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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine the effect of addition
different of legumes in complete feed silage based on corn straw
(Zea mays) on digestibility and NH3 rumen liquid consentration of
in vitro. The material used were corn straw, various of legumes
(Calliandra calothyrsus, Leucaena leucocephala, Gliricidia
sepium and Indigofera zollingeriana) and concentrate. The method
used in this experiment was Randomized Block Design 4x3, with
4 treatments namely : T1= (40% Concentrates + 39.5% Corn straw
+ 20.5% Calliandra calothyrsus), T2= (40% Concentrates + 45%
Corn straw + 15% Leucaena leucocephala), T3= (40%
Concentrates + 42% Corn straw + 18% Gliricidia sepium) dan T4=
(40 % Concentrates + 44.5% Corn straw + 15.5% Indigofera
zollingeriana). If there were significant influence continued with
Duncan’s Multiple Range Test Method. The results showed that
the addition of different types legumes in complete feed silage gave
highly significantly different effect (P<0.01) on dry matter
digestibility and organic matter digestibility but gave different
effect (P<0.05) on concentration NH3 rumen liquid. So, it can be
concluded that the best formula of complete feed silage was
formula on treatment P4 in term of dry matter digestibility and

organic matter digestibility, have optimal level of NH3 rumen
liquid concentration.
Keywords : Complete feed, silage, corn straw, legume and
digestibility.
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RINGKASAN

Jerami jagung merupakan limbah pertanian yang potensial
untuk digunakan sebagai pakan ternak. Ketersediaan jerami jagung
sangat melimpah saat panen dan tidak bersaing dengan manusia.
Kandungan nutrien pada jerami jagung rendah sehingga
dibutuhkan pakan tambahan yaitu berupa leguminosa sebagai
sumber protein dan konsentrat sebagai sumber energi. Jerami
jagung dan bahan tambahan tersebut perlu diolah dengan teknologi
yaitu pakan lengkap. Pakan lengkap adalah salah satu teknologi
pengolahan pakan dengan mencampurkan hijauan dan konsentrat
menjadi satu bentuk ransum tunggal dengan mempertimbangkan
kandungan nutrisi yang dibutuhkan ternak. Pakan lengkap dengan
penambahan berbagai macam daun leguminosa memiliki daya
simpan yang singkat sehingga diperlukan pengolahan pakan
lengkap dengan dibuat silase.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
penggunaan berbagai daun leguminosa berbeda untuk pembuatan
silase pakan lengkap berbasis jerami jagung terhadap kecernaan
bahan kering (KcBK), kecernaan bahan organik (KcBO) dan
konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen secara in vitro serta
mendapatkan formulasi pakan terbaik. Hasil penelitian ini
diharapkan bermanfaat bagi semua kalangan dan menambah
pengetahuan mengenai pembuatan silase pakan lengkap. Penelitian

ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak dan
di Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya.
Materi dalam penelitian ini adalah jerami jagung (Zea
mays), daun kaliandra (Calliandra calothyrsus), daun lamtoro
(Leucaena leucocephala), daun gamal (Gliricidia sepium), daun
indigofera (Indigofera zollingeriana) dan konsentrat produksi
Koperasi SAE Pujon yang digunakan untuk pembuatan silase
pakan lengkap. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian
laboratorium ini adalah menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK). Perlakuan yang digunakan terdiri dari 4 perlakuan dan
ulangan sebanyak 3 kali. Adapun perlakuan yang dilakukan adalah
silase P1 (40% Konsentrat + 39,5% Jerami jagung + 20,5%
Calliandra calothyrsus), silase P2 (40% Konsentrat + 45% Jerami
jagung + 15% Leucaena leucocephala), silase P3 (40% Konsentrat
+ 42% Jerami jagung + 18% Gliricidia sepium) dan silase P4 (40%
Konsentrat + 44,5% Jerami jagung + 15,5% Indigofera
zollingeriana) yang disusun secara iso protein dengan kandungan
protein kasar 13%. Variabel yang diamati meliputi kecernaan
bahan kering (KcBK), kecernaan bahan organik (KcBO) dan
konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen secara in vitro. Hasil data
yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam, apabila
terdapat perbedaan antar perlakuan, maka dilanjutkan dengan Uji
Jarak Berganda Duncan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan silase
pakan lengkap berbasis jerami jagung dengan penambahan
berbagai daun leguminosa berbeda memberikan perbedaan yang
sangat nyata terhadap kecernaan bahan kering (KcBK) (P<0,01)
antar perlakuan dengan nilai rata-rata pada P1 (52,52 ± 2,13%), P2
(57,51 ± 2,94%), P3 (62,30 ± 4,06%) dan P4 (62,53 ± 2,03%). Nilai
kecernaan bahan organik (KcBO) juga memberikan perbedaan
yang sangat nyata (P<0,01) antar perlakuan dengan nilai rata-rata
pada P1 (53,52 ± 2,10%), P2 (58,80 ± 0,79%), P3 (64,18 ± 4,85%)
dan P4 (63,33 ± 1,55%). Konsentrasi amonia (NH3) memberikan
perbedaan yang nyata (P<0,05) antar perlakuan dengan nilai rata-

rata pada P1 (6,39 ± 0,81 mM), P2 (8,10 ± 0,97 mM), P3 (6,62 ±
0,86 mM) dan P4 (8,07 ± 0,59 mM).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlakuan silase
pakan lengkap berbasis jerami jagung dengan penambahan
berbagai daun leguminosa berbeda dapat meningkatkan KcBK,
KcBO dan konsentrasi NH3. Formula terbaik silase pakan lengkap
adalah perlakuan P4 dengan nilai KcBK tertinggi yaitu 62,53 ±
2,03%, nilai KcBO yang tinggi yaitu 63,33 ± 1,55% dan
konsentrasi NH3 cairan rumen yang optimal 8,07 ± 0,59 mM. Saran
dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian secara in vivo
terhadap silase pakan lengkap berbasis jerami jagung dengan
penambahan leguminosa seperti Calliandra calothyrsus, Leucaena
leucocephala, Gliricidia sepium dan Indigofera zollingeriana
untuk mengetahui kualitas pakan secara langsung pada ternak.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pakan merupakan salah satu faktor utama yang
mempengaruhi keberhasilan dalam peternakan. Ternak
ruminansia membutuhkan pakan berupa hijauan dan
konsentrat. Hijauan terdiri dari rumput dan leguminosa
sebagai sumber serat dan protein. Konsentrat merupakan
pakan sumber protein, sumber energi dan pelengkap nutrien
ternak ruminansia.
Masalah utama pakan yang mempengaruhi produktivitas
ternak ruminansia pada umumnya karena rendahnya kualitas,
kuantitas dan kontinuitas pakan hijauan. Ketersediaan hijauan
tergantung dengan musim, musim penghujan ketersediaan
hijauan melimpah sedangkan pada saat kemarau ketersediaan
hijauan terbatas. Ketersediaan hijauan yang tidak kontinyu ini
akan mempengaruhi asupan nutrien untuk ternak ruminansia,
oleh karena itu perlu dilakukan pengawetan hijauan untuk
mengantisipasi kekurangan hijauan pada saat musim kemarau.
Penyediaan pakan teratasi dengan mengefisienkan
penggunaan lahan dan pemanfaatan limbah pertanian. Limbah
pertanian saat ini merupakan produk yang belum
dimanfaatkan dengan baik, sehingga perlu dimanfaatkan
sebagai pakan ternak yang optimal.
Jerami jagung (Zea mays) merupakan salah satu limbah
pertanian yang jumlahnya melimpah dan sering tidak
dimanfaatkan. Umiyasih dan Wina (2008) menyatakan bahwa
jerami jagung adalah bagian batang dan daun jagung yang
telah dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika
tongkol jagung dipetik. Data yang diperoleh dari Anonimousc
(2015) menunjukkan bahwa luas areal panen tanaman pangan
jagung di Indonesia tahun 2014 mencapai 3.838.000 Ha
dengan jumlah produksi 49,59 Kw/Ha. Limbah jagung
memiliki proporsi batang antara 55,38-62,29%, proporsi daun
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antara 22,57-27,38% dan proporsi klobot antara 11,88-16,41%
(Bunyamin dkk., 2013). Pemanfaatan jerami jagung di
masyarakat masih rendah karena keterbatasan pengetahuan.
Mayasari, Ayuningsih dan Hidayat (2015) menyebutkan
bahwa jerami jagung memiliki kandungan protein kasar
6,37%, serat kasar 27,61%, lemak kasar 0,47%, Bahan Ektrak
Tanpa Nitrogen 59,97%, abu 6,58%, air 49,16%, Total
Digestible Nutrient 65,82% dan lignin 13,01%. Jerami jagung
sebagai hijauan pakan tergolong hijauan berkualitas rendah
dengan daya cerna rendah yaitu nilai KcBK (Kecernaan
Bahan Kering) dan KcBO (Kecernaan Bahan Organik)
masing-masing antara 28,35-35,51% dan 49,44-56,99%
(Dewi, Mukodiningsih dan Sutrisno, 2012). Pengolahan
jerami jagung dilakukan dengan teknologi bertujuan untuk
meningkatkan kualitas nutrien bahan pakan tersebut yaitu
dengan pembuatan pakan lengkap.
Pakan lengkap adalah pakan yang dibuat dengan
berbagai komposisi pakan dengan mempertimbangkan
kandungan nutrien yang dibutuhkan ternak. Pakan lengkap
dibuat dengan mencampurkan konsentrat dan hijauan. Hijauan
berupa limbah jerami jagung dan leguminosa, karena bahan
tersebut mampu meminimumkan biaya pakan. Leguminosa
merupakan salah satu tanaman pakan ternak parennial sebagai
sumber protein. Ketersediaan leguminosa tidak bergantung
dengan musim. Leguminosa yaitu Calliandra calothyrsus,
Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium dan Indigofera
zollingeriana. Adapun leguminosa yang digunakan
merupakan leguminosa yang tersedia didaerah sekitar. Daya
simpan pakan lengkap tidak bertahan lama dan mudah
berjamur karena bahan yang digunakan dalam penelitian ini
dalam bentuk segar sehingga perlu dibuat silase pakan
lengkap dengan tujuan pakan memiliki daya simpan lebih
lama.
Silase adalah suatu proses pengawetan hijauan dalam
bentuk segar dilakukan secara anaerob. Keunggulan dari
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silase adalah memiliki palatabilitas tinggi. Silase yang berbau
manis memiliki palatabilitas lebih tinggi dibandingkan tidak
dibuat silase, sehingga konsumsi meningkat (Hidayati,
Budiwijono dan Prihanta, 2013). Kandungan nutrien pada
silase masih kurang untuk memenuhi kebutuhan ternak,
sehingga perlu dibuat silase pakan lengkap. Silase pakan
lengkap adalah silase yang dibuat dari hijauan yang dicampur
dengan konsentrat hijauan yang digunakan terdiri dari limbah
pertanian dan leguminosa. Limbah pertanian yang digunakan
yaitu jerami jagung dengan kualitas nutrien yang rendah,
sehingga perlu ditambahkan berbagai daun leguminosa
Pengukuran kecernaan bahan kering dan bahan organik
secara in vitro merupakan pengujian untuk mengetahui bahan
kering (BK) dan bahan organik (BO) yang terdegradasi di
dalam rumen (Marhaeniyanto, 2007). Hartono, Fenita dan
Sulistyowati (2015) menyebutkan bahwa pengukuran
kecernaan ini perlu dilakukan untuk mengetahui nutrien yang
terkandung dalam bahan pakan tersebut baik atau tidak untuk
diberikan ke ternak.
Pengukuran konsentrasi amonia (NH3) merupakan
pengukuran amonia sebagai sumber nitrogen utama dan
sangat penting untuk sintesis protein mikroba rumen. Semakin
tinggi konsentrasi amonia maka akan semakin tinggi protein
pakan mengalami degradasi di dalam rumen. Riswandi,
Muhakka dan Lehan (2015) menyebutkan bahwa konsentrasi
amonia di dalam rumen merupakan keseimbangan antara
jumlah N yang diproduksi dengan N yang digunakan oleh
mikroba dan N yang diserap oleh rumen.
Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan
penelitian mengenai pengaruh penggunaan berbagai jenis
leguminosa yang berbeda pada silase pakan lengkap berbasis
jerami jagung terhadap kecernaan bahan kering, kecernaan
bahan organik dan konsentrasi amonia cairan rumen secara in
vitro.
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1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini adalah :
1. Bagaimana pengaruh penggunaan berbagai daun
leguminosa untuk pembuatan silase pakan lengkap
berbasis jerami jagung terhadap kecernaan bahan kering,
bahan organik dan konsentrasi amonia cairan rumen
secara in vitro?
2. Bagaimana formulasi pakan terbaik pada penggunaan
berbagai daun leguminosa untuk pembuatan silase pakan
lengkap berbasis jerami jagung terhadap kecernaan bahan
kering, bahan organik dan konsentrasi amonia cairan
rumen secara in vitro?
1.3 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
1. Pengaruh penggunaan berbagai daun leguminosa berbeda
untuk pembuatan silase pakan lengkap berbasis jerami
jagung terhadap kecernaan bahan kering, kecernaan
bahan organik dan konsentrasi amonia cairan rumen
secara in vitro.
2. Formulasi pakan terbaik pada penggunaan berbagai daun
leguminosa untuk pembuatan silase pakan lengkap
berbasis jerami jagung terhadap kecernaan bahan kering,
bahan organik dan konsentrasi amonia cairan rumen
secara in vitro
1.4 Kegunaan
Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi :
1. Penulis sebagai sumber pengetahuan mengenai
pembuatan silase pakan lengkap dengan memanfaatkan
limbah pertanian berupa jerami jagung dan penambahan
berbagai leguminosa.
2. Peternak untuk menekan biaya pakan dan efisiensi waktu
pemberian pakan dengan memanfaatkan teknologi
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pengolahan pakan silase pakan lengkap sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dan meningkatkan produktivitas
ternak ruminansia.
1.5 Kerangka Pikir
Limbah pertanian atau perkebunan yang melimpah bisa
digunakan kembali sebagai pakan ternak. Keterbatasan
hijauan pada saat musim kemarau menjadi kendala dalam
peternakan. Pakan hijauan sangat penting untuk diperhatikan
kontinuitas ketersediaanya karena pada saat musim kemarau
sangat terbatas akan mempengaruhi kebutuhan nutrien dan
produktivitas ternak ruminansia. Upaya yang bisa dilakukan
adalah dengan penerapan teknologi pengolahan pakan berupa
pembuatan silase pakan lengkap dengan memanfaatkan
limbah pertanian berupa jerami jagung yang potensial untuk
digunakan kembali karena ketersediaanya yang melimpah
mampu menekan biaya pengeluaran untuk pakan. Jerami
jagung memiliki kandungan nutrien rendah dan kadar air yang
cukup tinggi. Mayasari, Ayuningsih dan Hidayat (2015)
menyebutkan bahwa jerami jagung memiliki kandungan
protein kasar 6,37%, serat kasar 27,61%, lemak kasar 0,47%,
BETN 59,97%, abu 6,58%, air 49,16% , TDN 65,82% dan
lignin 13,01%, sehingga perlu dilakukan pengolahan pakan
yaitu dengan dibuat pakan lengkap.
Pakan lengkap adalah pakan yang dibuat dengan
mencampurkan
beberapa
bahan
pakan
dengan
mempertimbangkan kebutuhan ternak (Syafrial dkk., 2007).
Pakan lengkap dibuat dengan mencampurkan konsentrat dan
hijauan. Konsentrat merupakan campuran beberapa bahan
pakan untuk melengkapi nutrien yang dibutuhkan ternak yang
kaya akan protein, namun untuk meminimumkan pengeluaran
pakan diperlukan penambahan bahan lain yang tinggi akan
protein seperti leguminosa. Hijauan yang digunakan adalah
limbah jerami jagung dan leguminosa, bahan tersebut dipilih
karena mampu meminimumkan biaya pakan. Leguminosa
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sebagai bahan pembuatan silase pakan lengkap memiliki
keunggulan yaitu kandungan nutrien berupa protein yang
tinggi namun mengandung anti nutrien sehingga
penggunaannya dibatasi. Daya simpan pakan lengkap tidak
bertahan lama dan mudah berjamur sehingga perlu dibuat
silase pakan lengkap dengan tujuan pakan memiliki daya
simpan lebih lama.
Silase pakan lengkap merupakan pakan yang tidak hanya
memiliki daya simpan yang lama tetapi juga memiliki
kandungan nutrien yang lengkap untuk ternak. Silase pakan
lengkap dibuat dengan fermentasi selama 21 hari pada kondisi
anaerob. Menurut hasil penelitian Erpomen, et al., (2011)
bahwa silase jerami jagung muda memiliki kandungan
kecernaan bahan kering (KcBK) yaitu 53,32%-59,29%.
Hidayah (2012) mendapatkan kecernaan bahan organik
(KcBO) sebesar 63,30-69,80% yang menggunakan bahan
jerami jagung dan konsentrat untuk silase. Kisaran konsentrasi
amonia optimum dalam rumen menurut McDonald, et al.,
(2002) yaitu 6-21 mM. Oleh karena itu, perlu dilakukan
penelitian mengenai pengaruh penambahan berbagai daun
leguminosa berbeda untuk pembuatan silase pakan lengkap
berbasis jerami jagung terhadap kecernaan dan konsentrasi
amonia secara in vitro.
Kerangka pikir penelitian tentang pengaruh penggunaan
berbagai daun leguminosa berbeda untuk pembuatan silase
pakan lengkap berbasis jerami jagung terhadap kecernaan dan
konsentrasi amonia secara in vitro bisa dilihat pada Gambar 1.
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Kontinuitas Pakan

