
6 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pelepah Kelapa Sawit 

Tanaman kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan yaitu Brazil karena 

lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan 

di Afrika (Fauzi dkk., 2004). Kelapa sawit dapat tumbuh baik di daerah tropika  

basah antara 12ºLU-12ºLS pada suhu optimum sekitar 24º-28ºC dengan curah hujan 

rata-rata 2000-2500 mm/tahun (Fauzi dkk., 2002). Kelapa Sawit Afrika telah 

berhasil dibudidayakan di Afrika Barat pada sekitar abad ke-16 dan ke-17 atau jauh 

pada periode sebelumnya (Pahan, 2008). Menurut Batubara (2002), kelapa sawit 

merupakan salah satu tanaman perkebunan yang dapat tumbuh baik di Indonesia, 

terutama di daerah-daerah dengan ketinggian kurang dari 500 meter dari permukaan 

laut. Gambar perkebunan kelapa sawit dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1. Tanaman Kelapa Sawit 

Sumber: http://rohmatchemistry.staff.ipb.ac.id 

Mangoensoekarjo dan Semangun (2005) menyatakan pertumbuhan dan 

produktivitas kelapa sawit dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dalam 

maupun faktor luar. Faktor dalam seperti akar batang daun dan buah, sedangkan 
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faktor luar seperti iklim, curah hujan, suhu, kelembaban, jenis tanah, dan pH tanah. 

Semakin pesat perkembangan perkebunan kelapa sawit, maka limbah yang 

dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit semakin meningkat. Salah satu alternatif 

untuk mengatasi limbah adalah dengan memanfaatkannya sebagai pakan ternak 

ruminansia (Miswandi, 2009). 

Kum dan Zahari (2011) menyatakan bahwa pelepah kelapa sawit telah 

secara intensif digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. Penggunaan pelepah 

sawit sebagai pengganti hijauan dalam ransum taraf 25% menghasilkan nilai 

kecernaan dan fermentabilitas yang terbaik (Suryadi dkk., 2009).  Hasil penelitian 

Shin and Han (1999) pada kambing lokal Korea mendapatkan pelepah sawit 

mempunyai kecernaan nutrisi yang lebih tinggi dari hay daun tebu. Hasil lainnya 

selain pelepah adalah daun sekitar 0.5 kg/pelepah sehingga diperoleh bahan kering 

dari daun untuk pakan sejumlah 0.66 ton/Ha/tahun (Diwyanto dkk., 2003). 

Menurut Djajanegara dan Juniar (2000), ketersediaan daun kelapa sawit 

diperoleh sepanjang tahun, karena panen tandan buah segar dilakukan setiap hari. 

Hasil pemangkasan daun kelapa sawit tersebut merupakan limbah perkebunan 

kelapa sawit yang cukup banyak terutama di Indonesia khususnya Sumatera Utara, 

Riau dan Sumatera Selatan (Batubara, 2002). Potensi pelepah sawit untuk setiap 

hektar areal penanaman dapat dihitung sebagai berikut: Setiap hektar lahan dapat 

ditanami sejumlah 130-140 pohon sawit. Untuk setiap pohon menghasilkan rata-

rata sebanyak 22 pelepah per tahun dengan rataan bobot pelepah 7 kg dan daun 

tanpa lidi 0,5 kg per batang (rasio pelepah : daun = 14:1). Dari jumlah tersebut dapat 

diperoleh 20.020 kg (22 pelepah x 130 pohon x 7 kg) pelepah segar atau 5.214 kg 
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bahan kering, dan 1.430 kg daun segar atau 658 kg bahan kering untuk setiap hektar 

dalam setahun (Mathius, 2009). 

Bahan pakan hasil sampingan perkebunan kelapa sawit sebagian besar 

masuk ke dalam kelompok pakan sumber energi seperti pelepah, daun, batang dan 

serat perasan buah, dan kelompok pakan suplemen protein adalah bungkil inti sawit 

dan lumpur sawit atau solid (Elisabeth dan Ginting, 2003). Selanjutnya dijelaskan 

pakan dengan komposisi pelepah sawit 60%, lumpur dan bungkil sawit masing-

masing sebesar 18% merupakan jenis pakan yang cukup baik untuk sapi potong. 

