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ABSTRAK 

Imelda Arsyad (I111 14 011). Pengaruh Level Pemberian Tepung Umbi Talas 

pada Pembuatan Silase Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) Terhadap 

Kandungan ADF dan NDF. Dibawah bimbingan Syamsuddin Nompo sebagai 

Pembimbing Utama dan  Syamsuddin Hasan sebagai Pembimbing Anggota. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh level pemberian 

tepung umbi talas pada pembuatan silase rumput gajah. Penelitian ini 

dilaksanakan di Lahan Pastura dan Laboratorium Kimia Pakan, Fakultas 

Peternakan, Universitas Hasanuddin, Makassar pada bulan Februari – Maret 2018.  

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri 

dari 5 perlakuan dan 4 ulangan dengan susunan perlakuan yaitu : P0 (rumput 

gajah 4 kg + tepung umbi talas 0%), P1 (rumput gajah 4 kg + tepung umbi talas 

2%), P2 (rumput gajah 4 kg + tepung umbi talas 4%), P3 (rumput gajah 4 kg + 

tepung umbi talas 6%), P4 (rumput gajah 4 kg + tepung umbi talas 8%). Hasil 

analisis ragam menunjukkan bahwa level pemberian tepung umbi talas pada silase 

rumput gajah berpengaruh nyata P(<0,05) terhadap kandungan ADF dan NDF 

silase rumput gajah. Disimpulkan bahwa semakin tinggi level pemberian tepung 

umbi talas semakin rendah kandungan ADF dan NDF silase rumput gajah sampai 

pada level 6% tepung umbi talas. 

 

Kata kunci : Rumput Gajah, Silase, Tepung Umbi Talas, ADF, NDF 
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ABSTRACT 

Imelda Arsyad (I111 14 011). The Influence  of Taro Tuber Flour Level on 

Making Elephant Grass Silage (Pennisetum purpureum) to ADF and NDF 

Content. Under supervised Syamsuddin Nompo as main Supervisor and 

Syamsuddin Hasan as cosupervisor 

 

This study was aim to determine which the influence of taro tuber flour level on 

making elephant grass silage. This research was conducted in pasture land and 

Chemical feed laboratory, Faculty of Animal Science, Hasanuddin University, 

from February to March, 2018. This research was designed by Completely 

Randomized Design consisting of 5 treatments and 4 replications. The treatments 

were : P0 ( elephant grass 4 kg + taro tuber flour 0%), P1 (elephant grass 4 kg + 

taro tuber flour 2%), P2 (elephant grass 4 kg +taro tuber flour 4%), P3 (elephant 

grass 4 kg + taro tuber flour 6%), P4 (elephant grass 4 kg + taro tuber flour 8%). 

The result of variance analysis showed that by adding taro tuber flour in different 

level on elephant grass silage significantly influenced P (<0,05) to ADF and NDF 

content. It was concluded that the higher the level of taro tuber flour the lower the 

content of ADF and NDF elephant grass silage until  6%  level of taro tuber flour. 

Keywords: Elephant Grass, Silage, Taro Tuber Flour, ADF, NDF 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Produksi hijauan yang menumpuk pada musim penghujan harus di 

manajemen sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan juga pada saat musim 

kemarau. Salah satu langkah strategis dalam mengatasi kekurangan produksi 

hijauan pakan pada saat paceklik (masuk kemarau) adalah menerapkan teknologi 

pembuatan silase. Menurut Rusdy (2016) bahwa tujuan utama pembuatan silase 

yaitu mengawetkan hijauan selama musim hujan dan untuk menjamin kurangnya 

kehilangan nutrisi pada waktu panen.  

 Pembuatan silase sudah banyak di kenal dan berkembang pesat di negara 

yang beriklim subtropis (empat musim). Menurut Ridwan, dkk., (2005) dan Rusdy 

(2016) bahwa prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh mikroba 

yang banyak menghasilkan asam laktat dengan cara memotong hijauan dan 

menyimpan ke dalam silo. Asam laktat yang dihasilkan selama proses fermentasi 

akan berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghindarkan pertumbuhan 

mikroorganisme pembusuk. Jenis mikroba yang biasa digunakan yaitu dari 

golongan bakteri asam laktat homofermentatif yang mampu melakukan fermentasi 

dalam keadaan aerob sampai anaerob. Pembuatan silase dilakukan untuk 

mempertahankan kualitas atau bahkan meninkatkan kualitas Hijauan Makanan 

Ternak (HMT). 

Hampir semua jenis hijauan dapat dibuat silase, kadang juga dicampur 

dengan leguminosa (Pitt, 1990). Salah satu jenis rumput yang dapat digunakan 
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yaitu rumput gajah. Rumput gajah (Pennisetum purpureum) merupakan salah satu 

hijauan yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Menurut Anjalani dkk, (2017) 

bahwa rumput gajah merupakan hijauan pakan yang palatable dan memiliki nilai 

nutrien yang baik untuk ternak ruminansia. Selain diberikan dalam bentuk segar, 

rumput gajah dapat juga dijadikan silase. Menurut Senjaya, (2010) bahwa 

rerumputan tropis mempunyai kandungan karbohidrat terlarut yang rendah 

sehingga dibutuhkan bahan tambahan berupa zat aditif. Pemberian aditif silase 

membantu agar proses ensilase berjalan dengan baik sehingga menghasilkan 

silase yang berkualitas baik. 