Limbah pertanian
melimpah
Konsentrat
sebagai
sumber energi

Leguminosa sebagai sumber
protein yang digunakan yaitu
:
1. Calliandra calothyrsus
(PK 23,60%)a
2. Leucaena leucocephala
(PK 27,85%)a
3. Gliricidia sepium (PK
26,91%)a
4. Indigofera zollingeriana
(PK 29,16%)b
(a Susanti dan
Marhaeniyanto (2014); b
Abdullah (2010)).

+

+

+

Jerami jagung,
memiliki kandugan
nutrien yaitu :
- PK 6,37%
(Mayasari, dkk.,
2015)

Pakan Lengkap
(meningkatkan nilai nutrien pakan)

Silase
Pengujian in vitro
Kecernaan bahan kering
(KcBK) dan kecernaan
bahan organik (KcBO)

Konsentrasi amonia
(NH3) cairan rumen

Gambar 1. Kerangka pikir penelitian.
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1.6 Hipotesis
Penggunaan berbagai macam daun leguminosa dalam
pembuatan silase pakan lengkap berbasis jerami jagung akan
meningkatkan nilai kecernaan bahan kering, kecernaan bahan
organik dan konsentrasi amonia cairan rumen.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Jerami Jagung
Jerami jagung adalah bagian batang dan daun jagung yang
telah dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika
tongkol jagung dipetik. Jerami jagung banyak diperoleh di
daerah sentra tanaman jagung yang ditujukan untuk
menghasilkan jagung bibit atau jagung untuk keperluan
industri pakan (Mariyono dkk., 2004). Gambar jerami jagung
bisa dilihat pada Gambar 2.
Menurut Anonimousf (2016) sistematika (Taksonomi)
tanaman jagung sebagai berikut :
Kingdom
: Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Superdivision : Spermatophyta
Division
: Magnoliophyta
Class
: Liliopsida
Subclass
: Commelinidae
Order
: Cyperales
Family
: Poaceae
Genus
: Zea L.
Spesies
: Zea mays L.

Gambar 2. Jerami jagung (Zea mays).
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Jerami jagung sebagai hijauan pakan tergolong hijauan
berkualitas rendah dengan daya cerna rendah karena
kandungan proteinnya 6,37% dan serat kasarnya 27,61%.
Pengolahan jerami jagung yang dibuat silase dapat
meningkatkan kualitas pakan (Mayasari, Ayuningsih dan
Hidayat, 2015). Kandungan nutrien jerami jagung dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Kandungan nutrien jerami jagung
Nutrien

Kandungan (%)

Bahan Kering
Abu
Protein Kasar
Serat Kasar
Lemak Kasar
BETN
Sumber : Mayasari dkk. (2015).

50,84
6,58
6,37
27,61
0,47
59,97

Data yang diperoleh dari Anonimousc (2015) menunjukkan
bahwa luas areal panen tanaman pangan jagung di Indonesia
tahun 2014 mencapai 3.838.000 Ha dengan jumlah produksi
49,59 Kw/Ha. Pemanfaatan jerami jagung dikalangan
masyarakat masih rendah karena keterbatasan pengetahuan.
Limbah jagung memiliki proporsi batang bervariasi antara
55,38-62,29%, proporsi daun antara 22,57-27,38% dan
proporsi klobot antara 11,88-16,41% (Bunyamin, dkk., 2013).
Pemanfaatan limbah jagung dengan kisaran penggunaan 30%40% tidak mampu memenuhi kebutuhan populasi ternak sapi
(Ardiana dkk., 2015). Limbah tanaman jagung dan
agroindustrinya cukup potensial sebagai pakan ternak
ruminansia. Kandungan nutrien yang pada umumnya rendah,
sebaiknya dikombinasikan/disuplementasi dengan bahan
pakan lain sebagai sumber protein. Limbah pertanian perlu
10

diproses atau disimpan dengan cara dibuat hay (menjadi
jerami jagung kering) atau diawetkan dalam bentuk silase
sebagai pakan cadangan (McCutcheon dan Samples, 2002).
2.2
Indigofera ( Indigofera zollingeriana)
Indigofera zollingeriana dahulu dikenal dengan nama
tanaman tarum (nila) karena mengandung zat pewarna alami
biru nila, memiliki sekitar 700 spesies lebih, berasal dari
daerah tropis Afrika, Asia, Australia, Amerika Utara dan
Selatan. Indigofera zollingeriana memiliki 280 spesies
tumbuhan asli Afrika dan lebih dari 40 spesies asli berasal
dari Asia Tenggara (Tjelele, 2006). Schrire (1995)
menyebutkan bahwa secara geografis penyebaran Indigofera
antara lain ke beberapa daerah tropis Afrika, Australia, serta
Amerika bagian Utara dan Selatan, kemudian sekitar tahun
1900-an dibawa ke Indonesia oleh kolonial Eropa. Indigofera
menyebar secara alami ke berbagai agroekosistem, dari daerah
kering sampai lembab serta dapat tumbuh dengan baik pada
ketinggian tempat antara 0-2200 m dpl. (Hassen et al., 2007).
Gambar daun indigofera bisa dilihat pada Gambar 3.
Anonimousf (2016) sistematika (Taksonomi) tumbuhan
indigofera diklasifikasi sebagai berikut :
Kingdom
: Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Superdivision : Spermatophyta
Divisi
: Magnoliophyta
Class
: Magnoliopsida
Subclass
: Rosidae
Order
: Fabales
Family
: Fabaceae
Genus
: Indigofera L.
Spesies
: Indigofera zollingeriana Miq.

11

Gambar 3. Daun Indigofera zollingeriana
(Anonimousb, 2011).
Indigofera zollingeriana secara agronomis merupakan
tanaman yang sangat mudah dikembangkan, karena potensi
reproduksinya yang tinggi untuk menghasilkan polong dengan
biji bernas, sifat tumbuh kembali (regrowing) yang baik
memungkinkan perkembangan cabang secara progresif,
sehingga produksi daun yang tinggi, responsif terhadap
pemupukan baik melalui media (tanah) maupun langsung
pada permukaan daun, dapat diperlakukan dengan
menyisakan batang pada ketinggian 75-150 m (Abdullah,
2014). Produksi Indigofera zollingeiana pada saat tanaman
berumur satu tahun dengan jarak tanam 1x0,5 m dapat
menghasilkan produksi bahan kering 33,25 ton/ha/thn dengan
interval pemotongan 3 bulan sekali dengan tinggi pemotongan
1,5 m di atas permukaan tanah. Pemangkasan 1,5 m setiap
pohon, rata-rata akan tumbuh 28 tunas dengan
rasio/perbandingan daun dengan batang 0,72 (Anonimousb,
2011).
Herdiawan
(2013)
menyatakan
bahwa
Indigofera
zollingeriana masih dapat bertahan hidup dan berproduksi
pada taraf cekaman kekeringan berat (25% kapasitas lapang),
sekalipun mengalami penurunan produktivitasnya. Menurut
Liogier (1990) indigofera secara umum memiliki toleransi
terhadap tanah berpasir, liat, kering dan dapat tumbuh dengan
baik pada tanah alkalin. Tipikal dari leguminosa indigofera
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yang secara agronomis sangat diminati antara lain adalah
memiliki kemampuan beradaptasi terhadap cekaman
kekeringan, genangan dan tanah yang mengandung salinitas
tinggi (Hassen et al., 2007).
Kandungan nutrien Indigofera zollingeriana 2-3 kali lipat
lebih tinggi dibandingkan kandungan nutrien biji-bijian
serealia, sehingga memungkinkan digunakan sebagai bahan
imbuhan (feed supplement) dalam memperbaiki produktivitas
ternak (Gutteridge and Shelton 1994). Leguminosa pohon
Indigofera zollingeriana dapat digunakan sebagai pakan basal
ternak kambing pengganti rumput. Berikut adalah kandungan
nutrien daun indigofera yang terdapat pada Tabel 2.
Tabel 2. Kandungan Nutrien Daun Indigofera zollingeriana
Kandungan (%)
Nutrien
88,11
BK
6,14
Abu
29,16
PK
14,02
SK
3,62
LK
47,06
BETN
Sumber : Abdullah (2010).
Strictland, Lamborne and Ratckliff (1987) melaporkan bahwa
sekitar 50% dari spesies indigofera dilaporkan dapat
menyebabkan keracunan dan penurunan palatabilitas pada
ternak.
2.3 Gamal (Gliricidia sepium)
Gamal merupakan tanaman sejenis perdu dari kerabat polongpolongan (suku Fabaceae atau Leguminosae). Tanaman
pohon kecil ini bercabang banyak dengan tinggi 2-15 m.
Batang berdiameter 15 – 30 cm berwarna hijau ketika muda
dan jika tua berwarna putih keabu-abuan sampai cokelat
kemerahan dengan bintik-bintik berwarna putih. Daun
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berbentuk elips (oval) dengan panjang rata-rata 2-7 cm dan
lebar 1-3 cm. Ujung daun berbentuk lancip dan pangkalnya
tumpul (bulat). Susunan daun terletak berhadapan atau hampir
berhadapan seperti pada daun lamtoro atau turi dengan jumlah
9-17 helai daun per tangkai daun. Helaian daun berwarna
hijau di bagian atasnya, tipis dan berwarna keputihan di sisi
bawahnya. Daun akan berguguran pada musim kemarau
(Anonimousa, 2009). Gamal tumbuh baik pada daerah dengan
ketinggian 0-1300 meter dari permukaan laut (Natalia dkk.,
2009). Gambar daun gamal bisa dilihat pada Gambar 4.
Anonimousf (2016) menyebutkan bahwa sistematika
(Taksonomi) tumbuhan gamal diklasifikasi sebagai berikut :
Kingdom
: Plantae
Subkingdom
: Tracheobionta
Superdivision
: Spermatophyta
Division
: Magnoliophyta
Class
: Magnoliophyta
Subclass
: Rosidae
Order
: Fabales
Family
: Fabaceae
Upfamili
: Faboideae
Genus
: Gliricidia Kunth
Species
: Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth

