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Abstrak 

 
Hijauan merupakan bahan pakan yang dibutuhkan ternak ruminansia, namun ketersediaanya 

sangat tergantung  pada  musim.  Pada musim kemarau sering kali terjadi defisiensi mineral 

yang disebabkan  menurunnya  kualitas    padang penggembalaan alam. Tujuan dari 

penelitian ini adalah  untuk  mengkaji, menganalisis kualitas hijauan silase rumput gajah 

yaitu  kualitas fisik,  pH dan nutrisi dari silase rumput gajah. Penelitian   menggunakan 

rancangan acak lengkap 4 perlakuan tiga ulangan  dengan menggunakan  inokulan bakteri L 

plantarum  1A-2,  molases. Peubah yang diamati adalah :Karakteristik  (bau, tekstur, jamur , 

warna),  pH, danKandungan nutrisi  (BK, PK,SK, Bet-N). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa silase dengan penambahan aditif bakteri L plantarum 1A-2 sebanyak 6% dapat 

meningkatkan kualitas silase yang baik ditinjau  karakteristik dan  nilai nutrisi  

 

Kata Kunci :  bau,  rumput gajah, silase, tekstur  

 

 

PENDAHULUAN  
 

         Hijauan merupakan bahan pakan yang dibutuhkan ternak ruminansia, namun 

ketersediaanya sangat tergantung  pada  musim.  Pada musim kemarau sering kali terjadi 

defisiensi mineral yang disebabkan  menurunnya  kualitas    padang penggembalaan alam. 

Hal ini menyebabkan produktivitas ternak yang rendah. Upaya perbaikan gizi pada ternak   

ruminansia     telah   banyak     dilakukan    dengan     cara pemberian hijauan leguminosa. 

Salah satu teknologi pakan yang dapat digunakan dalam mempertahankan dan 

memperpanjang nilai gizi hijauan rawa melalui metode pengawetan  menggunakan teknik 

silase.  Silase hijauan adalah hijauan pakan yang memiliki kadar air tertentu dan telah 

diawetkan melalui proses fermentasi an-aerob (Rostini dan Zakir, 2010).  Moran (2005) 

menyatakan silase merupakan pakan produk fermentasi hijauan, hasil samping pertanian dan 

agroindustri dengan kadar air tinggi yang diawetkan dengan menggunakan asam, baik yang 

sengaja ditambahkan maupun secara alami dihasilkan bahan selama peyimpanan dalam 

kondisi anaerob (Johnson dan Harrison 2001). Keadaan anaerob ini harus tetap 

dipertahankan, sebab udara adalah musuh besar silase (Schroeder 2004; Moran 2005). Proses 

kimiawi atau fermentasi yang terjadi selama penyimpanan silase disebut ensilase, sedangkan 

tempatnya disebut silo (Woolford 1984; McDonald et al. 1991).  
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Manfaat utama pembuatan silase adalah untuk mengawetkan dan mengurangi 

kehilangan zat makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa mendatang (Sapienza 

dan Bolsen 1993; Schroeder 2004; Jones et al. 2004). Memacu terciptanya kondisi anaerob 

dan asam dalam waktu singkat merupakan prinsip dasar pembuatan silase. Menurut Coblentz 

(2003) ada tiga hal penting agar diperoleh kondisi tersebut yaitu menghilangkan udara 

dengan cepat, menghasilkan asam lakat yang membantu menurunkan pH, mencegah 

masuknya oksigen ke dalam silo dan menghambat pertumbuhan jamur selama penyimpanan. 

Pembuatan silase tidak tergantung dengan musim (Sapienza dan Bolsen 1993; Schroeder 

2004).  

Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan penelitian  kualitas silase rumput gajah yang 

diber aditif Bakteri  L plantarum 1A-2  terhadap kandungan  nutrisi  dan kecernaan invitro 

pada  ternak ruminansia.  

 Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengkaji,menganalisis kualitas hijauan silase 

rumput gajah  upaya mewujudkan ketahanan pakan.   

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilakukan selama enam bulan,  penanaman rumput gajah dilakukan di 

kebun percobaan Sungai Besar,  pembuatan fermentasi rumput gajah  dilakukan di 

laboratorium Faperta UNISKA Banjarmasin dan pengujian analisis  di Laboratorium Nutrisi 

Pakan IPB. Bahan yang digunakan  stek rumput gajah, rumput gajah, dedak padi, inokulan 

bakteri L plantarum  1A-2,  molases,  sedangkan alat yang digunakan adalah mesin potong 

rumput (chopper), silo berupa drum plastik ukuran 50 kg sebanyak  12buah,  plastik, kayu, 

bambu,  lakban plastik, terpal dan label nama.   