 Kualitas silase tergantung pada kualitas dari bahan yang digunakan dan 

dari produk fermentasi yang dihasilkan. Bahan pakan dan hasil samping industri 

pertanian, seperti biji-bijian, molases, umbi-umbian, dan dedak halus dapat pula 

dijadikan sebagai aditif silase (Yitbarek dan Tamir, 2014). Talas merupakan salah 

satu bahan pakan yang yang lazim diberikan kepada ternak, terutama babi dan 

itik. Tanaman talas telah banyak dijumpai di indonesia, ada yang khusus 

dibudidayakqn dan ada juga yang hanya tumbuh liar. Talas umumnya tumbuh 

subur di daerah negara-negara tropis. Umbi talas dapat menjadi alternatif sebagai 

aditif silase. Penggunaan umbi talas sebagai aditif silase lebih mudah dan murah 

diaplikasikan. Penambahan aditif dapat mempercepat terjadinya fermentasi dalam 

silo, dan berhasil menurunkan kandungan serat. Kandungan serat dalam hijauan 

dapat disusun atas fraksi yang terlarut dan tidak terlarut yang menentukan respon 

ternak terhadap hijauan tersebut. Kandungan karbohidrat terlarut yang sangat 

tinggi menentukan produksi asam organik di dalam proses ensilase yang dapat 
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mempercepat penurunan derajat keasaman. Menurut Senjaya, (2010) bahwa 

derajat keasaman yang rendah akan merombak praksi NDF. Serta penurunan 

kandungan ADF dapat terjadi akibat adanya perombakan praksi selulosa pada 

proses fermentasi. 

Rumusan Masalah 

Apabila hijauan melimpah terutama pada musim hujan maka perlu dilakukan 

cara konservasif/penyimpanan melalui teknologi pembuatan silase. Pada 

pembuatan silase perlu ditambahkan bahan yang mengandung karbohidrat sebagai 

substrat untuk pertumbuhan bakteri, namun penggunaaan tepung umbi talas belum 

banyak dilaporkan penggunaannya. Oleh karena itu, sejauh mana pengaruh level 

penambahan tepung umbi talas  terhadap kandungan Acid Detergen Fiber (ADF) 

dan Neutral Detergen Fiber  (NDF) silase rumput gajah. 

Tujuan dan Kegunaan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan ADF dan NDF 

silase rumput gajah dengan penambahan tepung umbi talas. 

 Kegunaan penelitian ini dapat menjadi bahan informasi kepada 

masyarakat, khususnya petani peternak tentang pengawetan pakan hijauan dalam 

bentuk silase. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Silase 

Pengawetan hijauan merupakan bagian dari sistem produksi ternak, yang 

bertujuan agar pemberian hijauan sebagai pakan ternak dapat berlangsung secara 

merata sepanjang tahun. Pengawetan tersebut akan berdampak pada keadaan fisik 

serta komposisi kimia hijauan tersebut antara lain dengan kehilangan sebagian 

dari zat makanan (gizi tanaman/nutrien) yang nantinya akan berdampak pada nilai 

nutrisi. Kualitas dan nilai nutrisi silase dipengaruhi sejumlah faktor seperti spesies 

tanaman, fase pertumbuhan dan kandungan bahan kering saat panen, 

mikroorganisme yang terlibat dalam proses dan penggunaan bahan tambahan 

(additive) (Yusriani, 2016).  

Keuntungan pengawetan hijauan adalah dapat dipertahankan kualitasnya 

atau komposisi nutriennya hingga berakhirnya masa penyimpanan, selanjutnya 

dikatakan silase merupakan pakan ternak yang sengaja disimpan dalam keadaan 

segar pada suatu tempat (silo) yang kedap udara sehingga mengalami proses 

fermentasi (Subekti, dkk., 2013). 

 Silase adalah hijauan pakan yang telah mengalami fermentasi dan masih 

banyak mengandung air, berwarna hijau dan disimpan dalam keadaan anaerob. 

Hijauan makanan ternak yang dibuat silase mengandung bahan kering 25% - 35% 

dengan kandungan air 65% - 75%. Untuk bisa memperoleh silase yang baik, 

hijauan tersebut dilayukan terlebih dahulu 2 - 4 jam (Reksohadiprodjo,1994).  



5 
 

 Teknologi fermentasi merupakan salah satu cara mengawetkan bahan 

organik dengan kadar air yang tinggi (Sofyan dan Febrisiantosa, 2007). Teknologi 

ini melalui proses ensilase yang akan menghasilkan produk silase. Tujuan utama 

pembuatan silase adalah untuk mengawetkan dan mengurangi kehilangan zat 

makanan suatu hijauan untuk dimanfaatkan pada masa mendatang. Prinsip dasar 

pembuatan silase adalah memacu terjadinya kondisi anaerob dan asam dalam 

waktu singkat. Ada 3 hal paling penting agar diperoleh kondisi tersebut yaitu 

menghilangkan udara dengan cepat, menghasilkan asam laktat yang membantu 

menurunkan pH, mencegah masuknya oksigen kedalam silo dan menghambat 

pertumbuhan jamur selama penyimpanan. Bakteri menggunakan karbohidrat 

mudah larut untuk menghasilkan asam laktat dalam menurunkan pH silase. 

Penurunan pH yang cepat membatasi pemecahan protein dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme anaerob merugikan seperti enterobacteria dan 

clostridia. Produksi asam laktat yang berlanjut akan menurunkan pH yang dapat 

menghambat pertumbuhan semua bakteri (Jennings, 2006). 

Pengolahan melalui teknologi fermentasi akan lebih mengutungkan karena 

dapat meningkatkan nilai gizi, selain itu juga tidak berbahaya, tidak menyebabkan 

polusi dan dapat menurunkan prosentase zat-zat penghambat pencerna seperti 

dinding sel dan lignin serta meningkatkan protein kasar dan koefisien cerna bahan 

kering. Dalam proses fermentasi ini serat-serat sellulosa akan dipolimerasi 

menjadi polimer-polimer yang lebih sederhana dan akhirnya menjadi gula. Dalam 

proses fermentasi diperlukan bahan pengawet yang tinggi kandungan karbohidrat 

(Naif, dkk., 2015). 
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Fermentasi yang terjadi di dalam silo (tempat pembuatan silase), sangat 

tidak terkontrol prosesnya, akibatnya kandungan nutrisi pada bahan yang di 

awetkan menjadi berkurang jumlahnya. Untuk memperbaiki kondisi berkurangnya 

nutrisi tersebut, beberapa jenis zat tambahan (additive) harus di gunakan agar 

kandungan nutrisi dalam silase tidak berkurang secara derastis, bahkan bisa 

meningkatkan pemenuhan nutrisi bagi ternak yang memakannya (Subekti, dkk., 

2013). 

