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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji  syukur kehadirat Allah S.W.T atas rakhmat dan hidayahnya, sehingga 

Modul “Pembuatan  dan Growth Promotor” dapat diselesaikan. 

 Modul ini telah diupayakan memuat bahan – bahan informasi mengenai 

materi pelatihan yang disesuaikan kebutuhan. 

 Harapan penyusun agar Modul ini benar-benar berguna bagi siapa saja, 

khususnya bagi para peternak sapi Potong, pelajar maupun mahasiswa peternakan. 

 Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu menyelesaikan penyusunan buku ini, khusus nya bagi Direktorat 

Pendidikan Tinggi Kemendikbud RI yang telah memberikan skim Pengabdian 

Masyarakat Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) tahun 2014. 

 Penyusunan Modul ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu tim 

penyusun mengharap kritik dan saran demi perbaikan nya untuk waktu-waktu 

yang akan datang. 

 

 

Lamongan,     Juli 2014 

Penulis, 

 

                                     Edy Susanto, S.Pt, M.P 
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TUJUAN 

 

Tujuan Akhir : 

Setelah mengikuti kegiatan belajar dalam modul pelatihan ini, Peternak, 

pelajar maupun mahasiswa peternakan diharapkan mampu memahami dan 

menghayati serta melaksanakan/mempraktikan keseluruhan tahapan proses 

pembuatan silase dan perbanyakan growth promotor dengan benar sampai 

berhasil. 

 

Tujuan Antara : 

Setelah mengikuti kegiatan belajar dalam modul pelatihan ini, Peternak, 

pelajar maupun mahasiswa peternakan diharapkan : 

1. Mampu memahami tujuan, prinsip dan cara kerja pembuatan silase 

2. Mampu melaksanakan / mempraktikan penyediaan bahan dan alat serta 

prosedur pembuatan silase 

3. Mampu memahami tujuan, prinsip dan cara kerja perbanyakan Growth 

Promotor 

4. Mampu melaksanakan / mempraktikan penyediaan bahan dan alat serta 

prosedur perbanyakan Growth Promotor 
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KEGIATAN BELAJAR I : 

PEMBUATAN SILASE 

 

Landasan Teori 

Kuantitas dan kualitas pakan merupakan faktor utama penentu keberhasilan 

usaha peternakan karena hampir 2/3 biaya produksi berasal dari pakan. Oleh karena 

itu, perhatian terhadap asupan zat makanan ke ternak akan sangat menentukan 

keberhasilan budidaya peternakan (Anggorodi, 1990) 

Ada 2 masalah utama yang menyebabkan pakan ternak ruminansia yang 

diberikan tidak memenuhi kecukupan jumlah dan asupan nutrisi. Masalah pertama 

adalah bahan pakan pada umumnya berasal dari limbah pertanian yang rendah kadar 

protein kasarnya dan tinggi serat kasarnya. Tingginya kadar serat ini yang umumnya 

didominasi komponen lignoselulosa (karbohidrat komplek) yang sulit dicerna 

(McDonald et al., 2000). Masalah lainnya adalah ketersedian pakan yang tidak 

kontinyu. Ini dikarenakan kurangnya bahan pakan terutama di musim kemarau.  

Teknologi yang sekarang berkembang adalah pembuatan pakan dalam bentuk 

silase. (Siregar, 1995) menjelaskan bahwa silase adalah suatu produk yang dihasilkan 

melalui proses fermentasi terkontrol suatu bahan berkadar air tinggi. Bahan yang 

dijadikan silase biasanya berupa hijauan makanan ternak (rumput dan legum) dan 

hasil tanaman pertanian berikut hasil ikutannya. Tujuan utama pembuatan silase 

adalah untuk mengawetkan, menurunkan zat anti-nutrisi dan mengurangi kehilangan 

zat makanan suatu bahan baku untuk dimanfaatkan pada waktu mendatang. 

Lebih lanjut diuraikan (Mc.Donald and Whittenbury, 1973) bahwa prinsip 

utama pembuatan silase: 

1. Menghentikan pernafasan dan penguapan sel-sel tanaman. 

2. Mengubah karbohidrat menjadi asam laktat melalui proses fermentasi kedap 

udara. 