Gambar 4. Daun Gliricidia sepium (Anonimousa, 2009).
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Tingkat penggunaan gamal 15-45% dengan ubi kayu kukus
tidak memberikan respon yang berbeda terhadap parameter
metabolisme rumen ditinjau dari konsentrasi total VFA, pH
rumen, kecernaan bahan kering dan bahan organik, namun
memberikan respon yang berbeda terhadap konsentrasi
amonia yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan
penggunaan hijauan gamal (Fredriksz, 2008).
Semakin tua umur pemotongan tanaman gamal, maka
produksi segar dan produksi nutrisinya semakin tinggi
meskipun jika dikonversikan dalam produksi per hari tidak
terdapat perbedaan. Pemotongan umur 80 hari memberikan
produksi hijauan segar dan produksi nutrisi yang tinggi
(Savitri dkk., 2012).
Tumbuhan gamal dapat dipakai sebagai sumber pakan ternak
dan tersedia sepanjang tahun serta mengandung nutrien yang
cukup baik (Matius dkk, 1981). Kandungan Nutrien daun
gamal dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Kandungan Nutrien Daun Gliricidia sepium
Kandungan (%)
Nutrien
21,09
BK
9,28
Abu
26,91
PK
20,98
SK
3,97
LK
38,86
BETN
Sumber : (a)Susanti dan Marhaeniyanto (2014).
Daun gamal merupakan sumber protein yang mudah
didegradasi di dalam rumen untuk menyediakan N-NH3 bagi
mikroba rumen (Suryani dkk., 2013; Trisnadewi dkk., 2014).
Kelemahan gamal sebagai pakan ternak yaitu mengandung zat
racun. Pertama dicoumerol, suatu senyawa yang mengikat
vitamin K dan dapat menganggu serta menggumpalkan darah.
Dicoumerol diperkirakan merupakan hasil konversi dari
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coumarin yang disebabkan oleh bakteri ketika terjadi
fermentasi. Meskipun coumarin tidak beracun, jika berubah
menjadi senyawa dicoumarin dapat berbahaya bagi ternak,
terutama ternak monogastrik seperti kelinci dan unggas. Fakta
lapangan menunjukkan tidak banyak ternak ruminansia yang
keracunan dicoumerol yang disebabkan oleh daun gamal.
Senyawa racun yang kedua adalah HCN (Hydro Cyanic Acid)
sering disebut juga Prusic Acid atau Asam Sianida.
Kandungan HCN dalam gamal tergolong rendah, 4 mg/kg,
dibanding umbi singkong/ketela pohon yang dapat mencapai
50-100 mg/kg namun hal ini perlu juga diwaspadai
(Anonimousa, 2009).
2.4 Kaliandra (Calliandra calothyrsus)
Tanaman kaliandra masuk ke pulau Jawa berasal dari
Guatemala Selatan yaitu spesies Caliandra calothyrsus
berbunga merah dan Caliandra tetragona berbunga putih,
Caliandra calothyrsus memiliki ketinggian tanaman berkisar
antara 4-6 m, akan tetapi apabila lingkungan memungkinkan
dapat tumbuh sampai 12 m dengan diameter batang mencapai
30 cm. Daun kaliandra berwarna hijau gelap, kanopi melebar
ke samping, dan sangat padat. Tipe daun kaliandra merupakan
daun majemuk yang berpasangan (Tangendjaja dkk., 1992).
Gambar daun kaliandra bisa dilihat pada Gambar 5.
Sistematika (taksonomi) tumbuhan kaliandra diklasifikasi
sebagai berikut :
Domain : Eukaryota
Kingdom
: Plantae
Phylum
: Spermatophyta
Subphylum
: Angiospermae
Class
: Dicotyledonae
Order
: Fabales
Family
: Fabaceae
Subfamily
: Mimosoideae
Genus
: Calliandra
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Species
2016).

:

Calliandra

Calothyrsus

(Anonimousd,

Gambar 5. Daun Calliandra calothyrsus (Anonimousd, 2016).
Semakin tua umur pemotongan tanaman kaliandra semakin
tinggi kandungan bahan kering, bahan organik, serat kasar,
lemak kasar, dan produksi hijauan, tetapi kadar protein
semakin menurun. Kualitas hijauan yang terbaik yaitu
tanaman kaliandra yang dipotong umur 12 minggu dengan
frekuensi pemotongan sebanyak 4 kali (Abqoriyah dkk.,
2015).
Kandungan protein kasar daun kaliandra diatas 20%, dan
bervariasi tergantung umur daun. Kandungan protein kasar
daun kaliandra umur 1 minggu cukup tinggi yaitu sebesar
39,28% dan semakin turun kandungan proteinnya sejalan
dengan bertambahnya umur daun tanaman tersebut, hal ini
disebabkan daun yang tua, serat dan bahan lainnya semakin
tinggi sehingga proporsi protein dalam komposisi keseluruhan
menjadi lebih kecil (Tangendjaja dkk., 1992). Kandungan
nutrien daun kaliandra dapat dilihat pada Tabel 4.
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Tabel 4. Kandungan Nutrien Daun Calliandra calothyrsus
Kandungan (%)a
Kandungan (%)b
Nutrien
35,67
26,51
BK
6,17
11,32
Abu
23,6
21,09
PK
19,50
15,80
SK
4,13
1,51
LK
46,60
50,28
BETN
Sumber : (a)Susanti dan Marhaeniyanto (2014); (b)Abqoriyah
dkk. (2015).
Kandungan tanin dapat mengikat protein, selulosa dan
hemiselulosa sehingga aktivitas enzim protease dan enzim
selulase menjadi terhambat. Meningkatnya persentase tanin
pada ransum menyebabkan karbohidrat dan protein dalam
ransum diikat oleh tanin yang ada pada kaliandra, sehinggga
karbohidrat dan protein sulit didegradasi oleh mikroorganisme
rumen dan aktivitas enzim terhambat (Trisnadewi dkk., 2014).
Jayanegara dan Sofyan (2008) menyatakan bahwa keberadaan
tanin berdampak positif jika ditambahkan pada pakan yang
tinggi akan protein baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini
disebabkan protein yang berkualitas tinggi dapat terlindungi
oleh tanin dari degradasi mikroba rumen sehingga lebih
tersedia pada saluran pencernaan pasca rumen. Disisi lain,
kemampuan tanin untuk membentuk kompleks dengan protein
berpengaruh negatif terhadap fermentasi rumen dalam nutrisi
ternak ruminansia.
2.5 Lamtoro (Leucaena leucocephala)
Lamtoro merupakan hijauan alternatif yang biasa digunakan
untuk pakan ternak (Argadyasto dkk., 2015). Tanaman ini
adalah leguminosa pohon yang keras dan tahan kering,
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mengandung protein yang tinggi dan digunakan sebagai bahan
pakan ruminansia di daerah tropis (Nuttapon and Naiyatat,
2009). Gambar daun lamtoro bisa dilihat pada Gambar 6.
Klasifikasi (taksonomi) dari tumbuhan Lamtoro (Leucaena
leucocephala) yaitu sebagai berikut :
Kingdom
: Plantae
Subkingdom
: Tracheobionta
Superdivision
: Spermatophyta
Division
: Magnoliophyta
Class
: Magnoliopsida
Subclass
: Rosidae
Order
: Fabales
Family
: Fabaceae
Genus
: Leucaena Benth.
Species
: Leucaena leucocephala (Lam.) de
Wit
(Anonimousf, 2016).

Gambar 6. Daun Leucaena leucocephala (Anonimousf, 2016).
Keunggulan lamtoro yaitu memiliki ketahanan tinggi terhadap
lahan kering seperti di Nusa Tenggara Timur yang memiliki
curah hujan rendah. Tanaman lamtoro tidak berpotensi
menjadi gulma sehingga dapat ditanam di sekitar lahan
tanaman pangan seprti pada sistem penanaman tiga strata
yang menggabungkan interaksi tanaman pakan ternak dan
tanaman pangan. Bahkan lamtoro dapat menjadi sumber hara
nitrogen dan sebagai tanaman konservasi tanah. Lamtoro
19

termasuk hijauan bernutrien tinggi namun pemberiannya perlu
dibatasi. Lamtoro mengandung zat anti nutrisi yaitu asam
amino non protein yang disebut mimosin yang dapat
menimbulkan keracunan atau gangguan kesehatan apabila
dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus menerus
dalam jangka waktu yang cukup lama (Haryanto dan
Djajanegara, 1993 dan Siregar, 1994).
Penambahan daun lamtoro cenderung menurunkan kandungan
serat kasar silase rumput gajah, hal ini dikarenakan daun
lamtoro mempunyai kandungan serat kasar yang lebih rendah
dari rumput gajah, sehingga silase yang ditambahkan daun
lamtoro lebih rendah serat kasarnya daripada silase tanpa daun
lamtoro (Yunus, 2009). Anggorodi (1994) menyatakan bahwa
dengan terombaknya selulosa yang merupakan salah satu
komponen serat kasar maka kandungan serat kasar seperti
selulosa, lignin dan hemiselulosa menjadi rendah. Serat kasar
di dalam silase merupakan sumber gula cadangan yang akan
digunakan bila sumber karbohidrat yang mudah digunakan
telah habis. Kandungan nutrien daun lamtoro dapat dilihat
pada Tabel 5.
Tabel 5. Kandungan Nutrien Daun Leucaena leucocephala
Kandungan (%)
Nutrien
24,17
BK
8,58
Abu
27,85
PK
21,51
SK
4,22
LK
37,89
BETN
Sumber : (a)Susanti dan Marhaeniyanto (2014).
2.6 Konsentrat
Konsentrat adalah campuran beberapa bahan pakan untuk
melengkapi kekurangan nutrien dari hijauan pakan ternak.
Bahan pakan konsentrat yang dapat diberikan pada ternak sapi
20