Pada pembuatan silase, kualitas silase dipengaruhi oleh faktor-faktor 

seperti bahan atau hijauan, temperatur penyimpanan, tingkat pelayuan sebelum 

pembuatan silase, tingkat kematangan atau fase pertumbuhan tanaman bahan 

pengawet, panjang pemotongan dan kepadatan hijauan (Regan, 1993). Fungsi 

bahan tambahan yang mengandung karbohidrat fermentable adalah sebagai bahan 

bagi terbentuknya asam laktat, sehingga dapat mempercepat terbentuknya suasana 

asam dengan derajat keasaman optimal (Subekti, dkk., 2013). 

Menurut Utomo (1999) bahwa karakteristik silase yang baik adalah :  

1. Warna silase yang baik umumnya berwarna hijau kekuningan atau 

kecoklatan. Sedangkan warna yang kurang baik adalah coklat tua atau 

kehitaman. 

2. Bau, sebaiknya bau silase agak asam atau tidak tajam. Bebas dari bau manis, 

bau ammonia dan bau H2S. 

3. Tekstur, kelihatan tetap dan masih jelas. Tidak menggumpal, tidak lembek 

dan tidak berlendir. 
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4. Keasaman, kualitas silase yang baik mempunyai pH 4,5 atau lebih rendah dan 

bebas jamur. 

Gambaran Umum Rumput Gajah (Pennisetum purpureum) 

 Rumput gajah (Pennisetum purpureum) adalah tanaman yang dapat 

tumbuh di daerah dengan minimal nutrisi. Rumput gajah membutuhkan minimal 

atau tanpa tambahan nutrient. Tanaman ini dapat memperbaiki kondisi tanah yang 

rusak akibat erosi. Tanaman ini juga dapat hidup pada tanah kritis dimana 

tanaman lain relatif tidak dapat tumbuh dengan baik (Sanderson dan Paul, 2008) 

Di Indonesia sendiri, rumput gajah merupakan tanaman hijauan utama pakan 

ternak yang memegang peranan yang amat penting, karena hijauan mengandung 

hampir semua zat yang diperlukan hewan (Aromdhana, 2006). Klasifikasi 

tanaman rumput gajah adalah sebagai berikut: 

Phyllum : Spermathophyta 

Sub-phyllum : Angiospermae 

Classis : Monocotyledonae 

Ordo : Glumiflora 

Familia : Graminieae 

Sub-familia : Panicordeae 

Genus : Pennisetum 

Spesies : Pennisetum purpureum 
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Gambar 1. Tanaman Rumput Gajah  

Sumber : Lahan Pastura Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin 

 

 Nilai gizi tanaman rumput gajah yang dipotong pada minggu ke 4 lebih 

baik dengan menghasilkan kandungan nutrisi rumput gajah terdiri atas komposisi 

kadar air dan protein kasar yang lebih tinggi sebesar (82,79%) dan (8,86 %) serta 

lemak kasar dan serat kasar yang lebih rendah sebesar (4,46%) dan (33,20%). 

Kandungan protein kasar tanaman rumput gajah yang menurun seiring dengan 

meningkatnya umur pemotongan (Adrianton, 2010). 

 Umur rumput gajah pada saat pemotongan sangat berpengaruh terhadap 

kandungan gizinya makin tua umur tanaman pada saat pemotongan, makin 

bekurang kadar proteinnya dan serat kasarnya makin tinggi tanaman pada umur 

muda kualitas lebih baik karena serat kasarnya lebih rendah, sedangkan kadar 

proteinnya lebih tinggi (Djajanegara, dkk,. 1998). 

 Produksi rumput gajah juga dapat digunakan sebagai cadangan pakan 

dalam bentuk kering ataupun fermentasi dengan metoda silase setelah terlebih 

dahulu dicacah. Rumput gajah semuanya merupakan introduksi dan bukan jenis 
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rumput lokal. Namun karena memang bentuknya yang satu sama lain sangat 

mirip, agak sulit membedakannya. Pada daun muda, pangkal daunnya memiliki 

bercak – bercak berwarna hijau muda. Rumput gajah adalah tanaman tahunan, 

tumbuh tegak, mempunyai perakaran dalam dan berkembang dengan rhizoma 

untuk membentuk rumpun (Kartadisastra, 2001). 

 Produksi rumput gajah yang berlebih, dapat dimanfaatkan untuk 

mengantisipasi kesenjangan produksi hijauan pakan pada musim hujan dan musim 

kemarau, disamping itu dapat memanfaatkan kelebihan produksi pada saat 

pertumbuhan yang terbaik. Rumput gajah tersebut dapat diawetkan dalam bentuk 

silase, karena merupakan bahan pakan hijauan yang baik untuk dibuat silase. 

Rumput gajah dapat ditingkatkan nilai gisinya melalui fermentasi, karena 

fermentasi dapat meningkatkan kecernaan protein, menurunkan kadar serat kasar, 

dan memperbaiki rasa serta menambah aroma bahan pakan. Oleh karna itu dedak 

padi dan jagung giling diperlukan dalam pembuatan silase untuk mempertahankan 

kandungan nutrient lainnya dan menurunkan serat kasar (Naif, dkk., dkk., 2015). 

