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Hijauan merupakan pakan utama ruminasia dan ketersediaannya sangat 

tergantung pada musim. Musim penghujan merupakan puncak ketersedian hijauan 

tertinggi dan sangat melimpah, sedangkan musim kemarau ketersediaan sangat 

rendah. Proses pengeringan dapat digunakan untuk mengawetkan hijauan pakan 

ternak sehingga ketersediaannya cukup sepanjang tahun. Permasalahan lain dari 

pakan hijauan adalah kandungan air yang sangat tinggi sehingga membutuhkan 

waktu pengeringan yang lebih lama untuk menurunkan kadar air sampai batas 

minimum untuk penyimpanan. 

Metode penentuan kualitas pakan dapat dilakukan secara fisik, kimia dan 

biologis. Bahan kering (BK) merupakan salah satu hal yang paling penting untuk 

diperhatikan dalam penentuan kualitas pakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

bahan kering (BK) suatu pakan sangat tergantung pada waktu pemanenan dan proses 

pengeringan. Pemilihan metode pengeringan serta lama waktu pengeringan yang 

tepat akan memudahkan dalam proses analisis kimiawi, proses penyimpanan dan 

pengawetan pakan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi waktu pengeringan dan metode 

pengeringan yang efisien terhadap kualitas bahan kering dan komposisi nutrien 

pakan hijauan ternak. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) berpola faktorial 2 faktor (6 x 3) dengan 3 ulangan. Faktor A adalah 

teknik pengeringan yaitu kering matahari (7 jam), kering matahari (14 jam), kering 

matahari (21 jam), oven 60˚C (7 jam), oven 60˚C (14 jam) dan oven 60˚C (21 jam), 

sedangkan Faktor B adalah 3 jenis pakan hijauan ternak yaitu Panicum maximum, 

Brachiaria decumbens dan Pueraria thunbergiana yang berasal dari Laboratorium 

Lapang Agrostologi, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Data dianalisis 

dengan menggunakan ANOVA dan jika berbeda nyata akan diuji lanjut dengan 

menggunakan uji lanjut Duncan. Peubah yang diukur pada penelitian ini adalah 

penyusutan bobot bahan, kehilangan bahan kering (BK), kandungan bahan kering 

(BK), kandungan bahan anorganik, kandungan bahan organik (BO) dan kandungan 

protein kasar (PK). Kandungan nutrien masing-masing hijauan pakan ternak 

dianalisis menggunakan metode AOAC 1999. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan teknik pengeringan 

menyebabkan perubahan dan perbedaan penyusutan bobot bahan, kehilangan bahan 

kering (BK) dan kandungan nutrien Panicum maximum, Brachiaria decumbens dan 

Pueraria thunbergiana. Penyusutan bobot bahan dan kehilangan bahan kering (BK) 

tertinggi terjadi pada metode pengeringan matahari intensitas 7, 14 dan 21 jam untuk 

masing-masing hijauan pakan ternak. Kandungan bahan kering yang diperoleh 

setelah pengeringan mencapai >86% atau hanya mengandung kadar air (KA) <14%. 

Bahan anorganik pakan hijauan ternak setelah pengeringan matahari ataupun oven 
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60˚C mencapai <10%. Kandungan bahan organik (BO) tertinggi terjadi pada 

pengeringan oven 60˚C (7 jam) yaitu mencapai >90%. Protein kasar (PK) hijauan 

pakan ternak sangat dipengaruhi oleh suhu dan intensitas waktu pengeringan. 

Penurunan protein kasar tertinggi terjadi pada pengeringan oven 60˚C intensitas 21 

jam. Teknik pengeringan matahari intensitas pengeringan 21 jam dapat menghasilkan 

bahan kering (BK) tertinggi, abu terendah dan bahan organik (BO) tinggi, tetapi 

menurunkan protein kasar (PK) pakan hijauan pakan ternak. 

Kata-kata kunci : pengeringan matahari, pengeringan oven, Panicum maximum, 

Brachiaria decumbens, Pueraria thunbergiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

ABSTRACT 

Nutritional Evaluation of  Panicum maximum, Brachiaria decumbens and 

Pueraria thunbergiana Dried with Different Methods 

Revlisia, R., E.B Laconi, and A.D Lubis 

The aim of research was to evaluate different drying methods on the nutritional 

quality forage. Experimental design used was Complete Randomized Design with 2 

factors (6 x 3) and three replications. Factor A is drying method : sun drying method 

(7 hours), sun drying method (14 hours), sun drying method (21 hours), oven 60˚C (7 

hours), 60˚C oven (14 hours) and oven 60˚C ( 21 hours), while Factor B is 3 types of 

forage : Panicum maximum, Brachiaria decumbens and Pueraria thunbergiana, 

obtained from Laboratory of Agrostologi, Faculty of Animal Science, Bogor 

Agricultural University. Data were analyzed used ANOVA, followed by Duncans 

test. Variables measured in this research were the loss weight of forage, loss of dry 

matter (DM), dry matter (DM), inorganic material (ash), organic matter (OM) and 

crude protein (CP). Nutrient content of each forage were analyzed using AOAC 

method. Loss weight and loss dry matter (DM) of forage highest in sun drying 

method 7, 14 and 21 hours for each forage. Sun drying and oven 60˚C method 

reduced moisture content to storage safety level (DM>86%) or moisture content 

<14%. Resulted Inorganic material (ash) forage after sun drying or oven 60˚C is 

<10%. Organic matter (OM) was highest in oven 60˚C (7 hours). Crude protein (CP) 

forage is strongly influenced by temperature and intensity of drying. Sun drying 

method resulted higher crude protein (CP) than oven 60˚C. Oven 60˚C method (21 

hours) resulted highest dry matter (DM), lowest inorganik matter (ash), high organic 

material (OM), but can decrease crude protein (CP) of forage. 

Keywords : drying technique, sun drying, oven, Panicum maximum, Brachiaria 

decumbens,    Pueraria thunbergiana 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Hijauan merupakan pakan utama ruminasia dan ketersediaannya sangat 

tergantung pada musim. Musim penghujan merupakan puncak ketersedian hijauan 

tertinggi dan sangat melimpah, sedangkan musim kemarau ketersediaan sangat 

rendah. Proses pengeringan dapat digunakan untuk mengawetkan hijauan pakan 

ternak sehingga ketersediaannya cukup sepanjang tahun. Permasalahan lain dari 

pakan hijauan adalah kandungan air yang sangat tinggi sehingga membutuhkan 

waktu pengeringan yang lebih lama untuk menurunkan kadar air sampai batas 

minimum untuk penyimpanan. 

Metode penentuan kualitas pakan dapat dilakukan secara fisik, kimia dan 

biologis. Kadar air merupakan salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan 

dalam penentuan kualitas pakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi bahan kering 

suatu pakan sangat tergantung pada waktu pemanenan dan proses pengeringan. 

Pemilihan metode pengeringan serta lama waktu pengeringan yang tepat akan 

memudahkan dalam proses analisis kimiawi, proses penyimpanan dan pengawetan 

pakan. Pengeringan adalah proses penghidratan atau menghilangkan air dari suatu 

bahan (Hasibuan, 2005). Tujuan utama pengeringan komoditas pertanian dan pangan 

adalah untuk pengawetan. Selain itu, tujuan dari pengeringan adalah meningkatkan 

daya tahan, mengurangi biaya pengemasan, mengurangi bobot pengangkutan, 

memperbaiki cita rasa bahan, dan mempertahankan kandungan nutrisi bahan 

(Achanta dan Okos, 2000).  

Metode sederhana yang banyak digunakan pada proses pengeringan yaitu 

metode hamparan yang dilakukan dengan cara menghamparkan hijauan yang sudah 

dipotong di lapangan terbuka di bawah sinar matahari. Hijauan yang dikeringkan 

dengan cara ini biasanya memiliki kadar air 20-30%. Metode ini membutuhkan 

waktu yang cukup lama karena tergantung pada keadaan dan kondisi panas matahari 

pada proses penjemuran, tetapi pengeringan ini sangat ekonomis serta kehilangan 

kandungan nutrisi pada proses pengeringan cukup rendah. Teknologi lain yang 

banyak digunakan untuk pengeringan adalah metode pengeringan dengan oven. 

Pengeringan oven membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada pengeringan 

matahari karena suhu pengeringan lebih stabil, tetapi pengeringan oven 
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membutuhkan investasi yang lebih untuk pengadaannya. Oleh karena itu perlu dicari 

pemilihan metode yang tepat serta waktu pengeringan yang efektif dan efisien pada 

pengeringan matahari terbuka dan pengeringan oven sebagai alternatif pengeringan 

untuk hijauan pakan ternak sehingga dapat mempermudah proses pengeringan dan 

penanganan pakan hijauan ternak selanjutnya. 

 

Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi waktu pengeringan dan metode 

pengeringan yang efisien terhadap kualitas bahan kering (BK) dan komposisi nutrien 

pakan hijauan ternak. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Metode Pengeringan 

Pengeringan adalah proses pemindahan panas dan uap air secara simultan, 

yang memerlukan energi untuk menguapkan kandungan air yang dipindahkan dari 

permukaan bahan  (Nay, 2007). Pengeringan juga disebut dengan penghidratan atau 

penghilangan sebagian atau keseluruhan uap air dari suatu bahan (Hasibuan, 2005). 

Prinsip pengeringan melibatkan dua hal yaitu panas yang diberikan pada bahan dan 

air yang harus dikeluarkan dari bahan (Supriyono, 2003). Tujuan utama pengeringan 

komoditas pertanian adalah untuk pengawetan. Selain itu, tujuan dari pengeringan 

juga untuk meningkatkan daya tahan, mengurangi biaya pengemasan, mengurangi 

bobot pengangkutan, memperbaiki cita rasa bahan, dan mempertahankan kandungan 

nutrisi bahan (Achanta dan Okos, 2000). 

Bahan pangan yang dihasilkan dari produk-produk pertanian pada umumnya 

mengandung kadar air. Kadar air jika tidak dihilangkan dapat mempengaruhi kondisi 

fisik bahan pangan. Sebagian bahan pakan segar mengandung air 70% atau lebih. 

Makanan maupun pakan mengandung dua jenis air yaitu air bebas dan air terikat. Air 

bebas adalah air yang mudah dikeluakan melalui penguapan, sedangkan air terikat 

adalah air yang sulit dikeluarkan meskipun dengan cara pengeringan (Winarno et al., 

1980). 

