiap 100 gram berat kering daun turi 

mengandung 36% protein kasar dan serat kasar yang rendah antara dibawah 18 %. 

Namun ada beberapa kelemahan yang membuat leguminosa kurang baik dijadikan 

sebagai silase seperti kandungan anti-nutrisi yang tinggi (saponin dan tanin), 

kapasitas Buffer capacity (BC) tinggi dan resiko kerusakan silase juga lebih tinggi. 

Oleh karena itu mengapa legum tidak bisa dijadikan sebagai silase dengan komposisi 

100% legum. Untuk mengoptimalkan kualitas dari silase rumput gajah menjadi silase 

yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi maka perlu dilakukan 

pengombinasian antara rumput dengan legum sehingga dapat meningkatkan  kualitas 

dan kuantitas dari silase tersebut. Dan belum diketahui apakah dengan penambahan 

daun turi dalam proses ensilase rumput gajah berpengaruh terhadap kadar bahan 

kering dan bahan organik silase rumput gajah.  

Pada tahun 1981 seorang ilmuan bernama Mc Donald telah melakukan suatu 

penelitian berkaitan dengan pemanfaatan jerami sebagai pakan ternak. Dari hasil 



penelitiannya tentang fermentasi Medicago sativa (alfalfa) dengan pemberian asam 

formiat memberikan hasil yang positif dimana komposisi kimia dari legume yang 

telah di fermentasi memiliki komposisi kimia yang mendekati nilai hijauan segarnya, 

dengan kata lain perlakuan yang diberikan terhadap jerami tersebut dapat 

mempertahankan nilai nutrisi bahan seperti bahan asal. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu adanya suatu penelitian tentang 

pengaruh level legume terhadap kandungan bahan kering dan bahan organic silese 

campuran rumput gajah (Pennisetum purpureum) dan daun turi (Sesbania 

grandiflora) dengan additive inhibitor asam formiat. 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juni – Juli 2018, yang terdiri dari 

2 (dua) tahap kegiatan yaitu pembuatan silase dan analisa laboratorium. Untuk 

pembuatan silase dilakukan di Laboratorium Hijauan Makanan Ternak. Sedangkan 

untuk analisa laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Perternakan Universitas Mataram. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode experimental dengan percobaan menggunakan 

rancangan acak lengkap (RAL) pola searah dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan pada 

tiap perlakuan yaitu T0 =100% Rumput Gajah + Daun Turi 0% + Additive Inhibitor 

Asam Formiat 0,4%, T1 =90% Rumput Gajah  + Daun Turi 10% + Additive Inhibitor 

Asam Formiat 0,4 %, T2 = 80% Rumput Gajah + Daun Turi 20% + Additive 

Inhibitor Asam Formiat 0,4%, T3 = 70% Rumput Gajah + Daun Turi 30% + Additive 

Inhibitor Asam Formiat 0,4%, T4 = 60% Rumput Gajah + Daun Turi 40% + Additive 

Inhibitor Asam Formiat 0,4%. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 



Variabel pendukung yaitu dengan mengamati, karakteristik fisik silase, derajat 

keasaman, bau, warna, tekstur dan jamur. Variabel utama yang diamati adalah kadar 

bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) silase dengan menggunakan metode 

Analisis Proksimat. Data yang diperoleh ditabulasi dalam tabel tabulasi kemudian 

akan dianalisis dengan menggunakan analisis variansi atas dasar Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) pola searah dan jika terdapat perbedaan yang nyata maka akan 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Duncan (Steel dan Torrie, 1989). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 2. Nilai Rata-rata pH dan Suhu Silase Rumput Gajah (Pennisetum 

purpureum) dan Daun Turi (Sesbania grandiflora) dengan Additive 

Inhibitor Asam Formiat. 

 

Perlakuan pH 

P0 (Kontrol) 4,85
b 

P1 (10% daun turi) 4,81
b 

P2 (20% daun turi)  4,54
ab 

P3 (30% daun turi)  4,43
ab 

P4 (40% daun turi) 4,14
a 

     Sumber : Data diolah, 2018 

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama dinyatakan berbeda nyata (P<0,05). 

