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ABSTRAK 

Ampas tahu adalah hasil ikutan yang mengandung protein kasar tinggi, namun sangat 
rendah bahan keringnya. Kondis i ini menyebabkan ampas tahu m udah rusak. 
Penelitian ini mempelajari pembuatan silase campuran ampas tahu dan onggok serta 
pengaruhnya terhadap fermentab ilitas dan zat-zat makanan. Ampas tahu dicampur 
dengan onggok pada perbandingan 80:20, 70:30, 60:4Q, 50:50, 40:60. Kemudian 
diensilase selama 3 bulan. Hasil menunjukkan bahwa perbandingan 80:30 dan 70:30 
memiliki konsentrasi asam lemak terbang, amonia, dan persentase susut bahan 
kering yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan 60:40, 50:50, 40:60. Nilai pH pada 
perbandingan 80:30 dan 70:30 nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. Kombinasi 8JD:20 menghasilkan kadar protein dan lemak kasar yang lebih 
tinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Baha n ekstrak tanpa nitrogen, 
kombinasi 50:50 dan 40:60 nyata lebih tinggi diban dingkan dengan kombinasi 
80:20, 70:30, dan 60:40. Nilai nutrisi bahan pak an yang dikandung oleh silase 
campuran ampas tahu dan onggok masih dapat di pertahankan dalam level yang 
tinggi, bahkan protein kasar mengalami peningkatan. Kesimpulan, campuran ampas 
tahu dan onggok dapat dibuat silase. Ka dar air dan rasio bahan pakan 
mempengaruhi produk fermentasi dan kandunga n zat-zat makanan silase. Rasio 
60:40 merupakan kombinasi yang terbaik. 

Kata kunci: ampas tahu, onggok, silase, fermentabilitas, zat-zat makanan 

MIXED TOFU WASTE AND ONGGOK SILAGE PROCESSING AND ITS 
EFFECT ON FERMENTABILITY AND NUTRIENTS 

ABSTRACT 

Tofu waste is by product containing a high of crude protein, but very low of dry matter. 
This condition caused easy damaged. The present experiment aimed to study the 
mixed tofu waste and onggok si lage processing and its effect  on fermentability and 
nutrients. Tofu waste was mixe d with onggok at ratio of 80:20, 70:30, 60:40, 
50:50, and 40:60. Those combinations have been ensilage for 3 months. Results 
indicated that ratio of 80:20 and   70:30 had significantly 
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higher volatile fatty acid, am onia, and dry matter decrease percentage than 60:40, 
50:50, and 40:60. On the other  hand, pH at ratio of 80:20 an d 70:30 were lower 
than others. Crude protein and fat at ratio of 80:20 were the highest. Combinations of 
mixed tofu waste and onggok at  ratio of -50:50 and 40:60 had significantly higher 
nitrogen free extract than 80:20, 70:30, and 60:40. All of combinations were remained 
a high level of nutrients, even crude protein was increasing. It concluded that mixed tofu 
waste and onggok could be processed as silage. Moisture and feedstuffs composition 
influenced fermentation products and nutrients of silage. Ratio of 60:40 provided the 
best of combination. 

Keywords : tofu waste, onggok, silage, fermentability, nutrients 

PENDAHULUAN 

Dalam budidaya ternak ruminans ia, pemberiaan hijauan saja ha nya 
ditujukan untuk memenuhi kebut uhan hidup pokok, sedangkan un tuk produksi 
dibutuhkan makanan tambahan. Ampas tahu merupakan makanan tambahan yang 
berasal dari hasil ikutan proses pembuatan tahu. Pulungan, dkk. (1985) melaporkan 
bahwa ampas tahu yang diberika n secara ad libitum akan meningkatkan 
pertambahan bobot badan domba sebesar 123 g/hari, sedangkan koefisien cerna 
protein, bahan kering, neutral  detergent fiber (NDF) dan energi naik seiring dengan 
bertambahnya pemberian ampas tahu. 