antara lain: dedak padi, bungkil kelapa, jagung giling, bungkil
kacang tanah, ampas tahu, ampas kecap, dan lain-lain.
Campuran bahan pakan konsentrat yang diberikan pada ternak
tergantung harga dan ketersediaan bahan pakan di sekitar
lokasi usaha peternakan (Syafrial dkk., 2007). Konsentrat
tersusun dari fraksi bahan kering dan bahan organik, bahan
organik tersusun atas nutrien utama yang sangat diperlukan
oleh ternak dalam proses metabolisme untuk pertumbuhan
dan perkembangannya (McDonald et al., 2002). Tillman,
Hartadi, Reksohadiprodjo dan Lebdosoekojo (1998) yang
menyatakan bahwa konsentrat adalah pakan ternak yang
mengandung serat kasar rendah energi dan BETN yang tinggi
serta mudah dicerna oleh ternak.
Syafrial, Susilawati dan Bustami (2007) menyebutkan bahwa
formulasi pakan konsentrat yang dapat diberikan pada
penggemukan sapi potong diantaranya adalah :
a. Campuran 70 % dedak padi dan 30 % bungkil kelapa,
kemudian ditambahkan dengan 0,5 % tepung tulang dan
1 % garam dapur.
b. Campuran 2 bagian dedak + 1 bagian bungkil kelapa + 1
bagian jagung. Selanjutnya ditambahkan tepung tulang
dan garam dapur sebanyak 1 – 2 % kedalam campuran
pakan tersebut.
c. Campuran 70 % dedak padi + 25 % bungkil kelapa + 5 %
jagung giling, kemudian ditambahkan 1 % tepung tulang
dan garam dapur.
Konsentrat mampu memenuhi kebutuhan ternak terutama
energi dan protein yang berfungsi sebagai pakan penguat
dalam pakan ternak yang dikombinasikan dengan hijauan
(Hidayat dkk., 2009).
1.7 Pakan Lengkap
Pakan lengkap merupakan kumpulan bahan pakan termasuk
hijauan atau limbah pertanian dan konsentrat yang telah
dihitung bagiannya, diproses dan dicampur menjadi satu
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kesatuan (seragam), diberikan secara bebas pada ternak
ruminansia untuk memasok nutrien yang dibutuhkan oleh
ternak (Paramita dkk., 2008). Pakan lengkap cukup
mengandung nutrien untuk ternak dalam tingkat fisiologis
tertentu yang dibentuk dan diberikan sebagai pakan yang
mampu memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi tanpa
tambahan substansi lain kecuali air (Purbowati dkk., 2007).
Tujuan pembuatan pakan lengkap untuk meningkatkan nilai
nutrisi, palatabilitas, efisiensi pakan, menghindari seleksi
pakan oleh ternak serta memudahkan pemberian (Owens,
1979). Ruminansia mempunyai sifat seleksi terhadap bahan
pakan yang tersedia dan tidak ada kontrol terhadap
kemungkinan akibat buruk bahan pakan (Parakkasi, 1995).
Pakan lengkap merupakan teknik penyediaan pakan
ruminansia yang paling praktis dan efisien dalam penggunaan
tenaga kerja. Pakan lengkap kering merupakan pakan siap saji
yang sesuai standar nutrien ternak karena proporsi
komponennya diformulasi sedemikian rupa untuk dapat
memenuhi kebutuhan ternak (Nuschati dkk., 2010).
Pemberian pakan lengkap pada ternak diharapkan mampu
mencukupi kebutuhan nutrisi. Keuntungan pembuatan pakan
lengkap antara lain meningkatkan efisiensi dalam pemberian
pakan dan menurunnya sisa pakan dalam palungan, hijauan
yang palatabilitas rendah setelah dicampur dengan konsentrat
dapat mendorong meningkatnya konsumsi, untuk membatasi
konsumsi konsentrat (karena harga konsentrat mahal), mudah
dalam pencampuran antara konsentrat dan hijauan serta
memudahkan ternak menjadi kenyang (Parakkasi, 1995).
Kualitas pakan lengkap ditentukan melalui cara
pengolahannya. Limbah sebagai pakan lengkap dapat diolah
untuk memperoleh hasil dengan kandungan nutrien optimal
yaitu menggunakan teknologi silase. Fermentasi dapat
meningkatkan kualitas nutrisi bahan pakan, karena pada
proses fermentasi terjadi perubahan kimiawi senyawa organik
(karbohidrat, lemak, protein, serat kasar dan bahan organik
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lain) baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, melalui
kerja enzim yang dihasilkan mikroba. Pembuatan pakan
lengkap tidak bergantung pada musim (Hapsari dkk., 2014).
Menurut Wahyono (2001) kandungan nutrien pakan lengkap
untuk penggemukan sapi yaitu BK 88%, PK 14,7%, LK 3,0%,
SK 15,4%, Abu 8,7%, BETN 51,8% dan TDN 64,4%. NRC
(1984) menyatakan bahwa kebutuhan protein sapi pedaging
berkisar antara 13-14% dalam BK.
1.8 Silase
Silase adalah metode pengawetan hijauan pakan ternak dalam
bentuk segar melalui proses fermentasi dalam kondisi
anaerob (Marhaeniyanto, 2007). Proses pembuatan silase
bertujuan untuk mengawetkan hijauan yang banyak tersedia di
musim pengujan dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan
ternak di musim kemarau (Wina, 2005).
Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh
mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. Mikroba
yang paling dominan adalah golongan bakteri asam laktat
homofermentatif yang mampu melakukan fermentasi dalam
keadaan aerob sampai anaerob. Asam laktat yang dihasilkan
selama proses fermentasi akan berperan sebagai zat pengawet
sehingga dapat menghindarkan pertumbuhan mikroba
pembusuk. Kondisi iklim lingkungan saat pelayuan sangat
mempengaruhi agar dapat memberikan efek positif pada pola
fermentasi silase (Ridwan dkk., 2005). Pembuatan silase
dibutuhkan kadar air 40-60% (Umiyasih dan Wina, 2008).
Proses pembuatan silase suasana kedap udara tidak 100%
akan menyebabkan bagian permukaan silase sering
terkontaminasi dan ditumbuhi oleh bakteri lain yang
merugikan seperti bakteri Clostridium tyrobutyricum yang
mampu mengubah asam laktat menjadi asam butirat (Driehuis
and Giffel, 2005).
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Weinberg, Muck, Weinner, Chen and Gamburg (2004)
menyatakan bahwa proses ensilase dalam proses pembuatan
silase secara garis besar terbagi menjadi 4 tahap yaitu :
1. Tahap I (Fase aerob)
Tahapan ini umumnya memerlukan banyak waktu beberapa
jam, fase ini terjadi karena keberadaan oksigen di sela-sela
partikel tanaman, jumlahnya akan berkurang seiring dengan
terjadinya proses respirasi pada material tanaman serta
pertumbuhan mikroba aerob dan fakultatif aerob, seperti
khamir dan entrobacteria. Selanjutnya enzim pada tanaman
seperti protease dan carbohydrase akan teraktifasi, sehingga
keadaan pH pada tumpukan hijauan segar tetap dalam batas
normal (pH 6,0-6,5).
2. Tahap II (Fase fermentasi)
Tahapan ini dimulai ketika kondisi pada tumpukan silase
menjadi anaerob. Keadaan tersebut berlanjut hingga beberapa
minggu tergantung pada jenis dan kandungan hijauan yang
digunakan serta kondisi proses ensilase. Jika proses
fermentasi berlangsung dengan sempurna, bakteri asam laktat
(BAL) akan berkembang dan menjadi dominan, pH pada
silase akan turun menjadi 3,0-5,0 karena adanya produksi
asam laktat dan asam-asam lainnya.
3. Tahap III (Fase stabil)
Tahap ini akan berlangsung selama oksigen dari luar tidak
masuk ke dalam silo, sebagian besar mikroorganisme yang
berkembang pada fase fermentasi akan berkurang secara
perlahan. Beberapa jenis mikroorganisme toleran asam dapat
bertahan dalam kondisi stasioner (inactive). Fase ini,
mikroorganisme lainnya seperti clostridia dan bacilli bertahan
dengan menghasilkan spora. Hanya beberapa jenis
mikroorganisme penghasil enzim protease dan carbohydrase
toleran asam serta beberapa mikroorganisme khusus seperti
Lactobacillus buchneri yang dapat tetap aktif pada level
rendah.
4. Tahap IV (Fase pemanenan)
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Fase pemanenan dimulai segera setelah silo dibuka dan
terkena udara luar, hal ini tidak terhindarkan bahkan dapat
dimulai terlalu awal jika penutup silase rusak sehingga terjadi
kebocoran. Jika fase ini berlangsung terlalu lama, maka silase
akan mengalami deteriorasi atau penurunan kualitas akibat
terjadinya degradasi asam organik yang ada oleh khamir dan
bakteri asam asetat. Proses tersebut akan menaikkan pH silase
dan selanjutnya akan berlangsung tahap spoilage ke-2 yang
mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu dan peningkatan
aktivitas mikroorganisme kontaminan, seperti bacilli, moulds
dan enterobacteria.
Kualitas silase dilihat berdasarkan fisik dan kandungan
nutriennya dengan dilakukan pengujian secara in vitro.
Kualitas fisik meliputi wama dan tekstur. Kriteria warna
maupun kriteria tekstur silase yang baik, yaitu kuning
kecoklatan dan lembut. Suhu silase pada waktu dipanen
dijadikan salah satu kriteria atau peubah kualitas silase yang
dihasilkan. Suhu silase normal berkisar antara 26-28oC.
Apabila suhu melebihi suhu lingkungan sampai 5-100C berarti
silase tersebut diduga telah terkontaminasi mikoorganisme
yang lain seperti kapang dan jamur (Ridwan dkk., 2005).
Kualitas fisik selain warna dan tekstur adalah aroma. Fisik
silase yang beraroma harum/manis memiliki palatabilitas
tinggi, sehingga konsumsi meningkat. Meningkatnya
konsumsi maka nutrien pakan lebih tinggi karena kadar
protein pada silase lebih tinggi sebagai akibat dari tambahan
mikroba yang tumbuh selama proses pemeraman (Hidayati,
dkk., 2013).
Pengujian kualitas nutrisi secara in vitro di laboratorium.
Peubah yang diamati adalah bahan kering (%BK), abu (%),
bahan organik (% BO), suhu silase (oC), pH silase, jumlah
bakteri asam laktat (BAL log l0 (cfu/ml) (Cappuccino dan
Sherman, 2001), total asam (mg/ml), %ADF dan % NDF
(Goering dan Van Soest, 1975). Ciri-ciri silase yang baik
menurut Direktorat Pakan Ternak (2012) yaitu (1) berwarna
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hijau kekuningan; (2) pH 3,8-4,2; (3) tekstur lembut dan bila
dikepal tidak keluar air dan bau; (4) kadar air 60-70%; (5)
baunya wangi.
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan silase
antara lain: hijauan yang digunakan, zat aditif (aditif
digunakan untuk meningkatkan kadar protein dan karbohidrat
pada material pakan) dan kadar air bahan di dalam hijauan
tersebut karena kadar air yang tinggi mendorong pertumbuhan
jamur dan menghasilkan asam butirat, sedangkan kadar air
yang rendah menyebabkan suhu di dalam silo lebih tinggi
sehingga mempunyai resiko yang tinggi terhadap terjadinya
kebakaran (Anonimouse, 1991).
Silase pakan lengkap merupakan silase yang dibuat dari
campuran hijauan, konsentrat dan limbah pertanian atau
perkebunan yang diawetkan dengan cara fermentasi anaerob
(Direktorat Pakan Ternak, 2012). Tujuan pembuatan silase
pakan lengkap adalah untuk mengurangi terjadinya seleksi
pakan (Irsyammawati dkk., 2011), meminimumkan biaya,
kualitas lebih bagus dari pada silase biasa, dan kontinuitas
pakan (Wahyudi dan Ishartati, 2013).
Bahan yang digunakan dalam pembuatan silase pakan lengkap
terdiri dari :
1. Kelompok bahan pakan hijauan, terdiri dari rumput,
leguminosa serta limbah pertanian dan perkebunan.
2. Kelompok bahan pakan konsentrat dapat berupa dedak
padi/bekatul, onggok (ampas tapioka), ampas sagu, ampas
tahu dan lain-lain.
3. Kelompok bahan pakan aditif dapat terdiri dari campuran
urea, mineral, molases dan lain-lain (Direktorat Pakan
Ternak, 2012).
Silase pakan lengkap untuk ternak ruminansia mengandung
protein kasar 14,28-17,75%, lemak kasar 3,79-4,68%, serat
kasar 29,32-35,68% dan BETN 23,62-37,06% (Afandi, 2014).
Hasil penelitian Irsyammawati dkk. (2011) menunjukkan
bahwa silase pakan lengkap memberikan pengaruh yang tidak
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berbeda terhadap konsumsi, retensi N dan PBB serta
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap KcBO
dan KcPK.
2.9 Kecernaan In Vitro
Kecernaan merupakan indikasi sebagai petunjuk pemanfaatan
pakan oleh ternak dan menentukan jumlah nutrien bahan
pakan yang diserap saluran pencernaan atau bagian dari pakan
yang disekresikan dalam feses. Salah satu metode untuk
menentukan nilai kecernaan adalah teknik kecernaan in vitro
dilaboratorium meniru proses pencernaan yang terjadi
didalam tubuh ternak ruminansia (Marhaeniyanto, 2007).
Kecernaan bahan kering dan bahan organik diuji secara in
vitro menggunakan metode Tilley and Terry (1963). Teknik
fermentasi in vitro menggunakan dua tingkatan daya cerna
yaitu pertama sampel difermentasi dalam tabung dengan
menggunakan cairan rumen dan yang kedua diikuti oleh
pencernaan dengan HCl-pepsin. Kecernaan in vitro memiliki
dua tahapan, yaitu tahap fermentasi dan enzimatis (McDonald
et al., 2002). Pencernaan fermentatif terjadi di rumen dengan
bantuan mikroba rumen. Proses pencernaan kimiawi
(enzimatis) dibantu oleh enzim pencernaan yang dihasilkan
oleh organ pencernaan (Van Soest, 1994). Rokhmani (2005)
menyebutkan bahwa selama proses fermentasi mikroba
merubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana.
Ruminansia memiliki perut yang terbagi atas 4 bagian, yaitu
rumen, retikulum, omasum dan abomasum. Ruminansia
memiliki rumen yang berkapasitas paling besar dibandingkan
bagian perut yang lainnya. Faktor yang berpengaruh pada
berlangsungnya
proses
fermentasi,
yaitu
ternak
mengkonsumsi pakan yang merupakan substrat mikroba
rumen, proses pencernaan tidak terganggu karena produk
fermentasi dapat diserap melalui dinding rumen (Sutardi,
1981). Faktor lain yang mempengaruhi proses fermentasi
dalam rumen yaitu kondisi anaerob rumen, suhu rumen
konstan 39-400C, keasaman rumen 6,8 karena terjadi absorbsi
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asam lemak atsiri, amonia dan saliva sebagai penyangga
(Arora, 1995). Kecernaan pakan berhubungan erat dengan
komposisi kimiawi, yaitu kandungan SK dan PK hijauan
(Tillman dkk., 1998). Kandungan SK yang semakin tinggi
mengakibatkan rendahnya kecernaan bahan pakan tersebut
(Anggorodi, 1998). Menurut Leng (1980) bahwa kecernaan
yang paling tinggi karena tingginya kandungan PK dan
banyaknya jumlah protein mikroba yang dapat lolos dari
degradasi rumen, sehingga tercerna didalam pasca rumen
yang berfungsi sama dengan lambung dan usus halus yaitu
melaksanakan pencernaan secara enzimatis dan absorbs
nutrien yang dibutuhkan oleh ternak.
Pengukuran kecernaan in vitro salah satunya bertujuan untuk
mengetahui banyaknya bahan kering (BK) dan bahan organik
(BO) yang terdegradasi didalam rumen (Marhaeniyanto,
2007). Nilai kecernaan adalah tanda awal ketersediaan nutrien
dalam bahan pakan ternak tertentu. Kecernaan tinggi
menunjukkan besarnya nutrien diserap oleh tubuh ternak,
sedangkan kecernaan yang rendah menunjukkan bahan pakan
tersebut belum bisa memberikan nutrien bagi ternak baik
untuk hidup pokok ataupun untuk produksi (Hartono dkk.,
2015). Salah satu upaya untuk meningkatkan nilai kecernaan
bahan pakan adalah dengan cara menggunakan enzim dan
asam yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus niger (Indriani
dkk., 2013). Baker (2006) menyatakan bahwa jamur
Aspergillus niger dikenal karena perannya sebagai produsen
asam sitrat. Asam sitrat yang diproduksi jamur Aspergillus
niger berfungsi untuk fermentasi. Organisme ini hidup pada
sebuah saprobe tanah dengan beragam enzim hidrolitik dan
oksidatif yang terlibat dalam pemecahan lignoselulosa
tanaman.
Mayasari, Ayuningsih dan Hidayat (2015) menyebutkan
bahwa pakan untuk ternak ruminansia memiliki nilai
kecernaan bahan kering (KcBK) yaitu 62,43-69,00%, dan
kecernaan bahan organik 63,30-69,80% (Hidayah, 2012).
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Semakin tinggi kecernaan bahan kering suatu bahan pakan,
menunjukkan bahwa semakin tinggi pula kualitas bahan
pakan tersebut. Kecernaan bahan organik erat kaitannya
dengan kecernaan bahan kering, karena sebagian bahan kering
adalah bahan organik yang terdiri atas protein kasar, lemak
kasar, serat kasar dan BETN (Riswandi dkk., 2015).
Anggorodi (1994) menyebutkan bahwa faktor yang
mempengaruhi nilai kecernaan bahan kering ransum adalah
tingkat proporsi bahan pakan dalam ransum.
Kelebihan metode in vitro adalah dapat memprediksi
kecernaan dari sampel yang banyak dalam waktu relatif
singkat (Minson dan Mc Leod, 1972), mudah dan efisien.
Keberhasilan menggunakan metode ini adalah memperbaiki
kesalahan yang biasanya disebabkan oleh populasi mikroba,
preparasi sampel, pH medium selama inkubasi, dan prosedur
kerja. Kekurangan dari metode ini adalah menggunakan
waktu standar, padahal waktu lamanya bahan pakan berada
dalam rumen bervariasi menurut jenis dan bentuk pakan,
selain itu tidak terjadi penyerapan zat-zat makanan seperti
terjadi pada hewan hidup (Tangdilintin, 1992).
2.10 Konsentrasi Amonia (NH3) Cairan Rumen
Amonia (NH3) merupakan produk utama hasil fermentasi
protein pakan di dalam rumen oleh mikroba rumen, semakin
tinggi konsentrasi NH3 semakin tinggi protein pakan
mengalami fermentasi di dalam rumen. Produk NH3, ini di
dalam rumen akan dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk
sintesis tubuhnya. Tingginya nilai konsentrasi NH3 sesuai
dengan data nilai kecernaan maka semakin tinggi kecernaan in
vitro. Setiap proses fermentasi asam amino dalam rumen akan
selalu terbentuk amonia. Amonia tersebut merupakan sumber
nitrogen yang utama dan sangat penting untuk sintesis protein
mikroba rumen. Konsentrasi amonia di dalam rumen
merupakan keseimbangan antara jumlah N yang diproduksi
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dengan N yang digunakan oleh mikroba dan N yang diserap
oleh rumen (Riswandi dkk.,2015).
Nilai konsentrasi amonia pakan untuk ternak sapi menurut
Riswandi dkk. (2015) yaitu 3,88-4,13 mM. Kisaran amonia
optimum dalam rumen yaitu 6-21 mM. Amonia (NH3)
merupakan hasil fermentasi protein di dalam rumen yang akan
digunakan mikroba rumen sebagai sumber nitrogen untuk
sintesis protein mikroba (McDonald et al., 2002), yang akan
menentukan status nutrisi pada ternak (Uhi et al., 2006).
Despal et al. (2011) menyebutkan bahwa tinggi atau
rendahnya konsentrasi NH3 didalam rumen disebabkan oleh
besarnya kandungan protein pakan. Konsentrasi NH3 di dalam
rumen harus optimal untuk memaksimalkan sintesis protein
mikroba, memasok sebagian sumber N mikroba dan
mempengaruhi fermentasi asam organik. McDonald et al.
(2002) menyatakan bahwa apabila pakan rendah kandungan
protein maka konsentrasi amonia rumen akan rendah dan
pertumbuhan mikroba rumen lambat, akibatnya degradasi
karbohidrat akan terhambat.
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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 September
2016 sampai 02 Februari 2017. Lokasi penelitian yaitu
sebagai berikut :
 Pembuatan silase pakan lengkap dilakukan di Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya, Malang.
 Pengambilan cairan rumen dilakukan di Laboratorium
Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya, Malang.
 Penelitian kecernaan bahan kering, kecernaan bahan
organik secara in vitro dan konsentrasi amonia cairan
rumen dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya, Malang.
3.2 Materi Penelitian
3.2.1 Bahan
1.
Hijauan yang digunakan yakni jerami jagung (Zea
mays) yang diperoleh dari Desa Sumbersekar,
Kabupaten Malang, gamal (Gliricidia sepium) dan
lamtoro (Leucaena leucocephala) diperoleh dari
kebun di Laboratorium Sumber Sekar Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya, kaliandra
(Calliandra calothyrsus) diperoleh dari Kecamatan
Pujon, Kabupaten Malang dan Indigofera
zollingeriana di peroleh dari lingkungan Fakultas
Peternakan Brawijaya.
2.
Konsentrat yang digunakan yaitu konsentrat “SAE
Profeed” yang diproduksi di Koperasi SAE Pujon,
Kabupaten Malang, memiliki kandungan protein
sebesar 15,70% produksi bulan oktober 2016.
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3.

