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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Jagung 

Tanaman jagung dalam bahasa ilmiah disebut Zea mays L. adalah salah satu 

tanaman biji-bijian dari keluarga rumput-rumputan (Graminaceae) yang sudah 

populer di seluruh dunia. Klasifikasi tanaman jagung menurut Pursengloves 

(1975) yaitu sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Subkelas: Commelinidae, 

Subkingdom: Traceobionta, Ordo: Cyperales, Superdivisio: Spermatophyta, 

Famili: Poaceae, Divisio: Magnoliophyta, Genus: Zea L., Kelas: Liliopsida, 

Spesies: Zea mays L. 

Warisno (1998) menyatakan sekitar abab ke-16 tanaman jagung dibawa 

orang-orang Portugis ke Pakistan, Tiongkok (Cina) dan didaerah lainnya di Asia 

termasuk ke Indonesia. Pada saat ini tanaman jagung sudah menyebar ke mana-

mana dan hampir diseluruh dunia orang sudah mengenal tanaman jagung. Jerami 

jagung merupakan sisa dari tanaman jagung setelah buahnya dipanen dikurangi 

akar dan sebagian batang yang tersisa dan dapat diberikan kepada ternak, baik 

dalam bentuk segar maupun kering. Pada dasarnya limbah tidak memiliki nilai 

ekonomis, bahkan mungkin bernilai negatif karena memerlukan biaya penanganan 

(Tangendjaja dan Wina, 2006). Gambar tanaman jagung dapat dilihat pada 

Gambar 2.1 dibawah ini: 
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Gambar 2.1. Tanaman Jagung 

Sumber : Dokumentasi Penelitian (2016) 

Jerami jagung banyak digunakan sebagai pakan ruminansia yang banyak 

digunakan terutama sebagai pengganti sumber serat atau menggantikan 50% dari 

rumput atau hijauan. Penggunaan jerami jagung harus diimbangi dengan 

pemberian konsentrat, sehingga kebutuhan ternak dapat terpenuhi. Untuk 

meningkatkan kualitas jerami sebagai pakan sapi dapat dilakukan dengan 

teknologi sederhana, murah, dan mudah didapatkan oleh petani dan ramah 

lingkungan (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, 2008). 

Menurut Furqaanida (2004) beberapa kendala pemanfaatan limbah pertanian 

sebagai pakan adalah pada umumnya memiliki kualitas rendah dengan kandungan 

serat yang tinggi dan protein yang rendah sehingga bila digunakan sebagai pakan 

basal dibutuhkan penambahan bahan pakan yang memiliki kualitas yang baik 

(konsentrat) untuk memenuhi dan meningkatkan produktivitas ternak. Kendala 

tersebut dapat diatasi dengan teknologi pengolahan pakan, salah satunya dengan 

silase sebagai pakan cadangan (Mccutcheon and Samples, 2002). 
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2.2. Limbah Tanaman Jagung 

Tanaman jagung termasuk tanaman monokotil dari genus Zea  mays  L. 

yang tumbuh dengan baik pada tanah yang bertekstur latosal dengan tingkat 

kemiringan 5 – 8%, keasaman 5,6 – 7,5 serta suhu antara 27 – 32ºC (Azrai dkk., 

2007). Selain buah atau bijinya, tanaman jagung menghasilkan limbah dengan 

proporsi terbesar adalah batang jagung (stover) diikuti dengan daun, tongkol, dan 

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

tanaman jagung belum maksimal, dikarenakan limbah tersebut cepat rusak setelah 

dipanen, bersifat  bulky (voluminous), dan musiman. Kandungan nilai gizi limbah 

tanaman seringkali sulit untuk dianalisis, karena variasi komposisi bagi bagian-

bagian tanaman dan juga proporsi bagian yang diberikan pada ternak berbeda. 

Sering pula dijumpai bahwa limbah jagung yang diambil dari lapangan tidak 

langsung diberikan kepada ternak, sehingga ada selang waktu sejak panen hingga 

pemberian pada ternak, hal ini mengakibatkan terlarutnya zat-zat gizi atau hilang 

karena menguap sehingga menurunkan kandungan gizi dari limbah tanaman 

jagung tersebut yang akhirnya dapat menurunkan penampilan atau mengurangi 

pertumbuhan ternak (Tangendjaja dan Gunawan, 1998). 