 

 Berdasarkan hasil analisis statistik pada tabel 2 menunjukkan bahwa pH silase 

pada perlakuan P1, P2 dan P3 tidak berbeda nyata dengan P0 (kontrol). Akan tetapi 

P4 berbeda nyata (P<0,05) dengan P0. Sedangkan P4 tidak berbeda nyata (P>0,05) 

dengan P2 dan P3. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa pH dari silase yang telah 

dicampurkan dengan daun turi memiliki pH lebih rendah dibandingkan dengan P0 

(kontrol), kemungkinan penyebab dari penurunan pH silase yang diberi penambahan 



daun turi adalah dengan pemberian additive inhibitor asam formiat yang 

mengakibatkan pH silase cepat turun. Dan level pencampuran daun turi sebanyak 

40% masih belum berpengaruh terhadap kenaikan pH silase rumput gajah tersebut. 

Rata-rata derajat keasaman (pH) silase rumput gajah berkisar antara 3,61 sampai 4,85 

menghasilkan silase yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Skerman dan Riveros 

(1990), yang menyatakan bahwa silase yang baik mempunyai nilai derajat keasaman 

<4,2. Rendahnya nilai derajat keasaman (pH) silase rumput gajah yang dihasilkan 

menunjukkan bahwa asam laktat dan asam organik lain yang dihasilkan cukup 

banyak, sehingga mampu menurunkan derajat keasaman silase. 

Grafik 1. Uji Suhu Silase Campuran Daun Turi dan Rumput Gajah 

 
 

     Sumber: Data diolah 2018 

 

  Dari hasil penelitian uji suhu silase menunjukkan bahwa pada hari pertama 

sampai hari keenam memilki suhu yang tinggi yang diakibatkan masih adanya proses 

respirasi hijauan. Hal ini sependapat dengan Ranjhan (1980) menyatakan bahwa 



proses ensilase berlangsung dalam tiga tahap yaitu respirasi, fermentasi dan 

proteolisis. Dimana pada proses respirasi sel-sel hijauan yang masih hidup dibawah 

pengaruh enzim akan bernafas dan menghasilkan CO2,H2,O dan panas yang 

meningkatkan temperatur hijauan. Kedua yaitu tahap fermentasi dimana senyawa 

karbohidrat dirombak menjadi alkohol, asam-asam organik (asam laktat, aseta dan 

propionat) dan air. Dan proses terakhir yaitu proteolisis dimana pada proses ini terjadi 

perombakan protein menjadi asam-asam amino, asam organik, CO2, dan air.  

Cullison (1978) menyatakan bahwa proses fermentasi terjadi dengan cepat 2-3 

hari pertama, selanjutnya proses fermentasi akan meningkat dan secara normal akan 

terhenti pada 2-3 minggu. Fermentasi biasanya berakhir setelah terjadi penggumpalan 

sisa-sisa produk dari metabolisme mikrobial. 

Suhu silase pada waktu dipanen dijadikan salah satu kriteria atau peubah 

kualitas silase yang dihasilkan. Suhu silase yang dihasilkan pada semua perlakuan 

masih dikatakan berhasil baik karena suhu panen yang dihasilkan beberapa derajat 

masih berada di bawah suhu lingkungan. Sebaliknya apabila melebihi suhu 

lingkungan sampai 5-10℃ berarti silase tersebut diduga telah terkontaminasi 

mikoorganisme yang lain seperti kapang dan jamur (Ridwan et al, 2005).  

 

Uji Kandungan Bahan Kering (BK) dan Bahan Organik (BO) 

 

Tabel 3. Nilai Rata-rata Kandungan Bahan Kering (BK) dan Bahan Organik 

(BO) Silase Campuran Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) dan 

Daun Turi (Sesbania grandiflora) dengan Additive Inhibitor Asam 

Formiat. 

 



No Perlakuan BK (%) BO (%) 

1 P0 (100% Rumput Gajah + 0% Daun Turi) (Kotrol). 22,72
a 

96,87
a 

2 P1 (90% Rumput Gajah + 10% Daun Turi). 25,46
bc 

96,44
b 

3 P2 (80% Rumput Gajah + 20% Daun Turi).   25,17
b 

96,73
abc 

4 P3 (70% Rumput Gajah + 30% Daun Turi). 26,52
c 

96,83
acd 

5 P4 (60% Rumput Gajah + 40% Daun Turi). 25,90
bc 

97,08
ad 

Sumber: Data diolah, 2018. 