Ampas tahu dapat digunakan sebagai bahan pakan sumber protei n karena 
mengandung protein lebih dari 20%. Karossi, eta/. (1982) menyatakan bahwa ampas 
tahu lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan kacang ked elai. Disamping itu, 
ampas tahu mengandung NDF dan acid detergent fiber (ADF) yang rendah 
sedangkan persentase proteinnya tinggi yang menunjukkan ampas tahu berkualitas 
tinggi, akan tetapi bahan pakan ini mengandung bahan kering rendah atau banyak 
mengandung air (Pulungan, dkk.  1985). Kadar air yang tinggi menyebabkan ampas 
tahu tidak dapat disimpan lebih dari 24 jam (Lubis, 1963), sehingga petemak harus 
memberikannya pada harj itu juga. 

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengawetkan ampas tahu adalah dengan 
teknik pembuatan silase. Silas e adalah pakan yang telah diaw etkan yang 
diproduksi atau dibuat dari tanaman yang dicacah, pakan hijauan, limbah dari industri 
pertanian dan Iain-Iain dengan kandungan air pada tingkat tertentu yang disimpan 
dalam suatu tempat yang kedap udara (Salim, dkk. 2002). Dalam tempat tersebut, 
bakteri anaerob akan menggunakan gula pada bah an material dan akan terjadi 
proses fermentasi dengan memproduksi asam -asam lemak terbang terutama asam 
laktat dan sedikit asam asetat , propionat, dan butirat (Salawu, et a/. 1999). Selama 
ensilase, sebagian protein bahan akan mengalami fermentasi menjadi asam -asam 
amino, non protein nitrogen, d an amonia (Salawu, eta/. 1999; Sapienza dan 
Bolsen, 1993). 

Asam lemak terbang yang tinggi akan menurunkan kadar pH dan semakin cepat 
pH turun,  maka semakin sediki t enzim protease yang  bekerja   untuk 
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menguraikan protein (Salawu, et al. 1999). Rendahnya pH juga mengh entikan 
pertumbuhan mikroba yang tidak  diinginkan seperti kapang, Enterobacteriaceae, 
Clostridia, dan Listeria (McDonald, et al. 1991). Penurunan pH akan 
meningkatkan kecepatan hidrolisis secara kimiawi beberapa po lisakarida, seperti 
hemiselulosa yang pada gilirannya akan menurunkan kandungan serat kasar yang 
dibuat silase tersebut (Sapienza dan Bolsen, 1993). Semakin rendah pH semakin 
banyak asam iaktat dan atau asam lemak terbang yang terbentuk, rendahnya pH 
sangat berarti untuk mencapai keadaan stabil (S apienza dan Bolsen, 1993). 
Potensial hidrogen (pH) yang o ptimal untuk proses pengawetan  dalam 
pembuatan silase, yaitu sekitar 3,8-4,4 (McDonald, et al. 1973). 

Dalam pembuatan silase perlu diperhatikan kadar air bahan. Menurut Perry, et al. 
(2004), pembuatan silase pada hijauan hams mengandung kadar air sekitar 60-75%. 
Bila kadar air tersebut melebihi ketentuan tersebut akan menghasilkan silase yang 
terlalu asam sehingga kurang disukai ternak  (Brotonegoro, dkk. 1979). Semakin 
basah bahan/hijauan yang diens ilase semakin banyak panas yang dibutuhkan 
untuk meningkatkan suhu silase  dan semakin banyak kecepatan kehilangan 
bahan kering (Sapienza dan Bolsen, 1993). Oleh karena itu, untuk mengurangi kadar air 
dalam pembuatan silase ampas tahu, salah satunya adalah mencampurnya dengan 
bahan pakan lain yang memiliki  kadar air rendah. 

Onggok kering merupakan Iimbah padat dalam proses pengolahan  ubi kayu 
menjadi tepung tapioka. Haroen (1993) merinci lengkap persentase dari produk utama 
pengolahan tapioka yang berupa  tepung tapioka berkisar 20 -24%. Sementara 
Iimbah yang dihasilkan selama proses pengolahan berturut -turut untuk kulit luar, 
kulit dan onggok adalah 2%, 15%, dan 5-15%. Menurut Lubis (1963) onggok dapat 
digunakan sebagai sumber energ i dengan kandungan karbohidrat 97,29%, 
sedangkan gross energi 3.558 kkal/kg. 