Cairan rumen sebagai media fermentasi diperoleh
dari 1 ekor sapi PFH betina berfistula di
Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya.
4.
Bahan kimia yang digunakan untuk analisis
kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan
bahan organik (KcBO) secara in vitro yaitu :
larutan McDougall, aquadest, cairan rumen,
larutan buffer, gas CO2, air es, dan larutan HClpepsin
5.
Bahan kimia yang digunakan untuk analisis
konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen yaitu :
Supernatan hasil inkubasi 48 jam secara in vitro,
vaselin, laruan H3BO3 4% berindikator metyl red
dan bromo kresol hijau, larutan Na2CO3 jenuh dan
larutan H2SO4 0,005 N.
3.2.2 Peralatan
1.
Seperangkat alat yang digunakan untuk membuat
silase pakan lengkap meliputi: kantong plastic
dengan ketebalan 0,05 mm berwarna hitam dan
bening ukuran 5 kg, timbangan ohause, gunting
tanaman, lakban, tali rafia dan alat vakum.
2.
Seperangkat alat yang digunakan untuk
pengambilan cairan rumen meliputi termos, kain
saring dan spuit.
3.
Seperangkat alat untuk analisis kecernaan bahan
kering (KcBK) dan analisis kecernaan bahan
organik (KcBO) meliputi: labu ukur 3500 ml,
penangas yang dilengkapi stirer, tabung fermentor,
inkubator, karet penutup, rak, centrifuge 2500 rpm,
kertas saring, oven 1050C, tanur 550-6000C dan
eksikator.
4.
Seperangkat alat yang digunakan untuk mengukur
konsentrasi amonia cairan rumen meliputi: cawan
conway, pipet ukur, beaker glass dan buret.
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5.
Grinder untuk menghaluskan sampel bahan pakan.
3.3 Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian laboratorium menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK). Perlakuan kelompok yang digunakan
terdiri dari 4 perlakuan dan ulangan sebanyak 3 kali. Adapun
perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
P1 = Silase (40% Konsentrat + Jerami jagung 39,5% +
daun Calliandra calothyrsus 20,5%)
P2 = Silase (40% Konsentrat + Jerami jagung 45% + daun
Leucaena leucocephala 15%).
P3 = Silase (40 % Konsentrat + Jerami jagung 42% + daun
Gliricidia sepium 18%)
P4 = Silase (40% Konsentrat + Jerami jagung 44,5%+daun
Indigofera zollingeriana 15,5%)
Pakan lengkap disusun iso protein dengan kandungan protein
kasar 13% dengan proporsi hijauan dan konsentrat 60% : 40%
(Berdasarkan Bahan Kering).
3.4 Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian sebagai berikut (bisa dilihat
pada Gambar 7.):
3.4.1 Persiapan Bahan Penyusun Pakan Lengkap
Persiapan bahan penyusun silase pakan
lengkap yaitu dimulai dengan mengambil sampel
masing-masing bahan yang akan digunakan
meliputi : jerami jagung (Zea mays), daun
Calliandra
calothyrsus,
daun
Leucaena
leucocephala, daun Gliricidia sepium dan daun
Indigofera zollingeriana dikeringkan dioven
600C selama 24 jam untuk mengetahui bahan
kering udara. Kemudian sampel-sampel tersebut
digiling di mesin grinding yang kemudian
digunakan untuk dilakukan analisis proksimat
dan hasil analisa proksimat tertera pada
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Lampiran 1. Setelah hasil analisis proksimat
diketahui dilakukan penyusunan formulasi pakan
menggunakan Microsoft Excel iso protein
dengan kandungan protein kasar 13%.
1.4.2

Pembuatan Pakan Lengkap
Pembuatan pakan lengkap dilakukan dengan
mencampurkan semua bahan seperti jerami
jagung (Zea mays), daun Calliandra calothyrsus,
daun Leucaena leucocephala, daun Gliricidia
sepium dan daun Indigofera zollingeriana dan
konsentrat sesuai dengan proporsi. Tahap proses
pembuatan pakan lengkap yaitu sebagai berikut :
1. Proses pembuatan pakan lengkap diawali
dengan analisis proksimat pada
bahan
pakan yang digunakan untuk mengetahui
nutrien pada jerami jagung (Zea mays), daun
kaliandra (Calliandra calothyrsus), daun
lamtoro (Leucaena leucocephala), daun
gamal (Gliricidia sepium) dan daun
indigofera (Indigofera zollingeriana).
2. Menyusun formula dengan menggunakan
isoprotein yaitu PK 13%. Pakan lengkap
dibuat sebanyak 500 gram berat BK yang
disusun dari jerami jagung, berbagai daun
leguminosa dan konsentrat sesuai perlakuan
(Lampiran 2.)
3. Bahan pakan yang memiliki ukuran yang
relatif besar (jerami jagung dan leguminosa)
dipotong hingga berukuran 2-3 cm.
4. Ditimbang semua bahan sebanyak hasil
perhitungan bobot segar sesuai formula.
5. Dicampurkan semua bahan pakan.
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3.4.3