Proses pengeringan akan mengakibatkan produk yang dikeringkan 

mengalami perubahan warna, tekstur, flavor, dan aroma. Panas dari proses 

pengeringan tidak hanya menguapkan air selama pengeringan, akan tetapi juga 

menyebabkan hilangnya komponen volatile dari bahan pangan.  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pengeringan terdiri dari faktor udara pengering dan sifat bahan. 

Faktor yang berhubungan dengan udara pengering adalah suhu, kecepatan 

volumetrik aliran udara pengering, dan kelembaban udara, sedangkan faktor yang 

berhubungan dengan sifat bahan yaitu ukuran bahan, kadar air awal, dan tekanan 

parsial dalam bahan (Fellow, 2001). 

Pengeringan Matahari (Sun Drying) 

 Pengeringan matahari (sun drying) merupakan salah satu metode pengeringan 

yang paling murah dan mudah karena menggunakan panas langsung dari matahari 
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dan pergerakan udara lingkungan. Pengeringan ini mempunyai laju pengeringan 

yang lambat, memerlukan perhatian lebih dan sangat rentan terhadap resiko terhadap 

kontaminasi lingkungan (Toftruben, 1977). Pengeringan matahari sangat tergantung 

pada iklim yang panas dan udara atmosfer yang kering (Frazier dan Westhoff, 1978). 

Gambar 1 menunjukkan salah satu metode pengeringan matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Cara Pengeringan Matahari 
         Sumber : Dokumentasi Penelitian 

Pemanfaatan radiasi matahari untuk pengeringan hasil pertanian dilakukan 

dengan tiga cara yaitu secara langsung, tidak langsung dan kombinasi antara 

keduanya. Pengeringan cara langsung dilakukan dengan cara mengeringkan bahan 

secara langsung pada radiasi matahari, sedangkan cara tidak langsung dilakukan 

dengan cara mengeringkan bahan, tetapi melalui permukaan fluida (udara atau air). 

Metode kombinasi antara pengeringan tidak langsung dan pengeringan langsung 

dilakukan dengan menggunakan bangunan tembus cahaya yang dilengkapi dengan 

absorder (Witarsa, 2004). 

Pengeringan Oven 

Pengeringan oven (oven drying) merupakan alternatif pengeringan matahari. 

Tetapi metode pengeringan ini membutuhkan sedikit biaya investasi. Pengeringan 

oven dapat melindungi pangan dari serangan serangga dan debu, dan tidak 

tergantung pada cuaca. Pengeringan oven tidak disarankan untuk pengeringan 

pangan karena energi yang digunakan kurang efisien daripada alat pengering 

(dehydrator), selain itu sulit mengontrol suhu rendah pada oven dan pengan yang 

dikeringkan dengan oven lebih rentan hangus (Hughes dan Willenberg, 1994). 

Keuntungan pengeringan oven yaitu tidak tergantung cuaca, kapasitas pengeringan 
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dapat dipilih sesuai dengan yang diperlukan, tidak memerlukan tempat yang luas dan 

kondisi pengeringan dapat dikontrol (Widodo dan Hendriadi, 2004). Gambar 2 

menunjukkan salah satu pengeringan oven sebagai alternatif pengeringan matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Cara Pengeringan Oven 
             Sumber : Dokumentasi Penelitian 

 

Proses pengeringan yang terjadi pada oven yaitu panas yang diberikan pada 

bahan pangan dalam sebuah oven dapat melalui radiasi dari dinding oven, konveksi 

dan sirkulasi udara panas, dan melalui konduksi melalui wadah tempat bahan pangan 

diletakkan. Udara, gas lain, dan uap air akan menguap akibat transfer panas secara 

konveksi, dan panas diubah menjadi panas konduksi pada permukaan bahan dan 

dinding oven. Rendahnya kelembaban udara dalam oven menciptakan gradien 

tekanan uap yang menyebabkan perpindahan air dari bagian dalam bahan menuju 

permukaan bahan, perluasan hilangnya air bahan ditentukan oleh sifat alami bahan 

dan laju pemanasan dan perpindahan air pada saat pengeringan bahan dalam oven. 

Perubahan ini serupa dengan pengeringan dengan udara panas lainnya, semakin cepat 

pemanasan dan semakin tinggi suhu yang digunakan menyebabkan perubahan yang 

komplek pada komponen permukaan bahan pangan (Fellow, 2001). 

Ciri Morfologi Panicum maximum (Rumput Benggala) 

Rumput benggala (Panicum maximum) adalah salah satu rumput golongan 

graminae yang disukai oleh ternak herbivora yang berasal dari Afrika tropika dan 

subtropika dan terdapat di seluruh daerah tropika humida dan subtropika. Habitat 

alamnya yaitu di padang rumput, hutan terbuka, dan juga tempat yang ternaungi. Ciri 

morfologi rumput ini yaitu berakar rhizome pendek dan menjalar, tingginya 150-180 

cm, lebar daun 15-18 mm dengan ujung yang meruncing  (Skerman dan Riveros, 
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1990). Rumput ini termasuk tumbuhan tidak lengkap karena tidak ada tangkai daun, 

mempunyai lembaran daun, terdapat bagian pelepah daun, daunnya menyirip, batang 

berarus sircular batang, bunga dan strukturnya berbentuk bulat berwarna coklat, 

termasuk kelompok bunga rumput, tumbuh di daerah tropis, berakar serabut, 

termasuk angiospermae (berbiji tertutup), dan merupakan monokotil. Rumput ini 

memiliki daun yang cukup panjang dan meruncing, bewarna hijau tua dengan tulang 

daun tengah yang nyata dan tepi daunnya kasar, kelopak daun berbulu halus dan 

kecil, lidah daunnya terdiri dari cincin, bulu-bulu kasar yang lurus, bunganya 

berbentuk mayang terbuka dan mudah berbiji, serta kelopak bunganya tidak berbulu 

(Gambar 3 dan 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Rumput Panicum maximum     Gambar 4. Struktur Panicum maximum 
                  Sumber : Forages fact sheets, 2005                         Sumber : Mannetje dan Jones, 1992 

Penggunaan rumput ini dapat digunakan untuk dikeringkan sebagai hay 

ataupun silase, disamping itu juga bisa dijadikan rumput pengembalaan kerena 

memiliki defoliasi yang bagus tetapi tidak dapat dipotong di bawah 30 cm (Skerman 

dan Riveros, 1990). Kandungan nutrien rumput ini sangat baik yaitu mengandung 

BK 76%, PK 8,8%, abu 12,6%, SK 33,6% dan BETN  42,9% (Hartadi et al., 1980). 

Ciri Morfologi Pueraria thunbergiana 

Pueraria thunbergiana merupakan tanaman asli Asia, terdiri atas 16 species 

dan mempunyai daerah persebaran luas, dari India Timur, Burma (Myanmar), Indo-

China, China, Korea dan Jepang, melalui Thailand dan daerah Malaysia, ke Pulau 

Pasifik dan Australia Utara (Prosea, 2005). Tanaman ini merupakan tanaman 
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merambat berkayu dan bersifat tahunan dengan batang mencapai panjang 30 m dan 

diameter mencapai 10 cm, daun berbentuk trifoleat dan mempunyai bulu disekitar 

tangkai batang dan daun berwarna cokelat keemasan, memiliki bunga dengan bentuk 

bunga tunggal dan memiliki biji berupa polong (Gambar 5 dan 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Legume Pueraria thunbergiana 
      Sumber : Forages fact sheets, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Struktur Pueraria thunbergiana 
                                                Sumber : BioOne, 2005 

Pueraria thunbergiana tumbuh di semak belukar, hutan, pinggir jalan, 

padang rumput dan bendungan, biasanya di dataran rendah tetapi ditemukan pada 

ketinggian mencapai 2000 m dpl. Tanaman ini tumbuh pada berbagai tipe tanah, 

tetapi tidak pernah tumbuh bagus di tanah pasir dan tanah lempung dengan drainase 

buruk tetapi dapat tumbuh baik pada tanah liat dengan drainase bagus. Tanaman ini 

juga tahan terhadap kekeringan karena akarnya yang dalam. Tanaman ini 

diperbanyak dengan menggunakan biji, kecuali di negara-negara luar yang menjadi 

daerah asalnya dimana perbanyakan terutama dilakukan dengan menanam stek 

batang muda (Prosea, 2005). Hijauan ini cukup baik untuk ternak karena 

mengandung BK 77%, PK 16,6%, abu 12,7%, SK 29,3% dan BETN 37,6% (Hartadi 

et al., 1980). 
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Ciri Morfologi Brachiaria decumbens 

Ciri morfologi rumput ini yaitu tumbuh rendah, tegak atau menjalar, 

membentuk rizoma dan tanaman tahunan berstolon dengan daun berbulu sedang dan 

berwarna hijau terang, lebar 7-20 m, dan panjang 5-25 cm. Daun tumbuh dari stolon 

yang merambat yang berakar pada buku-bukunya, bunga rumput ini berbentuk 

mayang menjari  (Gambar 7 dan 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Rumput Brachiria decumbens    Gambar 8. Struktur Brachiria decumbens 
                      Sumber : Forages fact sheets, 2005                            Sumber : Mannetje dan Jones, 1992 

 

Rumput ini biasanya ditanam untuk padang penggembalaan permanen, tetapi 

juga ditanam untuk sistem cut and carry. Rumput ini ditanam sebagai penutup tanah 

yang digembalai pada perkebunan dan sebagai penutup yang baik untuk menahan 

erosi pada daerah yang miring (Miles et al., 1996).  Kandungan nutrisi rumput ini 

cukup tinggi dan palatabilitas yang baik (seperti rumput tropis yang lain) tetapi 

bergantung pada status kesuburan tanah. Kecernaan rumput ini dapat mencapai (50-

80%), protein kasar (PK) berkisar dari 9-20% tergantung pada kesuburan tanah dan 

manajemen, tetapi dapat menurun dengan cepat tergantung pada umur dan kondisi 

lingkungannya. Potensi produksi bahan kering cukup tinggi yaitu sekitar 10 

ton/ha/tahun (Schultze dan Teitzel, 1992). Kandungan nutrien hijauan ini yaitu BK 

81%, PK 7%, abu 6,5%, SK 35,1% dan BETN 49,2 % (Hartadi et al., 1980). 

 

 

 

http://indonesia.tropicalforages.info/key/Forages/Media/Html/glossary.htm#stolon


9 

 

MATERI DAN METODE 

Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Juli sampai Oktober 2011, dan dilakukan 

di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi 

Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. 

