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Sifat Organoleptik dan pH Jerami Pucuk Tebu 

 

Oleh  
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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan Urea, 

Kapur, Molases dan BOS terhadap Sifat Organoleptik (Warna, Bau dan Tekstur) 

dan pH jerami pucuk tebu. Penelitian telah dilaksanakan dari tanggal 25 Maret 

sampai 10 Mei  2018 di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Mataram. Rancangan Acak Lengkap dengan lima 

perlakuan dan tiga ulangan digunakan pada penelitian ini. Ke lima perlakuan 

tersebut adalah P0 = Jerami pucuk tebu (kontrol), P1 = Jerami pucuk tebu + 5 % 

Urea, P2 = Jerami pucuk tebu + 5 % Urea + 0,5 % Kapur, P3 = Jerami pucuk tebu 

+ 5 % Urea +0,5 % Kapur + 10 % Molases P4 = Jerami pucuk tebu + 5 % Urea + 

0,5 % Kapur + 10% Molases + 5 ml BOS. Variabel yang diamati adalah Warna, 

Bau, Tekstur dan pH. Data yang diperoleh  dianalisis dengan analisis  varian dan 

diuji lanjut dengan uji Duncan’s. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna, bau 

dan tekstur jerami pucuk tebu tergolong cukup baik, sedangkan pH kurang baik. 

 

 

Kata Kunci: Aditif, Organoleptik, Jerami Pucuk Tebu 
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The Effect Adidtion of Urea, CaCO3, Mollases and BOS on 

Organoleptic Quality and pH of Sugar Cane Straw 

 

By 

Rifki Alif Utama 

B1D 212 247 

 

 

ABSTRACT 

This research aimed to know the effect addition of urea, CaCO3 and BOS on 

organoleptic quality (color, smell and texture) and pH of silage sugar care straw. 

This research was conducted from 25 March to 10 May 2018 at Laboratory of 

Feed and Nutrition of Animal Husbandry Faculty Mataram University. 

Completely Randomized Design with 5 treatments and 3 replications was used in 

this research. The 5
th

treatments were P0 = Sugar Cane Straw (Control),                      

P1 = Sugar Cane Straw + Urea 5%, P2 = Sugar Cane Straw + Urea 5% + CaCO3 

0.5%, P3= Sugar Cane Straw + Urea 5% + CaCO3 0.5% + Mollases 10%,             

P4 = Sugar Cane Straw + Urea 5% + CaCO3 0.5% + Mollases 10% + BOS 5 ml. 

Variable observed were color, smell, texture and pH. Data were analyzed with 

analysis of variance and tested further with Duncan’s Test. The result of research 

showed that organoleptic quality (color, smell and texture) of sugar cane straw 

were enough good, whil pH were not so good. 

 

Keywords: Additives, Organoleptic, Sugar Cane Straw. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Pakan merupakan faktor yang terpenting untuk menunjang pengembangan 

populasi ternak ruminansia, disisi lain peternak masih juga dihadapi oleh masalah 

penyediaan bahan pakan yang sifatnya mengikuti musim. Hijauan merupakan 

pakan utama ternak ruminansia yang biasanya tersedia secara melimpah pada 

musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau sangat sulit diperoleh 

sehingga perlu dicari alternatif untuk menggantikan hijauan yang salah satunya 

adalah pucuk tebu. 

Pucuk tebu merupakan salah satu limbah pertanian yang murah dan 

didapat menggantikan rumput gajah sebagai pakan ternak (Mucthar, 1983). 

Menurut Leng (1995), pucuk tebu biasanya diberikan kepada ternak dalam 

keadaan segar atau setelah kering. Untuk pengawetan pucuk tebu bisa dilakukan 

pembuatan silase diawetkan dengan cara dicacah, dikeringkan, di-pres dan 

dikemas biasanya berbentuk dadu. Tidak ada peningkatan nilai gizi, hanya awet 

saja. Dalam satu hektar kebun tebu akan diperoleh 180 ton biomassa / tahun yang 

terdiri atas 38 ton pucuk tebu dan 72 ton ampas tebu yang mampu menyediakan 

pakan ternak sapi sebanyak 17 ekor dengan bobot 250-450 kg. Agar pemanfaatan 

pucuk tebu lebih optimal dalam meningkatkan dan mempertahankan daya 

gunanya maka di lakukan teknologi pengolahan dengan pembuatan silase.  