Besarnya jumlah pelepah yang dihasilkan perkebunan setiap tahunnya 

menjadikan pelepah sawit sebagai sumber pakan berserat yang menjanjikan bagi 

ruminansia (Hassan dkk., 2013). Elisabeth dan Ginting (2003) menyatakan untuk 

ternak ruminansia pelepah sawit dapat digunakan sebagai bahan pengganti rumput. 

Efryantoni (2012) menyatakan tingkat kecernaan bahan kering pelepah sawit hanya 

mencapai 45%. Kandungan nutrisi pelepah kelapa sawit terlihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Kandungan Nutrisi Pelepah Kelapa Sawit (%) 

Kandungan Nurtisi Pelepah a) b) 

Berat Kering 28,16 47,02 

Protein Kasar 3,39 6,06 

Lemak Kasar 2,72 1,00 

Serat Kasar 27,89 34,58 

Abu 4,28 6,49 

Sumber :  a) Junaidi (2010) 

  b) Febrina (2012) 

Pelepah sawit cocok digunakan sebagai sumber bahan pakan ternak 

ruminansia, hal ini diindikasikan dengan lebih dari 80% bahan kering didegradasi 

dalam waktu 48 jam (Dahlan, 2000). Sianipar (2009) menyatakan pemberian 
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pelepah sawit sebesar 45% pada sapi Peranakan Ongole (PO) memperoleh rataan 

konsumsi pakan sebesar 6.546 g/ekor/hari. Pelepah sawit dapat diolah menjadi 

berbagai bahan pakan seperti pellet, cube dan silase.  

 

2.2. Klobot Jagung 

Tanaman jagung termasuk tanaman monokotil dari genus Zea mays L. yang 

tumbuh dengan baik pada tanah yang bertekstur latosal dengan tingkat kemiringan 

5-8%, keasaman 5,6-7,5 serta suhu antara 27º-32ºC (Azrai dkk., 2007). Secara 

taksonomi jagung manis klasifikasikan sebagai berikut: Kindom: Plantae, Divisio: 

Spermatophyta, Sub division: Angiosspermae, Class: Monocotyledonae, Family: 

Graminae, Genus: Zea, Species: Zea mays (Tjitrosoepomo, 2002). Selain buah dan 

bijinya, tanaman jagung menghasilkan limbah dengan proporsi terbesar adalah 

batang jagung (Stover) diikuti dengan daun , tongkol, dan kulit buah jagung 

(Umiyasih dan Wina, 2008), akan tetapi pemanfaatan limbah tanaman jagung 

belum maksimal, karena limbah tersebut cepat rusak setelah dipanen, bersifat bulky 

(voluminous), dan musiman. 

McCutcheon and Samples (2002) menambahkan batang jagung merupakan 

by product terbesar pada tanaman jagung dengan nilai kecernaan bahan kering lebih 

rendah, jika dibandingkan dengan kulit jagung dengan jumlah terkecil tetapi 

mempunyai kecernaan lebih tinggi. Nilai palatabilitas yang diukur secara kualitatif 

menunjukkan daun dan kulit jagung lebih disukai oleh ternak dibandingkan dengan 

batang ataupun tongkol (Wilson et al. 2004). Gambar klobot jagung dapat dilihat 

pada Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2. Klobot Jagung 

Sumber: http://deaagnes421.blogspot.co.id 

Persentase masing-masing limbah jagung antara lain: 50% tangkai, 20% 

daun, 20% tongkol jagung, 10% klobot jagung (Samples and Mc Cutcheon, 2003). 

Kulit atau klobot jagung sangat berpotensi untuk dijadikan silase karena kadar gula 

yang cukup tinggi (Anggraeny dkk., 2005). Di luar negeri, silase limbah 

perkebunan jagung telah umum digunakan sebagai sumber hijauan dan dipakai 

untuk menggantikan sebagian silase rumput (Keady, 2005). 