Potensi bahan kering jerami jagung sebesar 4,6 Ton/ha/musim tanam (bahan 

kering 21.7%). Lima  puluh  persen dari total berat tanaman jagung adalah hasil 

samping yang ditinggalkan setelah panen. Persentase masing-masing hasil 

samping adalah 50% batang, 20% tongkol dan 10% kulit (Furqaanida, 2004). Data 

yang hampir sama dilaporkan Anggraeny dkk.,  (2006) hasil  samping berupa 

batang berkisar antara 55.4 – 62.3%, daun 22.6 – 27.4% dan kulit antara 11.9 – 
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16.4 %. Proporsi limbah tanaman jagung, kadar protein kasar, dan nilai kecernaan 

bahan kering dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut ini. 

Tabel 2.1. Pembagian Limbah Jagung 

Limbah 

Jagung 

Kadar 

air 

(%) 

Proporsi 

limbah 

(BK%) 

Protein 

kasar 

(%) 

Kecernaan 

BK in 

vitro (%) 

palatabilitas 

Batang 

Daun 

Tongkol 

Kulit Jagung 

70-75 

20-25 

50-55 

45-50 

50 

20 

20 

10 

3,7 

7,0 

2,8 

2,8 

51 

58 

60 

68 

Rendah 

Tinggi 

Rendah 

Tinggi 

Sumber: Mccutcheon dan Samples (2002) 

Nilai nutrisi dari limbah tanaman dan hasil samping industri jagung sangat 

bervariasi. Kulit jagung mempunyai nilai kecernaan bahan kering in vitro yang 

tertinggi (68%) sedangkan batang jagung merupakan bahan yang paling sukar 

dicerna di dalam rumen (51%) (Mcctucheon and Samples, 2002). Faktor yang 

penting dalam menyusun ransum komplit adalah nilai TDN. Kebutuhan TDN 

untuk penggemukan sapi potong maupun sapi perah cukup tinggidan syarat 

minimum TDN dapat dilihat dalam NRC (2001). 

Parakkasi (2006) melaporkan penggunaan jerami jagung sebagai pakan 

ternak  ruminansia  sebagai  pengganti  sumber  serat  dan  harus  diimbangi  

dengan pemberian konsentrat, sehingga kebutuhan ternak dapat terpenuhi. 

Pembuatan silase seluruh  bagian  tanaman  jagung  termasuk  buah  muda  (90  

hari),  buah  matang  (100 hari),  atau  kulit  jagung  manis  merupakan  salah  satu  

cara  pemanfaatan  tanaman jagung  sebagai  pakan  ternak  ruminansia  (Pasaribu 

dkk., 1995).  Jagung  merupakan bahan yang paling ideal untuk ensilase karena 

mengandung karbohidrat mudah larut yang  cukup  untuk  mendukung  fermentasi  

yang  baik  dibanding  hijauan  lainnya.  



10 

 

Pemberian  hasil  samping  tanaman  jagung  dalam  bentuk  hay,  silase  

atau  fermentasi dapat meningkatkan bobot badan harian sapi (Anggraeny dkk., 

2005; Rohaeni dkk., 2006; Sariubang dkk., 2006). Adapun kandungan nutrisikulit 

jagung berdasarkan bahan keringdapat dilihat pada Tabel 2.2. berikut ini: 

Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi Kulit Jagung Berdasarkan Bahan Kering 

Sumber: Furqanida (2004) 

2.3. Tepung Jagung 

Tepung jagung merupakan butiran butiran halus yang berasal dari jagung 

kering yang dihancurkan. Pengolahan jagung menjadi bentuk tepung lebih 

dianjurkan dibanding produk setengah jadi lainnya, karena tepung lebih tahan 

disimpan, mudah dicampur, dapat diperkaya dengan zat gizi, dan serta mudah 

digunakan untuk proses pengolahan lanjutan. Selama proses pengolahan tepung 

jagung, cara penanganan yang diterapkan oleh pekerja akan berdampak terhadap 

mutu jagung. Cara cara yang kasar, tidak bersih dan higienis akan menyebabkan 

penurunan mutu dan tercemarnya jagung hasil olahan (Arief dkk., 2014). 