Teknik Pembuatan Silase  

 Rumput  dipotong-potong menjadi ukuran 3-5 cm, dilayukan selama 12 jam, 

kemudian ditambah dedak sebanyak 5 %,rumput rawa yang telah tercampur dedak 

tadi kemudian (1). ditambah L plantarum  1A–2  sebanyak 1 ml per kg hijauan  (2).  

ditambah molases 3 % dari hijauan  (weinberg et al,2003).  Campuran bahan 

kemudian dimasukkan ke dalam silo, dipadatkan dan ditutup untuk mendapatkan 

suasana anaerob, lalu diperam  selama 21 hari. 

 Produk silase dipanen setelah 21  hari pemeraman. Silase yang dipanen sebelum 

dievaluasi kualitasnya terlebih dahulu diangin-anginkan untuk menghilangkan gas 

yang berbahaya, setelah itu diambil sampel dari setiap perlakuan  secara aseptik dan 

dibawa ke laboratorium untuk dianalisis.  
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Metode Penelitian Menggunakan Rancangan Acak Lengkap : dengan empat perlakuan 

dan tiga ulangan sehingga terdapat 12 satuan percobaan  yang terdiri dari perlakuan : 

• T0= Rumput tanpa aditif  

• T1=  Rumput tambahan aditif 2% 

• T2=  Rumput tambah aditif 4 % 

• T3= Rumput tambah aditif 6 %  

Peubah yang diamati adalah :  Karakteristik  (bau, tekstur, dan warna),pH ,   

Kandungan nutrisi  (BK, PK,SK, Bet-N) dengan metode AOAC (1999) . Analisis data 

dengan cara penyajian data kualitas fisik (karakteristik) berdasarkan   skoring  akan dianalisis 

menggunakan statistika non parametrik menggunakan uji Kruskal Wallis.(Steel dan 

Torrie,1997), sedangkan data n kualitas nutrisi di sajikan dengan deskriptif dan tabulasi data 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kualitas Silase 

 Kualitas fisik silase rumput gajah dengan melihat (warna, bau, dan  tekstur ) dapat 

dilihat berdasarkan uji organoleptik. Hasil pengamatan terhadap warna, bau,  dan tekstur   

dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel  1.  Uji Organoleptik silase rumput gajah setelah 21 hari ensilase  

  T0  T1  T2  T3  SEM 

Warna 2.5 3 2.5 3 0.29 

Bau 3 3 2.5 3 0.25 

Tekstur 2.67 3 2.67 3 0.19 
Keterangan : T0= Rumput tanpa aditif , T1=  Rumput tambahan aditif 2%,T2=  Rumput tambah aditif 4 % 

T3= Rumput tambah aditif 6 %  

 Tabel di atas menunjukkansilase  rumput gajah  menunjukkan perbedaan warna antar 

pelakuan nilai 3 untuk perlakuan T1 dan T3 menunjukkan warna silase yang tidak  tidak jauh 

berbeda dari sebelum ensilase yaitu campuran hijau  dan kuning. Campuran kedua warna ini 

merupakan pengaruh campuran dari bahan – bahan  yang digunakan pada pembuatan silase 

seperti; rumput gajah dengan dedak. Hasil pengamatan secara umum keempat  perlakuan 

penambahan bakteri plantarum A1-2, memperlihatkan warna yang relatif sama. Warna  hijau  

dan kuning yang terlihat pada ketiga  perlakuan, namun terjadi perubahan warna yang 

signipikan dengan perlakuan T0 (tanpa bahan pengawat yaitu berwarna agak coklat, hal ini 

menunjukkan adanya  kerusakan selama fermentasi (ensilage), seperti terjadinya reaksi 
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pencoklatan akibat bahan kering yang tinggi atau pembusukan oleh bakteri Clostridia karena 

kelebihan kadar air. Tetapi warna hijau dan kuning  tersebut merupakan pengaruh bahan yang 

digunakan pada pembuatan silase.  Warna silase mengindikasikan permasalahan yang 

mungkin terjadi selama fermentasi. Silase yang terlalu banyak mengandung asam asetat akan 

berwarna kekuningan, sedangkan kalau kelebihan asam butirat akan berlendir dan berwarna 

hijau-kebiruan dan silase yang baik menunjukkan warna hampir sama dengan warna asalnya. 