Karbohidrat bersifat hidrofili k yang dapat menarik air, sehingga air pada ampas 
tahu dapat diikat oleh onggok yang memiliki karbohidrat tinggi bila kedua bahan 
pakan tersebut dicampurkan. De ngan demikian, campuran ampas tahu segar 
dengan onggok kering diharapkan dapat menghasilkan kadar air  yang ideal dalam 
pembuatan silase. Sel ain itu, dengan pencampuran da pat saling melengkapi 
kekurangan zat-zat makanan pada masing-masing bahan pakan tersebut. 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Pembuatan Silase 
Ampas tahu segar dicampur deng an onggok dengan kombinasi 80: 20, 70:30, 

60:40, 50:50, dan 4 0:60. Setiap perlakuan diulang  4 kali, dan masing -masing 
ulangan ditimbang sebanyak 800 g. Kemudian dimasukkan ke dalam plastik kedap 
udara dengan cara menarik udara melalui alat sedot angin, la lu 
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disimpan di dalam tempat yang aman dengan lama waktu   3 bulan. Kandungan zat-
zat makanan ampas tahu dan onggok serta kombinasinya sebagai berikut: 

Tabel 1.      Kandungan     Zat-zat     Makanan     Ampas    Tahu     dan     Onggok 
serta Kombinasinya 

 

Zat Makanan Ampas Onggok  Ampas Tahu : Onggok  
(%) Tahu  80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 

Air 88,07 9,99 72,45 64,65 56,84 49,03 41,22 
Bahan Kering 11,93 90,01 27,55 35,35 43,16 50,97 58,78 
Protein Kasar 25,80 2,06 10,29 7,67 6,00 4,84 3,99 
Lemak Kasar 6,97 0,32 2,62 1,89 1,42 1,10 0,86 
Serat Kasar 15,82 21,25 19,37 19,97 20,35 20,61 20,81 
BETN 48,39 73,97 65,12 67,93 69,73 70,98 71,90 

Keterangan : Kandungan zat -zat makanan pada kombinasi amp as tahu dan onggok didasarkan pada 
perhitungan  

Peubah yang Diamati 
Derajat Keasaman (pH) Silase (AOAC, 1980) 

Sampel sebanyak 10 g dimasukan  ke dalam labu Erlenmeyer dan 
ditambahkan 100 mL aquades, la lu diaduk selama 30 menit deng an 
menggunakan magnetik stirer. Kemudian didiamkan selama 10 menit. Setelah selesai 
diukur dengan pH meter yang telah distandarisasi dengan larutan buffer pada pH 7 
selama 10 menit, kemudian juga dilakukan pada larutan buffer pH 4 selama 10 menit. 

Asam Lemak Terbang 
Sampel sebanyak 10 g dimasukka n ke dalam Erlenmeyer dan 

ditambahkan/diencerkan dengan aquades sebanyak 40 mL, lalu d iaduk dengan 
magnetik stirer selama 10 menit. Setelah diaduk sebagian dimasukkan ke dalam tabung 
dan disentrifuse selama 15 men it. Supernatan diambil dan diu kur konsentrasi 
asam lemak terbang dengan meto de penyulingan uap. Prinsipnya  adalah uap air 
panas akan membawa asam lemak terbang yang dicampur dengan H2SO4 15% melalui 
tabung pendingin, terkondensasi dan ditampung dengan Erlenmeyer. Kemudian dititrasi 
dengan HCI 0,5 N sampai terjadi perubahan warna merah muda menjadi bening. Hasil 
perhitungan VFA dikalikan dengan faktor pengenceran. 

asam lemak terbang   = (a-b) x N HCI x 1000/5 mM 

a = volume titran blanko b = 
volume titran contoh 
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Amonia 
Preparasi sampel untuk pengukuran amonia sama dengan pada pe ngukuran 

konsentrasi asam lemak terbang . Supernatan diambil dan diuku r dengan 
menggunakan teknik mikro difusi Conway. Cairan silase akan bereaksi dengan NaOH 
jenuh dan melepaskan amonia yang menguap kemudian ditangkap oleh asam borat, 
membentuk amonium borat. Amoni um borat dititrasi dengan asam  sulfat. Hasil 
perhitungan amonia dikalikan dengan faktor pengenceran. 

amonia (mM) = (mL titran x N H 2SO4 x 1000) 