Materi 

Bahan 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 3 jenis hijauan makanan 

ternak yaitu Panicum maximum (PM), Brachiria decumbens (BD) dan Pueraria 

thunbergiana (PT) yang berasal dari Laboratorium Lapang Agrostologi, Fakultas 

Peternakan, Institut Pertanian Bogor, katalis selenium mixture, H2SO4 pekat, 

aquadest, H2SO4 0,1 N,  indikator campuran Methylen Blue dan Methylen red dan 

NaOH 0,1 N (bahan analisis protein kasar). 

Alat 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah terpal, pisau, termometer, 

plastik, timbangan kasar (kapasitas 20 kg), timbangan analitik, alat giling (hammer 

mill), oven 60˚C dan seperangkat alat analisis proksimat metode AOAC (1999) yang 

terdiri dari oven 105˚C, cawan alumunium, cawan porselen, tanur, hot plate, labu 

kjeldahl, bunsen, labu destilasi, buret, dan tabung elemeyer. 

Prosedur 

Teknik Pengeringan 

Masing-masing sampel pakan hijaun ternak sebanyak 500 g dipotong-potong 

dengan ukuran 3-5 cm dan dikeringkan di bawah sinar matahari dan oven 60˚C 

sesuai dengan intensitas pengeringan yaitu 7, 14, dan 21 jam. Setelah dikeringkan 

masing-masing sampel ditimbang kembali untuk mengetahui penyusutan bobot 

sampel. Pengeringan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. 

Pengeringan matahari dilakukan dengan cara menyebarkan hijauan diatas terpal dan  

dilakukan dengan interval waktu 7 jam (1 hari), 14 jam (2 hari) dan 21 jam (3 hari). 

Proses Pengeringan oven 60˚C dilakukan dengan cara memasukkan sampel hijauan 

ke dalam kantong semen dan dikeringkan selama 7 jam (1 hari), 14 jam (2 hari) dan 
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21 jam (3 hari) dimulai dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Proses 

pengeringan ditunjukkan pada Gambar 9 dan 10. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Proses Pengeringan Matahari           Gambar 10. Proses Pengeringan Oven                     

 

Pengukuran Kandungan Nutrien 

Kandungan nutrien hijauan makanan ternak PM, BD dan PT dianalisis 

proksimat berdasarkan metode  AOAC (1999) untuk mendapatkan kandungan bahan 

kering (BK), bahan anorganik (abu), bahan organik (BO) dan protein kasar (PK) 

(metode Kjeldhal). 

Pengukuran Bahan Kering (BK) 

Analisis kadar air menggunakan metode AOAC (Association of Official 

Analytical Chemists, 1999). Air akan menguap oleh panas, sedangkan bahan yang 

tertinggal disebut bahan kering. Persentase air suatu bahan dihitung dari perbedaan 

bobot sebelum dan setelah proses pemanasan. Cawan alumunium yang telah 

dikeringkan dan diketahui bobotnya diisi dengan 3 g sampel pakan hijauan ternak 

(W1) kemudian dimasukkan ke dalam oven suhu 105˚C selam 4-6 jam (tercapai 

bobot stabil). Cawan alumunium dan sampel yang telah dikeringkan dimasukkan ke 

dalam eksikator kemudian ditimbang (W2). Persen kadar air (KA) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

Kadar Air (%) = (W1-W2) x 100% 

          W1 
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Bahan Organik (%) = (100 – abu) % 

Pengukuran Kadar Abu 

Analisis kadar abu menggunakan AOAC (Association of Official Analytical 

Chemists, 1999), yaitu metode pembakaran menggunakan pemanasan dengan tanur  

suhu 400-600
˚
C maka semua zat organik akan terbakar, sedangkan yang tersisa dari 

proses tersebut dikenal sebagai zat anorganik (oksida-oksida mineral). Sebanyak 2 g 

sampel pakan hijauan ternak ditimbang dalam cawan porselin yang telah diketahui 

bobotnya (A), kemudian diarangkan dengan menggunakan hot plate hingga tidak 

mengeluarkan asap lagi. Cawan porselin berisi sampel (B) yang sudah diarangkan 

kemudian dimasukkan ke dalam tanur bersuhu 600˚C selama 2 jam untuk mengubah 

arang menjadi abu (C). Cawan porselin berisi abu didinginkan dalam eksikator dan 

ditimbang. Persen abu dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Pengukuran Bahan Organik 

Bahan organik adalah selisih bahan kering dan abu yang secara kasar 

merupakan kandungan karbohidrat, lemak dan protein (AOAC, 1999) . Persen bahan 

organik (BO) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Pengukuran Kadar Protein Kasar 

Analisis kadar protein menggunakan metode Kjeldahl. Asam sulfat pekat 

memecah ikatan Nitrogen yang ada dalam senyawa organik menjadi Ammonium 

Sulfat. Larutan Ammonium Sulfat ini dibuat basa dengan NaOH pekat, N dari 

protein ini kemudian disuling sebagai NH4OH kedalam larutan asam standar. Ion 

NH3
+
 bereaksi dengan sebagian asam dan sisa asam yang tidak bereaksi dititrasi 

dengan larutan NaOH standar. Titrasi yang dilakukan dapat mengetahui jumlah N, 

protein kasar didapat dengan jalan mengalikan jumlah N dengan faktor protein 

sebesar 6,25. Sebanyak 0,3 g sampel hijauan dimasukkan ke dalam labu Kjeldahl, 

kemudian ditambahkan 1,5 g katalis Selenium Mixture dan 20 ml H2SO4 pekat. 

Sampel didestruksi sampai warna larutan berubah menjadi hijau-kekuningan-jernih. 

Kadar Abu (%) = (C – A) x 100% 

          B 
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% Protein =  (ml blanko – ml sampel) x N NaOH x 14 x 6,25 x 100% 

Berat sampel (mg) 

 

Setelah itu sampel didinginkan selama 15 menit dan ditambahkan 300 ml aquadest. 

Proses selanjutnya dilakukan proses destilasi, hasil destilasi ditampung dengan 10 ml 

H2SO4 0,1 N yang sudah ditambah 3 tetes indikator campuran Methylen Blue dan 

Methylen red. Larutan hasil destilasi dititrasi dengan NaOH 0.1 N sampai terjadi 

perubahan warna dari ungu menjadi biru-kehijauan. Selanjutnya ditetapkan 

penetapan blanko: pipet 10 ml H2SO4 0,1 N dan ditambah 2 tetes indikator PP, titrasi 

NaOH 0,1 N. Persen protein kasar (PK) dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

  

(AOAC, 1999) 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Perlakuan 

Pengeringan hijauan pakan ternak PM, PT, dan BD dilakukan menggunakan 

6 teknik pengeringan yaitu pengeringan kering matahari dengan intensitas cahaya 

matahari 7, 14, dan 21 jam, dan pengeringan oven 60
0
C dengan intensitas lama 

pengeringan 7, 14 dan 21 jam. Enam perlakuan pengeringan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

KM-7  : Pengeringan matahari selama 7 jam 

KM-14  : Pengeringan matahari selama 14 jam 

KM-21  : Pengeringan matahari selama 21 jam 

Ov-7  : Pengeringan oven 60º C selama 7 jam 

Ov-14  : Pengeringan oven 60º C selama 14 jam 

Ov-21  : Pengeringan oven 60º C selama 21 jam 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) berpola 

faktorial 2 faktor (6 x 3) dengan 3 ulangan. Faktor pertama adalah teknik 

pengeringan, sedangkan faktor kedua adalah ketiga jenis hijauan tanaman ternak 

yaitu PM, BD dan PT.  
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Model matematis yang digunakan pada penelitian ini yaitu : 

 

 

 

Keterangan : 

Yij = Nilai pengamatan untuk perlakuan faktor A (Teknik pengeringan) 

taraf ke-i, faktor B (Jenis Rumput) taraf ke-j dan kelompok ke-k. 

(µ, αi, βj) = Rataan umum, pengaruh utama faktor A dan pengaruh utama 

faktor B. 

i = Pengaruh utama faktor A ke-i 

j = Pengaruh utama faktor B ke-j 

(αβij) = pengaruh interaksi dari faktor A ke-i dan faktor B ke-j 

eijk = Error perlakuan/pengaruh acak yang menyebar normal. 

(Steel dan Torrie, 1995). 

 

Peubah 

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah  penyusutan bobot bahan, 

kehilangan bahan kering (BK), bahan kering (BK), bahan anorganik, bahan organik 

(BO) dan protein kasar (PK). 

 

Analisa Data 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analysis of variance 

(ANOVA), jika berbeda nyata selanjutnya diuji lanjut dengan uji Duncan (Steel dan 

Torrie, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + eijk 
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Skema prosedur penelitian dimulai dari persiapan sampel, proses pengeringan 

dan analisis kandungan nutrien hijauan dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Skema Prosedur Penelitian 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Lingkungan Pengeringan Matahari 

Penelitian ini dilakasanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2011 di Fakultas 

Peternakan, Institut Petanian Bogor, Dramaga. Keadaan cuaca pada saat proses 

pengeringan sangat cerah, panas matahari cukup baik dan tidak hujan. Pengukuran 

suhu dilakukan 3 kali dalam sehari yaitu pada pukul 09.00 WIB, pukul 12.00 WIB 

dan pukul 15.00 WIB. Hal ini dilakukan untuk mengetahui suhu rataan tertinggi dan 

terendah dalam satu hari pengeringan. Suhu rataan harian pada penelitian mencapai 

30-32˚C, yaitu pada pagi hari mencapai 30,37˚C, siang hari 33,62˚C dan sore hari 

31,69˚C. Tabel 1 menunjukkan suhu rata-rata harian matahari pada proses 

pengeringan matahari. Suhu rataan harian matahari yang diperoleh tidak jauh 

berbeda dengan data BMG Bogor (Tabel 2).  