Tanaman umbi Talas Sebagai Sumber Karbohidrat 

Talas atau dikenal dеngаn nama latin Colocasia esculenta L., suku talas-

talasan (Araceae) merupakan tumbuhan penghasil umbi уаng cukup penting. 

Diduga berasal dаrі Asia Tenggara atau Asia Tengah bagian selatan. Talas bіѕа 

tumbuh 50 cm tinggi bаhkаn hіnggа 2 meter, dan ternyata didalam talas 

mengandung banyak kesehatan dаrі daun talas, kulit dan umbinya. Umbi dan daun 

talas dapat dimanfaatkan sebagai pakan (Miswinda, 2011). Klasifikasi tanaman 

talas jepang sebagai berikut : 
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Kingdom : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Arales 

Famili  : Araceae 

Genus  : Colocasia 

Species : Colocasia esculenta 

 
Gambar 2. Tanaman Talas 

Sumber : Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. 

Tanaman talas merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang memiliki 

peranan yang strategis. Tanaman talas memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena 

hampir sebagian besar bagian tanaman dapat dimanfaatkan (Kafah, 2012). 

Tanaman talas merupakan tanaman penghasil karbohidrat yang memiliki peranan 

cukup strategis tidak hanya sebagai sumber bahan pangan, dan bahan baku 

industri tetapi juga untuk pakan ternak. Umbi talas merupakan bahan pangan yang 

memiliki nilai gizi yang cukup baik. Komponen makronutrien dan mikronutrien 
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yang terkandung di dalam umbi talas meliputi protein, karbohidrat, lemak, serat 

kasar, fosfor, kalsium, besi, tiamin, riboflavin, niasin, dan vitamin C (Koswara, 

2013). 

Tepung adalah bentuk hasil pengolahan bahan dengan cara penggilingan 

atau penepungan. Pada proses penggilingan ukuran bahan diperkecil dengan cara 

diremuk yaitu bahan ditekan dengan gaya mekanis dari alat penggiling (Hubeis, 

1984 dalam Kafah, 2012). Talas memiliki potensi untuk dapat digunakan sebagai 

bahan baku tepung-tepungan karena memiliki kandungan pati yang tinggi, yaitu 

sekitar 70-80% (Koswara, 2013).  

Tepung umbi talas merupakan granular karbohidrat yang terdapat dalam 

umbi talas, berwarna putih, tidak mempunyai rasa, tidak berbau, dan dapat 

memberikan derajat pengembangan pada tingkat kadar air sedang dan suhu proses 

yang tinggi (Dedi, dkk., 1992). Proksimat tepung umbi talas dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Proksimat tepung umbi talas 

Komponen Kandungan (%) 

Air 

Protein 

Lemak 

Serat kasar 

Total abu 

Karbohidrat 

8,49±0,05 

6,43±0,04 

0,47±0.1 

2,63±0,06 

4,817±0,054 

77,163 

Sumber : (Koswara, 2013). 

Talas merupakan salah satu bahan pakan yang yang lazim diberikan 

kepada ternak, terutama babi dan itik. Umbi talas dapat menjadi alternatif sebagai 

aditif silase. Penggunaan umbi talas sebagai aditif silase lebih mudah dan murah 

diaplikasikan daripada enzim dan inokulan BAL (Anjalani, dkk., 2017). 
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Kandungan ADF dan NDF 

Komponen hijauan dibagi atas dua bagian berdasarkan kelarutannya dalam 

larutan detergent yaitu isi sel atau NDS (Neutral Detergent Soluble) yang bersifat 

mudah larut dalam detergent neutral yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak 

dan mineral yang mudah larut. Bagian lainnya yaitu dinding sel atau NDF terdiri 

dari dua fraksi yaitu ADS (Acid Detergent Souble) yang terdiri dari Hemiselulosa 

dan protein dinding sel yang larut dalam detergent asam dan ADF  Lignoselulosa 

yang tidak larut dalam detergent asam yang terdiri dari selulosa dan lignin (Van 

Soest, 1982).  

Pakan 

 
+larutan deterjen netral (1 Jam) 

 

Larut  Tidak larut 

Isi Sel (NDS) Dinding sel (NDF) 
+ larutan deterjen asam (1 jam) 

 
 

Larut  Tidak Larut 

Hemiselulosa Lignoselulosa (ADF 
      + 72% H2SO4 (15ᴼC) 

 

 

Larut   Tidak Larut 

Selulosa  Lignin & silika (ADL) 
+tanur (3 jam 500ᴼC) 

           

 

Menguap  Sisa/abu 

(Lignin)  (silika) 

 

Gambar 3. Bagan zat makanan dalam pakan menurut Metode Van Soest 

Sumber : Suparjo, 2010. 

Serat kasar yang di dalamnya termasuk NDF dan ADF merupakan zat atau 

bahan yang membentuk dinding sel tanaman. Serat kasar adalah bahan organik 
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yang tidak larut dalam asam dan alkali lemah serta tidak dapat dicerna oleh enzim 

dari alat pencernaan. Lebih lanjut dijelaskan fungsi dan manfaat serat kasar pada 

ruminansia selain sebagai sumber energi utama, serat kasar juga mempunyai 

peranan untuk mengisi dan menjaga upaya alat pencernaan bekerja baik serta 

mendorong kelenjar pencernaan dalam menghasilkan enzim pencernaan 

(Kanisius, dkk., 1983). 

ADF merupakan zat makanan yang tidak larut dalam detergent asam yang 

terdiri dari selulosa, lignin dan silika. Komponen ADF yang mudah dicerna 

adalah selulosa, sedangkan lignin sulit dicerna karena memiliki ikatan rangkap, 

jika kandungan lignin dalam bahan pakan tinggi maka koefisien cerna pakan 

tersebut menjadi rendah (Novika 2013). 