Silase adalah pakan yang diawetkan dari bahan  berupa tanaman hijauan, 

limbah industri pertanian dan bahan baku alami lainnya dengan kadar air pada 

tingkat tertentu kemudian dimasukkan dalam sebuah tempat yang tertutup rapat 

kedap udara. Silase dengan mutu baik diperoleh dengan menekan berbagai 
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aktivitas enzim yang tidakdikehendaki, serta mendorong berkembangnya bakteri 

asam laktat yang sudah ada pada bahan. 

  Kualitas silase yang baik dapat ditentukan secara organoleptik yaitu 

meliputi warna, bau, tekstur, rasa, dan ada tidaknya jamur.Silase  mempunyai ciri-

ciri sebagai berikut: tekstur tidak berubah, tidak menggumpal, warna hijau seperti 

daun direbus, rasa dan bau asam, tidak ada asam butirat dan tidak ada lendir. 

Menurut Utomo (2012), kualitas silase yang baik secara fisik, 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. 

Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh mikroba yang 

banyak menghasilkan asam laktat. Fermentasi merupakan proses perombakan dari 

struktur keras secara fisik, kimia, dan biologis sehingga bahan dari struktur 

kompleks menjadi sederhana sehingga daya cerna ternak menjadi lebih efisien 

(Hanafi, 2008). Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik 

menjadi sederhana yang melibatkan mikroorganisme. Proses fermentasi dapat 

meningkatkan ketersediaan zat-zat makanan seperti protein dan energi metabolis 

serta mampu memecah komponen kompleks menjadi komponen sederhana 

(Zakariah, 2012). 

Menurut Pangestu (2003), beberapa keuntungan limbah pucuk tebu jika 

dijadikan sumber pakan bagi ternak ruminansia adalah karena tanaman ini lebih 

toleran terhadap musim panas, tahan terhadap hama dan penyakit serta dapat 

tumbuh pada musim kemarau. Pemanenan tebu dilakukan terutama untuk 

memenuhi kebutuhan pabrik gula, agar dapat selalu berproduksi secara optimal, 
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sehingga limbah yang diperoleh cukup banyak sepanjang tahun sedangkan 

penggunaannya oleh peternak belum terlalu banyak 

Melimpahnya produksi pucuk tebu, tentu memerlukan pengawetan agar 

tahan lama dan salah satu cara untuk itu adalah membuat silase pucuk tebu cara 

pembuatan silase tidak tergantung kepada cuaca, sehingga merupakan cara 

pengawetan paling baik di daerah tropis.Kualitas silase tidak hanya diukur dari 

segi kecernaan ataupun kandungan gizi saja tetapi juga diukur berdasarkan warna, 

bau, tekstur, pH dan jumlah jamur. 

 BOS (Booster organic supplement) mengandung mikroorganisme  

lactobacillus spesies, yang dapat digunakan untuk: meningkatkan dan membentuk 

antibody ternak besar, meningkatkan gizi bahan makanan ternak dan palatabilitas 

ternak dan meningkatkan pertumbuhan dan kenaikan berat badan ternak. Dalam 

pembuatan atau pengolahan pakan fermentasi hijauan, setiap bahan diberikan 

sebanyak 20-30 cc yang dicampurkan dengan larutan gula merah 10%. 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

TujuanPenelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah Pengaruh Penambahan Urea, CaCO3, 

