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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Rumput Gajah Mini (P. purpureum cv. Mott) 

Rumput gajah mini (P. purpureum cv. Mott) merupakan jenis rumput 

unggul yang mempunyai produktivitas dan kandungan zat gizi yang cukup tinggi 

serta memiliki palatabilitas yang tinggi bagi ternak ruminansia. Rumput gajah 

mini (P. purpureum cv. Mott) dapat hidup diberbagai tempat, tahan lindungan, 

respon terhadap pemupukan, serta menghendaki tingkat kesuburan tanah yang 

tinggi. Rumput gajah mini tumbuh merumpun dengan perakaran serabut yang 

kompak, dan terus menghasilkan anakan apabila dipangkas secara teratur. 

Morfologi rumput gajah mini (P. purpureum cv. Mott) yang rimbun, dapat 

mencapai tinggi lebih dari satu meter sehingga dapat berperan sebagai penangkal 

angina terhadap tanaman utama (Syarifuddin, 2006). 

Rumput gajah mini (P. purpureum cv. Mott) memiliki produksi (yield) 

yang tinggi dan tidak kalah dengan king grass dan kualitas nutrisinya lebih tinggi 

dibanding rumput gajah (Pennisetum purpereum). Protein kasar (terutama 

daunnya) mencapai 12-14%, kecernaan 65-70%. Pembudidayaan rumput gajah 

mini (P. purpureum cv. Mott) dengan diberi pupuk secara intensif, 

pertumbuhannya sangat cepat dengan interval pemotongan antara 30-40 hari (pada 

musim hujan). Rumput gajah mini (P. purpureum cv. Mott) dapat dijadikan 

sebagai rumput potongan, rumput gembalaan maupun dijadikan silase 

(Syarifuddin, 2006). 

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

gajah dari hasil pengembangan teknologi hijauan pakan, memiliki ukuran tubuh 
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yang kerdil. Morfologi batangnya berbulu dengan jarak sangat pendek jika 

dibandingkan dengan rumput gajah (P. Purpureum) pada umumnya. Tekstur 

batang rumput gajah mini (P. purpureum cv. Mott) sedikit lunak sehingga sangat 

diskai oleh ternak ruminansia, utamanya sapi perah ( Hasan, 2012).  

Tabel 2.1. Kandungan Nutrisi Rumput Gajah mini (P. purpureum cv. Mott) 

No Nutrisi  Nilai Nutrisi (%) 

1.  Air 46,94 

2.  Abu  10,70 

3.  Protein Kasar 13,22 

4.  Lemak kasar 2,77 

5.  Serat Kasar 31,12 

6.  BETN 42,19 

Sumber : Hasil Pengujian di BPMPT tahun 2011-2012 

2.2. Silase  

Silase merupakan awetan basah segar yang disimpan didalam silo, sebuah 

tempat yang tertutup rapat dan kedap udara atau pada kondisi anaerob. Suasana 

anaerob tersebut akan mempercepat pertumbuhan bakteri anaerob untuk 

membentuk asam laktat (Mugiawati, 2013). Suparjo (2010) menambahkan bahwa 

salah satu keberhasilan dalam pembuatan silase yakni dari faktor tanaman. Bahan 

pakan yang akan dijadikan silase hendaknya mengandung karbohidrat terlarut 

berupa gula atau WSC (Water Soluble Carbohydrates) yang cukup. WSC 

tanaman hijauan dipengaruhi oleh beberapa factor yakni jenis spesies, fase 

pertumbuhan, budidaya dan iklim. 

Teknologi fermentasi merupakan salah satu cara mengawetkan bahan 

organik dengan kadar air yang tinggi (Sofyan dan Febrisiantosa, 2007). Kadar 
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bahan kering yang paling baik untuk hijauan yang akan dibuat silase adalah 

sekitar 30-45% (Weiss, 1992). 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. Pembuatan silase tidak tergantung musim 

(Jennings, 2006). 

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 (Jennings, 2006). 

Fermentasi silase dimulai saat oksigen telah habis digunakan oleh sel 

tanaman. 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). 

Keberhasilan proses pembuatan silase tergantung tiga faktor utama yaitu 

besarnya populasi bakteri asam laktat, sifat-sifat fisik dan kimiawi bahan hijauan 

yang digunakan serta keadaan lingkungan. Penggunaan aditif dapat membuat 

kualitas silase menjadi lebih baik. Tujuan pemberian aditif dalam pembuatan 

silase antatra lain adalah mempercepat pembentukan asam laktat dan asetat guna 
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mencegah fermentasi berlebihan, mempercepat penurunan pH sehingga mencegah 

terbentuknya fermentasi yang tidak dikehendaki, merupakan suplemen untuk zat 

gizi dalam hijauan yang digunakan (Hapsari dkk., 2014). 