Tabel 1. Suhu Rata-rata Harian Matahari Selama Penelitian 

Perlakuan  Suhu (˚C) 

Pukul 09:00 WIB Pukul 12:00 WIB Pukul 15:00 WIB 

Matahari  30,37 33,62 31,69 

Tabel 2. Kondisi Cuaca Wilayah Daerah Bogor 

Kondisi Cuaca Rataan 

Suhu (˚C) 23-30 

Kelembaban (%) 63-98 

Kecepatan Angin (km/jam) 10-30 

Curah Hujuan (mm) 3500-4000 

Sumber : BMG 2011 

Kondisi lingkungan selama pengeringan matahari yang baik sangat 

mempermudah proses pengeringan. Suhu, kelembaban, curah hujan dan kecepatan 

angin sangat mempengaruhi kecepatan pengeringan. Suhu udara yang tinggi akan 

menghasilkan proses pengeringan yang lebih cepat. Suhu pengeringan yang lebih 

tinggi dari 50˚C harus dihindari karena dapat menyebabkan bagian luar produk sudah 

kering, tetapi bagian dalam masih basah. Proses pengeringan memerlukan suhu yang 

tinggi dan kelembaban yang rendah karena kelembaban yang rendah  dapat 
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meningkatkan kecepatan difusi air. Kelembaban relatif yang rendah dapat terjadi jika 

udara pengering bersirkulasi dengan baik dari dalam ke luar ruang pengering, 

sehingga semua uap air yang diperoleh setelah kontak dengan produk langsung 

dibuang ke udara lingkungan. Kecepatan aliran udara yang tinggi dapat 

mempersingkat waktu pengeringan. Arah aliran udara pengering yang sejajar dengan 

produk lebih efektif dibandingkan dengan aliran udara yang datang dalam arah tegak 

lurus produk (Yani et al., 2009). 

Berdasarkan hasil penelitian secara fisik hijauan pakan ternak yang 

dikeringkan dengan metode matahari sangat kering, berwarna hijau kecokelatan, 

berbau khas hijauan, tidak berjamur dan teksturnya tidak hancur (Gambar 12). Hal 

ini menunjukkan bahwa pengeringan dengan suhu rataan harian matahari yaitu 30-

32˚C dengan intesitas pengeringan 7, 14 dan 21 jam dapat menurunkan kadar air 

hijauan sampai batas minimum dan menghasilkan bahan kering yang tinggi. Berbeda 

dengan hasil pengeringan oven 60˚C, secara fisik hasil pengeringan oven cukup 

kering, berwarna hijau kecoklatan, sedikit layu, tidak berjamur, tekstur tidak hancur 

tetapi lebih banyak terjadi reaksi Browning akibat panas yang terlalu tinggi dan 

proses pengeringan yang terlalu cepat (Gambar 13). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Hasil Pengeringan Matahari    Gambar 13. Hasil Pengeringan Oven 60°C 

Penelitian Suarnadwipa dan Hendra (2008) menyebutkan bahwa hasil 

penjemuran terik matahari maupun oven mengalami perubahan tekstur dan warna. 

Warna menjadi lebih gelap dan mengkerut (layu). Pengkerutan pada permukaan 

disebabkan penguapan uap air cukup besar karena adanya perbedaan suhu bahan 

dengan suhu lingkungan, sehingga menyebabkan perpindahan massa air dari bahan 

ke udara lingkungan, sedangkan perubahan warna disebabkan oleh radiasi langsung 

matahari atau gelombang elektromagnetik berupa panas dari oven. 
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Penyusutan Bobot dan Kehilangan Bahan Kering (BK) 

Penyusutan Bobot Bahan 

Penyusutan merupakan salah satu efek dari pengeringan. Suhu yang tinggi 

dan intensitas waktu pengeringan yang lama menyebabkan semakin banyak 

kandungan air yang hilang. Jaringan hewan maupun tumbuhan diatur oleh “turgor”, 

yang terdiri dari cairan yang menggembung seperti balon. Dinding sel bersifat under 

tension (tegangan), sedangkan isi sel bersifat under compression (tekanan). Struktur 

dinding sel kuat dan elastis, tetapi jika terjadi peningkatan stress pada bagian tensile 

melebihi nilai sebenarnya maka akan terjadi perubahan bentuk atau menyusut 

(Winarno et al., 1980). Tabel 3 menunjukkan rataan penyusutan bobot bahan hijauan 

pakan ternak setelah pengeringan. 

Tabel 3. Rataan Penyusutan Bobot Bahan Panicum maximum, Brachiaria 

decumbens, dan Pueraria thunbergiana Setelah Pengeringan (g) 

Perlakuan Penyusutan Bobot 

Bahan 

Perlakuan Penyusutan Bobot 

Bahan 

A (KM-7*PM)
 

366,67±28.87
 BC 

J (OV-7*PM) 250±0.00
F 

B (KM-14*PM)
 

356,67±11.55
 BC 

K (OV-14*PM)
 

293,33±5.77
 D 

C (KM-21*PM)
 

380±17.32
 AB 

L (OV-21*PM)
 

300±0.00
 D 

D (KM-7*BD) 200±0.00
G 

M (OV-7*BD)
 

356,67±11.55
 BC 

E (KM-14*BD)
 

250±0.00
 F 

N (OV-14*BD)
 

363,33±11.55
 BC 

F (KM-21*BD)
 

290±17.32
 DE 

O (OV-21*BD)
 

400±0.00
 A 

G (KM-7*PT)
 

350±0.00
 C 

P (OV-7*PT) 216,67±28.87
G 

H (KM-14*PT)
 

356,67±11.55
 BC 

Q (OV-14*PT)
 

300±0.00
 D 

I (KM-21*PT)
 

400±0.00
 A 

R (OV-21*PT)
 

266,67±28.87
 EF 

Keterangan : Bobot awal =500 g, KM-7= kering matahari 7 jam, KM-14= kering matahari 14 jam,  

KM-21= kering matahari 21 jam , Ov-7 = oven 7 jam, Ov-14 = oven 14 jam , Ov-21 = 

oven 21 jam , PM = Panicum maximum, BD = Brachiaria decumbens, PT = Pueraria 

thunbergiana. Huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan 

adanya pengaruh perlakuan (P<0,01) 

Penyusutan sangat dipengaruhi oleh tekanan internal uap air yang dihasilkan 

dari proses penguapan, penyusutan akan mempengaruhi difusi air, tingkatan 

pemindahan air dan densitas produk (Puntanata, 2008). Penyusutan mengindikasikan 

kehilangan air, semakin tinggi penyusutan pada proses pengeringan maka akan 
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semakin tinggi kehilangan air yang terjadi pada bahan. Kehilangan air hijauan pakan 

ternak selama proses pengeringan berkisar antara 200-400 g/500 g hijauan segar. 

Kehilangan air terbesar terjadi pada hijauan yang dikeringkan dengan menggunakan 

metode pengeringan matahari. Kehilangan air selama proses pengeringan dengan 

menggunakan metode pengeringan matahari dapat mencapai 70% atau kehilangan air 

berkisar antara 300-400 g/500 g bobot hijauan segar, sedangkan pengeringan oven 

kehilangan air hanya mencapai 50% atau berkisar antara 150-300 g/500 g bobot 

hijauan segar. 

Berdasarkan sidik ragam, metode pengeringan yang berbeda memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap penyusutan bahan. Penyusutan 

tertinggi terjadi pada metode pengeringan matahari dengan suhu rata-rata harian 

berkisar antara 30-32˚C dan meningkat dengan bertambahnya intensitas waktu 

pengeringan, Penyusutan pada oven 60˚C lebih rendah daripada pengeringan 

matahari, hal ini disebabkan karena pada pengeringan oven sampel hijauan 

mengalami fenomena water front. Fenomena water front terjadi karena gelombang 

elektromagnetik (panas) dari atas akan menyebabkan lapisan bagian atas akan 

mengering lebih awal dan uap air akan mengalir ke bagian bawah dan menyebabkan 

bagian bawah bahan relatif lebih dingin dan basah. Apabila suhu dan intensitas 

pengeringan ditingkatkan maka bagian atas sampel akan mengalami kegosongan 

sedangkan bagian bawahnya masih tetap basah (Puntanata, 2008). Penelitian lain 

menyebutkan pengeringan bahan pertanian dengan pengeringan tipe bak datar 

menghasilkan kadar air akhir yang kurang seragam pada lapisan bawah, tengah dan 

atas. Perbedaan kadar air pengeringan antara lapisan bawah dan atas sebesar 4-6% 

untuk pengeringan bak datar (Thahir, 2000). 

Interaksi yang terjadi antara metode pengeringan dengan pakan hijauan 

ternak memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Uji lanjut Duncan 

menunjukkan pengeringan matahari dan oven 60ºC intensitas 21 jam sangat berbeda 

nyata terhadap penyusutan bobot bahan dari perlakuan pengeringan lainnya. Hijauan 

pakan ternak Brachiaria decumbens dan Pueraria thunbergiana mempunyai 

kehilangan air tertinggi pada tiap perlakuan pengeringan dibandingkan dengan 

Panicum maximum. Berdasarkan hasil penelitian metode pengeringan yang terbaik 

yang dapat digunakan untuk menghasilkan penurunan kadar air tertinggi adalah 



19 

 

metode pengeringan matahari dengan intensitas 21 jam baik pada Panicum 

maximum, Brachiaria decumbens maupun Pueraria thunbergiana. Hal ini diduga 

pada metode pengeringan matahari dengan intensitas pengeringan 21 jam pada 

hijauan pakan ternak mempunyai laju pengeringan yang lebih cepat karena didukung 

oleh beberapa faktor yaitu suhu yang cukup tinggi, kelembaban yang relatif rendah, 

curah hujan yang rendah serta adanya angin yang membantu dalam proses pertukaran 

udara dan membawa uap air dari hasil penguapan, sehingga proses pengeringan 

menjadi lebih cepat. Faktor yang menyebabkan pengeringan oven 60˚C mengalami 

penurunan kadar air lebih rendah adalah pengeringannya bersifat tertutup dan tidak 

ada saluran untuk pertukaran udara sehingga menyebabkan udara di dalam oven 

menjadi jenuh dan uap air tidak keluar secara sempurna. 

Perbedaan penurunan kadar air pada hijauan pakan ternak terjadi karena 

adanya perbedaan karakteristik dan morfologi seperti bentuk daun, ukuran daun dan 

bentuk batang pakan hijauan ternak dan memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap laju kecepatan pengeringan. Faktor yang mempengaruhi pengeringan terdiri 

dari kecepatan udara pengering, suhu dan kelembaban udara, sifat bahan yang 

dikeringkan seperti kadar air awal, ukuran produk pertanian dan tekanan partial 

(Ramelan et al., 1996). 