Persentase Susut Bahan Kering 
Persentase susut bahan kering dihitung dengan cara bahan ker ing sebelum 

pembuatan silase dikurangi dengan bahan kering sesudahnya dibagi dengan bahan 
kering awal. Rumus pengukurannya adalah : 

susut bahan kering (%) = [(BK awal-BK akhir)/BK awal)] x 100%  

Kadar Protein Kasar (AOAC, 1980) 
a. Destruksi 

Satu gram sampel dimasukkan ke  dalam labu Kjedhal, kemudian 
ditambahkan 2-2,5 g selenium mixture dan asa m sulfat pekat (15 mL), lalu 
dipanaskan dengan api kecil dalam ruang asam sampai tidak berbuih. Pemanasan 
dilanjutkan sampai cairan dalam labu berwarna jernih, setelah itu didinginkan. 

b. Destilasi 
Larutan dari labu Kjedhal dipi ndahkan ke dalam labu didih da n digunakan 

aquades sebagai pembilas, sehingga larutan tidak tersisa. Labu didih berisi larutan 
dipasang pada alat destilasi, lalu kedalam Erlenmeyer ditambahkan asam borat 5% 
sebanyak 10 mL dan ditambahkan pula indikator campuran. Natrium hidroksida 5% 
ditambahkan sebanyak 50 mL Proses destilasi dianggap selesai bila dua per tiga 
larutan dalam labu sudah menguap dan tertampung dalam Erlenmeyer. 

c. Titrasi 
Labu Erlenmeyer yang berisi supernatan dititrasi dengan HCI 1 N.  Kadar 

protein kasar dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

protein kasar (%) = mL HCI x N HCI x 0.014 x 6.25 x 100% 
berat sampel dalam gram 

Lemak Kasar (AOAC, 1980) 
Labu penyari serta batu didih dicuci sampai bersih, dikeringkan dalam oven 

pada suhu 105-110°C selama 1 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator. 
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Setelah itu ditimbang beratnya (A). Satu gram sampel (X), dimasukkan kedalam 
selongsong penyari dan ditutup dengan kapas bebas lemak. Selongsong penyari 
yang berisi sampel dimasukkan ke dalam alat Soxhlet dan disa ring dengan 
petrolium eter di atas penanga s air. Setelah penyarian selesa i (4 jam), labu 
penyari dikeringkan dalam oven 105-110°C selama 1 jam, kemudian didinginkan 
dalam eksikator dan beratnya ditimbang (B). Kadar lemak kasar dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 

lemak kasar (%) = B - A  x 100% 
X Serat Kasar (AOAC, 1980) 

Kertas saring diameter 4,5 cm dan cawan porselen dimasukkan ke dalam 
oven, dan dikeringkan pada suhu 105°C. Satu gram sampel (X) ditimbang dan 
dimasukkan ke dalam gelas piala kemudian ditambahkan H2SO4 1,25%, lalu 
dipanaskan sampai mendidih selama 1 jam. Sebany ak 50 mL NaOH 1,25% 
ditambahkan dan dipanaskan sel ama 30 menit. Kertas yang tela h kering 
ditimbang (A). Kertas saring dipasang pada corong Buchner, kemudian disaring 
menggunakan pompa vakum, lalu dicuci berturut-turut dengan 50 mL air panas, 
100 mL H2SO4 1,25%, kemudian dicuci kembal i dengan 100 mL aquades dan 
terakhir dengan 25 mL aceton. Kertas saring dan isinya (residu) dimasukkan ke 
daiam cawan porselen kemudian dikeringkan dalam oven 105°C selama 1 jam, 
didinginkan dalam eksikator, lalu ditimbang berat nya (Y). Kemudian dibakar 
pada hot plate sampai tidak berasap lalu dimasukkan dalam tanur listrik sampai 
abunya berwarna putih dan ditimbang (Z). 

serat kasar (%) = Y-Z-A x 100% 
X 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (%) = 100-(%abu + %PK + %LK + %SK) 

Teknik Analisis Data 
Penelitian dilakukan dengan metode eksperimen dengan lima perlakuan. 