Pembuatan Silase Pakan Lengkap
Pembuatan silase pakan lengkap dilakukan
dengan memasukkan pakan lengkap yang sudah
tercampur kedalam silo. Tahap proses pembuatan
silase pakan lengkap yaitu sebagai berikut :
1. Pakan lengkap yang telah tercampur merata
dimasukkan ke dalam kantong plastik 4
rangkap kemudian dipadatkan.
2. Dibuang udara yang ada diplastik dengan
alat vakum.
3. Diikat menggunakan rafia dengan erat dan
dilakban kemudian diberi label.
4. Disimpan diruang fermentasi selama 21
hari.
3.4.4 Persiapan Bahan-bahan untuk Pengujian
Silase yang sudah dipanen dan segera
dikeringkan di oven 600C selama 24 jam untuk
mengetahui bahan keringnya dan setelah itu di
uji kecernaan bahan kering, kecernaan bahan
organik secara in vitro dan konsentrasi amonia
cairan rumen.
3.4.5 Pengambilan Cairan Rumen
Pengambilan cairan rumen yaitu 4 jam
setelah ternak diberi pakan. Tahapan pertama
yang harus dilakukan dalam pengambilan cairan
rumen adalah termos diisi air panas suhu 39400C. Air dalam termos dibuang dan cairan
rumen dimasukkan ke dalam termos. Termos
berisi cairan rumen tersebut harus segera dibawa
ke Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya,
untuk dilakukan analisis kecernaan in vitro,
Supernatant hasil in vitro akan digunakan untuk
analisis konsentrasi amonia cairan rumen.
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Bahan Pakan

Jerami jagung
(Zea mays)

+

Berbagai daun leguminosa yaitu :

+

Konsentrat

1. Kaliandra (Calliandra calothyrsus)
2. Lamtoro (Leucaena leucocephala)
3. Gamal (Gliricidia sepium)
4. Indigofera (Indigofera zollingeriana)
Analisis Proksimat

Pakan Lengkap (40% Konsentrat dan 60% Hijauan, isoprotein 13%)
Silase
Perlakuan sebagai berikut :
P1= Silase (40% Konsentrat + Jerami jagung 39,5% + daun Calliandra calothyrsus 20,5%)
P2 = Silase (40% Konsentrat + Jerami jagung 45% + daun Leucaena leucocephala 15%).
P3 = Silase (40 % Konsentrat + Jerami jagung 42% + daun Gliricidia sepium 18%)
P4 = Silase (40% Konsentrat + Jerami jagung 44,5% + daun Indigofera zollingeriana 15,5%)

In vitro
Dialiri gas CO2

Fase Fermentatif

Cairan Rumen

Supernatan

Fase Enzimatis

Inkubasi 48 jam

Residu

Suhu 390C

Inkubator suhu 390C, 48 jam

Residu
HCl-pepsin

Buffer

KcBK dan KcBO
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Konsentrasi NH3

Gambar 7. Bagan Prosedur Penelitian
3.5 Variabel Penelitian
Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi :
1. Kecernaan bahan kering (KcBK) secara in vitro (Tilley
and Terry, 1963).
2. Kecernaan bahan organik (KcBO) secara in vitro (Tilley
and Terry, 1963).
3. Konsentrasi amonia (NH3) cairan rumen (Conway,
1958).
3.6 Analisa Data Penelitian
3.6.1 Kecernaan Bahan Kering secara In Vitro (Tilley
and Terry, 1963)
Kecernaan Bahan Kering (KcBK)
%𝐊𝐜𝐁𝐊 =
𝑩𝑲 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 (𝒈)−(𝑩𝑲 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖 (𝒈)−𝑩𝑲 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐 (𝒈)
𝑩𝑲 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 (𝒈)

𝒙 𝟏𝟎𝟎%

Keterangan:
KcBK
= Kecernaan Bahan Kering (%)
BK
= Bahan Kering (%)
BK sampel = Berat sampel x %BK (g)
BK residu = (berat cawan, kertas dan residu (g)
(berat cawan dan kertas saring (g))
BK blanko = (berat cawan, kertas dan residu (g) –
(berat cawan dan kertas saring (g))
3.6.2 Kecernaan Bahan Organik secara In Vitro
(Tilley and Terry, 1963)
Kecernaan Bahan Organik (KcBO)
%𝐊𝐜𝐁𝐎 =

𝑩𝑶 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 (𝒈)−(𝑩𝑶 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒖 (𝒈)−𝑩𝑶 𝑩𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐 (𝒈)
𝑩𝑶 𝑺𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍 (𝒈)

Keterangan:
37

𝒙 𝟏𝟎𝟎%

KcBO
= Kecernaan Bahan Organik (%)
BO
= Bahan Organik (%)
BO sampel = BK sampel x %BO (g)
= BK residu (g) – (berat cawan dan
abu (g))
BO blanko = BK residu (g) – (berat cawan dan
abu
(g))
BO residu

3.6.3 Pengukuran Konsentrasi Amonia (NH3) Cairan
Rumen
Pengukuran NH3 dilakukan dengan teknik
mikrodifusi Conway (Lampiran 4). Dilakukan
perhitungan dengan rumus konsentrasi amonia.
Rumus pengukuran konsentrasi amonia dengan metode
Conway (1958).
NH3(mM)

=

ml titrasi H2SO4 x N H2SO4 x 1000
x 100%
Berat sampel (g) x %BK sampel

Keterangan :
NH3 = Konsentrasi amonia (mM)
N H2SO4 = Normalitas larutan H2SO4
Data penelitian ini dianalisa menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Model
matematis yang digunakan sesuai dengan petunjuk Steel and
Torrie (1995) yaitu :
Yij = µ + ßi +j + ij
Keterangan :
Yij
: Hasil pengamatan perlakuan ke-i, kelompok ke-j.
µ
: Nilai rataan umum perlakuan.
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ßi
j
ij

: Pengaruh perlakuan ke-i.
: Pengaruh kelompok ke-j.
: Galat percobaan pada perlakuan ke-j dan kelompok
ke-j.
i
: Perlakuan.
j
: Kelompok.
Apabila hasil yang didapatkan berbeda nyata maka
dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan.
3.7 Batasan Istilah
Silase

:

Silase pakan lengkap :

Ensilase

:

Leguminosa

:

Hijauan yang difermentasi
dalam kondisi segar dan
disimpan didalam silo secara
anaerob selama 21 hari
dengan hasil akhir yaitu
terbentuknya asam laktat
yang ditandai dengan pH  4
(asam), aroma harum, tekstur
lunak dan tidak berjamur.
Silase yang dibuat dari
hijauan yang terdiri dari
limbah pertanian berupa
jerami
jagung
dicampur
dengan
konsentrat
dan
leguminosa.
Proses yang terjadi selama
pembuatan
silase
yang
berlangsung 21 hari.
Tanaman parennial yang
memiliki daun menyirip,
batang keras, memiliki bentuk
bunga kupu-kupu dan kaya
.akan protein, kalsium (Ca)
dan fosfor (P).
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Konsentrat

:

Pakan yang terdiri dari
beberapa komposisi bahan
pakan berasal dari biji-bijian
atau hasil samping dari
peolahan suatu produk seperti
bungkil kopra, bungkil biji
kapuk dan lainnya sebagai
pelengkap
nutrisi ternak
sebagai sumber protein dan
sumber energi serta memiliki
kandungan serat yang rendah.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.1 Kandungan Nutrien Bahan Penyusun Silase Pakan
Lengkap
Kandungan nutrien bahan pakan adalah komponen
nutrien bahan pakan sebagai penentu kualitas untuk
memenuhi kebutuhan ternak. Adapun kandungan nutrien
bahan penyusun silase pakan lengkap penelitian ini berupa
jerami jagung (Zea mays), Calliandra calothyrsus, Leucaena
leucocephala, Gliricidia sepium, Indigofera zollingeriana,
dan konsentrat yang dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya,
Malang tertera pada Tabel 6. sebagai berikut :
Tabel 6. Kandungan nutrien bahan penyusun silase pakan
lengkap berbasis jerami jagung.
No.

Bahan

1
2
3
4
5
6

Calliandra calothyrsus
Leucaena leucocephala
Gliricidia sepium
Indigofera zollingeriana
Jerami jagung
Konsentrat

BK
(%)
36,59
27,51
24,96
23,96
35,59
88,96

Abu
(%)*
6,87
9,67
10,41
12,19
10,22
11,02

PK
(%)*
20,78
26,34
22,59
25,16
6,36
15,70

SK
(%)*
15,86
17,74
16,07
18,58
35,00
19,67

LK
(%)*
3,56
3,78
4,94
5,77
3,13
2,72

Keterangan: 1) *berdasarkan 100 % BK
2) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya (2016)
Berdasarkan Tabel. 6 dapat dilihat bahwa kandungan BK
jerami jagung yaitu 35,59% lebih tinggi dibandingkan dengan
hasil penelitian Lima (2012) yaitu 32,80%. Perbedaan
kandungan BK ini diduga karena perbedaan varietas jagung
dan lama pengeringan. Kandungan BK leguminosa bahan
perlakuan yaitu Calliandra calothyrsus, Leucaena
leucocephala, Gliricidia sepium dan Indigofera zollingeriana
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yaitu 36,59%, 27,51%, 24,96% dan 23,96%. Kandungan BK
leguminosa tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan
penelitian yang dilakukan Susanti dan Marhaeniyanto (2014)
yang menyatakan bahwa kandungan BK kaliandra, lamtoro
dan gamal yaitu 35,67%, 24,17% dan 21,09%. Kandungan
BK Indigofera zollingeriana tidak jauh beda dengan hasil
penelitian Purbajanti, dkk., (2011) yaitu 23,30%. Perbedaan
kandungan BK pada leguminosa tersebut diduga karena
perbedaan umur pemotongan.
Jerami jagung merupakan bahan utama yang digunakan
dalam penelitian ini. Jerami jagung dipilih sebagai langkah
memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan melimpah.
Berdasarkan hasil analisis bahan awal silase pakan lengkap
diperoleh kandungan PK leguminosa perlakuan antara 20,7726,33% sehingga bahan tersebut bisa digunakan untuk
melengkapi rendahnya PK jerami jagung yang hanya 6,36%
dan meningkatkan kualitas silase pakan lengkap. Kandungan
PK jerami jagung yang digunakan dalam penelitian ini
memiliki nilai lebih rendah bila dibandingkan dengan hasil
analisis yang dilakukan Sudirman dan Imran (2007) bahwa
nilai PK jerami jagung sebesar 11,33%. Rendahnya nilai PK
jerami jagung dipenuhi dengan menambahkan konsentrat pada
pembuatan silase pakan lengkap. Konsentrat yang digunakan
dalam penelitian ini memiliki kandungan PK 15,70% dari
%BK yang diperoleh dari Koperasi SAE Pujon, Kabupaten
Malang. Penambahan konsentrat digunakan sebagai
pelengkap nutrisi silase pakan lengkap dan sebagai sumber
energi mikroba pada saat proses ensilase. Konsentrat tersusun
dari fraksi bahan kering dan bahan organik, bahan organik
tersusun atas nutrien utama yang sangat diperlukan oleh
ternak dalam proses metabolisme untuk pertumbuhan dan
perkembangannya (McDonald, et al., 2002).
Bahan tambahan yang digunakan dalam penelitian ini
berupa daun leguminosa sebagai berikut kaliandra (Calliandra
calothyrsus), lamtoro (Leucaena leucocephala), gamal
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(Gliricidia sepium) dan indigofera (Indigofera zollingeriana).
Daun leguminosa tersebut sebagai bahan pelengkap nutrisi
yang rendah pada jerami jagung khususnya protein kasar yang
tinggi sehingga potensial untuk ditambahkan dalam silase
pakan lengkap. Silase pakan lengkap dibuat dengan PK yang
disusun secara isoprotein dengan nilai 13%. Penambahan
daun Leucaena leucocephala pada silase pakan lengkap
paling sedikit yaitu 15%, hal tersebut karena kandungan PK
pada daun Leucaena leucocephala paling tinggi dibandingkan
dengan daun leguminosa lain yaitu 26,33%. Berbeda dengan
hasil penelitian Susanti dan Marhaeniyanto (2014) bahwa PK
daun lamtoro yaitu 27,85%. Penambahan daun Calliandra
calothyrsus pada silase pakan lengkap paling banyak yaitu
20,5%, hal ini dikarenakan kandungan PK daun Calliandra
calothyrsus rendah diantara daun leguminosa lainnya yaitu
20,77%, hasil tersebut berbeda dengan pendapat Abqoriyah,
dkk., (2015) menyebutkan bahwa PK daun kaliandra yaitu
21,09%.
1.2