Kehilangan Bahan Kering 

Proses pengeringan sangat mempengaruhi kandungan nutrien bahan yang 

dikeringkan dan perubahan yang kompleks pada bahan yang dikeringkan. Suhu dan 

intensitas waktu pengeringan juga dapat memberikan pengaruh pada kehilangan 

bahan kering (BK), semakin tinggi suhu dan semakin lama intensitas pengeringan 

menyebabkan semakin banyak kandungan bahan kering (BK) per bahan segar yang 

hilang karena proses pengeringan. Kehilangan bahan kering (BK) dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor yaitu hilang pada proses pemanenan, penanganan pasca panen, 

pengangkutan (transportasi), penyimpanan serta proses pengawetan baik secara 

basah (silase) atau secara kering (pengeringan). Tabel 4 menunjukkan rataan 

kehilangan bahan kering pakan hijauan ternak setelah proses pengeringan.  
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Tabel 4. Rataan Kehilangan Bahan Kering (BK) Panicum maximum, Brachiaria 

decumbens, dan Pueraria thunbergiana Setelah Pengeringan (%) 

Metode 

Pengeringan 

Hijauan Pakan Ternak  

PM BD PT Rataan 

KM-7 4,02±1,94 5,56±1,97 3,83±0,05 4,47±0,95
C 

KM-14 2,24±1,35 4,88±2,15 2,58±2,06 3,23±1,44
C 

KM-21 2,34±3,10 1,67±0,35 5,20±0,09 3,07±1,88
C 

Ov-7 25,46±3,48 27,98±5,46 20,27±3,25 24,57±3,93
A 

Ov-14 19,34±1,54 16,77±0,64 15,01±1,59 17,04±2,17
B 

Ov-21 13,35±3,15 23,82±6,53 13,97±0,10 17,05±5,87
B 

Rataan 11,13±10,94 13,45±10,90 10,14±7,82  

Keterangan : KM-7= kering matahari 7 jam, KM-14= kering matahari 14 jam, KM-21= kering 

matahari 21 jam , Ov-7 = oven 7  jam, Ov-14 = oven 14 jam , Ov-21 = oven 21 jam , 

PM = Panicum maximum, BD = Brachiaria decumbens, PT = Pueraria thunbergiana. 

Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh perlakuan 

(P<0,01) 

Berdasarkan sidik ragam metode pengeringan memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kehilangan bahan kering (BK) pakan hijauan ternak, 

tetapi jenis hijauan dan interaksinya tidak berbeda nyata (P>0,05), hal ini 

menunjukkan bahwa morfologi hijauan tidak berpengaruh pada kehilangan bahan 

kering (BK) pada proses pengeringan. 

Hasil penelitian menunjukkan kehilangan bahan kering (BK) tertinggi terjadi 

pada Brachiaria decumbens dengan rataan kehilangan bahan kering mencapai 

13,45%, sedangkan kehilangan bahan kering terendah terjadi pada Pueraria 

thunbergiana dengan rataan kehilangan bahan kering (BK) sebesar 10,14%. 

Kehilangan bahan kering (BK) tertinggi terjadi pada pengeringan oven 60˚C 

intensitas pengeringan 7 jam dan menurun seiring dengan bertambahnya intensitas 

waktu pengeringan. Rataan kehilangan bahan kering yang terjadi pada pengeringan 

oven 60˚C adalah 24,57%. Kehilangan bahan kering terjadi karena pengeringan 

menyebabkan terjadi proses respirasi, proses fermentasi dan reaksi kimiawi. Proses 

respirasi masih dapat terjadi pada hijauan segar yang telah dipotong, respirasi akan 

mengambil O2 dari lingkungan serta menggunakan cadangan makanan berupa 

karbohidrat dan bahan lain untuk menghasilkan energi, uap air serta panas. Semakin 
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tinggi proses respirasi yang terjadi maka akan semakin tinggi kehilangan bahan 

kering (BK) karena digunakan sebagai substrat proses respirasi. 

Hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa 

respirasi adalah salah satu faktor utama kehilangan bahan kering pada proses 

pengeringan karena proses respirasi menggunakan substrat berupa gula dan asam-

asam lainnya (Nei et al., 2006, dan Torrieri et al., 2007). Suhu diidentifikasi sebagai 

faktor lingkungan utama yang menyebabkan proses respirasi pada produk segar. 

Reaksi biologisnya meningkat terus seiring dengan bertambahnya suhu lingkungan 

(naik setiap penambahan suhu 10˚C) (Hong dan Kim, 2011). Penelitian lain 

menyebutkan bahwa suhu dan bentuk potongan bahan memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap kehilangan bahan kering karena proses respirasi pengeringan pada 

wortel, sehingga suhu lingkungan harus dikontrol untuk meminimalkan kehilangan 

bahan kering. (Iqbal et al., 2011). Selain itu kehilangan bahan kering (BK) terkait 

dengan ketersediaan karbohidrat terlarut yang berasal dari BETN. Kandungan BETN 

yang semakin tinggi seiring umur potong (sampai umur potong 80 hari) akan 

memacu terbentuknya asam laktat sehingga menyebabkan proporsi BETN menurun 

dan menyebabkan terjadinya kehilangan bahan kering (BK) selama proses 

pengawetan (Surono dan Budhi, 2006). 

Kandungan Nutrien 

Proses pengeringan sangat mempengaruhi kandungan nutrien bahan yang 

dikeringkan. Semakin cepat pemanasan dan semakin tinggi suhu yang digunakan 

menyebabkan perubahan yang komplek pada komponen bahan, tetapi Selama 

pengeringan, bahan pangan atau pakan akan mengalami kehilangan kadar air, yang 

menyebabkan naiknya kadar zat gizi di dalam massa yang tertinggal (Norman, 1988). 

Perubahan Bahan kering (BK) Hijaun Pakan Ternak Setelah Pengeringan 

Bahan kering merupakan parameter yang sangat penting untuk menduga 

kualitas bahan dan dijadikan salah satu pedoman untuk mengetahui kandungan 

nutrien suatu bahan pakan. Bahan kering sangat berkaitan dengan kadar air bahan. 

Kadar air sangat berpengaruh pada mutu pakan. Sebagian bahan pakan segar 

mengandung air 70% atau lebih. Makanan maupun pakan mengandung dua jenis air 

yaitu air bebas dan air terikat. Air bebas adalah air yang mudah dikeluarkan melalui 
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penguapan, sedangkan air terikat adalah air yang sulit dikeluarkan meskipun dengan 

cara pengeringan (Winarno et al., 1980). Tabel 5 menunjukkan rataan kandungan 

bahan kering (BK) hijauan pakan ternak setelah dikeringkan. 

Tabel 5. Rataan Kandungan Bahan Kering (BK) Panicum maximum, Brachiaria 

decumbens, dan Pueraria thunbergiana Setelah Pengeringan (%) 

Metode 

Pengeringan 

Hijauan Pakan Ternak  

PM BD PT Rataan 

KM-7 89,34±0,62 85,67±0,19 89,44±0,17 88,15±2,15
B 

KM-14 89,96±0,23 87,34±0,56 89,22±0,29 88,84±1,35
AB 

KM-21 90,25±0,17 86,66±1,73 89,01±0,45 86,64±1,82
AB 

Ov-7 82,44±5,80 82,85±2,57 86,54±6,50 83,94±2,26
C 

Ov-14 86,67±3,09 89,42±1,60 91,95±1,53 89,35±2,64
AB 

Ov-21 88,93±2,01 91,52±2,90 92,43±0,23 90,95±1,81
A 

Rataan  87,93±2,97
b 

87,24±3,01
b 

89,76±2,16
a 

 

Keterangan : Dalam 100% BK, KM-7= kering matahari 7 jam, KM-14= kering matahari 14 jam, KM-

21= kering matahari 21 jam , Ov-7 = oven 7  jam, Ov-14 = oven 14 jam , Ov-21 = oven 

21 jam , PM = Panicum maximum, BD = Brachiaria decumbens, PT = Pueraria 

thunbergiana. Huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan adanya pengaruh 

perlakuan (P<0,01), Huruf yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan adanya 

pengaruh perlakuan (P<0,05) 

Perbedaan metode pengeringan memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan bahan kering (BK) pakan hijauan ternak, tetapi interaksi antara 

metode pengeringan dan morfologi hijauan tidak berbeda nyata (P>0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa metode pengeringan dengan jenis pakan hijauan ternak tidak 

saling berpengaruh pada bahan kering (BK) yang dihasilkan setelah pengeringan. 

Kandungan bahan kering (BK) tertinggi rata-rata terjadi pada perlakuan 

pengeringan oven, sedangkan kandungan bahan kering (BK) terendah rata-rata 

terjadi pada perlakuan pengeringan matahari. Bahan kering tertinggi terjadi pada 

pengeringan oven 21 jam dengan nilai rataan 90,95%, sedangkan bahan kering 

terendah adalah pengeringan oven 7 jam dengan nilai rataan 88,15%. Uji lanjut 

Duncan menunjukkan pengeringan oven 60˚C dengan intensitas 21 jam nyata 

menghasilkan bahan kering (BK) tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lain. 

Bahan kering tertinggi yang dihasilkan setelah pengeringan adalah Pueraria 

thunbergiana yaitu dengan rataan bahan kering mencapai 89,76%, sedangkan 
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kandungan bahan kering (BK) Brachiaria decembens dan Panicum maximum setelah 

pengeringan berturut-turut adalah 87,24 % dan 87,93%. 

Berdasarkan hasil penelitian bahan kering (BK) yang dihasilkan oleh metode 

matahari maupun oven 60˚C mencapai 85% atau kadar air (KA)<14%, dengan hasil 

bahan kering (BK) mencapai 85% sudah memenuhi standar untuk penyimpanan. Hal 

ini sejalan dengan penelitian Noveni (2009) yang menyatakan  pengeringan oven 

memberikan hasil bahan kering (BK) yang paling tinggi dibandingkan pengeringan 

dengan matahari dan rumah kaca. Pengeringan dengan intensitas cahaya matahari, 

runah kaca dan oven dengan suhu 50, 60, dan 70°C dapat menghasilkan hay dengan 

kandungan BK >86% atau KA <14%.  Secara umum bahan kering yang dihasilkan 

tidak jauh berbeda antara pengeringan matahari maupun oven 60˚C, hal ini sesuai 

dengan penelitian Erawati (2006) yang menyebutkan lama pengeringan dipengaruhi 

oleh luas permukaan bahan yang dikeringkan. Pengeringan oven lebih efisien 

dibandingkan dengan pengeringan matahari, tetapi kualitas yang dihasilkan tidak 

berbeda jauh dengan pengeringan matahari. Pengeringan oven lebih baik digunakan 

untuk massal karena tidak tergantung pada kondisi cuaca, dapat dikeringkan dalam 

jumlah banyak dan hasil yang dihasilkan hampir sama dengan pengeringan matahari. 