Kelebihan lainnya adalah penggunaan klobot jagung sebagai pakan tidak 

akan bersaing dengan kebutuhan manusia dan ketersediannya yang melimpah di 

berbagai musim (Wardhana, dkk., 2014). Kulit jagung memiliki kandungan PK 

3,28% dan SK 37,10% (Belewu and Babalola, 2009), ketika diberikan pada ternak 

ruminansia dengan konsumsi bahan kering (BK) dan palatabilitas yang rendah 

(Smith, 2002). Hasil analisis Laboratorium Uji Teknologi Pangan dan Hasil 

Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada menunjukkan 

bahwa klobot jagung memiliki kandungan protein kasar 3,64%; lemak kasar 0,64%; 

dan serat kasar 29,05%. Kandungan nutrisi klobot jagung terlihat pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi Klobot Jagung (%) 

Kandungan Nurtisi Klobot Jagung (%) 

Berat Kering 91,41 

Protein Kasar 7,84 

Lemak Kasar 0,65 

Serat Kasar 32,25 

Abu 3,23 

Sumber : Furqaanida (2004)  

Peningkatan kualitas nutrien kulit jagung dan daya simpan dapat dilakukan 

dengan proses pengawetan seperti silase. Kesuksesan dalam pembuatan silase 

dipengaruhi oleh kadar air hijauan pakan, kadar gula terlarut, total bakteri asam 

laktat, oksigen (Lukmansyah dkk., 2009). Nilai kecernaan kulit jagung dan tongkol 

(60%) ini hampir sama dengan nilai kecernaan rumput Gajah sehingga kedua bahan 

ini dapat menggantikan rumput Gajah sebagai sumber hijauan. (Bunyamin dkk., 

2013). 

 

2.3. Silase 

Silase adalah hijauan segar yang diawetkan dengan cara menutup rapat 

hijauan yang akan dibuat sehingga terjadi proses fermentasi (kedap udara) (Astuti, 

2009). McDonald et al., (2002) menjelaskan silase adalah salah satu teknik 

pengawetan pakan atau hijauan pada kadar air tertentu melalui proses fermentasi 

mikrobial oleh bakteri asam laktat yang disebut ensilase dan berlangsung di dalam 

tempat yang disebut silo. Proses fermentasi silase secara garis besar dibagi menjadi 

4 fase yaitu: 1) fase aerob, 2) fase fermentasi, 3) fase stabil dan 4) fase pengeluaran 

untuk diberikan pada ternak (Sapienza dan Bolsen 1993; Schroeder 2004;). 
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Fatmasari dkk. (2012), lama proses fermentasi silase untuk mencapai hasil 

optimum adalah 21 hari, hal ini dikarenakan proses ensilase pada hari 21 hari sudah 

mencapai fase stabil dimana produksi asam laktat mencapai optimal dan berhenti 

berkembang. Bakteri asam laktat akan menggunakan karbohidrat yang terlarut 

dalam air Water Soluble Carbohydrat, (WSC) dan menghasilkan asam laktat, asam 

laktat ini akan berperan dalam penurunan pH silase (Ennahar et al., 2003). Kualitas 

yang baik diperlihatkan melalui beberapa parameter seperti pH, asam laktat, warna, 

tekstur, suhu, persentase kerusakan dan kandungan nutisi dari silase (Ridwan dkk., 

2005). 

Kualitas silase dicapai ketika asam laktat sebagai asam yang dominan 

diproduksi, menunjukkan fermentasi asam yang efisien ketika penurunan pH silase 

terjadi dengan cepat (Harahap, 2009). Semakin cepat fermentasi terjadi, semakin 

banyak nutrisi yang yang dikandung silase dapat dipertahankan (Schroeder, 2004). 

Bila dalam proses pembuatan silase suasana kedap udara tidak 100% maka 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). 