Rancangan yang digunakan adala h rancangan acak lengkap (RAL) . Setiap 
perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali, sehingga didap at 20 unit 
percobaan. Untuk mengetahui pe rbedaan antar rataan perlakuan , dilakukan 
analisis dengan uji kontras orthogonal (Steel dan Torrie, 1993). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Produk Fermentasi, Persentase Susut 
Bahan Kering dan Derajat Keasaman 

Setelah dilakukan pembuatan si lase campuran ampas tahu dan o nggok 
selama 3 bulan diperoleh hasil  rataan konsentrasi asam lemak terbang (ALT), 
amonia (NH3), persentase susut bahan kering (PSBK), dan derajat keasaman (pH) 
yang disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2.   Rataan    Produk    Fermentasi,    Persentase   Susut    Bahan    Kering, 
dan Nilai pH Silase Campuran Ampas Tahu dan Onggok 

 

Peubah  Ampas Tahu : Onggok  
 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 
ALT (mM/gBK) 
NH3(mM/gBK) 
PSBK (%) PH 

288,17a 

14,72a 

25,57a 

3,55' 

273,74' 
5,32" 
16,08' 
3,69" 

147,74" 
3,13' 
1,97" 
3,70' 

107,69' 
2,94' 
6,12" 
3,81' 

79,96' 
1,83' 
3,57" 
3,74a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda ke arah baris menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

Tabel 2 memperlihatkan bahwa semakin banyak penggunaan ampas tahu 
dalam campuran menghasilkan produk fermentasi berupa asam lemak terbang 
dan amonia yang semakin tinggi . Hasil uji kontras orthogonal  menunjukkan 
silase campuran ampas tahu dan onggok 80:30 dan 70:30 memiliki konsentrasi 
asam lemak terbang dan amonia yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan 
perlakuan yang lainnya. Pada perlakuan 80:20 menghasilkan konsentrasi amonia 
yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan 70:30. Pada tabel yang 
sama, data persentase susut bahan kering menunjukkan pola yang sama dengan 
konsentrasi asam lemak terbang dan amonia, dimana perlakuan 80:20 dan 70:30 
memiliki persentase susut bahan kering yang nyata lebih ting gi dibandingkan 
dengan perlakuan lainnya. N ilai pH cenderung menurun seir ing dengan 
meningkatnya penggunaan ampas tahu, dengan perlakuan 80:30 d an 70:30 
nyata lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Secara umum nilai 
pH hasil penelitian ini masih di bawah kisaran pH yang optimal dalam pembuatan 
silase yaitu berkisar 3,8-4,4 (McDonald eta/. 1973). 

Konsentrasi asam lemak terbang  pada perlakuan 80:20 dan 70:3 0 lebih 
tinggi dari perlakuan lain disebabkan penggunaan ampas tahu yang tinggi akan 
berdampak pada kandungan air menjadi lebih tinggi (Tabel 1).  Air merupakan 
penghantar dan penyimpan panas yang baik, sehingga kehadiran air yang tinggi 
dalam bahan akan membutuhkan panas yang lebih tinggi. Kapasitas panas pada 
bahan yang diensilase dengan kadar air tinggi, membutuhkan 2,2 kali lebih besar 
daripada bahan kering (Sapienza dan Bolsen, 1993). Panas yang tinggi diduga 
akan banyak merombak polisakar ida menjadi gula-gula sederhana dan uap air 
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akan melarutkannya, sehingga m udah difermentasi menjadi asam  lemak 



terbang   terutama asam laktat. 
Panas yang tinggi akibat kadar air yang tinggi, selain merombak poiisakarida 

juga akan mengakibatkan peningkatan kecepatan penguraian pro tein menjadi 
asam amino dan non protein nitrogen yang terlarut (Sapienza dan Bolsen, 1993). 
Hasil penguraian protein ak an memberikan peluang lebih be sar bagi enzim 
proteolisis dari bakteri terut ama clostridial pada awal fase fermentasi untu k 
merombak protein menghasilkan amonia. Clostridial membutuhkan kondisi yang 
basah dan anaerob untuk perkembangannya. Bakteri  ini terbagi dalam dua 
kelompok, yaitu (1) yang memfe rmentasikan gula dan asam orga nik 
sebagaimana layaknya bakteri p enghasil asam laktat, dan (2) yang 
memfermentasikan asam-asam amino bebas menjadi hasil  akhir berupa amonia, 
amin-amin, asam lemak terbang yang bernilai nutrisi rendah (Sapienza d an 
Bolsen, 1993). Selain itu, penggunaan ampas tahu yang tinggi berdampak pada 
kandungan protein yang tinggi (Tabel 1) dan memberikan kesem patan lebih 
banyak bagi bakteri proteolisis untuk merombak protein menjadi amonia. Oleh 
karena itu, kombinasi 80:20 dan 70:30 menghasilkan amonia nyata lebih tinggi 
dibandingkan dengan kombinasi yang lainnya. 