Prinsip dasar pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh mikroba 

yang banyak menghasilkan asam laktat. Mikroba yang paling dominan adalah dari 

golongan bakteri asam laktat homofermentatif yang mampu melakukan fermentasi 

dari keadaan aerob sampai anaerob. Asam laktat yang dihasilkan selama proses 

fermentasi akan berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghindarkan 

dari bakteri pembusuk (Ridwan dkk., 2005). 

Menurut Elfering dkk., (2010), tahapan proses fermentasi pada silase, 

yaitu : 

1. Fase aerobik, fase ini berlangsung sekitar beberapa jam yaitu ketika oksigen 

yang berasal dari atmosfir dan berada diantara partikel tanaman berkurang. 

Oksigen yang berada diantara partikel tanaman digunakan untuk proses 

repirasi tanaman, mikroorganisme aerob, dan fakultatif aerob seperti yeast 

dan Enterobacteria. Kondisi ini akan menghasilkan air dan peningkatan 

suhu sehingga akan mengurangi daya cerna kandungan nutrisi. Pencegahan 

masuknya oksigen pada fase ini harus semaksimal mungkin dilakukan yaitu 

dengan memperhatikan kerapatan silo dan kecepatan memasukkan bahan 

kedalam silo. Kematangan bahan, kelembaban bahan dan panjangnya 

pemotongan hijauan harus juga diperhatikan (Direktorat Pakan Ternak, 

2011). 
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2. Fase fermentasi, fase ini merupakan fase awal dari reaksi anaerob dan 

berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung dari 

komposisi bahan dan kondisi silase. Bakteri asam laktat akan berkembang 

jika proses ensilase berjalan dengan sempurna. Bakteri asam laktat pada fase 

ini menjadi bakteri predominan dan menurunkan pH silase sekitar 3,5 - 5. 

Bakteri asam laktat akan menyerap karbohidrat dan menghasilkan asam 

laktat sebagai hasil akhirnya. Penurunan pH dibawah 5,0 perkembangan 

bakteri asam laktat akan menurun dan akhirnya berhenti.  Fase ini 

berlangsung sekitar 24-72 jam (Direktorat Pakan Ternak, 2011). 

3. Fase stabilisasi, fase stabilisasi menyebabkan aktivitas fase fermentasi 

menjadi berkurang secara berlahan sehingga tidak terjadi peningkatan atau 

penurunan nyata pH, bakteri asam laktat dan total asam. 

4. Fase feed out atau aerobic spoilage phase. Silo yang sudah terbuka dan 

kontak langsung dengan lingkungan maka akan menjadikan proses aerobik 

terjadi serta akan terjadi penurunan kualitas silase atau kerusakan silase.  

Saun dan Heinrichs (2008) menyatakan bahwa silase yang berkualitas baik 

akan memiliki warna seperti bahan asalnya, warna asal bahan yaitu hijau 

kekuningan. Salah satu karakteristik fisik silase berkualitas baik yakni bertekstur 

utuh (lepas) (Haustein, 2003). Penilaian parameter tekstur dikaitan dengan 

parameter jumlah silase yang menggumpal, agar penilaian karakteristik fisik 

(parameter tekstur) dapat dijelaskan secara kuantitatif. Kriteria silase yang baik 

menurut Deptan (1980) dapat dilihat pada Tabel 2.2 
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Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Silase 

Kriteria 
Penilaian 

Baik Sekali Baik Sedang Buruk 

Jamur Tidak ada sedikit Lebih banyak Banyak  

Bau Asam Asam Kurang asam Busuk 

pH 3,2 – 4,5 4,2 – 4,5 4,5 – 4,8 > 4,8 

Kadar N-NH3 (%) < 10% 10 – 15% < 20% > 20% 

Sumber : Departemen Pertanian 1980 

2.3. Molases  

Molases adalah hasil samping yang berasal dari pembuatan gula tebu 

(Saccharum officinarum L). Molases berupa cairan kental dan diperoleh dari tahap 

pemisahan kristal gula. Molases tidak dapat lagi dibentuk menjadi sukrosa namun 

masih mengandung gula dengan kadar tinggi 50-60%, asam amino dan mineral. 

Molases kaya akan biotin, asam pantotenat, tiamin, fosfor, dan sulfur. Molases 

mengandung gula yang terdiri dari sukrosa 30-40%, glukosa 4-9%, dan fruktosa 

5-12%. Tetes tebu digunakan secara luas sebagai sumber karbon untuk 

denitrifikasi, fermentasi anaerobik, pengolahan limbah aerobik, dan diaplikasikan 

pada budidaya perairan. Karbohidrat dalam tetes tebu telah siap digunakan untuk 

fermentasi tanpa perlakuan pendahuluan karena sudah berbentuk gula (Hidayat 

dan Suhartini., 2006). 