Menurut Perry et al., (2004) menyatakan pembuatan silase pada hijauan 

harus mengandung kadar air sekitar 60-75. Hanafi (2004) menyatakan kadar air 

silase yang terlalu rendah menyebabkan suhu silase meningkat, dan kadar air silase 

yang terlalu tinggi akan memacu pertumbuhan jamur dan memicu tumbuhnya asam 

butirat yang menyebabkan kualitas silase menurun. Menurut Coblentz (2003) ada 

tiga hal penting agar diperoleh kondisi tersebut yaitu menghilangkan udara dengan 

cepat, menghasilkan asam laktat yang membantu menurunkan pH, mencegah 
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masuknya oksigen ke dalam silo dan menghambat pertumbuhan jamur selama 

penyimpanan. 

Nunung (2012) menyatakan pembuatan fermentasi pada kondisi asam 

membuat bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh sehingga dapat menyimpan bahan 

dalam waktu lama. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh 

mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. Fermentasi merupakan proses 

perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia, dan biologis sehingga bahan dari 

struktur kompleks menjadi sederhana sehingga daya cerna ternak menjadi lebih 

efisien (Hanafi, 2008). Hanafi (2004) menyatakan silase dapat mempertahankan 

kondisi limbah tetap dalam keadaan segar dan mampu mempertahankan zat-zat 

yang terkandung dari bahan yang dibuat silase. 

 

2.4. Wafer 

Menurut Retnani dkk., (2009) wafer adalah pakan sumber serat alami yang 

dalam proses pembuatannya mengalami pemadatan dengan tekanan dan pemanasan 

sehingga mempunyai bentuk ukuran panjang dan lebar yang sama. Menurut Manley 

(2000) wafer pada awalnya terdapat pada pangan manusia yang berarti biskuit tipis 

dan renyah yang dipanggang diantara lempengan besi panas. Wafer merupakan 

suatu bahan yang mempunyai dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) dengan 

komposisi terdiri dari beberapa serat yang sama atau seragam (ASAE, 1994). 

Menurut Trisyulianti (1998) pembuatan wafer merupakan salah satu alternatif 

bentuk penyimpanan yang efektif dan diharapkan dapat menjaga keseimbangan dan 

ketersediaan bahan hijauan pakan, karena dapat mengumpulkan hijauan makanan 

ternak pada musim hujan dan menyimpannya untuk persediaan di musim kemarau. 
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Menurut Noviagama (2002), wafer adalah salah satu bentuk pakan yang 

merupakan modifikasi bentuk cube, dalam proses pembuatannya mengalami 

pemadatan dengan tekanan dan pemanasan dalam suhu tertentu. Wafer limbah 

sayuran pasar adalah suatu produk pengolahan pakan yang berbahan dasar limbah 

sayuran pasar yang dapat digunakan sebagai pakan alternatif pengganti hijauan 

pada musim kemarau (Syananta, 2009).  

Patrick and Schaible (1980) menjelaskan keuntungan pakan berbentuk 

wafer adalah meningkatkan konsumsi dan efisiensi pakan, meningkatkan kadar 

energi metabolis pakan, membunuh bakteri patogen, menurunkan jumlah pakan 

yang tercecer, memperpanjang lama penyimpanan, menjamin keseimbangan zat-

zat nutrisi pakan dan mencegah oksidasi vitamin. Kadar air pada wafer yakni kurang 

dari 14% (Trisyulianti, 1998), sehingga tidak mudah rusak serta memiliki kualitas 

nutrisi yang lengkap. 

Bentuk wafer yang padat dan cukup ringkas diharapkan dapat: (1) 

meningkatkan palatabilitas ternak karena bentuknya yang padat, (2) memudahkan 

dalam penanganan, pengawetan, penyimpanan, transportasi, dan penanganan 

hijauan lainnya, (3) memberikan nilai tambah karena selain memanfaatkan limbah 

hijauan, juga dapat memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan, dan (4) 

menggunakan teknologi sederhana dengan energi yang relatif rendah (Trisyulianti, 

1998). Keadaan umum wafer limbah sayuran pasar adalah berbentuk persegi dan 

padat, memiliki warna dominan coklat hingga coklat kehijauan dipengaruhi oleh 

banyaknya jenis dan komposisi jumlah limbah sayuran yang terkandung 

didalamnya, serta beraroma harum khas karamel, hal ini dikarenakan tekanan 

kempa dan pemanasan pada bahan baku pakan dapat menyebabkan terjadinya 
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reaksi Maillard sehingga wafer yang dihasilkan memiliki aroma harum khas 

karamel (Syananta, 2009). 