Perbedaan bahan kering yang dihasilkan terjadi karena pada pengeringan 

menggunakan oven tekanan udara dan temperatur di dalam oven mudah 

dikendalikan, sehingga pengeringan menggunakan oven akan memberikan hasil 

bahan kering (BK) tertinggi (Agustini, 2006), sedangkan pengeringan matahari 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan yaitu suhu, kelembaban, intensitas cahaya dan 

iklim. Laju penguapan air bahan sangat ditentukan oleh kenaikan suhu, semakin 

besar perbedaan suhu antara media pemanas dan bahan yang dikeringkan maka akan 

semakin tinggi energi yang disuplai dan makin cepat laju pengeringan sehingga 

menyebabkan semakin besar pula kecepatan pindah panas bahan sehingga penguapan 

air lebih banyak dan cepat. Tetapi pengeringan yang terlalu cepat akan merusak 

bahan, yakni permukaan bahan akan menjadi lebih cepat kering, sehingga tidak akan 

sebanding dengan pergerakan air bahan ke permukaan (Taib, 1991). Kerusakan 

bahan dapat dilihat dari sifat fisik, kimia dan biologis. Kerusakan secara fisik 

diantaranya warna, tekstur dan aroma, sedangkan kerusakan secara kimia 

mengakibatkan penurunan kualitas nutrien bahan. 
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Perubahan Bahan Anorganik Pakan Hijauan Ternak Setelah Pengeringan 

Kadar abu atau bahan anorganik suatu bahan pakan sangat berhubungan 

dengan kandungan mineral di dalamnya. Mineral merupakan zat anorganik dalam 

bahan yang tidak terbakar selama proses pembakaran dengan tanur pada suhu 600˚C. 

Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada jenis bahan dan cara 

pengabuanya. Tabel 6 menunjukkan rataan kandungan bahan anorganik hijauan 

setelah pengeringan. 

Tabel 6. Rataan Kandungan Bahan Anorganik (Abu) Panicum maximum, Brachiaria 

decumbens, dan Pueraria thunbergiana Setelah Pengeringan (%) 

Perlakuan Bahan Anorganik 

(abu) 

Perlakuan Bahan Anorganik 

(abu) 

A (KM-7*PM)
 

8,69±0,6
hij J (OV-7*PM) 6,3±0,48

bc 

B (KM-14*PM)
 

9,87±0,32
j 

K (OV-14*PM)
 

6,68±0,5
cde 

C (KM-21*PM)
 

9,54±1,06
ij L (OV-21*PM)

 
7,68±1,01

defgh 

D (KM-7*BD) 8,28±0,61
ghi 

M (OV-7*BD)
 

6,88±0,17
cdef 

E (KM-14*BD)
 

8,14±1,24
fgh N (OV-14*BD)

 
6,95±0,19

cdefg 

F (KM-21*BD)
 

7,26±0,96
cdefg O (OV-21*BD)

 
7,33±0,47

cdefg 

G (KM-7*PT)
 

8,7±0,22
hij 

P (OV-7*PT) 5,24±0,33
ab 

H (KM-14*PT)
 

9,03±0,55
hij Q (OV-14*PT)

 
6,51±0,43

cd 

I (KM-21*PT)
 

7,96±1,36
efgh 

R (OV-21*PT)
 

4,36±0,7
a 

Keterangan : Dalam 100% BK, KM-7= kering matahari 7 jam, KM-14= kering matahari 14 jam, KM-

21= kering matahari 21 jam , Ov-7 = oven 7  jam, Ov-14 = oven 14 jam , Ov-21 = oven 

21 jam , PM = Panicum maximum, BD = Brachiaria decumbens, PT = Pueraria 

thunbergiana. Huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan adanya 

pengaruh perlakuan (P<0,05) 

Hasil sidik ragam menunjukan bahwa metode pengeringan memberikan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan abu pakan hijauan ternak. 

Metode pengeringan matahari menunjukkan kandungan abu tertinggi dibandingkan 

dengan Metode pengeringan oven. Kandungan abu tertinggi adalah perlakuan kering 

matahari 14 jam dengan nilai rataan 8.61%, sedangkan yang terendah adalah pada 

perlakuan oven 21 jam dengan nilai rataan 6.44%. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Herniawan (2010) yang menyatakan tingginya kadar abu pada perlakuan kering 

matahari pada pengeringan tepung cassava terfementasi disebabkan oleh proses 
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pengeringan yang dilakukan ditempat terbuka sehingga memungkinkan terjadinya 

kontaminasi oleh bahan pengotor seperti debu yang mempengaruhi bertambahnya 

bobot yang terhitung menjadi kadar abu hijauan, sedangkan pengeringan oven 

bersifat tertutup sehingga tidak terjadi kontaminasi dari lingkungan. Kadar abu 

hijauan cenderung menurun seiring dengan bertambahnya suhu pengeringan dan 

intensitas pengeringan. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya intekasi yang nyata (P<0,05) antara 

metode pengeringan dengan jenis  pakan hijauan ternak yang digunakan. Uji lanjut 

Duncan memperlihatkan bahwa perlakuan kering matahari 7 , 14 dan 21 jam berbeda 

nyata dengan perlakuan oven 7, 14 dan 21 jam terhadap kadar abu hijauan yang 

dihasilkan. Kandungan bahan anorganik awal pakan hijauan yang berbeda juga 

mempengaruhi kandungan bahan anorganik akhir setelah pengeringan. Kandungan 

bahan anorganik Panicum maximum dan Brachiaria decumbens lebih tinggi 

dibandingkan Pueraria thunbergiana karena adanya perbedaan jenis, spesies dan 

karakteristik hijauan pakan ternak. Metode pengeringan yang terbaik yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan abu terendah adalah metode pengeringan oven 60˚C 

dengan intensitas pengeringan 7, 14 dan 21 jam untuk masing-masing pakan hijauan 

ternak baik rumput potong, rumput pengembalaan maupun legume. 

Perubahan Bahan Organik (BO) Pakan Hijauan Ternak Setelah Pengeringan 

Bahan organik (BO) adalah selisih bahan kering dan abu yang secara kasar 

merupakan kandungan karbohidrat, lemak dan protein. Bahan organik (BO) 

merupakan perbandingan terbalik dari kandungan abu, semakin tinggi abu maka 

semakin rendah kandungan bahan organik, sebaliknya semakin rendah kadar abu 

maka akan semakin tinggi kandungan bahan organik (BO) yang terkandung pada 

suatu bahan. Tabel 7 menunjukkan rataan kandungan bahan organik (BO) setelah 

pengeringan. 
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Tabel 7. Rataan Kandungan Bahan Organik (BO) Panicum maximum, Brachiaria 

decumbens, dan Pueraria thunbergiana Setelah Pengeringan (%) 

Perlakuan Bahan Organik Perlakuan Bahan Organik 

A (KM-7*PM)
 

91,31±0,6
 hij

 J (OV-7*PM) 93,7±0,48
 bc

 

B (KM-14*PM)
 

90,13±0,32
 j
 K (OV-14*PM)

 
93,32±0,5

 cde
 

C (KM-21*PM)
 

90,46±1,06
 ij

 L (OV-21*PM)
 

92,32±1,01
 defgh

 

D (KM-7*BD) 91,72±0,61
 ghi

 M (OV-7*BD)
 

93,12±0,17
 cdef

 

E (KM-14*BD)
 

91,86±1,24
 fgh

 N (OV-14*BD)
 

93,05±0,19
 cdefg

 

F (KM-21*BD)
 

92,74±0,96
 cdefg

 O (OV-21*BD)
 

92,67±0,47
 cdefg

 

G (KM-7*PT)
 

91,3±0,22
 hij

 P (OV-7*PT) 94,76±0,33
 ab

 

H (KM-14*PT)
 

90,97±0,55
 hij

 Q (OV-14*PT)
 

93,49±0,43
 cd

 

I (KM-21*PT)
 

92,04±1,36
 efgh

 R (OV-21*PT)
 

95,64±0,7
 a
 

Keterangan : Dalam 100% BK, KM-7= kering matahari 7 jam, KM-14= kering matahari 14 jam, KM-

21= kering matahari 21 jam , Ov-7 = oven 7  jam, Ov-14 = oven 14 jam , Ov-21 = oven 

21 jam , PM = Panicum maximum, BD = Brachiaria decumbens, PT = Pueraria 

thunbergiana. Huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan 

adanya pengaruh perlakuan (P<0,05) 

Hasil penelitian menunjukan kandungan bahan organik (BO) setelah 

pengeringan secara umum tidak jauh berbeda. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Erawati (2006) yang menyebutkan bahwa pengeringan pada temperatur 40˚C 

mempunyai karakteristik bahan yang hampir sama pada pengeringan dengan 

temperatur 60˚C. tetapi laju pengeringan temperatur 60˚C lebih cepat dibandingkan 

dengan temperatur 40˚C. 

Bahan organik (BO) tertinggi adalah pada perlakuan oven 14 jam dengan 

rataan bahan organik 93,94%, sedangkan kandungan bahan organik (BO) terendah 

terjadi pada perlakuan kering matahari 14 jam dengan rataan bahan organik 90,69%. 

Hal ini sesuai dengan perbandingan kadar abu yang diperoleh dari proses 

pengeringan. Kadar abu perlakuan kering matahari 14 jam mempunyai nilai rataan 

tertinggi sehingga kandungan bahan organik (BO) yang diperoleh akan semakin 

rendah. Bahan organik (BO) berbanding terbalik dengan abu. Semakin tinggi kadar 

abu maka akan semakin rendah kandungan bahan organik (BO). 

Pueraria thunbergiana merupakan hijauan yang mempunyai kadar bahan 

organik (BO) lebih tinggi dibandingkan hijauan lain. Hijauan ini termasuk jenis 



27 

 

legume yang mempunyai kandungan bahan organik (BO) lebih tinggi dibandingkan 

dengan jenis hijauan potong dan pengembalaan (Panicum maximum dan Brachiaria 

decumbens). Kandungan bahan organik (BO) tertinggi pada Panicum maximum 

terjadi pada teknik pengeringan oven 60˚C dengan intensitas pengeringan 21 jam, 

sedangkan pada Brachiaria decumbens dan Pueraria thunbergiana bahan organik 

(BO)  tertinggi terjadi pada oven 60˚C dengan intensitas pengeringan 7 jam. 