 ADF digunakan sebagai suatu langkah persiapan untuk 

mendeterminasikan lignin sehingga hemiselulosa dapat diestimasi dari perbedaan 

struktur dinding sel ADF (Haris, 1970). Arora (1989) menyatakan bahwa ADF 

mengandung 15% pentose yang disebut micellar pentose yang lebih sulit dicerna 

dibandingkan dengan jenis kaborhidrat lainnya. Pentosa adalah campuran araban 

dan xilan dengan zat lain dalam tanaman. Dalam hidrolisis, keduanya 

menghasilkan arabinosa dan xilosa yang ditemukan dalam hemiselulosa. 

NDF merupakan zat makanan yang tidak larut dalam detergent netral dan 

NDF bagian terbesar dari dinding sel tanaman. Bahan ini terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, lignin dan silika serta protein fibrosa. Degradasi NDF lebih tinggi 

dibanding degradasi ADF di dalam rumen, karena NDF mengandung fraksi yang 

mudah larut yaitu hemiselulosa. Kandungan NDF berkorelasi negative dengan  
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laju pemecahannya. Peningkatan kadar NDF dapat menurunkan kecernaan bahan 

kering (Novika 2013).  

Kandungan NDF dan ADF pada silase dipengaruhi oleh jenis aditif dan 

waktu penyimpanan, tetapi diantaranya tidak terjadi interaksi. Karbohitrat terlarut 

yang sangat tinggi menentukan produksi asam organik di dalam proses ensilase 

yang dapat mempercepat penurunan derajat keasaman. Derajat keasaman yang 

rendah akan merombah fraksi NDF. Nilai NDF yang rendah menunjukkan 

kualitas silase yang baik (Senjaya, 2010). Tingginya kandungan NDF pada 

tanaman kurang baik apabila digunakan sebagai pakan, sebab kandungan NDF 

yang tinggi akan menghambat proses pencernaan secara optimal oleh ternak 

(Hungate, 1966). 

Menurunnya kandungan ADF dan NDF disebabkan karena selama 

berlangsungnya fermentasi terjadi perenggangan ikatan lignoselulosa dan ikatan 

lignohemiselulosa yang menyebabkan isi sel yang terikat akan larut dalam neutral 

detergen. Proses pemutusan tersebut merupakan pengaruh dari beberapa faktor 

seperti pH, mikroorganisme berkembang dan dipertahankannya kondisi anaerob. 

Hal ini menyebabkan isi sel (NDS) akan meningkat, sedangkan komponen pakan 

yang tidak larut dalam larutan detergen (NDF) mengalami penurunan (Arif, 

2001). 

Semakin rendah fraksi NDF dan ADF, kecernaan pakan semakin tinggi 

(Preston dan Leng, 1987). Penurunan kadar NDF disebabkan karena 

meningkatnya lignin pada tanaman mengakibatkan menurunnya hemiselulosa. 

Hemiselulosa merupakan komponen dinding sel yang dapat dicerna oleh mikroba. 
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Tingginya kadar lignin menyebabkan mikroba tidak mampu menguasai 

hemiselulosa dan selulosa secara sempurna (Crampton dan Haris, 1969). 

Kandungan ADF dan NDF yang rendah pada bahan pakan, memberikan 

nilai manfaat yang lebih baik bagi ternak, karena hal tersebut menandakan bahwa 

serat kasarnya rendah, sedang pada ternak ruminansia serat kasar diperlukan 

dalam sistem pencernaan dan berfungsi sebagai sumber energi. Untuk itu 

kandungan ADF dan NDF yang optimal agar pakan yang diberikan pada ternak 

ruminansia dapat bermanfaat dengan baik (Oktaviani, 2012). Persentase 

kandungan ADF dan NDF yang akan diberikan pada ternak sebaiknya ADF 25-

45% dan NDF 30-60% dari bahan kering hijauan (Anas, dkk. 2010). 

Hipotesis 

 Diduga bahwa penggunaan tepung umbi talas dalam proses fermentasi 

rumput gajah dapat menurunkan kadar ADF (Acid Detergent Fiber) dan NDF 

(Neutral Detergent Soluble).  
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METODELOGI PENELITIAN 

Waktu dan Tempat 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan  Februari-Maret 2018. Tahap 

pertama yaitu pembuatan silase di Lahan Pastura dan Tahap kedua yaitu analisis 

kandungan ADF dan NDF di Laboratorium Kimia Pakan, Fakultas Peternakan, 

Universitas Hasanuddin, Makassar. 

Materi Penelitian 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah parang, kantong plastik, 

isolasi, gunting, timbangan, tabung reaksi, gelas ukur, oven, desilator, pompa 

vakum dan peralatan analisis ADF dan NDF. 

Bahan yang digunakan adaldah rumput gajah dan tepung umbi talas. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) (Gasperzs, 

1991)  yang terdiri dari 5 perlakuan dan 4 ulangan Dimana: 

P0 = Rumput gajah 4 kg tanpa tepung umbi talas (kontrol) 

P1 = Rumput gajah 4 kg + tepung umbi talas  2 % (80 g) dari total bahan  

P2 = Rumput gajah 4 kg + tepung umbi talas 4 % (160 g) dari total bahan  

P3 = Rumput gajah 4 kg + tepung umbi talas 6 % (240 g) dari total bahan  

P4 = Rumput gajah 4 kg + tepung umbi talas 8 % (320 g) dari total bahan  

Total unit eksprimen adalah sebanyak 20 unit percobaan. 
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Pelaksanaan Penelitian 

Proses pembuatan tepung umbi talas diawali dengan pencucian dan 

pengupasan umbi segar. Lalu dilakukan pengirisan setipis mungkin yang 

ditujukan untuk memperbesar luas permukaan dari talas pada saat dikeringkan, 

lalu dikeringkan 2-3 hari dengan sinar matahari. Langkah terakhir adalah proses 

penepungan menggunakan mesin penggiling. 