Saun dan Heinrichs (2008), sedangkan  Rostini, (2014) bahwa silase yang berkualitas baik 

akan berwarna hijau terang sampai kuning atau hijau kecoklatan tergantung materi silase.  

 Aroma yang khas dari silase menunjukkan bau dari fermentasi asam laktat setelah 21 

hari  ensilase (Tabel 1). Perlakuan  T2 (aditif 4%)  mempunyai bau harum yang lebih 

menyengat jika dibandingkan dengan perlakuan  (T3)  menggunakan bakteri Flantarum A1-2 

sebanyak 6%.  Hal ini diduga fermentasi yang terjadi pada ketiga  jenis silase hijauan rawa 

ini bersifat heterofermentatif, sehingga tidak hanya asam laktat sebagai produk akhir 

fermentasi, tetapi juga menghasilkan asam asetat, propionat, butirat dan alkohol. 

Diperkirakan pada perlakuan T1 produksi alkohol dan asam asetat lebih tinggi sehingga 

menghasilkan bau yang lebih menyengat, sementara pada perlakuan T2 dan T3 didominasi 

oleh asam laktat yang ditandai dengan bau yang tidak menyengat. Hasil ini didukung oleh 

Rostini (2014) menyatakan bahwa silase yang baik mempunyai bau seperti susu fermentasi 

karena mengandung asam laktat, bukan bau yang menyengat. Namun menurut Kung (1993) 

bau harum belum tentu mencerminkan silase yang berkualitas, karena bau harum bisa berasal 

dari tingginya etanol yang diproduksi yeast bercampur asam asetat. Silase yang baik bersifat 

homofermentatif ditandai dengan bau yang tidak menyengat, karena asam laktat hampir tidak 

berbau. Lebih lanjut dijelaskan jika produksi asam asetat tinggi akan berbau cuka, sementara 

fermentasi asam propionat akan menimbulkan bau harum yang menyengat dan fermentasi 

Clostridia akan menghasilkan bau busuk.  

 Pengamatan terhadap tekstur silase pada masing-masing perlakuan setelah 21 hari 

ensilase menunjukkan tekstur yang utuh, kompak dan tidak terlihat adanya lendir. Secara 

umum ketiga perlakuan memperlihatkan silase dengan kualitas baik, karena tidak terdapat 

tanda-tanda kerusakan seperti tekstur yang hancur atau kering.    Hal ini disebabkan semua 

perlakuan silase rumput gajah  mempunyai kadar air yang sesuai untuk suatu proses 

fermentasi berkisar 60%. Rostini (2014) menyatakan bahwa tekstur silase dipengaruhi oleh  

kadar air bahan pada awal ensilase, silase dengan kadar air yang tinggi (>80%) akan 

memperlihatkan tekstur yang berlendir, lunak dan berjamur. Sedangkan silase berkadar air 

rendah (<30%) mempunyai tekstur kering dan ditumbuhi jamur.  
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PH Silase Rumput Gajah  

 Tingkat keasaman silase (PH)  sangat penting untuk diperhatikan karena merupakan 

penilaian utama terhadap keberhasilan dari silase.  Silase rumput gajah  memiliki kadar PH 

rata-rata sebesar 3.56+2.21 .  Bila dilihat dari nilai pH maka silase rumput gajah  dengan 

pennambahan aditif yang berbeda menghasilkan nilai pH yang baik.  Untuk lebih jelasnya 

disajikan pada Tabel  2.  

      Tabel 2.  Tingkat keasaman (PH) silase rumput gajah 

Perlakuan  

Waktu Inkubasi (minggu ke)  

Rataan 1 2 3 

 T0 (tanpa aditif) 4.8+0.00  3.5+0.00  3.8+0.00  3.36+0.82d 

 T1 (+  aditif 2 %)  4.4+0.13  4.0+0.31  3.7+0.16  3.03+0.41a 

 T2 ( + aditif 4 %)  3.8+0.18  3.4+0.17  3.8+0.14  3.3+0.58b 

 T3  (+aditif 6 %)    3.9+0.18  3.6+0.18  3.2+0.12  3.56+1.04c 

Rataan  4.97+2.35b 3.62+2.11b 3.13+2.21a 3.56+2.21  

Sumber : data diolah  

 