Berdasarkan sidik ragam perbedaan metode pengeringan berbeda sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan bahan organik (BO) hijauan. Interkasi yang 

terjadi antara metode pengeringan dengan jenis pakan hijauan ternak menunjukkan 

pengaruh yang nyata (P<0,05). Hal ini menunjukkan metode pengeringan dan 

morfologi hijauan pakan ternak saling berpengaruh terhadap bahan organik (BO) 

yang dihasilkan. Uji lanjut Duncan menunjukan perlakuan oven 7, 14 dan 21 jam 

ketiga tidak saling berbeda nyata, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan kering 

matahari 7, 14 dan 21 jam terhadap kandungan bahan organik (BO) yang dihasilkan 

setelah proses pengeringan. Metode pengeringan terbaik untuk menghasilkan bahan 

organik (BO) yang baik adalah metode pengeringan oven 60˚C dengan intesitas 

pengeringan 7, 14 dan 21 jam untuk masing-masing hijauan pakan ternak. 

Perubahan Protein kasar (PK) Hijauan Pakan Ternak Setelah Pengeringan 

Protein adalah asam-asam amino yang mengandung N yang tidak dimiliki 

oleh lemak atau karbohidrat (Winarno, 2002). Protein adalah zat organik yang 

mengandung karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, sulfur dan fosfor. Pada tumbuh-

tumbuhan sebagian besar protein umumnya terkumpul di bagian reproduktif dan di 

bagian yang tumbuh aktif seperti daun (Anggorodi, 1979). Menurut Van Soest 

(1982) batang dan daun hijauan mempunyai kandungan protein yang tinggi karena 

protein tersebut menggambarkan mekanisme enzimatis pada metabolisme tanaman. 

Protein ini terdiri dari protein sitoplasma, kholoroplasma dan nukleus serta protein 

ekstensin yang terdapat pada dinding sel tanaman. Tabel 8 menunjukkan rataan 

kandungan protein kasar (PK) hijauan setelah pengeringan. 
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Tabel 8. Rataan Kandungan Protein Kasar (PK) Panicum maximum, Brachiaria      

decumbens, dan Pueraria thunbergiana Setelah Pengeringan (%) 

Perlakuan Protein Kasar 

(PK) 

Perlakuan Protein Kasar 

(PK) 

A (KM-7*PM)
 

11,86±0,79
GHI J (OV-7*PM) 9,58±0,25

I 

B (KM-14*PM)
 

12,21±2,35
FGH 

K (OV-14*PM)
 

16,51±0,69
CD 

C (KM-21*PM)
 

11,46±0,25
GHI L (OV-21*PM)

 
7,44±0,45

J 

D (KM-7*BD) 15,68±0,89
DE 

M (OV-7*BD)
 

21,39±1,53
A 

E (KM-14*BD)
 

14,33±1,01
DEF N (OV-14*BD)

 
19,67±1,05

AB 

F (KM-21*BD)
 

12,11±1,02
FGH O (OV-21*BD)

 
21,31±0,98

A 

G (KM-7*PT)
 

10,36±2,57
HI 

P (OV-7*PT) 19,34±1,54
AB 

H (KM-14*PT)
 

9,92±1,21
HI Q (OV-14*PT)

 
20,29±0,56

AB 

I (KM-21*PT)
 

13,73±2,21
EFG 

R (OV-21*PT)
 

18,44±0,33
BC 

Keterangan : Dalam 100% BK, KM-7= kering matahari 7 jam, KM-14= kering matahari 14 jam, KM-

21= kering matahari 21 jam , Ov-7 = oven 7  jam, Ov-14 = oven 14 jam , Ov-21 = oven 

21 jam , PM = Panicum maximum, BD = Brachiaria decumbens, PT = Pueraria 

thunbergiana. Huruf yang berbeda pada kolom dan baris yang sama menunjukkan 

adanya pengaruh perlakuan (P<0,01) 

Hasil penelitian menunjukkan kandungan protein kasar (PK) masing-masing 

hijauan berfluktuatif tetapi cenderung menurun seiring dengan bertambahnya suhu 

dan intensitas pengeringan. Nilai biologis suatu bahan kering tergantung pada 

metode pengeringan. Pemanasan yang terlalu lama pada suhu tinggi dapat 

mengakibatkan protein menjadi menurun, sedangkan perlakuan suhu rendah terhadap 

protein dapat menaikkan daya cerna protein dibandingkan protein tanpa adanya 

perlakuan pemanasan (Norman, 1988). 

Kandungan protein kasar (PK) tertinggi terjadi pada teknik pengeringan oven 

14 jam dengan nilai rataan mencapai 17,04%, sedangkan kandungan protein kasar 

(PK) terendah terjadi pada teknik pengeringan oven 21 jam dengan nilai rataan 

12,66%. Penurunan kandungan protein ini disebabkan karena protein merupakan zat 

organik yang dapat mengalami denaturasi akibat adanya pemanasan pada saat 

pengeringan. Selain itu penurunan kandungan protein terjadi diduga disebabkan 

karena adanya kandungan NPN pada hijauan yang bersifat volatile yang mudah 

menguap karena adalnya proses pemanasan. Denaturasi akan menyebabkan 

perubahan struktur protein dimana pada keadaan terdenaturasi penuh, hanya struktur 
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primer protein saja yang tersisa, protein tidak lagi memiliki struktur sekunder, tersier 

dan kuartener, tetapi belum terjadi pemutusan ikatan peptida pada kondisi 

terdenaturasi penuh. Denaturasi protein yang berlebihan dapat menyebabkan 

insolubilitasi yang dapat mempengaruhi sifat-sifat fungsional protein yang 

tergantung pada kelarutannya (Fennema, 1996). Penelitian Hove et al. (2003) 

menunjukkan bahwa perbedaan teknik pengeringan menghasilkan perbedaan 

komposisi kimia (P<0,01) pada beberapa tanaman semak (akasia dan kaliandra) 

dengan kandungan polisakarida pada dinding sel meningkat berturut-turut dimulai 

dari metode pengeringan di bawah naungan, matahari langsung, dan oven. 

Efek dari pemanasan pada saat pengeringan mengakibatkan terjadi reaksi 

browning. Adanya reaksi browning antara asam amino dengan gula pereduksi dapat 

menyebabkan turunnya protein di dalam suatu bahan (Winarno et al., 1980). Reaksi 

browning yang terjadi pada proses pengeringan adalah rekasi browning non 

enzimatis atau reaksi pengcoklatan yang disebabkan karena adanya pemanasan yang 

menyebabkan terjadinya proses karamelisasi pada kandungan gula bahan. Semakin 

lama proses pengeringan maka semakin lama reaksi browning tersebut terjadi 

sehingga protein juga akan semakin turun. Hal ini terlihat dari hijauan yang 

dikeringkan dengan menggunakan teknik pengeringan oven mengalami perubahan 

warna menjadi berwarna kecokelatan dan lebih banyak mengalami reaksi browning 

daripada pengeringan matahari.  

Berdasarkan sidik ragam, perbedaan teknik pengeringan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada kandungan protein hijauan. Uji lanjut Duncan 

menunjukkan bahwa pengeringan oven 21 jam nyata menurunkan kadar protein 

kasar (PK) dibandingkan dengan perlakuan pengeringan lainnya. Pengeringan 

matahari 7 jam dan 14 jam tidak saling berbeda nyata kecuali kering matahari 21 

jam. Pengeringan matahari baik intensitas 7 jam, 14 jam dan 21 jam menurunkan 

kandungan protein kasar (PK) yang cukup tinggi dari masing-masing hijauan. 

Pengeringan oven 14 jam nyata memberikan kadar protein tertinggi dibandingkan 

perlakuan lainnya. 

Interaksi yang terjadi antara teknik pengeringan dengan pakan hijauan ternak 

berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar (PK). Suhu dan 

intensitas pengeringan sangat berpengaruh terhadap komposisi kimia yang dihasilkan 
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setelah pengeringan. Hasil penelitian menunjukkan protein kasar (PK) tertinggi 

Panicum maximum terjadi pada pengeringan oven 60˚C intensitas pengeringan 7 jam, 

sedangkan pada Brachiaria decumbens protein kasar (PK) tertinggi terjadi pada 

pengeringan oven 60˚C intensitas pengeringan 14 jam, dan pada Pueraria 

thunbergiana protein kasar (PK) tertinggi terjadi pada pengeringan matahari 

intensitas 7 jam, karena diduga pada kondisi tersebut kandungan bahan kering (BK) 

yang dihasilkan cukup tinggi sehingga dapat menaikkan kandungan nutrisi di dalam 

massa bahan kering (BK) yang tertinggal. Perbedaan teknik pengeringan dan 

intensitas waktu pengeringan pada ketiga jenis pakan hijauan ternak disebabkan 

perbedaan morfologi masing-masing hijauan dan sangat berpengaruh pada teknik 

pengeringan.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Perbedaan teknik pengeringan mempengaruhi kualitas hijauan. Pengeringan 

matahari dapat digunakan untuk menekan penurunan protein, sedangkan pengeringan 

oven dapat digunakan untuk menghasilkan bahan kering yang tinggi. Pengeringan 

oven 60˚C (21 jam) dapat digunakan untuk menghasilkan bahan kering tertinggi, 

kadar abu terendah, bahan organik tinggi, tetapi menurunkan kandungan protein 

kasar. 