3. Menahan aktivitas enzim dan bakteri pembusuk. 

Pembuatan silase pada temperatur 27-35 derajat C, menghasilkan kualitas 

yang sangat baik. Hal tersebut dapat diketahui secara organoleptik, yakni: 

1. Mempunyai tekstur segar  

2. Berwarna kehijau-hijauan  
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3. Tidak berbau  

4. Disukai ternak  

5. Tidak berjamur  

6. Tidak menggumpal 

Lembar Kerja 

Bahan : 

1. Tempat yang teduh/ternaungi dari panas dan hujan 

2. Limbah Pertanian : Jerami Padi, Tebon Jagung dan Pucuk Tebu 

3. Molases/tetes tebu 

4. Growth Promotor 

 

Alat : 

1. Silo (Wadah kedap udara) dari Plastik 100 x 60 cm, tebal  0,050 mm 

2. Chopper (Pencacah) 

3. Pensil / Balpoint 

4. Buku Catatan 

 

Keselamatan Kerja : 

1. Wearpack (Pakaian kerja) 

2. Sarung Tangan 

3. Sepatu (Boot Karet) 

 

Prosedur Kerja : 

1. Pembuatan Silase Jerami Padi dengan teknologi Sup-Fersi 

a. Jerami padi dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 

b. Ditambahkan Growth Promotor 1 lt/ton jerami padi yang dilarutkan kedalam 

5 kg molases dan 50-100 liter air. 

c. Dimasukkan kedalam (silo) kantong plastik  

d. Tumpukan Jerami padi dipadatkan  

e. Ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang terlindung dari panas dan hujan. 

2. Pembuatan Silase Tebon Jagung dengan teknologi Sup-Fersi 

a. Tebon Jagung dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 
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b. Ditambahkan Growth Promotor 1 lt/ton tebon jagung yang dilarutkan 

kedalam 5 kg molases dan 50-100 liter air. 

c. Dimasukkan kedalam (silo) kantong plastik  

d. Tumpukan tebon jagung dipadatkan  

e. Ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang terlindung dari panas dan hujan. 

3. Pembuatan Silase Pucuk tebu dengan teknologi Sup-Fersi 

a. Pucuk tebu dipotong-potong / chopper, ukuran 3-5 cm 

b. Ditambahkan Growth Promotor 1 lt/ton pucuk tebu yang dilarutkan kedalam 

5 kg molases dan 50-100 liter air. 

c. Dimasukkan kedalam (silo) kantong plastik  

d. Tumpukan pucuk tebu dipadatkan  

e. Ditutup rapat dan disimpan pada tempat yang terlindung dari panas dan hujan. 

Sebelum diberikan kepada ternak ruminansia, silase harus diangin-anginkan 

dulu selama 2-3 jam untuk mengurangi aroma fermentasi yang menyengat. 

 

Gambar Hasil Kerja : 
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KEGIATAN BELAJAR II : 

PERBANYAKAN GROWTH PROMOTOR 

 

Landasan Teori 

Teknologi yang sekarang berkembang adalah pembuatan pakan dalam bentuk 

silase dengan Teknologi Sup-Fersi.  Pioner Development Foundation (1991) 

menjelaskan bahwa teknologi Sup-Fersi (Super Fermentasi) adalah metode 

fermentasi limbah pertanian pada kondisi terkontrol dan dalam waktu yang relatif 

cepat karena menggunakan bio katalisator. Bio katalisator merupakan 

mikroorganisme pemecah lignin yang berfungsi mempercepat proses fermentasi dan 

juga mempercepat pertambahan bobot badan (growth promotor).   

Proses memperbanyak growth promotor harus dilakukan dalam wadah yang 

tertutup. Wadah ini harus kedap udara dan mampu mendukung proses ensilase secara 

anaerob (McDonald et al., 2000) 

Tujuan utama memperbanyak growth promotor adalah untuk efiktifitas dan 

efisiensi proses fermentasi untuk dimanfaatkan dalam pembuatan silase pada waktu 

yang terus menerus. Produk silase ini tidak hanya sekedar awet tapi juga kadar 

nutrisinya relatif lebih lengkap dan lebih disukai ternak (palatable) serta mampu 

mempercepat pertumbuhan Bobot badan ternak Ruminansia. 

 

Lembar Kerja 

Bahan : 

1. Tempat yang teduh/ternaungi dari panas dan hujan 

2. Air Bersih 

3. Molases/tetes tebu 

4. Starter Biokatalisator merk X 

 

Alat : 

1. Drum Plastik Kapasitas 100 liter 

2. Ciduk Plastik 

3. Pensil / Balpoint 

4. Buku Catatan 
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Keselamatan Kerja : 

1. Wearpack (Pakaian kerja) 

2. Sarung Tangan 

3. Sepatu (Boot Karet) 

 

Prosedur Kerja : 

a. Menyiapkan 1 liter starter bio katalisator merek X 

b. Melarutkan 5 kg molases kedalam 100 liter air ke dalam drum plastik 

c. Masukkan starter kemudian diaduk sampai homogen 

d. Tutup rapat dan diinkubasi selama 7 hari. 

e. Produk hasil perbanyakan bisa di pindahkan ke botol 1-1,5 lt untuk digunakan 

saat diperlukan. 

 

Gambar Hasil Kerja : 
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