Keterangan: Nilai rataan yang diikuti oleh superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama dinyatakan berbeda nyata (P<0,05). 

 

Bahan Kering (BK) 

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa kandungan Bahan Kering Silase 

Campuran Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) dan Daun Turi (Sesbania 

grandiflora) dengan Additive Inhibitor Asam Formiat pada perlakuan P1 (10% Daun 

Turi), P2 (20% Daun Turi), P3 (30% Daun Turi) dan P4 (40% Daun Turi) berbeda 

nyata (P<0,05) dengan P0 kontrol (0% Daun Turi). Sedangkan P1 tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dengan P2 dan P4. Tetapi T2 berbeda nyata (P<0,05) dengan P3. Sedangkan 

P3 tidak berbeda nyata (P>0,05) P1 dan P4. 

Dari hasil fermentasi menggunakan additive inhibitor asam formiat dengan 

level daun turi yang berbeda menunjukkan adanya peningkatan bahan kering dari 

silase rumput gajah tersebut, dengan lama fermentasi 21 hari (3 minggu) berturut-

turut sebesar P0 (22,72%), P1 (25,46%), P2 (25,17%), P3 (26,52%) dan P4 (25,90%). 

Peningkatan tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (30 % daun turi) dengan selisih 

antara P0 (kontrol) dengan perlakuan yang diberi daun turi yaitu 2,74% (P1), 2,45% 

(P2), 3,80% (P3) dan 3,18% (P4).  



Peningkatan bahan kering dari silase rumput gajah yang diberi tambahan level 

daun turi dengan level yang berbeda, kemungkinan disebabkan oleh adanya batang 

atau ranting yang lebih banyak di bandingkan pada perlakuan kontrol (P0). Akan 

tetapi kandungan bahan kering dari hasil penelitian ini belum dikatakan tinggi karena 

menurut Reksohadiprodjo (1998), bahwa hijauan makanan ternak yang dibuat silase 

sebelumnya mengandung bahan kering 25-35% dengan lama pelayuan 2-4 jam. Hal 

ini didukung oleh pendapat Darmono (1999) yang 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.  

Penurunan bahan kering yang didapat pada penelitian ini masih dalam batasan 

normal untuk suatu produk fermentasi. Mc Donald et al. (1991) menyatakan bahwa 

persentase kehilangan bahan kering pada silase yang dikelola dengan baik berkisar 

antara 7–20%. Lebih lanjut dijelaskan Davies (2007) bahwa kehilangan bahan kering 

tersebut terjadi saat pengisian (5%), menjadi cairan silase (3%), selama proses 

fermentasi (5%), kerusakan karena udara (10%) dan kehilangan di lapangan (4%). 

Kehilangan ini menandakan bahwa bakteri asam laktat memanfaatkan sejumlah 

nutrien untuk memproduksi asam. Karbohidrat yang mudah difermentasi yaitu 

komponen-komponen gula non struktural seperti; glukosa, fruktosa, galaktosa, 

mannosa, silosa dan arabinosa merupakan komponen yang banyak dimanfaatkan oleh 

mikroorganisme selama fase fermentasi (Mc Donald et al, 1991). 

 

 



Bahan Organik (BO) 

 Bahan Organik (BO) Silase Campuran Rumput Gajah dan Daun Turi dengan 

Additive Inhibitor Asam Formiat pada perlakuan P1 (10% daun turi) berbeda nyata 

(P<0,05) dengan P0 (0% daun turi). Tetapi P2 (20% daun turi), P3 (30% daun turi) 

dan P4 (40% daun turi) tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan P0 (0% daun turi). 

Kemudian P2 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan P1. Tetapi P0, P3 dan P4 berbeda 

nyata (P<0,05) dengan P1. Kemudian P3 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan P2, 

tetapi P4 berbeda nyata (P<0,05) dengan P2. Kemudian P4 tidak berbeda nyata 

(P>0,05) dengan P3.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa setiap perlakuan 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) tetapi tidak memberikan dampak yang 

begitu besar terhadap kadar bahan organik silase rumput gajah. Hasil penelitian ini 

nilai rata-rata yang didapat pada kadar bahan organik dari silase rumput gajah dengan 

perlakuan penambahan daun turi berturut-turut yaitu P1 (96,44%), P2 (96,73%), P3 

(96,83%) dan P4 (97,08%). Sedangkan rata-rata nilai kandungan kadar bahan organik 

pada perlakuan silase rumput gajah tanpa penambahan daun turi yaitu P0 (96,87%). 