 

Saran 

 Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai teknik pengeringan matahari 

dan oven dengan meningkatkan suhu dan intensitas pengeringan serta pengaruh 

penyimpanan terhadap kualitas bahan kering (BK) dan kandungan nutrien pakan 

hijauan ternak. 
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Lampiran 1. Sidik Ragam (ANOVA), Uji Jarak Duncan Penyusutan Bobot Bahan  

Hijauan Pakan Setelah Pengeringan 

SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 17 195898,15 11523,42 56,57 1,92 2,51
** 

A 5 184520,37 36904,07 181,17 2,48 3,57
** 

B 2 2859,26 1429,63 7,02 3,26 5,25
** 

A*B 10 8518,52 851,85 4,18 2,11 2,86
** 

Galat 36 7333,33 203,70 

 

  

Total 53 20323,48 

  

  

Keterangan : ** = sangat berbeda nyata (P<0,01) 

 

 

Uji Lanjut Duncan Interaksi A*B 

Perlakuan N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 

D 3 200,00       

P 3 216,67       

E 3  250,00      

J 3  250,00      

R 3  266,67 266,67     

F 3   290,00 290,00    

K 3    293,33    

L 3    300,00    

Q 3    300,00    

G 3     350,00   

B 3     356,67 356,67  

H 3     356,67 356,67  

M 3     356,67 356,67  

N 3     363,33 363,33  

A 3     366,67 366,67  

C 3      380,00 380,00 

I 3       400,00 

O 3       400,00 
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Lampiran 2. Sidik Ragam (ANOVA), Uji Jarak Duncan Kehilangan Bahan Kering  

(BK) Hijauan Pakan Setelah Pengeringan 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 17 4156,87 244,52 14,39 1,92 2,51** 

A 5 3789,85 757,97 44,60 2,48 3,57** 

B 2 103,48 51,74 3,04 3,26 5,25
tn

 

A*B 10 263,54 26,35 1,55 2,11 2,86
tn

 

Galat 36 276,95 7,69    

Total 53 4433,83     

Keterangan : ** = sangat berbeda nyata (P<0,01), tn = tidak berbeda nyata (P>0,05) 

 

Uji Lanjut Duncan Faktor A (Metode Pengeringan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengeringan N Subset 

1 2 3 

KM-21 9 3,07   

KM-14 9 3,23   

KM-7 9 4,47   

Ov-14 9  17,04  

Ov-21 9  17,05  

Ov-7 9   22,35 
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Lampiran 3. Sidik Ragam (ANOVA), Uji Jarak Duncan Bahan Kering (BK) Hijauan 

Pakan Setelah Pengeringan 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 17 399,00 23,47 3,72 1,92 2,51
** 

A 5 248,32 49,66 7,88 2,48 3,57
** 

B 2 61,09 30,54 4,84 3,26 5,25
** 

A*B 10 89,59 8,96 1,42 2,11 2,86
tn 

Galat 36 227,00 6,31    

Total 53 626,01     

Keterangan : ** = sangat berbeda nyata (P<0,01), * = berbeda nyata (P<0,05), tn = tidak berbeda 

nyata (P>0,05) 

 

Uji Lanjut Duncan Faktor A (Metode Pengeringan) 

Pengeringan N Subset 

1 2 3 

Ov-7 9 83,94   

KM-7 9  88,15  

KM-21 9  88,64 88,64 

KM-14 9  88,84 88,84 

Ov-14 9  89,35 89,35 

Ov-21 9   90,96 

 

Faktor B (Pakan Hijauan Ternak)  

Hijauan N Subset 

1 2 

BD 18 87,24  

PM 18 87,93  

PT 18  89,76 
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Lampiran 4. Sidik Ragam (ANOVA), Uji Jarak Duncan Bahan Anorganik Hijauan 

Pakan Setelah Pengeringan 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 17 105,11 6,18 12,13 1,92 2,51
** 

A 5 38,43 7,69 15,07 2,48 3,57
** 

B 2 53,76 26,88 52,72 3,26 5,25
** 

A*B 10 12,92 1,29 2,53 2,11 2,86
* 

Galat 36 18,36 0,51    

Total 53 123,46     

Keterangan : ** = sangat berbeda nyata (P<0,01), * = berbeda nyata (P<0,0)



 

 

Uji Lanjut Duncan Interaksi A*B 

Perlakuan N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R 3 4,36          

P 3 5,24 5,24         

J 3  6,30 6,30        

Q 3   6,51 6,51       

K 3   6,68 6,68 6,68      

M 3   6,88 6,88 6,88 6,88     

N 3   6,95 6,95 6,95 6,95 6,95    

F 3   7,26 7,26 7,26 7,26 7,26    

O 3   7,33 7,33 7,33 7,33 7,33    

L 3    7,68 7,68 7,68 7,68 7,68   

I 3     7,96 7,96 7,96 7,96   

E 3      8,14 8,14 8,14   

D 3       8,28 8,28 8,28  

A 3        8,69 8,69 8,69 

G 3        8,70 8,70 8,70 

H 3        9,03 9,03 9,03 

C 3         9,54 9,54 

B 3          9,87 4
1
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Lampiran 5. Sidik Ragam (ANOVA), Uji Jarak Duncan Bahan Organik (BO) 

  Hijauan Pakan Setelah Pengeringan 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 17 105,11 6,18 12,13 1,92 2,51
** 

A 5 38,43 7,69 15,07 2,48 3,57
** 

B 2 53,76 26,88 52,72 3,26 5,25
** 

A*B 10 12,92 1,29 2,53 2,11 2,86
* 

Galat 36 18,36 0,51    

Total 53 123,46     

Keterangan : ** = sangat berbeda nyata (P<0,01), * = berbeda nyata (P<0,05)
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Uji Lanjut Duncan Interaksi A*B 

Perlakuan N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B 3 90,13          

C 3 90,46 90,46         

H 3 90,97 90,97 90,97        

G 3 91,30 91,30 91,30        

A 3 91,31 91,31 91,31        

D 3  91,72 91,72 91,72       

E 3   91,86 91,86 91,86      

I 3   92,04 92,04 92,04 92,04     

L 3   92,32 92,32 92,32 92,32 92,32    

O 3    92,67 92,67 92,67 92,67 92,67   

F 3    92,74 92,74 92,74 92,74 92,74   

N 3    93,05 93,05 93,05 93,05 93,05   

M 3     93,12 93,12 93,12 93,12   

K 3      93,32 93,32 93,32   

Q 3       93,49 93,49   

J 3        93,70 93,70  

P 3         94,76 94,76 

R 3          95,64 

4
3
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Lampiran 6. Sidik Ragam (ANOVA), Uji Jarak Duncan Protein Kasar (PK) Hijauan 

Pakan Setelah Pengeringan 

SK Db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Perlakuan 17 1011,65 59,51 35,81 1,92 2,51
** 

A 5 98,03 19,61 11,80 2,48 3,57
** 

B 2 788,60 394,30 237,29 3,26 5,25
** 

A*B 10 125,02 12,50 7,52 2,11 2,86
** 

Galat 36 59,82 1,66    

Total 53 1071,47     

Keterangan : ** = sangat berbeda nyata (P<0,01)
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Uji Lanjut Duncan Interaksi A*B 

Perlakuan N Subset 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

L 3 7,44          

J 3  9,58         

H 3  9,92 9,92        

G 3  10,36 10,36        

C 3  11,46 11,46 11,46       

A 3  11,86 11,86 11,86       

F 3   12,11 12,11 12,11      

B 3   12,21 12,21 12,21      

I 3    13,73 13,73 13,73     

E 3     14,33 14,33 14,33    

D 3      15,68 15,68    

K 3       16,51 16,51   

R 3        18,44 18,44  

P 3         19,34 19,34 

N 3         19,67 19,67 

Q 3         20,29 20,29 

O 3          21,31 

M 3          21,39 4
5
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Keterangan : 

A = Kering matahari 7 jam*Panicum maximum 

B = Kering matahari 14 jam*Panicum maximum 

C = Kering matahari 21 jam*Panicum maximum 

D = Oven 60ºC 7 jam*Panicum maximum 

E = Oven 60ºC 14 jam*Panicum maximum 

F = Oven 60ºC 21 jam*Panicum maximum 

G = Kering matahari 7 jam*Brachiaria decumbens 

H = Kering matahari 14 jam* Brachiaria decumbens 

I = Kering matahari 21 jam* Brachiaria decumbens 

J = Oven 60ºC 7 jam* Brachiaria decumbens 

K = Oven 60ºC 14 jam* Brachiaria decumbens 

L = Oven 60ºC 21 jam* Brachiaria decumbens 

M = Kering matahari 7 jam* Pueraria thunbergiana 

N = Kering matahari 14 jam* Pueraria thunbergiana 

O = Kering matahari 21 jam* Pueraria thunbergiana 

P = Oven 60ºC 7 jam* Pueraria thunbergiana 

Q = Oven 60ºC 14 jam* Pueraria thunbergiana 

R = Oven 60ºC 21 jam* Pueraria thunbergiana 
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Lampiran 7. Grafik Hubungan Antara Metode Pengeringan dengan Panicum maximum, 

Brachiaria decumbens dan Pueraria  thunbergiana Terhadap Penyusutan 

Bobot Bahan Setelah pengeringan 

 

 

Lampiran 8. Grafik Hubungan Antara Metode Pengeringan dengan Panicum maximum, 

Brachiaria decumbens dan Pueraria  thunbergiana   Terhadap 

Kehilangan Bahan Kering (BK) Setelah pengeringan 
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Lampiran 9. Grafik Hubungan Antara Metode Pengeringan dengan Panicum maximum, 

Brachiaria decumbens dan Pueraria  thunbergiana   Terhadap Bahan 

Kering (BK) Setelah pengeringan 

 

 

Lampiran 10. Grafik Hubungan Antara Metode Pengeringan dengan Panicum 

maximum, Brachiaria decumbens dan Pueraria  thunbergiana   

Terhadap Bahan Anorganik (abu) Setelah pengeringan 
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Lampiran 11. Grafik Hubungan Antara Metode Pengeringan dengan Panicum 

maximum, Brachiaria decumbens dan Pueraria  thunbergiana   

Terhadap Bahan Organik (BO) Setelah pengeringan 

 

 

Lampiran 12. Grafik Hubungan Antara Metode Pengeringan dengan Panicum 

maximum, Brachiaria decumbens dan Pueraria  thunbergiana   

Terhadap Protein Kasar (PK) Setelah pengeringan 
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Lampiran 13. Dokumentasi  

1. Proses Pengeringan dan Persiapan Sampel 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisis Bahan kering (BK) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan bobot bahan 

sebelum dikeringkan 
Metode pengeringan 

matahari 

Metode pengeringan 

oven 60˚C 

Proses pengilingan 

sampel 
Penimbangan bobot bahan 

setelah dikeringkan 
 

Penimbangan 

sampel sebelum 

dikeringkan 

pada oven 

105˚C 

Sampel di 

oven 105˚C 

selama 4-6 jam 

Sampel 

didinginkan di 

eksikator selama 

± 5-10 menit 

Penimbangan 

bobot sampel 

setelah 

dikeringkan pada 

oven 105˚C 

Sampel siap 

dianalisis 
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3. Analisis Abu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisis Protein Kasar 

 

 

 

 

 

 

 

 s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penimbangan 
sampel sebelum 

di tanur 

Sampel 
dipanaskan diatas 

hot plate sampai 

tidak berasap 

Sampel ditanur 
sampai mencapai 

suhu 600˚C 

Penimbangan 
sampel setelah 

ditanur 

Proses titrasi Proses destilasi Proses destruksi Penimbangan 

sampel sebelum 

dilakukan 

analisis Protein 

kasar 