Kandungan Nutrien Perlakuan Silase Pakan
Lengkap
Silase pakan lengkap penelitian ini dibuat dengan
proporsi hijauan dan konsentrat 60% dan 40% dari % BK.
Hijauan yang digunakan terdiri dari bahan utama jerami
jagung dan bahan tambahan leguminosa seperti daun
kaliandra (Calliandra calothyrsus), daun lamtoro (Leucaena
leucocephala), daun gamal (Gliricidia sepium) dan daun
indigofera (Indigofera zollingeriana). Menurut Siregar (1994)
proporsi hijauan dan konsentrat umumnya sekitar 60 : 40 %
BK. Penambahan leguminosa ditujukan untuk meningkatkan
protein kasar pada pakan, dengan tingginya protein kasar pada
leguminosa bisa mengurangi proporsi konsentrat sehingga
lebih efisien dalam pembuatan pakan. Hasil analisis proksimat
silase pakan lengkap berbasis jerami jagung tertera pada Tabel
7.
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Tabel 7. Kandungan nutrien silase pakan lengkap berbasis
jerami jagung.
BK
Abu
PK
SK
LK
Perlakuan
%
%*
%*
%*
%*
P1
42,70 10,61 13,44 24,88
1,89
P2
42,69 11,41 13,67 25,19
2,85
P3
38,75 10,93 13,45 26,72
2,20
P4
40,49 11,69 12,42 26,80
2,35
Keterangan: 1) *berdasarkan % BK
2) Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya, Malang (2016)
Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa kandungan BK
masing-masing pakan perlakuan yaitu antara 38,75-42,70%.
Kandungan BK paling tinggi pada pakan perlakuan P1 dan P2
yaitu 42,70% dan 42,69%, hal tersebut dikarenakan
kandungan BK bahan awal leguminsa pada pakan perlakuan
tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan leguminosa lain
yaitu diantara 36,59% dan 27,51%. Sedangkan kandungan BK
pada silase pakan perlakuan P3 dan P4 rendah yaitu 38,75%
dan 40,49%, hal tersebut disebabkan pakan perlakuan tersebut
memiliki BK bahan awal leguminosa yaitu 24,96% dan
23,96%. Kandungan BK awal sangat mempengaruhi BK
silase. Kandungan BK bahan awal <35% akan mengakibatkan
silase terlalu asam dan berair (Ohmomo et al., 2002).
Formulasi silase pakan lengkap berbasis jerami jagung
dengan penambahan berbagai daun leguminosa disusun
dengan iso protein sebesar 13% dengan berat bahan kering
sebesar 500 g. P1 memiliki BK tertinggi setelah mengalami
ensilase dengan berat silase P1 sebesar 1065,90 g
menghasilkan BK 42,70% maka diperoleh berat BK silase
sebesar 455,18 g, sehingga persentase penurunan berat BK
pada P1 sebesar 4,47%. Pada P2, P3 dan P4 yang memiliki
BK sebesar 42,69%, 38,75% dan 40,49% dengan berat silase
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sebesar 1064,80 g, 1066,70 g dan 1238,70 g, maka dihasilkan
berat BK sebesar 454,58 g, 413,37 g dan 501,53 g, sehingga
presentase penurunan berat BK dari awal sebelum dan setelah
mengalami ensilase secara berturut-turut sebesar 1,58%,
3,79% dan 2,13%. Besarnya kandungan BK silase
dipengaruhi oleh besarnya kandungan BK sebelum ensilasi
dan besarnya kehilangan bahan kering (Despal, dkk., 2011).
Kehilangan BK dapat terjadi pada saat panen, pemasukan
bahan ke dalam silo, fermentasi di dalam silo juga pada saat
pembongkaran silo (Nussio, 2005). Kadar air bahan yang
tinggi mendorong pertumbuhan jamur dan menghasilkan asam
butirat di dalam proses ensilase, sedangkan kadar air yang
rendah menyebabkan suhu di dalam silo lebih tinggi sehingga
mempunyai resiko yang tinggi terhadap terjadinya kebakaran
(Anonimouse, 1991). Surono, Soejono dan Budhi (2003)
menjelaskan bahwa selama proses ensilase akan terjadi
kehilangan bahan kering yang dipengaruhi oleh respirasi dan
fermentasi. Respirasi menyebabkan kandungan zat makanan
banyak yang terurai sehingga menurunkan kandungan bahan
kering dan bahan organik silase, sedangkan fermentasi akan
menghasilkan asam laktat dan air. Ridwan, Ratnakomala,
Kartina dan Widyastuti (2005) menambahkan bahwa
persentase kehilangan dapat diasumsikan sebagai kehilangan
berat bahan kering, sehingga secara berat basah atau segar
tidak terjadi pengurangan berat, akan tetapi dalam perhitungan
bahan kering telah terjadi kehilangan bahan kering.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa
kandungan abu silase pakan lengkap yaitu antara 10,6111,69%. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Lendrawati,
dkk., (2008) bahwa kandungan abu pada silase pakan lengkap
berbasis hasil samping jagung yaitu 7,79%. Manfaat abu
selain untuk mengetahui nilai BETN (Bahan Ekstrak Tanpa
Nitrogen), abu juga sebagai titik olah untuk analisa mineral
(kalsium, fosfor, magnesium, dan lain-lain) (Tillman dkk.,
1998).
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Kandungan PK pada pakan perlakuan lebih tinggi,
namun tidak jauh dengan PK yang diharapkan yaitu 13%.
Peningkatan kandungan PK selama proses ensilasi tersebut
diduga karena bakteri asam laktat bekerja optimal. Bakteri
asam laktat adalah mikroba yang berperan dalam
meningkatnya kandungan protein kasar silase. Hal ini sesuai
dengan pendapat Nurul, (2012) yang menyatakan bahwa yang
penting dari bakteri asam laktat adalah kemampuannya untuk
memfermentasi gula menjadi asam laktat (Lactobacillus
lactis, Pediococcus atau Streptococcus, dan Acetobacter aceti)
dimana bakteri tersebut merupakan penyumbang protein asal
mikrobia.
Pakan perlakuan P2 memiliki kandungan PK tertinggi
dibandingkan dengan pakan perlakuan lainnya yaitu 13,67%.
Kandungan PK pada silase pakan lengkap perlakuan P4
memiliki PK terendah dibawah 13% yaitu 12,42 %. Perbedaan
kandungan PK tersebut dikarenakan perbedaan perlakuan
penambahan leguminosa yang memiliki kandungan protein
bahan masing-masing yang berbeda dan mengandung anti
nutrisi seperti tanin yang berbeda. Leguminosa kaliandra
(Calliandra calothyrsus) memiliki kandungan tanin tertinggi
jika dibandingkan dengan leguminosa perlakuan lain yaitu
11% (Mannetje dan Jones, 2000), lamtoro (Leucaena
leucocephala) mengandung tanin 8,9% dan gamal (Gliricidia
sepium) mengandung tanin 8,3 % (Foroughbakhch, et al.
(2012), serta indigofera (Indigofera zollingeriana)
mengandung tanin paling rendah yaitu 0,06-0,22%
(Herdiawan dkk., 2014).
Berat PK secara kuantitatif silase pakan lengkap
sebelum dan setelah ensilase mengalami penurunan. PK awal
silase pakan lengkap sebesar 13% dengan berat BK sebesar
500 g memiliki berat PK sebesar 65 g, sedangkan PK yang
dihasilkan P1, P2, P3 dan P4 setelah mengalami ensilase
berturut-turut sebesar 13,44%, 13,67%, 13,45% dan 12,42%
dengan berat BK sebesar 455,18 g, 454,58 g, 413,37 g dan
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501,53 g , maka dihasilkan berat PK 61,19 g, 62,16 g, 55,59 g
dan 62,31 g. Jika dibandingkan dengan berat PK awal dan
setelah ensilase maka diperoleh presentase penurunan secara
berturut-turut sebesar 5,87%, 4,37%, 14,48% dan 4,13%.
Asminaya (2012) menjelaskan bahwa penurunan jumlah
kandungan protein kasar disebabkan karena selama ensilase
terjadi proses proteolisis, proses ini mengubah protein
menjadi komponen Non Protein Nitrogen (NPN), asam-asam
amino bebas, peptida dan amida. Hal ini didukung oleh
Ohshima dan McDonald (1978) dalam Santoso dkk., (2009)
selama ensilase terjadi pemecahan protein menjadi peptida
dan asam amino bebas yang dilakukan enzim tanaman.
Sementara itu perombakan asam amino menjadi amonia dan
senyawa NPN lainnya dilakukan oleh Clostridia proteolitik.
Kandungan SK (Tabel 7) berada pada kisaran 24,8826,80%. Kandungan SK terendah pada silase pakan lengkap
perlakuan P1 yaitu 24,88% dan tertinggi pada silase pakan
perlakuan P4 yaitu 26,80%. Hal tersebut karena kandungan
SK bahan tambahan leguminosa pada P1 terendah
dibandingkan dengan yang lainnya, begitu pula pada P4
memiliki kandungan SK paling tinggi dibandingkan dengan
yang lainnya. Anggorodi (1994) yang mengatakan bahwa
semakin banyak SK yang terdapat dalam suatu bahan
makanan maka semakin tebal dinding sel akibatnya semakin
rendah daya cerna dari bahan makanan. Menambahkan Van
Soest (1994) bahwa kandungan serat yang tinggi akan
mengurangi nilai kecernaan dan kecernaan ini berhubungan
sejajar dengan produksi VFA sebagai sumber energinya.
Serat kasar silase pakan lengkap sebelum mengalami
ensilase dihitung berdasarkan berat bahan kering 500 g
didapatkan hasil P1, P2, P3 dan P4 secara berturut-turut
sebesar 28,87%, 27,48%, 26,78% dan 27,47% sehingga
terjadi penurunan setelah mengalami ensilase selama 21 hari.
Jika dibandingkan dengan berat SK secara kuantitatif yang
dihitung berdasarkan berat BK maka setiap perlakuan
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mengalami penurunan SK secara berturut-turut sebesar
21,53%, 16,68%, 17,52% dan 4,04%. Naif, Oktovianus dan
Dethan (2015) menjelaskan bahwa penurunan kandungan
serat kasar pada silase disebabkan karena terjadinya proses
penguraian serat selama proses ensilase oleh mikroba
pengurai sehingga struktur serat kasar menjadi lebih
sederhana. Sandi dkk., (2012) menambahkan bahwa turunnya
kadar serat kasar dalam silase dikarenakan adanya degradasi
lignin oleh mikroba selulolitik. Dijelasakan oleh Anggorodi
(1984) dalam Yunus (2009) menyatakan bahwa dengan
terombaknya selulosa yang merupakan salah satu komponen
serat kasar maka kandungan serat kasar seperti selulosa, lignin
dan hemiselulosa menjadi rendah. Serat kasar di dalam silase
merupakan sumber gula cadangan yang akan digunakan bila
sumber karbohidrat yang mudah digunakan telah habis.
Hasil analisis diperoleh kandungan LK pada silase
pakan lengkap perlakuan P1, P2, P3 dan P4 berturut-turut
yaitu 1,89%, 2,85%, 2,20% dan 2,35%. Kandungan LK pada
silase pakan lengkap perlakuan rendah. Hal ini disebabkan
komposisi bahan pakan semua perlakuan tidak mengandung
lemak yang tinggi. Kandungan LK tersebut berbeda dengan
hasil penelitian Lendrawati, dkk., (2008) bahwa kandungan
LK pada silase pakan lengkap berbasis hasil samping jagung
yaitu 6,38%. Lemak sangat penting dalam makanan, dimana
lemak dibutuhkan sebagai sumber asam-asam lemak essensial
dan sebagai sumber energi. Kadar energinya yang tinggi dapat
menambahkan energi makanan tanpa menambah volume
terlalu banyak (Tillman, et al., 1998).
4.3

Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan
Bahan Organik (KcBO) secara In Vitro
Analisa kecernaan pada penelitian ini yaitu analisa
kecernaan bahan kering (KcBK) dan analisa kecernaan bahan
organik (KcBO) secara in vitro yang dilakukan pada silase
pakan lengkap sesuai dengan perlakuan. Kecernaan bahan
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kering dan bahan organik diuji secara in vitro menggunakan
metode Tilley and Terry (1963). Teknik in vitro dimaksudkan
untuk menilai daya cerna suatu bahan makanan dengan
menirukan proses pencernaan diluar tubuh ternak. Nilai
kecernaan adalah tanda awal ketersediaan nutrien dalam
bahan pakan ternak tertentu. Hasil analisis KcBK dan KcBO
silase pakan lengkap berbasis jerami jagung dengan
penambahan leguminosa yang berbeda ditampilkan pada
Tabel 8.
Tabel 8. Nilai KcBK dan KcBO secara in vitro silase pakan
lengkap berbasis jerami jagung
Perlakuan
P1
P2
P3
P4
Keterangan :

KcBK(%)

KcBO (%)

52,52 ± 2,13a
53,03 ± 2,10a
57,51 ± 2,94ab
58,80 ± 0,79ab
b
62,30 ± 4,06
64,18 ± 4,85b
62,53 ± 2,03b
63,33 ± 1,55b
a-b
* Superskrip yang berbeda pada nilai
KcBK dan KcBO yang sama menunjukkan
perbedaan yang sangat nyata (P<0,01)