Kebutuhan energi yang tinggi d an banyaknya bahan organik yan g 
difermentasi menjadi asam lemak terbang dan amonia, mengakibatkan bahan 
kering pada perlakuan 80:20 da n 70:30 mengalami penurunan at au terjadi 
penyusutan yang nyata lebih ti nggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. 
Sapienza dan Bolsen, (1993) menyatakan bahwa semakin basah bahan yang 
diensilase semakin banyak panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan suhu 
silase dan semakin banyak kece patan kehilangan bahan kering bila proses 
timbulnya panas dimulai. 

Nilai pH silase terkait dengan produk fermentasi yang dihasi lkan terutama 
asam lemak terbang, khususnya asam laktat. Semakin tinggi asam lemak terbang 
yang dihasilkan akan menurunka n nilai pH silase. Hal ini dap at ditunjukkan 
dengan nilai pH yang rendah pa da perlakuan 80:20 dan 70:30, dengan 
konsentrasi asam lemak terbang yang tinggi dibandingkan dengan perlakuan 
lainnya. Karena kosentrasi asam lemak terbang yang tinggi, sebagai akibat dari 
kadar air yang tinggi, maka ni lai pH silase secara tidak lan gsung bergantung 
pada kadar air bahan. Sejalan dengan pendapat Brotonegoro, dkk. (1979), bahwa 
kadar air yang tinggi pada bahan akan menghasilkan silase yang terlalu asam. 

Nilai pH yang rendah dari hasi l penelitian ini mengakibatkan mikroba yang 
tidak diinginkan tidak dapat berkembang biak dan bahan pakan dapat diawetkan. 
Hal ini didukung dengan evaluasi secara fisik yang menunjukkan tidak adanya 
bau, lendir, dan jamur. Namun demikian, pH yang rendah akan berakibat ternak 
kurang menyukainya. Brotonegoro, dkk. (1979), menyatakan bahwa silase yang 
terlalu asam kurang disukai te rnak. Nilai pH rendah pada ham pir semua 
perlakuan disebabkan kadar air yang tinggi pada perlakuan 80:20 dan 70:30, dan 
juga akibat dari penggunaan on ggok yang tinggi sebagai sumber karbohidrat  
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yang difermentasi menjadi asam  lemak terbang oleh bakteri anaerob pada 



perlakuan 60:40, 50:50, dan 40:60. 
Perlakuan kombinasi ampas tahu dan onggok 60:40 menghasilkan  silase 

yang terbaik. Hal ini didasark an pada persentase susut bahan  kering dan 
konsentrasi amoniak yang renda h, serta pH yang tidak terlalu  asam bila 
dibandingkan dengan kombinasi 80:20 dan 70:30. Di samping itu, porsi 60% 
merupakan porsi yang cukup besar bagi ampas tahu yang dapat diawetkan. 

Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Zat-zat Makanan 
Tabel 3 menyajikan data semaki n rendah ampas tahu yang digun akan 

semakin rendah rataan kandunga n protein dan lemak kasar silase, namu n 
sebaliknya bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) cenderung meningkat meskipun 
datanya tidak konsisten. Setelah dilakukan analisis antar perlakuan, kombinasi 
80:20 menghasilkan kadar prote in dan lemak kasar yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan perlakuan la innya. Kombinasi 70:30 lebih t inggi protein 
kasar dibandingkan dengan kombinasi 60:40, 50:50, dan 40:60. Berbeda dengan 
lemak kasar, pada kombinasi 70 :30 sama dengan 60:40, tetapi lebih tinggi 
dibandingkan dengan kombinasi 50:50 dan 40:60. Sebaliknya denga n bahan 
ekstrak tanpa nitrogen, kombinasi 40:60 nyata lebih tinggi daripada 50:50 dan 
kedua-duanya nyata lebih tinggi dibandingkan dengan kombinasi 80:2*0, 70:30, 
dan 60:40. Semua silase perlak uan kombinasi ampas tahu dan o nggok 
menghasilkan serat kasar yang berbeda tidak nyata. 