Molases dan BOS Terhadap Sifat Organoleptik dan pH Jerami Pucuk Tebu 

KegunaanPenelitian 

a. UntukmemberikaninformasikepadapeternaktentangPengaruhPenambahan 

BOS (Booster Organic Supplement) TerhadapSifatOrganoleptik (Warna, 

Bau dan Tekstur) dan pH JeramiPucukTebuFermentasi 

b. Untukmeningkatkankualitaspucuktebusebagaipakanternakruminansia. 
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c. Diharapkandapatmenambahinformasibagipeternakdanpraktisipeternakan 

d. UntukmemenuhisyaratmenjadiSarjanaPeternakan di 

FakultasPeternakanUniversitasMataram. 

e. Sebagai media latihanuntukmenyelesaikansuatupermasalahandansebagai 

data pembandingbagipenelitian selanjutnya. 
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MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Waktu dan Tempat Penelitian   

Penelitan inidilaksanakan selama 1 bulan mulai dari tanggal 01Mei - 01 Juni  

2018. Penelitian ini dimulai dengan Penambahan Urea, CaCO3, Molases dan BOS 

Terhadap Sifat Organoleptik dan pH Jerami Pucuk Tebu. Fakultas Peternakan 

Universitas Mataram. Setelah dilakukan fermentasi selama 21 hari maka 

dilakukan fermentasi pucuk tebu membuat silase. Di Laboratorium Nutrisi 

rumiansia Herbivora, dan tahap kedua analisis pH, organoleptik (Warna, aroma 

dantekstur), proksimat, Serat (NDF dan ADF) dan Kecernaan in-vitro di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan  Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram. 

Materi Penelitian 

Bahan  Penelitian 

Bahan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari: 

-    Pucuk tebu 

-    Urea 

-    CaCO3 

-    Molasses 

-    Bos (Booster Organic Supplement) 

-    Bahanuntukanalisis warna, bau dan tekstur serta bahan untuk analisis 

Kecernaan in-vitro. 
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Alat Penelitian      

1. Timbangan          

2. Pisau     

3. Polybag        

4. Oven       

5. Gunting        

Metode Penelitian 

 Penelitianinimenggunakan 5 perlakuan dan masing-masing ulangan terdiri 

dari 3 ulanganberdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Adapunperlakuannyasebagaiberikut: 

- P0 : Tampa fermentor 1 kg (control)  pucuk tebu 

- P1 : Pucuktebu 1 kg + Urea5% 

- P2 : Pucuktebu 1 kg + Urea 5% + CaCO30,5% 

- P3 : Pucuktebu 1 kg + Urea 5% + CaCO3 0,5% + Molases 10% 

- P4 : Pucuk tebu 1 kg + Urea 5% + CaCO3 0,5% + Molases 10% + BOS 5 cc/kg 

. 

3.5.Uji pH Pucuk Tebu 

- Masing-masing sample pucuk tebu bagian 5 sampai 6 batang dari 

ujungnya 

- Dicincang/ dipotong kecil-kecil 

- Dimasukkan ke dalam polybek 

- Dicampur Urea 5% + CaCO3 0,5% + Molases 10% + BOS 5 cc/kg 

- Kemudian disimpan dalam polybek selama 21 hari 

- Setelah itu diuji pH dengan menggunakan  pH meter 
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Variabel yang Diamati 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah warna, bau dan tekstur pucuk 

tebu dan mengukur pH pucuk tebu fermentasi. 

Variabel pendukung 

1. Bahan kering pucuk tebu fermentasi 

2. Temperatur pucuk tebu fermentasi 

3. Bau pucuk tebu dan warna serta teksturnya 

4. Warna pucuk tebu fermentasi 

5. Tekstur pucuk tebu fermentasi 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Karakteristik Fisik Silase Pucuk Tebu 

Penilaian karakteristik fisik silase diamati setelah silase dibuka. Parameter yang 

dilihat pada pengamatan ini adalah Warna, Bau, Tekstur dan pH Menurut (Saun 

dan Heinrichs (2008), silase didasarkan atas pengukuran pH dan pengamatan fisik 

yang mencakup : Warna, Bau dan Tekstur dan ada tidaknya jamur. Nilai pH dan 

pengamatan fisik silase pucuk tebu yang telah diinokulum bakteri Lactobacillus 

plantarum disajikan. 

