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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Masalah utama yang selalu dihadapi peternak adalah pakan. Ketersediaan 

pakan hijauan dari waktu ke waktu semakin lama semakin berkurang dan cepat 

mengalami pembusukan ketika disimpan dalam waktu yang cukup lama. Hijauan 

merupakan salah satu bahan pakan ternak yang sangat diperlukan dan besar 

manfaatnya untuk kelangsungan produksi ternak terutama ternak ruminansia.  

Pakan merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha peternakan, 

karena memiliki kontribusi sebesar 70-80% terhadap keseluruhan biaya produksi 

(Direktorat Pakan Ternak, 2012). Kekurangan bahan pakan hijauan pada musim 

kemarau yang panjang juga berdampak kepada peternak yang harus kesulitan 

untuk mencari rumput. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi 

kekurangan bahan pakan hijauan pada musim kemarau adalah dengan melakukan 

pengawetan bahan pakan hijauan dalam bentuk silase (Rukmana, 2001). 

Jenis rumput unggul yang sangat dikenal oleh masyarakat adalah rumput 

Gajah Mini (P. purpureum cv. Mott). Rumput gajah mini adalah salah satu rumput 

yang produksinya sangat tinggi dan cocok untuk diawetkan dalam bentuk silase. 

Rumput gajah mini  tumbuh subur pada musim hujan, tetapi pada musim kemarau 

pertumbuhan dan produksinya menurun. Rumput gajah mini (P. purpureum cv. 

Mott) pada umumnya memiliki kualitas dan daya cernanya rendah bila terlambat 

dipanen, maka untuk meningkatkan kualitasnya dapat dilakukan dengan cara 

fermentasi menggunakan starter tertentu. Komposisi pakan ternak ruminansia 

yang utama adalah serat yang didapatkan dari hijauan sehingga peran hijauan pada 
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ternak ruminansia tidak bisa digantikan sepenuhnya dengan pakan penguat yang 

kandungan serat kasarnya rendah. Serat dalam ransum pakan ternak ruminansia 

sangat diperlukan untuk kecernaan alami didalam pencernaan ternak. 

Keberhasilan pembuatan silase sangat ditentukan ketersediaan karbohidrat 

yang mudah larut. Karbohidrat mudah larut yang tersedia didalam proses 

pembuatan silase dapat dipertahankan dengan cara memberikan perlakuan 

tertentu, sehingga kandungan zat makanan yang terdapat didalam bahan 

pembuatan silase akan terhindar dari penurunan selama proses penyimpanan. 

Bahan tambahan yang bisa digunakan adalah molases. Molases digunakan karena 

dapat menstimulasi perkembangan bakteri pada proses fermentasi dan 

menurunkan pH silase. Penambahan molases pada silase dapat meningkatkan 

populasi bakteri asam laktat, meningkatkan kualitas silase dan menghindari 

berkurangnya bahan kering pada silase (McDonald et al., 2002). 

Kegagalan dalam pembuatan silase dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain, yaitu  pembuatan silase yang salah, terjadi kebocoran silo (wadah) 

sehingga tidak tercapai suasana yang anaerob, tidak tersediannya karbohidrat 

terlarut, kadar air awal yang tinggi sehingga silase menjadi terlalu basah, dan 

memicu pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yang tidak diharapkan 

(Ratnakomala dkk., 2006). 

Silase yang mengalami kerusakan dapat terlihat dari tekstur silase yang 

rapuh, berwarna coklat kehitaman, dan berbau busuk serta banyak ditumbuhi 

jamur dan juga kandungan nilai nutrisi yang tidak sesuai standar dalam pembuatan 

silase (Rarnakomala dkk., 2006). Penanganan yang tepat dalam pembuatan silase 
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sangat diperlukan agar didapatkan hasil pakan fermentasi yang memiliki kualitas 

dan kuantitas tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak. 

Penanganan yang tepat dalam pembuatan silase antara lain adalah menjaga agar 

silo tidak mengalami kebocoran, karena kebocoran silo menyebabkan tidak 

tercapainya suasana anaerob didalam silo. Bakteri asam laktat yang berperan 

dalam pembuatan silase dapat tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob. 

Tersediannya karbohidrat terlarut sangat mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

asam laktat. Bakteri asam laktat memfermentasi karbohidrat pada tanaman 

menjadi asam laktat dan sebagian kecil diubah menjadi asam asetat. Karena 

produksi asam-asam tersebut menyebabkan pH silase menurun dan mikroba 

perusak dihambat pertumbuhannya (Chen dan Weinberg, 2008). 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dirumuskan 

permasalahan, yaitu : 

1. Apakah perbedaan level pemberian suplementasi molases pada pembuatan 

silase rumput gajah mini  (P. purpureum cv. Mott) berpengaruh terhadap 

kandungan Serat Kasar ? 

2. Apakah perbedaan level pemberian suplementasi molases pada pembuatan 

silase rumput gajah mini  (P. purpureum cv. Mott) berpengaruh terhadap 

kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) ? 

3. Perlakuan manakah yang paling baik pada pembuatan silase rumput gajah 

mini  (P. purpureum cv. Mott) yang ditambah molases sebanyak 1%, 2% dan 

3% ? 
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1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan pemberian suplementasi molases pada 

pembuatan silase rumput gajah mini  (P. purpureum cv. Mott) terhadap 

kandungan Serat Kasar. 

2. Mengetahui pengaruh perbedaan pemberian suplementasi molases pada 

pembuatan silase rumput gajah mini  (P. purpureum cv. Mott) terhadap 

kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). 

3. Mengetahui Perlakuan yang paling baik dalam pembuatan silase rumput 

gajah mini  (P. purpureum cv. Mott). 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.  Meningkatkan kandungan nilai gizi pada hijauan makanan ternak sehingga 

dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ternak. 

2. Mengawetkan HMT (hijauan makanan ternak) agar daya simpan pakan lebih 

lama. 

3. Menjadi referensi sebagai acuan didalam pembuatan silase rumput gajah mini  

(P. purpureum cv. Mott). 

1.5. Hipotesis 

 Diduga pemberian suplementasi molases dalam proses pembuatan silase 

rumput gajah mini (P. purpureum cv. Mott) berpengaruh nyata terhadap 

kandungan Serat Kasar dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). 