Hasil analisis pada Lampiran 7 yang disajikan pada
Tabel 8 menunjukkan bahwa penambahan berbagai
leguminosa pada silase pakan lengkap berbasis jerami jagung
memberikan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) terhadap
nilai KcBK. Hal tersebut menandakan bahwa perlakuan
penambahan leguminosa pada silase pakan lengkap saling
mempengaruhi satu sama lain terhadap kandungan KcBK.
Perbedaan nilai kecernaan disebabkan oleh perbedaan
kandungan nutrisi pada leguminosa yang ditambahkan pada
silase pakan lengkap serta perbedaan komposisi bahan pakan
yang diberikan. Menurut Anggorodi (1994) dijelaskan bahwa
faktor yang mempengaruhi nilai KcBK ransum adalah tingkat
proporsi bahan pakan dalam ransum.
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Nilai KcBK silase pakan lengkap berbasis jerami
jagung berkisar antara 52,52-62,53%. Hasil penelitian tersebut
hampir sama dengan penelitian Erpomen, et al., (2011) yang
menggunakan silase pakan lengkap jerami jagung muda, yaitu
sebesar 53,32%-59,29%, lebih rendah bila dibandingkan
dengan penelitian yang dilakukan Mayasari, et al., (2015)
yaitu sebesar 62,43%-69,00% dengan menggunakan jerami
jagung yang ditambahkan nitrogen dan sulfur. Hasil penelitian
tersebut menunjukkan bahwa silase pakan lengkap tersebut
mempunyai KcBK yang tinggi karena memiliki nilai
kecernaan diatas 60%. Schneider dan Flatt (1975)
menyebutkan bahwa kisaran normal kecernaan bahan kering
suatu bahan pakan adalah 50,7-59,7%. Hal tersebut
menandakan bahwa KcBK pada perlakuan P1 dan P2 berada
dalam kisaran normal yaitu 52,52% dan 57,51%, karena
berada di kisaran 50,7-59,7%, sedangkan KcBK silase pakan
lengkap pada perlakuan P3 dan P4 termasuk dalam kisaran
yang tinggi yaitu 62,30% dan 62,53%. Berdasarkan hasil
penelitian Amanda, dkk., (2016) diperoleh nilai KcBK pada
kambing Boerawa F1 dan F2 yang diberikan silase pakan
lengkap berbasis kulit edamame dengan penambahan tumpi
jagung dan konsentat yaitu 68,57% dan 69,52%. Kecernaan
yang tinggi menunjukkan besarnya nutrien yang dicerna,
sedangkan kecernaan yang rendah menunjukkan bahan pakan
tersebut belum bisa memberikan nutrien bagi ternak baik
untuk hidup pokok ataupun untuk produksi (Hartono, dkk.,
2015).
Berdasarkan hasil analisis sidik ragam menunjukkan
bahwa penambahan leguminosa yang berbeda pada silase
pakan lengkap memberikan perbedaan yang sangat nyata
terhadap KcBO (P<0,01) yaitu nilai KcBO silase pakan
lengkap berbasis jerami jagung berkisar antara 53,03-64,18%.
Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan hasil
penelitian Hidayah (2012) yaitu KcBO sebesar 63,30-69,80%
yang menggunakan bahan untuk silase jerami jagung dan
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konsentrat, serta hasil penelitian Amanda, dkk., (2016)
diperoleh nilai KcBO pada kambing Boerawa F1 dan F2 yang
diberikan silase pakan lengkap berbasis kulit edamame
dengan penambahan tumpi jagung dan konsentrat yaitu
70,21% dan 70,62%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa
KcBO lebih tinggi dibandingkan dengan bahan kering.
Menurut Fathul dan Wajizah (2010) nilai KcBO lebih tinggi
dibanding dengan nilai KcBK, hal ini disebabkan karena pada
BK masih terdapat kandungan abu, sedangkan pada BO tidak
mengandung abu, sehingga bahan tanpa kandungan abu relatif
lebih mudah dicerna. Kandungan abu memperlambat atau
menghambat tercernanya bahan kering ransum. Peningkatan
KcBO dikarenakan KcBK juga meningkat. Peningkatan
kandungan PK akan menyebabkan meningkatnya aktivitas
mikroba rumen digesti terhadap BO. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Tillman dkk. (1998) bahwa kecernaan bahan
organik mencerminkan banyaknya zat yang tercerna terutama
senyawa nitrogen, karbohidrat, lemak dan vitamin.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai KcBO
tertinggi pada perlakuan silase pakan lengkap P3 yaitu
64,18%, perlakuan P3 ini merupakan silase pakan lengkap
berbasis jerami jagung yang ditambahkan dengan leguminosa
gamal (Gliricidia sepium). Nilai kecernaan KcBO terendah
pada perlakuan silase pakan lengkap P1 yaitu 53,03%. Tinggi
rendahnya nilai kecernaan pada perlakuan ini diduga karena
perbedaan suplai nutrien pakan berupa karbohidrat yang
mudah dicerna. Hal ini sesuai dengan pendapat Yusmadi
(2008) bahwa kecernaan yang tinggi mencerminkan besarnya
sumbangan nutrien pada ternak, pakan yang mempunyai
kecernaan rendah menunjukkan bahwa pakan tersebut kurang
mampu menyumbangkan nutrien baik untuk hidup pokok
maupun untuk tujuan produksi ternak. Sutardi (1981)
menyebutkan bahwa peningkatan energi yang berasal dari
karbohidrat mudah tercerna akan meningkatkan sintesis
mikroba rumen sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan
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KcBO. Muhtarudin (2007) menambahkan bahwa peningkatan
KcBO pada proses ensilase terjadi akibat aktivitas bakteri
asam laktat, sehingga menyebabkan renggangnya ikatan
lignoselulosa dan lignoprotein pada bahan pakan. Besarnya
nilai KcBO dipengaruhi oleh kandungan serat bahan pakan
dan aktivitas bakteri selulolitik akibat perubahan pH (Fabio et
al., 2007). Tingginya kecernaan KcBO pada silase pakan
lengkap tersebut disebabkan rendahnya kandungan serat
kasar, lignin dan tanin. Leguminosa kaliandra (Calliandra
calothyrsus) yang memiliki kandungan tanin yaitu 11%
(Mannetje dan Jones, 2000), lamtoro (Leucaena
leucocephala) mengandung tannin 8,9% dan gamal
(Gliricidia sepium)
mengandung tanin 8,3 %
(Foroughbakhch, et al., 2012), serta indigofera (Indigofera
zollingeriana) mengandung tanin paling rendah yaitu 0,060,22% (Herdiawan, dkk., 2014). Kandungan lignin dari
kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan gamal (Gliricidia
sepium) yaitu 14,53% dan 10,77% (Delve and Probert , 2004),
lamtoro (Leucaena leucocephala) mengandung lignin 9,45%
(Jamal dan Gono, 1997) dan indigofera (Indigofera
zollingeriana) mengandung lignin yaitu 3,81-5,10%
(Herdiawan dkk., 2014).
4.4 Konsentrasi NH3 (Amonia) Cairan Rumen
Amonia (NH3) merupakan produk utama hasil fermentasi
protein pakan di dalam rumen oleh mikroba rumen, yaitu
semakin tinggi konsentrasi NH3 semakin tinggi protein pakan
mengalami fermentasi di dalam rumen. Amonia tersebut
merupakan sumber nitrogen yang utama dan sangat penting
untuk sintesis protein mikroba rumen. Konsentrasi amonia di
dalam rumen merupakan keseimbangan antara jumlah yang
diproduksi dengan yang digunakan oleh mikroba dan yang
diserap oleh rumen (Riswandi, dkk., 2015). Hasil analisis
konsentrasi NH3 pada semua perlakuan silase pakan lengkap
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berbasis jerami jagung dengan penambahan berbagai daun
leguminosa tertera pada Tabel 9.

Tabel 9. Konsentrasi NH3 silase pakan lengkap berbasis
jerami
jagung
NH3
(mM)

Perlakuan
P1
P2
P3
P4
Keterangan :

6,39 ± 0,81a
8,10 ± 0,97b
6,62 ± 0,86a
8,07 ± 0,59b
*a-b Superskrip yang berbeda pada
konsentrasi NH3 yang sama menunjukkan
perbedaan yang nyata (P<0,05)

Tabel 9 menunjukkan bahwa silase pakan lengkap
berbasis jerami jagung dengan penambahan berbagai daun
leguminosa memberikan perbedaan yang nyata (P<0,05)
terhadap konsentrasi NH3. Perbedaan nilai konsentrasi NH3
diduga karena adanya perbedaan kandungan tanin pada
leguminosa yang ditambahkan pada silase pakan lengkap.
Semakin tinggi kandungan tanin, maka akan semakin rendah
konsentrasi NH3. Silase perlakuan P1 memiliki nilai NH3
terendah dibandingkan dengan perlakuan lain, karena P1
merupakan silase pakan lengkap yang ditambahkan dengan
leguminosa kaliandra (Calliandra calothyrsus) yang memiliki
kandungan tanin tertinggi jika dibandingkan dengan
leguminosa perlakuan lain. Kandungan tanin kaliandra
(Calliandra calothyrsus) paling tinggi diantara leguminosa
perlakuan lainnya yaitu 11% (Mannetje dan Jones, 2000),
lamtoro (Leucaena leucocephala) mengandung tannin 8,9%
dan gamal (Gliricidia sepium) mengandung tanin 8,3 %
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(Foroughbakhch, et al. (2012), serta indigofera (Indigofera
zollingeriana) mengandung tanin paling rendah yaitu 0,060,22% (Herdiawan dkk., 2014). Proses fermentasi tidak
seluruhnya mampu mendegradasi tanin sehingga terjadi
pengikatan protein oleh tanin yang mengakibatkan
perombakan protein menjadi peptida sebagai sumber amonia
di dalam rumen tidak terjadi (Hartono dkk., 2015). Jayanegara
dan Sofyan (2008) menyatakan bahwa keberadaan tanin
berdampak positif jika ditambahkan pada pakan yang tinggi
akan protein baik kuantitas maupun kualitas. Hal ini
disebabkan protein yang berkualitas tinggi dapat terlindungi
oleh tanin dari degradasi mikroba rumen sehingga lebih
tersedia pada saluran pencernaan pasca rumen (by-pass).
Tanin akan membentuk senyawa kompleks tanin-protein dan
tanin-karbohidrat yang tidak dapat didegradasi oleh mikroba
rumen, sehingga lebih banyak yang lewat rumen. Ikatan tanin
ini dapat pecah dalam abomasum dengan kondisi pH rendah
dan diserap di pasca rumen, sehingga protein dan karbohidrat
dapat langsung dimanfaatkan oleh ternak. Suryadi (2008)
menyatakan bahwa apabila dalam keadaan by-pass protein
pada ternak ruminansia akan mampu memacu pertumbuhan
dan produktivitas ternak ruminansia.
Konsentrasi NH3 hasil penelitian yaitu 6,39-8,07 mM.
Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi NH3 berada pada
kisaran normal. Besarnya NH3 rumen yang dihasilkan silase
tanaman jagung penelitian berada pada kisaran ammonia
optimum dalam rumen menurut McDonald, et al., (2002)
yaitu 6-21 mM. Amonia (NH3) merupakan hasil fermentasi
protein di dalam rumen yang akan digunakan mikroba rumen
sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein mikroba
(McDonald, et al., 2002).
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh perlakuan silase
pakan lengkap P1 dan P3 memiliki konsentrasi NH3 yaitu 6,39
mM dan 6,62 mM yang lebih rendah dibandingkan dengan
perlakuan silase pakan lengkap P2 dan P4 yaitu 8,10 mM dan
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8,07 mM. Tinggi rendahnya nilai konsentrasi NH3 diduga
disebabkan perbedaan nilai protein kasar pada silase pakan
lengkap. Kandungan protein kasar silase pakan lengkap untuk
P1, P2, P3 dan P4 yaitu 13,44%, 13,67%, 13,45% dan 12,42
%. Hal ini sesuai dengan pendapat Despal, et al., (2011)
bahwa tinggi atau rendahnya konsentrasi NH3 cairan rumen
disebabkan oleh besarnya kandungan protein pakan.
Menambahkan Ranjhan (1980), faktor yang mempengaruhi
konsentrasi amonia adalah kadar protein pakan, kelarutan
protein, sumber dan proporsi karbohidrat terlarut. McDonald,
et al., (2002) menyatakan bahwa apabila pakan rendah
kandungan protein maka konsentrasi amonia rumen akan
rendah dan pertumbuhan mikroba rumen lambat, akibatnya
degradasi karbohidrat akan terhambat.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
1.
Perlakuan silase pakan lengkap berbasis jerami jagung
dengan penambahan berbagai daun leguminosa
berbeda memberikan perbedaan terhadap kecernaan
bahan kering (KcBK), kecernaan bahan organik
(KcBO) dan nilai konsentrasi NH3.
2.
Formula terbaik pada silase pakan lengkap ini adalah
perlakuan P4 yaitu dengan penambahan daun
Indigofera zollingeriana dengan nilai kecernaan
bahan kering tertinggi yaitu 62,53 ± 2,03 % , nilai
kecernaan bahan organik yang tinggi yaitu 63,33 ±
1,55 % dan konsentrasi NH3 cairan rumen yang
optimal 8,07 ± 0,59 mM.
5.2 Saran
1.
Perlu dilakukan penelitian secara in vivo terhadap
silase pakan lengkap berbasis jerami jagung dengan
penambahan daun Indigofera zollingeriana untuk
mengetahui kualitas dan palatabilitas pakan secara
langsung pada ternak.
2.
Perlu
disosialisasikan
ke
peternak
untuk
meminimumkan pengeluaran untuk pakan dan
efisiensi tenaga kerja.
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