pada Tabel 4 

Tabel 4. Hasil Pengamatan Karakteristik Fisik dan pH Silase Pucuk Tebu  

Pengamatan P0 P1 P2 P3 P4 

Warna Hijau 

Kekuningan 

Hijau 

Kekuningan 

Hijau 

Kekuningan 

Hijau 

Kecoklatan 

Hijau 

Kecoklatan 

Bau Wangi Tape Amoniak Wangi Tape Wangi 

Agak Asam 

Wangi 

Agak Asam 

Tekstur Kering 

Kasar 

Agak Kasar Agak 

Kasar 

Agak 

Lembut 

Agak 

Lembut 

pH 4,48
a 

6,42
b 

6,86
b 

6,26
b 

6,27
b 

 

Keterangan :  P0 = (Kontrol) 

  P1 = (Urea 5 %) 

  P2 = (Kapur 0,5 %) 

P3 = (Molases 10 %) 

P4 = (Bos 5 cc/kg) 
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a. Warna  

Berdasarkan hasil penelitian warna silase pucuk tebu tanpa penambahan 

aditif menghasilkan warna hijau kekuningan. Perubahan warna silase ini 

disebabkan karena pada saat silase dimasukan dalam silo jaringan tanaman masih 

hidup dan melakukan respirasi secara aktif dan menghasilkan air, C02 dan panas 

(McDonald, 1981) menyatakan respirasi terjadi pada awal pembuatan silase yang 

akan menghasilkan Co2, air dan panas, jika proses ini terjadi terlalu lama maka 

temperatur dalam silo akan tinggi sehingga akan merusak warna hijauan. 

Penambahan jenis aditif seperti pucuk tebu, menghasilkan warna hijau 

kekuningan sampai hijaua kecoklatan. Penambahan additive ini bertujuan untuk 

mempercepat proses anaerob sehingga bakteri penghasil asam laktat 

menanfaatkan karbohidrat mudah larut ini untuk menurunkankan pH silase 

sehingga menjadikan warna silase pucuk tebu menjadi warna hijau kecoklatan 

hingga coklat tua(Laconi, 1997). Perubahan warna ini juga disebabkan tidak ada 

kedap udara yang masuk ke dalam silo/polybek oleh panas yang dihasilkan 

selama proses fermentasi. 

 

b. Bau  

 

   Berdasarkan hasil penelitian uji organolestik menunjukkan bahwa 

penambahan jenis aditif yang berbeda terhadap kualitas fisik silase pucuk tebu 

memberikan pengaruh yang lebih baik pada silase tanpa aditif .Bau harum 

keasaman merupakan kualitas silase yang baik. Bau asam silase selama proses 

ensilase (Lado, 2007) molases memberikan bau asam dan lebih baik dibandingkan 

jenis aditif yang lain disebabkan karena molases mengandung karbohidrat 
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(sukrosa) yang merupakan golongan disakarida (Mc Donald, 1981). Mikroba juga 

akan menghasilkan asam laktat yang menyebabakan pH rendah dan bau asam 

yang di hasilkan berasal dari bakteri asam laktat tersebut. Pada perlakaun P1 

oroma silase berubah seperti bau amoniak berbeda dengan perlakuan lainnya hal 

ini disebabkan oleh fermentasi urea oleh bakteri menjadi amoniak sehingga aroma 

silse yang dihasilkan cenderung berbau amoniak. Hal yang sama juga dihasilakn 

pada pembuatan jerami amoniasi. 