 Tingkat keasaman silase rumput gajah  ditinjau dari lamanya inkubasi menunjukkan 

hasil yang signipikan dimana dengan inkubasi 3 minggu menunjukkan keasaman paling 

rendah yaitu sebesar 3.13 dibandingkan dengan  lama inkubasi 1 dan 2 minggu  sebesar 4,97 

dan 3.62  Hasil ini  sejalan  dengan McCullough (1978)  bahwa silase mempunyai kualitas 

fermentasi yang baik sekali (ditandai dengan pH <4). Hal ini ditegaskan juga  dengan 

pendapat dan Macaulay (2004) yang menyatakan  bahwa kualitas silase dapat digolongkan 

menjadi 4 kriteria berdasarkan pH yaitu: baik sekali dengan  pH 3.2−4.2, baik pH 4.2−4.5, 

sedang pH 4.5−4.8 dan buruk pH >4.8. Nilai pH yang didapatkan pada penelitian ini lebih 

tinggi dari perlakuan silase berbahan tunggal pada Italian regrass dan Orchardgrass (Ridla 

dan Uchida 1999; Fransen dan Strubi 1998). Hal ini dipertegas dengan penelitian Herderson, 

(1993)  bahwa Kondisi asam dari silase akan menghindari hijauan dari kebusukan oleh 

mikroba perusak atau pembusuk, mikroba perusak atau pembusuk yang banyak dijumpai 

pada pada pembuatan silase antaranya adalah dari golongan kapang, kamir, yeast, 

Clostridium sp, dan Enterobacteriaceae   

 

Komposisi   Silase Nutrient Rumput Gajah 

Kandungan bahan kering (BK)  menunjukkan perbedaan yang nyata pada silase,  hal 

ini dikarena pada silase  terjadi proses fermentasi karena terjadi proses dekompisisi subrat 

dan perubahan kadar air. Perubahan kadar air terjadi akibat evaporasi. Hidrolisis subrat atau 
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produksi air metabolic (gervais 2008). Penurunan bahan kering akibat Dinis et al (2009) 

menyatakan bahwa terjadi penurunan kandungan bahan kering akibat metabolism aditif yang 

ditambahkan dari bakteri plantarum 1A-2, diakibatkan karena adanya perombakan bahan 

organic yang dilakukan oleh bakteri/kapang, sehingga kandungan bahan  kering dan bahan 

organic juga turun seiring dengan proses perombakan dan pemanfaatan nutrient oleh 

bakteri/kapang. Sedangkan Yahy et al, (2004) bahwa silase alfalfa dan rumput gajah yang 

ditambah aditif mengandung  BK lebih tinggi dibanding silase kontrol. Parakkasi (1999) 

melaporkan bahwa kehilangan BK 10 % pada hasil ensilase masih dalam batas normal. 

 

Tabel 3. Komposisi Nutrien Silase rumput Gajah dengan aditif  yang berbedaSerat Kasar  

 

Nutrient 

 

T0 T1 T2 T3 

 PK 

 

13.45 14.02 15.6 17.62 

 SK 

 

30, 72 28. 89 27.49 25.49 

 BET-N 

 

51.82 53.17 53.47 57.47 

 LK 

 

7.39 8.13 6.69 6.69 

 NDF 

 

48.86 51.86 51.19 51.19 

 ADF 

 

35.42 33.75 34.09 34.09 

                                                     Keterangan : T0= Rumput tanpa aditif , T1=  Rumput tambahan aditif 2%,T2=  Rumput tambah aditif 4 % 

T3= Rumput tambah aditif 6 %  

 

Kandungan protein kasar rumput Gajah sebelum ensilase sebesar 13.72 %, setelah 

ensilase pada silase sebesar 17.62%. Pengaruh tingkat penggunaan aditif bakteri plantarum 

1A-2 berpengaruh terhadap kandungan protein kasar silase rumput gajah, tertinggi pada 

perlakuan T3 ( aditif 6%) dan yang terendah tanpa penambahan aditif.   walaupun tidak 

terjadi peningkatan yang signipikan tetapi ada kenaikan protein akibat  persentase aditif yang 

ditambahkan pada silase rumput gajah  masing-masing sebesar 1.57%, dan 2.02 %. Terjadi 

peningkatan ini kemungkinan karena dengan peningkatan jumlah aditif bakteri plantarum 1A-

2 mengakibatkan terjadi perombakan  bahan organik, perombakan bahan organic 

menyebabkan terjadinya perubahan persentase kandungan nutrient. Degradasi serat kasar 

menyebabkan terjadinya penurunan kandungan persentase serat kasar itu sendiri sehingga hal 

ini menyebabkan persentase dari protein kasar meningkat, Selain itu pertumbuhan kapang 

juga memberikan sumbangan terhadap peningkatan kandungan protein kasar pada rumput 