Molases banyak mengandung karbohidrat sebagai sumber energi dan 

mineral, baik mineral makro maupun mikro, sehingga dapat memacu 

pertumbuhan mikroba di dalam rumen yang mengakibatkan ternak lebih mampu 

mencerna serat kasar. Molases dapat memperbaiki formula menjadi lebih kompak, 

mengandung energi yang cukup tinggi, dapat meningkatkan palatabilitas dan cita-
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rasa serta meningkatkan aktivitas mikrobia di dalam rumen. Molases dapat pula 

menyuplai energi dalam penggunaan urea, mengurangi sifat berdebu ransum dan 

menutup sifat kurang palatable urea (Wiratama, 2010). 

Molases sebagai media fermentasi digunakan sebagai sumber bahan 

makanan bagi bakteri selama proses fermentasi berlangsung. Bakteri akan 

menggunakan sumber karbohidrat sebagai sumber makannya. Ketika sumber 

karbohidrat di dalam medium telah habis terpakai, maka bakteri beralih 

menggunakan sumber nitrogen. Penambahan karbohidrat seperti tetes 

dimaksudkan untuk mempercepat terbentuknya asam laktat serta menyediakan 

sumber energi yang cepat tersedia bagi bakteri (Eko dkk., 2012). Lebih lanjut 

Nurul dkk., (2012) menyataan bahwa penambahan molases sebagai sumber energi 

mikrobia sehingga mikrobia berkembang lebih banyak dalam proses pemeraman 

dan dengan bertambahnya mikrobia maka bermanfaat sebagai penyumbang kadar 

protein kasar. Komposisi nutrisi tetes dalam 100 % bahan kering adalah 0,3 % 

lemak kasar 0,4 % serat kasar, 84,4 % BETN, 3,94 % protein kasar dan 11% abu 

(Eko dkk., 2012). 

Molases sering ditambahkan ke dalam ransum sebanyak 2 % sampai 5 % 

untuk meningkatkan palatabilitas pakan. Molases dapat berfungsi sebagai pelleter 

binder yang dalam pelaksanaanya dapat meningkatkan kualitas pelet. Penggunaan 

molases pada industri pakan dengan level diatas 5 sampai 10 %, molases dapat 

menyebabkan masalah, karena kekentalan dan terjadi pembentukan gumpalan 

pada mixer (Tilman, dkk., 1998). 
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2.4. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri asam laktat diperlukan dalam proses pembuatan silase hijauan 

karena berfungsi untuk mempercepat terbentuknya asam laktat pada pembuatan 

silase sehingga kualitas silase yang dihasilkan dapat meningkat. Semakin banyak 

penambahan bakteri asam laktat dalam pembuatan silase maka semakin cepat 

proses ensilase (Mugiawati, 2013). Secara alami pada hijauan terdapat bakteri 

asam laktat yang hidup sebagai bakteri epifit, namun demikian populasinya rendah 

dan bervariasi tergantung pada jenis tanaman (Ennahar dkk., 2003). Penambahan 

inoculum bakteri asam laktat (BAL) pada saat ensilase dapat meningkatkan 

kualitas silase (Bureenok dkk., 2006).  

Bakteri asam laktat merupakan mikroflora epifet. Karakteristik hasil panen 

hijauan seperti kandungan karbohidrat terlarut, kandungan bahan kering akan 

mempengaruhi sifat kompetitif dari bakteri asam laktat selama proses fermentasi 

silase. Bakteri asam laktat yang biasa digunakan pada proses ensilase adalah 

anggota genus Lactobacillus, Pediococcus, Leuconostoc, Enterococcus, 

Lactococcus, dan Streptococcus (Elferink dkk., 2010). 

Bakteri asam laktat dapat tumbuh dan berkembang pada temperature 5-

50
o
C, mampu menghasilkan pH rendah pada substrat sehingga menimbulkan 

suasana asam (Elferink dkk., 2010). Lactobacilus plantarum dapat meningkatkan 

keasaman sebesar 1,5 sampai 2,0% pada substrat (Salminen dkk., 2004). 

Bakteri asam laktat homofermentatif berperan penting dalam pembuatan 

silase yang berkualitas baik. L. plantarum biasanya berperan sebagai 

mikroorganisme homofermentatif utama dalam proses fermentasi silase. Beberapa 
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jenis Lactococcus berperan membentuk lingkungan asam pada permulaan 

fermentasi silase dan selanjutnya menjadi mikroorganisme yang dominan 

(Ohmomo dkk., 2002). 