Penambahan urea pada pembuatan silase pucuk tebu menghasilkan bau yg 

busuk amonia karena bakteri pembaruh kurang mendapatkan karbohidrat mudah 

larut  untuk memproduksi asam laktat sehingga bakteri yang dihasilkan yaitu 

bakteriasam laktat. Bakteri ini akan memecah asam amino menjadi ammonia, 

asam organik, asam amine dan CO . Bakteri clostrodium akan tumbuh subur pada 

pH 6,4
b
 (Soedomo, 1988 ), sedangkan silase pucuk tebu yang dalam proses 

fermentasinya ditambahkan molases memberikan aroma yang cukup manis hal ini 

karena ketersediaan karbohidrat mudah terlarut cukup tersedia untuk aktifitas 

pertumbuhan mikroba asam laktat.
 

c. Tekstur  

Berdasarkan hasil penelitian silase pucuk tebu tanpa penambahan aditif 

menghasilkan tekstur yang cenderung lebih kasar dibandingkan dengan 

penembahan aditif, hal ini disebabkan karena proses aerob pada awal ensilase 

terjadi secara lambat sedangkan pada silase dengan penambahan aditif proses 

fermentasi terjadi lebih cepat karena aktifitas mokroba lebih banyak karena 

ketersedian pakan untuk pertumbuhan mikroba lebih banyak tersedia seperti 

sumber N yang berasal dari urea dan sumber C yang berasal dari molases. Di 
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samping itu  jaringan tanaman masih hidup dan melakukan respirasi yang 

menghasikan panas  lebih lambat jika dengan demikian terjadi pengembunan pada 

silo yang akan menyebababkan tekstur silase  menjadi lebih lunak pada yg 

mendapat perlakuan, di samping itu juga  penambahan aditif menghasilkan tekstur 

yang padat yang di sebabkan karena penambahan aditif akan mempercepat proses 

fermentasi (Lado 2007).  

 

pH  

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Tabel 5 menunjuhkan bahwa pH 

pada P0 (Kontrol), memberikan pengaruh nyata terhadap semua perlakuan  P1 

(5% Urea), P2 (0,5% kapur), P3 (10 % molases), P4 (5 cc/kg bos). Rataan pH 

diperoleh  pada perlakuan P0, P1, P2, P3 dan P4 berturut-turut yaitu 4,48, 6,42, 

6,86, 6,26 6,27 kandungan pH terendah yaitu pada perlakuan P0 sedangkan 

belumbiasa bakteri yang tumbu karena penambahan urea dan kapur kandungan 

nilai pH tertinggi yaitu pada perlakuan P2. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Schukking (1997), bahwa dalam proses ensilase ikut menetukan tinggi 

rendahnhya pH yang ditunjukkan karena tercapainya pH yang serasi dengan 

pembiakan bakteri asam laktat yang bekerja dalam kondisi anaerob dan tingginya 

kandungan protein kasar silase dipengaruhi oleh jenis bahan tambahan dan 

sempurnanya proses ensilase. Penuruanan pH yang semakin cepat dikarenakan 

semakin bertambahnya asam laktat yang diproduksi oleh bakteri asam laktat. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Salim dkk (2002) bahwa semakin cepat menurunnya 

pH akan diikuti semakin cepat berakhirnya perombakan bahan substrat turun pada 

fase aerob. 
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Haustein et al. (2003) menyatakan bahwa silase dengan pH kurang dari 

4,2 maka silase tersebut berkualitas baik sedangkan silase dengan pH antara 4,5- 

5,2 maka silase tersebut berkualitas cukup baik. Maka berdasarkan Tabel di atas 

bahwa kandungan pH pucuk tebu yang difermentasi dengan beberapa perlakuan 

bisa disimpulkan kurang baik karena pH berada pada angka 6,26 – 6,86. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasrkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sifat Organoleptik 

(Warna, Bau dan Tekstur) Jerami Pucuk Tebu Fermentasi menggunakan Urea, 

Kapur, Molases dan Bos secara keseluruhan tergolong bagus, sedangkan pH 

kurang baik.  

Saran  

1. Dalam pembuatan silase perlu diperhatiakan kandungan kadar air pakan 

yang akan dibuat silase.  

2. Alat yang digunakan sebagai silo seperti toples atau polybag gunakan yang 

lebih tebal karena jika plastik yang tipis mudah pecah saat pemadatan pada 

saat pembuatan silase.  
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