Sebelum melakukan proses fermentasi terlebih dahulu mengumpulkan 

rumput gajah. Setelah itu, rumput disimpan dan dilayukan di tempat yang teduh 

agar tidak terkena hujan selama 1-2 jam. Setelah rumput layu, lalu dilakukan 

pencacahan menggunakan mesin copper dengan pencacahan ± 2 cm. Kemudian 

menimbang hasil cacahan rumput dan menimbang bahan pengawet yang 

diperlukan, kemudian mencampurkan semua bahan sesuai dengan perlakuan. 

Setelah semua bahan tercampur secara merata, lalu dimasukkan kedalam silo dan 

difermentasi secara anaerob selama 21 hari, setelah mencapai 21 hari silase 

dibuka dan kemudian dilakukan pengambilan sampel berat segarnya dengan cara 

terlebih dahulu di aduk, pengadukan berfungsi agar sampel yang diambil dapat 

mewakili satu silo. Setelah itu dioven dengan suhu 70ᴼC selama 3 hari untuk 

mengetahui berat keringnya, sampel yang sudah dioven dihaluskan kemudian di 

analisis menggunakan metode Van Soest, (1982) dengan tujuan untuk mengetahui 

kandungan ADF dan NDF bahan sampel silase rumput gajah dengan level 

pemberian tepung umbi talas. 
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Parameter yang diamati 

 Parameter yang diukur pada penelitian ini adalah kandungan ADF dan 

NDF silase rumput gajah. Analisis Kandungan ADF dan NDF dilakukan dengan 

metode Van Soest, (1976).  

Analisis Data  

 Data yang diperoleh secara statistik dengan menggunakan rancangan Acak 

Lengkap (RAL) terdiri 5 perlakuan dan 4  kali ulangan (Gasperzs, 1994). 

Model matematika adalah sebagai berikut : 

Yij = μ + Ti + €ĳ 

Kaeterangan :  

Yij = Nilai pengamatan dari perlakuan ke –i dan ulangan ke –j 

μ = Nilai tengah 

Ti = Pengaruh perlakuan ke-i (i = 1,2,3,4,5) 

€ĳ = Galat percobaan akibat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j (j=1,2,3,4) 

 Analisis data menggunakan program Sofware SPSS 16 dan data – data di 

uji lanjut menggunakan uji duncan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaam Umum Silase 

 Berdasarkan pengamatan sifat fisik pada silase rumput gajah dengan level 

pemberian tepung umbi talas bahwa setelah proses ensilase selama 21 hari 

dikategorikan baik yang menghasilkan warna hijau kecoklatan, berbau asam, 

tekstur yang tidak menggumpal dan tidak lembek, dan berjamur sekitar 1-3%. 

Adanya jamur pada permukaan silase mungkin disebabkan karena pada proses 

pemadatan yang kurang maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Reksohadiprodjo (1999) menyatakan perubahan warna yang terjadi pada tanaman 

yang mengalami proses ensilase disebabkan oleh proses respirasi aerobic. Sesuai 

pula oleh pendapat Bolsen dan Sapienza, (1993) dan Utomo (1999) bahwa 

karakteristik silase yang baik yaitu bau asam, tektur tidak lembek tidak 

menggumpal dan tidak berlendir, dan warna hijau kekuningan atau kecoklatan. 

Semakin gelap silase yang dihasilkan semakin rendah kualitas silase tersebut. 

Indikator keberhasilan silase dapat dilihat dari kualitas silase yang dihasilkan. 

Sesuai pula oleh pendapat Anjalani (2017) bahwa faktor-faktor penentu 

keberhasilan ensilase adalah kualitas bahan baku yang digunakan, proses 

penyiapan bahan baku dan proses pembuatan silase. Kualitas bahan baku meliputi 

umur hijauan, kadar air hijauan dan kandungan karbohidrat mudah terfermentasi 

pada hijauan. Penyiapan bahan baku meliputi proses pengurangan kadar air dan 

pengurangan ukuran bahan yang digunakan. Sedangkan proses pembuatan silase 
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meliputi ada tidaknya penambahan aditif, metode pengisian silo, metode 

pemadatan, dan penutupan silo. 

Kandungan ADF Silase Rumput Gajah dengan Level Pemberian Tepung 

Umbi Talas 

 

Rata-rata kandungan ADF silase dasar dari rumput gajah dan beberapa 

level tepung umbi talas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Rata-rata andungan ADF silase rumput gajah  

Perlakuan Nilai ADF (%) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

51,68d ± 0,60 

49,22c ± 0,26 

43,40b ± 0,81 

37,64a ± 0,032 

37,70a ± 0,83 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P<0,05). P0 = rumput gajah + tepung umbi talas 

0%, P1 = rumput gajah + tepung umbi talas 2%, P2 = rumput gajah + 

tepung umbi talas 4%, P3 = rumput gajah + tepung umbi talas 6%, P4 = 

rumput gajah + tepung umbi talas 8%. 

  

Berdasarkan hasil analisis ragam dari data penelitian diperoleh hasil bahwa 

silase rumput gajah dengan level pemberian tepung umbi talas berpengaruh nyata 

(P<0.05) terhadap kandungan ADF. 