Pada perlakuan P4 (40% daun turi) memiliki kandungan bahan organik lebih tinggi 

dibandingkan dengan perlakuan lainnya, tetapi selisihnya tidak terlalu jauh dengan 

perlakuan silase yang tanpa diberi daun turi (kontrol). Hal ini menunjukkan bahwa 

penambahan berbagai level legum tidak berpengaruh pada kandungan bahan organik 

yang terdapat pada silase rumput gajah. Peningkatan kandungan bahan organik yang 

tidak terlalu signifikan pada silase menunjukkan bahwa selama proses ensilase tidak 



terjadi fermentasi yang menjurus pada kerusakan yang akan menurunkan kualitas 

silase yang dihasilkan (Utomo et al, 2013). 

 Kadar bahan organik ini sama halnya dengan kadar bahan kering dimana 

semakin tinggi nilainya maka akan semakin baik dan sebaliknya bila kadar bahan 

keringnya rendah maka rendah pula nilai bahan keringnya. Pada logikanya bahwa 

dengan penambahan daun turi pada pembuatan silase dapat meningkatkan kadar 

bahan kering dan bahan organik silase rumput gajah tersebut, namun pada penelitian 

ini tidak menunjukkan penambahan bahan organik yang sangat nyata. Hal ini diduga 

karena berkurangnya sumber karbohidrat mudah larut yang dapat digunakan bakteri 

untuk menjalankan aktivitasnya. Penurunan kadar bahan organik ini diduga karena 

saat proses pemotongan bahan silase yang menggunakan pencacahan bahan silase 

secara manual yang mengakibatkan bahan silase mengalami respirasi sehingga 

mengakibatkan kehilangan kadar bahan organik dari silase tersebut. 

Menurut Salim et al (2002), tentang tahapan proses terjadinya silase, semakin 

cepat menurunnya pH akan diikuti semakin cepat berakhirnya fase aerob, seperti 

diketahui pada fase aeroblah terjadi kehilangan bahan kering maka akan terjadi juga 

kehilangan bahan organik.  Pada fase aerob masih aktifnya mikroba aerob dalam 

merombak substrat menjadi CO2 dan air serta panas energi respirasi.  Ketika pH telah 

asam oleh adanya asam laktat yang diproduksi oleh bakteri asam laktat maka proses 

perombakan tadi berhenti dan silase menjadi stabil (tidak terjadi perombakan lagi 

karena pHnya turun). 

 

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :  

1. Penambahan level legum yang berbeda memberikan pengaruh nyata (P<0,05) 

terhadap kadar Bahan Kering dan Bahan Organik Silase Campuran Rumput 

Gajah (Pennisetum purpureum) dan Daun Turi (Sesbania grandiflora) dengan 

Additive Inhibitor Asam Formiat. 

2. Penambahan level legum dapat meningkatkan kadar bahan kering dan bahan 

organik silase rumput gajah dengan persentase bahan kering perlakuan terbaik 

terdapat pada perlakuan P3 (70% rumput gajah + 30% daun turi) sebanyak 

26,52%, sedangkan persentase bahan organik perlakuan terbaik terdapat pada 

perlakuan P4 (60% rumput gajah + 40% daun turi) sebanyak 97,08%. 

3. Penambahan level daun turi sebanyak 30% - 40% yang memiliki Buffer 

capacity tinggi masih bisa diatasi dengan pemberian additive inhibitor asam 

formiat dan juga dapat meningkatkan kandungan bahan kering dan bahan 

organik silase rumput gajah. 

5.2  Saran 

 Disarankan untuk peneliti selanjutnya bahwa level legum yang digunakan 

untuk pencampuran silase rumput gajah dengan penambahan additive asam formiat 

masih bisa di tingkatkan lagi, karena pada pemberian level legum sebanyak 40% 

masih belum berpengaruh terhadap kerusakan silase rumput gajah. 
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