Menurut Coleman and Lawrence (2000) terdapat dua jenis wafer atau cubes 

berdasarkan proses pembuatannya yaitu dehydrated dan sun cured. Dehydrated 

wafer dibuat dari bahan pakan hijauan yang telah dikeringkan sebelumnya hingga 

mencapai berat kering sekitar 95%. Selanjutnya dijelaskan bahan pakan hijauan 

untuk pembuatan sun cured wafer dipanen setelah dikeringkan terlebih dahulu di 

lapangan di bawah sinar matahari langsung. Kedua bentuk wafer ini memiliki 

kandungan nutrien terutama kadar protein, kalsium dan energi yang tidak berbeda 

dengan hay. 

Keuntungan wafer menurut Basymeleh (2008), adalah : (1) kualitas nutrisi 

lengkap (wafer ransum komplit), (2) mempunyai bahan baku tidak saja dari hijauan 

makanan ternak seperti rumput dan legum, tapi juga dapat memanfaatkan limbah 

pertanian, perkebunan, atau limbah pabrik pangan, (3) tidak mudah rusak oleh 

faktor biologis karena mempuyai kadar air kurang dari 14%, (4) ketersediaannya 

berkesinambungan karena sifatnya yang awet dapat bertahan cukup lama sehingga 

dapat mengantisipasi ketersediaan pakan pada musim kemarau serta dapat dibuat 

pada saat musim hujan pada saat hasil-hasil hijauan makanan ternak dan produk 

pertanian melimpah, (5) memudahkan dalam penanganan, karena bentuknya padat 

kompak sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan transportasi. 

 

2.5. Air Tebu sebagai Bahan Aditif 

Tebu adalah suatu jenis rumput-rumputan, termasuk kelas 

Monocotyledonae, Ordo Glumiflorae, kelurga Gramineae dengan nama ilmiah 
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Saccaharum officinarum L (Sastrowijoyo, 1998). Tanaman tebu (Saccharum 

officinarum) merupakan tanaman perkebunan semusim yang didalam batangnya 

terdapat gula dan merupakan keluarga rumput-rumputan (graminae) seperti halnya 

padi dan jagung (Plantamor, 2012). Menurut Yukamgo dan Yuwono (2007) air tebu 

merupakan bahan baku utama dalam produksi gula. 

Batang tebu terdiri dari beberapa komponen seperti monosakarida            

0,5% -1,5%, sukrosa 11-19, zat organik 0,15%, air 65-75%, dan bahan lainnya 12% 

(Primahandana dan Hendoko, 2008). Batang tebu mengandung serat dan kulit 

batang (12,5%) dan nira yang terdiri dari air, gula, mineral dan bahan non gula 

lainnya (87,5%), tanaman ini bisa dipanen pada umur 1 tahun (Nasir, 2013). 

Komposisi nutrisi air tebu disajikan pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Komposisi Nutrisi Air Tebu 

Komposisi nutrisi air tebu Jumlah 

Energi  25,0 kkl 

Protein  4,6 g 

Lemak 0,4 g 

Karbohidrat 3,0 kkl 

Kalori 40,0 kal 

Phospat 80,0 µg 

Besi 2,00 mg 

Vitamin C 50,0 mg 

Vitamin B 0,1 mg 

Sumber : Mutiara, (2005) 