Tabel 3.        Kandungan     Zat-zat     Makanan     Silase     Campuran     Ampas 
Tahu dan Onggok 

 

Peubah  Ampas Tahu : Onggok  
 80:20 70:30 60:40 50:50 40:60 
Protein Kasar (%) 
Lemak Kasar (%) 
Serat Kasar (%) 
BETN(%) 

10,65a 

9,92a 

11,82 
51,45' 

8,73b 

5,78b 

14,15 
54,06' 

6,57' 
5,72b 

11,03 
54,81' 

5,39' 
3,60' 
13,01 
56,43b 

5,14' 
3,31' 
10,83 
62,43a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda ke arah baris menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

Perbedaan yang nyata kandungan protein kasar, lemak kasar, dan bahan 
ekstrak tanpa nitrogen pada produk silase dari berbagai kombinasi perlakuan 
disebabkan porsi ampas tahu dan onggok yang dibuat silase berbeda pada 
masing-masing perlakuan. Perbedaan porsi tersebut mengakibatkan kandungan 
zat-zat makanan pada masing-masing perlakuan berbeda satu sama lainnya 
(Tabel 1), kecuali pada serat kasar yang menunjukkan kadar yang relatif sama. 
Semakin tinggi porsi ampas tahu, yang diikuti dengan semakin kecil onggok yang 
digunakan akan semakin banyak protein dan lemak kasar yang dikandungnya, 
namun   sebaliknya   akan   semakin   rendah   kandungan   bahan   ekstrak  tanpa 
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nitrogen. Fermentasi oleh mikroba anaerob selama ensilase diduga menghasilkan 
perubahan zat-zat makanan yang proporsional sesuai dengan porsi zat -zat 



makanan sebelum dibuat silase. 
Bila dibandingkan dengan kandungan zat-zat makanan campuran ampas 

tahu basah dan onggok kering s ebelum diolah (Tabel 1), kandungan protein 
kasar tidak mengalami perubahan berarti bahkan sebagian besar mengalami 
peningkatan. Lemak kasar juga mengalami peningkatan yang tin ggi yang 
menunjukkan lemak tidak mengal ami perombakan. Sebaliknya pad a bahan 
ekstrak tanpa nitrogen dan serat kasar mengalami penurunan yang cukup besar. 
Penurunan ini disebabkan karena adanya proses fermentasi oleh bakteri anaerob 
terutama dalam merombak bahan ekstrak tanpa nitrogen menjadi  asam lemak 
terbang, sedangkan kadar serat kasar yang rendah disebabkan adanya panas 
fermentasi dan pH rendah dari asam organik menyebabkan komponen-komponen 
karbohidrat dari serat kasar m engalami hidrolisis/penguraian dan banyak yang 
terlarut. Sapienza dan Bolsen (1993), menyatakan bahwa rendahnya pH akan 
meningkatkan kecepatan hidrolisis secara kimiawi beberapa polisakarida, seperti 
hemiselulosa yang pada giliran nya akan menurunkan kandungan serat. 
Penurunan yang terjadi pada bahan ekstrak tanpa nitrogen dan serat kasar yang 
tinggi menyebabkan zat-zat makanan lain seperti prote in dan lemak kasar 
mengalami peningkatan secara proporsional, meskipun pada protein sudah terjadi 
perombakan menjadi amonia (Tabel 2). 

Secara umum, nilai nutrisi bah an pakan yang dikandung oleh s ilase 
campuran ampas tahu dan onggok tidak mengalami perubahan berarti bahkan 
protein kasar sebagai komponen penting mengalami peningkatan. Nevy (1999) 
menyatakan bahwa teknik silase selain mengawetkan juga dapat  memberikan 
nutrisi yang lebih baik. 

KESIMPULAN 

Campuran ampas tahu danr onggo k dapat dibuat silase. Kadar a ir dan 
komposisi bahan pakan mempengaruhi produk fermentasi dan kandungan zat-
zat makanan silase. Rasio ampas tahu dan onggok 60:40 merupakan kombinasi 
yang terbaik. 
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