Pada Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian tepung umbi 

talas semakin menurunkan kandungan ADF pada silase. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pemberian tepung umbi talas menurunkan kandungan ADF dimana 

perlakuan P3 berbeda nyata (P<0,05) lebih rendah dibanding perlakuan P2, P1, 

dan P0 sedangkan perlakuan P3 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan perlakuan 

P4. Menurunnya kandungan ADF disebabkan terjadinya penguraian kandungan 
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ADF menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mudah larut. Dimana pada 

proses ensilase akan terjadi pereggangan ikatan sehingga selulosa meningkat 

sebaliknya proporsi ADF menurun. Hal ini sesuai dengan pendapat Arif (2001) 

yang menyatakan bahwa selama berlangsungnya fermentasi telah terjadi 

perenggangan ikatan lignoselulosa dan ikatan hemiselulosa yang menyebabkan 

selulosa terpisah dari lignin. Hal ini didukung oleh pendapat Novika (2013) yang 

menyatakan bahwa komponen ADF yang mudah dicerna adalah selulosa, 

sedangkan lignin sulit dicerna karena memiliki ikatan rangkap, jika kandungan 

lignin dalam bahan pakan tinggi maka koefisien cerna pakan tersebut menjadi 

rendah. 

Kandungan ADF paling rendah terdapat pada perlakuan P3 dengan 

penambahan 6% tepung umbi talas. Tingginya kandungan karbohidrat yang 

terdapat pada tepung umbi talas meningkatkan produksi asam di dalam proses 

ensilase sehingga mempercepat penurunan derajat keasaman. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Senjaya, (2010) yang menyatakan bahwa penambahan aditif 

dapat meningkatkan kandungan karbohidrat terlarut pada proses ensilase. 

Karbohidrat yang tinggi sangat menentukan produksi asam terutama asam laktat 

dan asam organik lainnya di dalam proses ensilase sehingga dapat mempercepat 

penurunan derajat keasaman.  
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Kandungan NDF Silase Rumput Gajah dengan Level Pemberian Tepung 

Umbi Talas 

 

Rata-rata kandungan NDF silase dasar dari rumput gajah dan beberapa 

level tepung umbi talas dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata kandungan NDF silase rumput gajah  

Perlakuan Nilai NDF (%) 

P0 

P1 

P2 

P3 

P4 

73,40d ± 0,31 

65,46c ± 0,43 

59,83b ± 0,10 

56,17a ± 0,25 

56,53a ± 0,30 

Keterangan : superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya 

perbedaan yang nyata (P<0,05). P0 = rumput gajah + tepung umbi talas 

0%, P1 = rumput gajah + tepung umbi talas 2%, P2 = rumput gajah + 

tepung umbi talas 4%, P3 = rumput gajah + tepung umbi talas 6%, P4 = 

rumput gajah + tepung umbi talas 8%. 

 

 Berdasarkan analisis ragam dari data penelitian diperoleh hasil bahwa 

silase rumput gajah dengan level pemberian tepung umbi talas berpengaruh nyata 

(P<0.05) terhadap kandungan NDF. 

 Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi pemberian tepung umbi 

talas semakin menurunkan kandungan NDF pada silase. Hal ini mengindikasikan 

bahwa pemberian tepung umbi talas menurunkan kandungan NDF dimana 

perlakuan P3 berbeda nyata (P<0,05) lebih rendah dibanding perlakuan P2, P1, 

dan P0 sedangkan perlakuan P3 tidak berbeda nyata (P>0,05) dengan perlakuan 

P4. Penurunan kandungan NDF disebabkan karena meningkatnya lignin yang 

mengakibatkan menurunnya sebagian hemiselulosa yang terlarut selama proses 

ensilase karena hemiselulosa termasuk dari bagian NDF maka jika hemiselulosa 
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terlarut cenderung akan menurunkan kandungan NDF. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Arif (2010) yang menyatakan bahwa menurunnya NDF disebabkan 

karena pada selama berlangsungnya fermentasi terjadi pemutusan ikatan 

lignohemiselulosa dan lignoselulosa. Proses pemutusan tersebut merupakan 

pengaruh dari beberapa faktor seperti pH, mikroorganisme berkembang dan 

dipertahankannya kondisi anaerob. Hal ini juga sependapat dengan Crampton dan 

Haris (1969) yang menyatakan bahwa penurunan kadar NDF disebabkan karena 

meningkatnya lignin pada tanaman mengakibatkan menurunnya hemiselulosa. 

Hemiselulosa merupakan komponen dinding sel yang dapat dicerna oleh mikroba. 

Tingginya kadar lignin menyebabkan mikroba tidak mampu menguasai 

hemiselulosa dan selulosa secara sempurna. Menurut Hungate (1966) yang 

menyatakan bahwa hemiselulosa merupakan komponen serat yang dapat dengan 

cepat diubah menjadi energi (mudah terdegradasi). Terjadinya degradasi tersebut 

mengakibatkan fraksi hemiselulosa larut oleh larutan Neutral Detergent Solution 

(NDS) pada pengujian Van Soest. Tingginya kandungan NDF pada tanaman 

kurang baik apabila digunakan sebagai pakan, sebab kandungan NDF yang tinggi 

akan menghambat proses pencernaan secara optimal oleh ternak. 

 Berdasarkan hasil analisis bahwa menurunnya kandungan NDF juga 

dipengaruhi oleh penggunaan zat aditif yang tinggi akan kandungan 

karbohidratnya yaitu tepung umbi talas. Kandungan karbohidrat terlarut yang 

tinggi sangat menentukan produksi asam di dalam proses ensilase yang dapat 

mempercepat penurunan derajat keasaman. Derajat keasaman yang rendah akan 

merobak praksi NDF. Hal ini sesuai dengan pendapat Senjaya, (2010) menyatakan 
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bahwa kandungan NDF dipengaruhi oleh jenis aditif yang digunakan, karbohitrat 

terlarut yang sangat tinggi menentukan produksi asam organik di dalam proses 

ensilase yang dapat mempercepat penurunan derajat keasaman. Derajat keasaman 

yang rendah akan merombah fraksi NDF. Nilai NDF yang rendah menunjukkan 

kualitas silase yang baik. Derajat keasaman yang rendah akan merombah fraksi 

NDF. Oleh karena itu pakan hijauan yang baik bagi ternak memiliki kandungan 

NDF yang rendah, begitu juga dengan silase yang akan digunakan untuk pakan 

ternak. Menurut Preston dan Leng, (1987) Semakin rendah fraksi NDF dan ADF, 

kecernaan pakan semakin tinggi.  