Parakkasi (1999) menyatakan bahan aditif sengaja ditambahkan dalam 

pembuatan silase untuk menstimulasi fermentasi, karena dengan penambahan 

bahan aditif baik berupa bahan kimia maupun bahan sumber karbohidrat akan 

tercipta kondisi asam. Bakteri asam laktat akan menggunakan karbohidrat terlarut 

dalam air (Water Soluble Carbohydrate, WSC) dan menghasilkan asam laktat, 

asam laktat ini akan berperan dalam penurunan pH silase (Ennahar dkk., 2003). 
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Sari tebu mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh antara lain 

sukrosa, protein, kalsium, lemak, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C 

dan asam amino (Putri, 2013). Ketersediaan unsur gula merupakan faktor penting 

bagi perkembangan bakteri pembentuk asam laktat yang dibutuhkan dalam proses 

fermentasi untuk menghasilkan silase yang baik (Khan et al., 2004). Menurut 

Djasmi dkk., (2015) nutrisi yang diperlukan oleh bakteri juga sama dengan nutrisi 

yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lain antara lain karbohidrat, vitamin, kalsium, 

dan protein. Berdasarkan hal tersebut nutrisi yang terkandung dalam sari tebu dapat 

menjadi tempat tumbuh bakteri. 

 

2.6. Molases sebagai Bahan Perekat 

Molases adalah berupa cairan kental seperti sirup dan berwarna coklat gelap 

atau coklat kemerahan bersifat asam, mempunyai pH 5,5-6,5 yang disebabkan oleh 

adanya asam-asam organik bebas (Harahap, 2003). Molases adalah produk 

sampingan yang diperoleh dari pabrik gula tebu, molases biasanya digunakan dalam 

ransum untuk ternak sapi, domba, dan kuda tujuannya untuk meningkatkan 

konsumsi pakan, meningkatkan aktivitas mikroba, mengurangi debu yang terdapat 

pada pakan, sebagai perekat untuk pakan pellet, dan sebagai sumber energi (Perry 

et al., 2003). 

Jones et al., (2004) melaporkan molases merupakan sumber karbohidrat 

mudah larut yang paling banyak digunakan pada pembuatan silase dan lebih efektif 

pada hijauan dengan kandungan karbohidrat mudah difermentasi yang rendah. 

Molases memiliki kadar kaliumnya yang tinggi sehingga dapat menyebabkan diare 

bila dikonsumsi terlalu banyak (Rangkuti, dkk. 2009). Pemberian molases sebagai 

bahan pakan tambahan tunggal atau dalam bentuk campuran dengan bahan pakan 
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lain meningkatkan laju pertambahan berat badan harian pada kambing (Batubara 

dkk., 2010). 

Penggunaan molases sebagai bahan perekat menurut Trisyulianti (1998) 

memiliki beberapa keunggulan : (1) merupakan zat aditif yang mempunyai sifat 

fisik yang baik untuk menghasilan wafer dengan kualitas fisik yang baik, (2) 

memberikan rasa aman sebagai perekat karena merupakan bahan organik dan tidak 

beracun, (3) memberikan nilai tambah karena berasal dari limbah pabrik gula, (4) 

memberikan tambahan nilai nutrisi pada wafer pakan, dan (5) aroma molases 

mampu meningkatkan palatabilitas ternak. Jumlah molases yang digunakan 

biasanya tidak lebih dari 10% - 15% dari ransum karena jika lebih dari 15% molases 

akan menyebabkan ransum menjadi lengket dan sulit ditangani serta mengganggu 

aktivitas mikroba yang baik (Perry   et al., 2003). 

 

2.7. Kualitas Nutrisi 

Kualitas nutrisi bahan pakan terdiri atas komposisi nilai gizi, serat, energi 

dan aplikasinya pada nilai palatabilitas dan daya cernanya (Amalia dkk., 2000). 

Defano (2000) menyatakan ditiap bahan pakan yang paling kering sekalipun,masih 

terdapat kandungan air walaupun dalam jumlah yang kecil. Untuk mencapai 

kandungan air 65% - 75% maka hijauan diangin-anginkan sampai hijauan tersebut 

lentur atau layu apabila dipatahkan, tujuannya adalah meningkatkan nilai 

palatabilitas hijauan dan menghindari ternak terkena bloat atau kembung (Siregar, 

2003). Bahan kering dihitung sebagai selisih antara 100% dengan persentase kadar 

air suatu bahan pakan yang dipanaskan hingga ukurannya tetap (Anggorodi, 1994). 