Gajah  (Rostini et al., 2014) mengemukakan  bahwa peningkatan kandungan protein kasar 

terjadi karena biokonversi gula menjadi protein miselium atau protein sel tunggal. Sedangkan 

Musnandar, (2004) menyatakan sekresi enzim ekstraseluler dari inokulum turut berperan 

dalam meningkatkan kandungan protein biomasa substrat fermentasi, semakin banyak 
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miselium akibat pertumbuhan jamur makin banyak nitrogen tubuh dan ini merupakan 

sumbangan protein bagi subrat yang difermentasi . ditambahkan Jonathan et al., (2008) 

peningkatan kandungan protein kasar pada proses fermentasi kemungkinan karena hasil dari 

penambahan dari biomasa inokulum terhadap subrat fermentasi. 

 Kandungan serat kasar  silase Rumput Gajah sebelum perlakuan sebesar 30.39% 

setelah dilakukan fermentasi baik dengan inokulum  L.plantarum 1A-2,  memberikan 

penurunan pada kandungan serta kasar   sebesar 4.9% pada silase yang diberi penambahan 

bakteri plantarum  1A-2 sebesar 6 % (T3). Penurunan serat kasar dapat terjadi dikarenakan 

adanya proses dekomposisi yang dilakukan oleh inoculan yang ditambahkan . Serat kasar 

sebagian berasal dari dinding sel tanaman yang mengandung selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Bakteri plantrum mempunyai kemampuan dalam mendegradasi komponen serat 

karena  disamping menghasilkan enzim pendegradasi lignin  

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan kandungan  BETN pada 

perlakuan T0 (51.82), walaupun kandungan BETN pada perlakuan T1 dan T2 ( yaitu 53.17 

dan 53.47 hampir sama sedangkan pada perlakuan T3 sebesar 57.47.  Kecenderungan 

peningkatan BETN  seiring dengan penambahan bakteri  plantarum 1A-2, karena penurunan 

serat kasar.  Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman, dkk dalam Hasni (2009), bahwa  

penurunan kandungan serat kasar dari suatu bahan makanan akan menaikkan kandungan 

BETNnya. Terjadi peningkatan BETN tersebut kemungkinan juga disebabkan karena jumlah 

bakteri asam laktat juga yang meningkat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rostini (2010) 

bahwa penambahan inokulan bakteri  dimaksudkan untuk menambah populasi bakteri yang 

biasanya sudah ada pada rumput atau hijauan yang dibuat silase.  

 Kandungan  ADF dan NDF pada rumput Gajah yang diawetkan dengan penambahan  

bakteri plantarum 1A-2 menunjukkan hasil yang  cukup signipikan antar perlakuan dimana 

pada penambahn bakteri L plantarum 1A-2 menghasilkan kandungan NDF  pada TO,T1, T2 

dan T3 yang semakin meningkatkan , sedangkan untuk akndungan ADF semakin menurun . 

Hasil ini sejalan dengan Verbic et al, (1999) dan Luginbuh et al (2000) bahwa kandungan 

NDF pada rumput yang diawetkan dengan teknik silase dengan perbedaan jumlah bakteri 

yang diberikan terjadi sebesar 2.6 %, sedangkan Doane et al (1997) melaporkan bahwa 

kandungan NDF pada rumput archard yang dikeringkan pada suhu 50 oC lebih tinggi 

dibandingkan silase dengan perbedaan 4.6 %. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini 

menunjukkan rata-rata perbedaan kandungan NDF dari ketiga perlakuan dan aditif yang 

berbeda. 
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Penurunan ADF  metode silase  P<0.05> antar perlakuan . Penurunan kandungan 

NDF dan ADF disebabkan akibat terjadinya perombakan pada dinding sel tanaman oleh aditif 

yang digunakan menyebabkan terjadinya perubahan kandungan komponen serat (lignin, 

selulosa dan hemiselulosa), tergantung pada penurunan kandungan NDF dan ADF, sejalan  

dengan Van Soest (2002) komponen penyusun dinding sel (NDF) terdiri dari lignin, selulosa 

dan hemiselulosa sedangkan ADF terdiri dari komponen lignin dan selulosa. 

 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Penambahan aditif yang berbeda pada pembuatan silase rumput gajah dihasilkan 

dengan penambahan aditid L plantarum 1A-2  sebanyak 6% dalam bahan dapat memberikan 

nilai kualitas nutrisi dan kecernaan  in-vitro yang baik  

Saran   

  Dalam pembuatan silase sebaiknya menggunakn penambahan aditif untuk 

mendapatkan kualitas silase yang  
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