 Kandungan ADF dan NDF yang rendah pada bahan pakan, memberikan 

nilai manfaat yang lebih baik bagi ternak, karena hal tersebut menandakan bahwa 

serat kasarnya rendah, sedang pada ternak ruminansia serat kasar diperlukan 

dalam sistem pencernaan dan berfungsi sebagai sumber energi. Untuk itu 

kandungan ADF dan NDF yang optimal agar pakan yang diberikan pada ternak 

ruminansia dapat bermanfaat dengan baik (Oktaviani, 2012). 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung 

umbi talas pada silase rumput gajah mampu menurunkan kandungan ADF dan 

NDF sampai pada pemberian level 6 %. 

Saran 

 Pada pembuatan rumput gajah dengan level pemberian tepung umbi talas 

sebaiknya penambahan zat aditif yang digunakan hanya berkisar sampai 6%. 
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Lampiran 1. Sidik Ragam Kandungan ADF Silase Rumput Gajah 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

ADF 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 666.874 4 166.718 464.222 .000 

Within Groups 5.387 15 .359   

Total 672.261 19    

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptives 

ADF 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

P0 4 51.6845 .60230 .30115 50.7261 52.6429 51.17 52.36 

P1 4 49.2232 .26153 .13077 48.8071 49.6394 48.96 49.56 

P2 4 43.4017 .81138 .40569 42.1106 44.6928 42.29 44.01 

P3 4 37.6455 .03265 .01632 37.5936 37.6975 37.60 37.68 

P4 4 37.7015 .83971 .41985 36.3654 39.0377 36.97 38.44 

Total 20 43.9313 5.94829 1.33008 41.1474 46.7152 36.97 52.36 
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Homogeneous Subsets 

ADF 

 

perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncana P3 4 37.6455    

P4 4 37.7015    

P2 4  43.4017   

P1 4   49.2232  

P0 4    51.6845 

Sig.  .897 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.   
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Lampiran 2. Sidik Ragam Kandungan NDF Silase Rumput Gajah 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA 

Descriptives 

NDF 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

P0 4 73.4072 .31428 .15714 72.9071 73.9073 73.12 73.68 

P1 4 65.4640 .43091 .21545 64.7784 66.1497 65.23 66.11 

P2 4 59.8339 .10766 .05383 59.6625 60.0052 59.73 59.93 

P3 4 56.1778 .25001 .12500 55.7800 56.5756 55.94 56.40 

P4 4 56.5304 .30151 .15075 56.0507 57.0102 56.25 56.79 

Total 20 62.2827 6.65808 1.48879 59.1666 65.3987 55.94 73.68 

NDF 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 840.923 4 210.231 2.339E3 .000 

Within Groups 1.348 15 .090   

Total 842.271 19    
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Homogeneous Subsets 

NDF 

 

perlakuan N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 4 

Duncana P3 4 56.1778    

P4 4 56.5304    

P2 4  59.8339   

P1 4   65.4640  

P0 4    73.4072 

Sig.  .117 1.000 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.  

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.   
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Lampiran 3. Prosedur Kerja Analisis Kadar ADF dan NDF 

Penentuan Kadar Acid Detergent Fiber (ADF) 

1. Timbang sampel 0,3 gram (a gr) kemudian masukkan kedalam tabung reaksi 

50 ml 

2. Tambahkan 40 ml larutan ADF kemudian tutup rapat tabung reaksi tersebut 

3. Refluks dalam air mendidih selama 1 jam 

4. Saring dengan sintered glass yang telah diketahui beratnya (b gr) sambil 

diisap dengan pompa vacum 

5. Cuci dengan air mendidih kurang lebih 100 ml sampai busa hilang dan 50 ml 

alkohol 

6. Ovenkan pada suhu 105ᴼ C selama 8 jam atau dibiarkan bermalam 

7. Dinginkan dalam eksikator lebih kurang ½ jam kemudian timbang (c g) 

Perhitungan:  

Kadar ADF =  
𝑐−𝑏

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑎)
 𝑥 100 % 

Penentuan Neutral Detergen Fiber (NDF) 

1. Timbang sampel 0,2 gram (a gr) 

2. Masukkan kedalam tabung reaksi 50 ml 

3. Tambahkan 25 ml larutan NDS, kemudian tutup rapat tabung reaksi tersebut 

4. Refluks dalam air mendidih selama 1 jam. 

5. Saring dengan sintered glass yang telah diketahui beratnya (b gr) sambil 

diisap dengan pompa vacum 

6. Cuci dengan lebih kurang 100 ml air mendidih hingga busa hilang 
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7. Cuci dengan lebih kurang 50 ml alkohol 

8. Ovenkan pada suhu 105ᴼC selama 8 jam atau dibiarkan bermalam 

9. Dinginkan dalam eksikator lebih kurang ½ jam kemudian timbang (c gr) 

Perhitungan: 

Kadar ADF =  
𝑐−𝑏

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 (𝑎)
 𝑥 100 % 
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Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian 

 

  

Pengambilan rumput gajah 

 

Penjemuran/pelayuan rumput 

 

  

Proses pencacahan 

 

Pengisian silo 
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Pencampuran rumput gajah dan tepung umbi 
talas 

 

Pemadatan silo  

 

 

Penyimpanan selama 21 hari Silase setelah 21 hari 
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Penggilingan sampel Penimbangan sampel untuk analisis 

 

 

Proses penyaringan 
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