Hanafi (2004) menyatakan pemberian bahan pakan dalam bentuk bahan 

kering pada ternak ruminansia dapat berkisar 1,5-3,5%, tetapi pada umumnya 2-3% 
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dari berat badannya. Amrullah (2003) menambahkan bahan kering suatu bahan 

pakan sebagian besar terdiri dari bahan organik. Bahan kering suatu bahan pakan 

terdiri atas senyawa nitrogen, karbohidrat, lemak vitamin dan mineral (Parakkasi, 

2006). Bahan kering merupakan salah satu parameter dalam menilai palatabilitas 

terhadap pakan yang digunakan dalam menentukan mutu suatu pakan (Hanafi, 

1999). 

Menurut Winarno dan Zenie (1982) protein terdiri dari asam-asam amino 

yang mengandung unsur C, H, O dan N. Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan 

mempertahankan jaringan tubuh, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, 

mengatur keseimbangan pH cairan tubuh dan sebagai antibodi, protein merupakan 

zat makanan dengan molekul kompleks yang terdiri dari asam-asam amino (Piliang 

dan Haj, 2006). Andadari dan Prameswari (2005) menambahkan protein kasar 

adalah protein murni yang tercampur dengan bahan-bahan yang mengandung 

nitrogen sebagai nitrat, amoniak dan sebagainya. Menurut Suprijatna dkk., (2005) 

protein tersusun dari 20 senyawa organik yang terdiri dari asam amino sehingga 

disebut ikatan peptida. 

Menurut Tillman dkk., (2005), lemak adalah semua substansi yang dapat 

diekstraksi dengan bahan-bahan biologik dengan pelarut lemak. Menurut 

Suprijatna dkk., (2005) lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas 

unsur C, H dan O yang dapat larut dalam petroleum, benzene dan eter. Lemak 

berfungsi sebagai insulator untuk mempertahankan suhu tubuh dan melindungi 

organ-organ dalam tubuh (Piliang dan Haj, 2006) 

Menurut Hanafi (2004), bahan kering hijauan kaya akan serat, karena terdiri 

dari kira-kira 20% isi sel dan 80% dinding sel. Serat kasar tidak dapat dicerna oleh 
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non ruminansia, tetapi merupakan sumber energi mikroba rumen dan bahan pengisi 

lambung bagi ternak ruminansia (Yulianto dan Suprianto, 2010). Serat kasar (crude 

fiber) adalah residu dari bahan yang telah diperlakukan dengan asam dan alkali 

mendidih (Kusnandar, 2011). Serat kasar dapat membantu gerak peristaltik usus, 

mencegah penggumpalan ransum dan mempercepat laju digesta (Anggorodi, 1994). 

Kadar SK yang terlalu tinggi, pencernaan nutrien akan semakin lama dan nilai 

energi produktifnya semakin rendah (Tillman dkk., 2005).  

Menurut Amarullah (2003) komponen abu pada analisis proksimat bahan 

pakan tidak memberi nilai nutrisi penting karena sebagian besar abu terdiri dari 

silika. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik terbakar, tetapi zat 

anorganik tidak, karena itulah disebut abu (Winarto, 1997). 

Menurut Amarullah (2003) Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) terdiri 

dari zat-zat monosakarida, disakarida, trisakarida dan polisakarida terutama pati 

yang seluruhnya bersifat mudah larut dalam larutan asam dan larutan basa pada 

analisis serat kasar dan memiliki daya cerna tinggi. BETN dalam arti umum adalah 

sekelompok karbohidrat yang kecernaannya tinggi, sedangkan analisis proksimat 

yang dimaksud ekstrak tanpa nitrogen adalah sekelompok karbohidrat yang mudah 

larut dalam air. 

 