Bakteri asam laktat heterofermentatif banyak digunakan sebagai inoculum 

yang ditambahkan dalam pembuatan silase yang efektif dalam menekan 

pertumbuhan kapang dan khamir. Salah satu bakteri heterofermentatif yang 

digunakan dalam pembuatan silase adalah L. fermentum. Penambahan L. 

fermentum tersebut mampu menurunkan pH dan meningkatkan konsentrasi asam 

laktat pada saat proses pembuatan silase (Jalc, 2009). 

Penggunaan bakteri asam laktat homofermentatif dan heterofermentatif 

mampu menigkatkan efektifitas dalam pembuatan silase. Filya (2003) menyatakan 

bahwa penggunaan inokulum L. buchneri, yang merupakan bakteri asam laktat 

heterofermentatif, secara tunggal maupun dikombinasikan dengan bakteri asam 

laktat homofermentatif dapat meningkatkan stabilitas aerob silase dengan 

penghambatan pada aktivitas yeast atau khamir. 

2.5. Serat Kasar 

Serat kasar merupakan residu dari bahan makana atau hasil pertanian 

setelah diperlakukan dengan asam atau alkali mendidih, dan terdiri dari selulosa 

dengan sedikit lignin dan pentosa. Serat kasar juga merupakan kumpulan dari 

semua serat yang tidak bisa dicerna, komponen dari serat kasar ini yaitu terdiridari 

selulosa, pentosa, lignin, dan komponen-komponen lainnya. Komponen dari serat 

kasar ini tidak mempunyai nilai gizi, akan tetapi serat kasar ini sangat penting 
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untuk proses memudahkan dalam pencernaan didalam tubuh agar proses 

pencernaan tersebut lancar (peristaltic) (Hermayati dkk, 2006). 

Fraksi serat kasar mengandung selulosa, lignin, dan hemiselulosa 

tergantung pada spesies dan fase pertumbuhan bahan tanaman. Pakan hijauan 

merupakan sumber serta kasar yang dapat merangsang pertumbuhan alat-alat 

pencernaan pada ternak yang sedang tumbuh. Tingginya kadar serat kasar dapat 

menurunkan daya rombak mikroba rumen (Suparjo, 2010).  

Serat kasar terdiri dari polisakarida yang tidak larut (selulosa dan 

hemiselulosa) serta lignin. Serat kasar tidak dapat dicerna oleh nonruminansia, 

tetapi merupakan sumber energi mikroba rumen dan bahan pengisi lambung bagi 

ternak ruminansia (Yulianto dan Suprianto, 2010).  

Serat kasar ataupun senyawa - senyawa yang termasuk di dalam serat 

mempunyai sifat kimia yang tidak larut dalam air, asam ataupun basa meskipun 

dengan pemanasan atau hidrolisis. Serat kasar dalam pakan ternak ruminansia 

berfungsi sebagai sumber utama, dimana sebagian besar selulosa dan 

hemiselulosa dari serat dapat dicerna oleh mikroba yang terdapat dalam system 

pencernaannya. Ruminansia dapat mencerna serat dengan baik, dimana 70–80% 

dari kebutuhan energinya berasal dari serat (Sitompul dan Martini, 2005). 

2.6. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

Bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) merupakan bagian karbohidrat yang 

mudah dicerna atau golongan karbohidrat non-struktural. Karbohidrat non-

struktural dapat ditemukan di dalam sel tanaman dan mempunyai kecernaan yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat struktural. Gula, pati, asam organik 
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dan bentuk lain dari karbohidrat seperti fruktan termasuk ke dalam kelompok 

karbohidrat non-struktural dan menjadi sumber energi utama bagi sapi perah yang 

berproduksi tinggi. Kemampuan karbohidrat non-struktural untuk difermentasi 

dalam rumen nilainya bervariasi tergantung dari tipe pakan, cara budidaya dan 

pengolahan (NRC, 2001).  

Bahan ekstrak tanpa nitrogen merupakan karbohidrat yang cepat larut 

meliputi monosakarida, disakarida dan polisakarida yang mudah larut dalam asam 

dan basa serta memiliki daya cerna yang tinggi (Anggorodi, 1994). Nutrien 

tersebut mempunyai kandungan energi yang tinggi sehingga digolongkan dalam 

makanan sumber energi yang tidak berfungsi spesifik. Kadar BETN adalah 100% 

dikurangi kadar abu, protein, lemak kasar dan serat kasar, maka nilainya tidak 

selalu tepat, serta dipengaruhi oleh kesalahan analisis dari zat-zat lain (Tillman 

dkk., 1998). 

Penurunan kadar BETN silase dapat terjadi pada saat proses fermentasi 

berjalan, dimana mikroorganisme mencerna bahan organik yang mudah 

terdegradasi seperti karbohidrat. Karbohidrat adalah komponen utama yang 

terkandung BETN. 