Kandungan nutrisi tepung jagung terdiri atas kadar air 14,77%, abu 1,88%, 

serat kasar 1,63%, lemak kasar 7,78%, protein kasar 7,35% dan bahan ekstrak 

tanpa nitrogen (BETN) 81,35% (Umam dkk., 2014). Tepung jagung dimanfaatkan 

sebagai pakan karena sumber energi yaitu 3370 Kkal/kg, protein berkisar 8-10%, 

Nutrisi % Bahan Kering 

Bahan Kering (%) 

Protein Kasar (%) 

Serat Kasar (%) 

Lemak Kasar (%) 

Abu(%) 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen(%) 

Total Digestible Nutrien(%) 

Kalsium(%) 

Posfor(%) 

91,41 

7,84 

32,25 

0,65 

3,23 

56,03 

54,29 

0,21 

0,44 
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namun rendah kandungan lysine dan tryptopan, tepung jagung yang digunakan 

sebagai sumber energi utama dan sumber xantofil (Kiay, 2014). 

Kandungan energi yang tinggi dapat dilihat dari persentase pati yang ada 

didalamnya yakni berkisar antara 72-73%. Pati ini terdiri atas amilosa, dan 

amilopiktin, kadar gula sederhana jagung (glukosa, fruktosa, dan sukrosa) berkisar 

anatar 1-3%. Jagung dapat menyediakan karbohidrat fermentasi karena 

merupakan sumber non fiber carbohydrate (NFC) yang dapat digunakan sebagai 

bahan tambahan hijauan dalam proses ensilase sehingga dapat mempercepat 

penurunan pH selama fermentasi (Yang et al., 2004). Selain itu ketersediaan 

karbohidrat pada jagung akibat panas yang ditimbulkan selama proses ensilase 

dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat selama fermentasi (Theurer 

et al., 1999). Adapun Gambar tepung jagung dapat dilihat pada Gambar 2.4 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.Tepung Jagung 

Sumber: Dokumentasi Penelitian (2016) 
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2.4. Silase 

Silase adalah salah satu teknik pengawetan pakan atau hijauan pakan kadar 

air tertentu melalui proses fermentasi mikrobial oleh bakteri asam laktat yang 

disebut ensilase dan berlangsung di dalam tempat yang disebut silo (McDonald et 

al., 2002). Ensilase berfungsi untuk mengawetkan komposisi nutrisi dalam silase. 

Penurunan pH dapat menekan enzim proteolisis yang bekerja pada protein, mikro 

yang tidak diinginkan semakin cepat terhambatdan kecepatan hidrolisasi 

polisakarida semakin meningkat sehingga menurunkan serat kasar silase (Allaily, 

2006). 

Tujuan pembuatan silase adalah sebagai salah satu altenatif untuk 

mengawetkan pakan segar sehingga kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan 

tersebut tidak hilang atau dapat dipertahankan sehingga pembuatannya tidak 

tergantung musim (Bolsen dan Sapienza, 1993). (McDonald et al.,1991) lebih 

lanjut menyatakan bahwa tujuan ensilase adalah mencegah kembali masuknya 

udara selama penyimpanan agar tidak terjadi kontak kembali dengan oksigen 

untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan seperti 

clostridia karena akan memproduksi asam butirat dan merusak asam amino 

sehingga menurunkan nilai nutrisi silase. Hanafi (2004) menyatakan prinsip 

pengawetan didasarkan pada proses peragian di dalam tempat penyimpanan (silo), 

Sel-sel tanaman untuk sementara waktu akan terus hidup danmempergunakan 

dalam oksigen telah habis terpakai, terjadi keadaan anaerob di dalam tempat 

penyimpanan yang tidak memungkinkan bagi tumbuhnya jamur. Kadar air yang 

rendah juga meningkatkan suhu silo dan meningkatkan resiko kebakaran 

(Heinritz, 2011). 
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Menurut Parakkasi (2006), pengawetan bahan pakan tetap akan menurunkan 

nilai nutrien pakan dibandingkan kondisi segarnya. Penurunan ini tidak sebanyak 

penyimpanan tanpa proses pengawetan. Pada proses yang diamati hampir 

menyerupai dengan fermentasi memiliki kemampuan untuk menekan clostridia 

penyebabkan pembusukan yang menghasilkan asam butirat, dimana butirat 

menyebabkan bau yang tidak sedap. 

Bolsen dan Sapienza (1993) menyatakan lebih lanjut bahwa keberhasilan 

proses fermentasi anaerob, diantaranya dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat 

terlarut dan pengembangan kecocokan seperti penambahan bahan additif. Menurut 

Smith (1973), karbohidrat terlarut yang tinggi sangat menentukan produksi asam 

organik di dalam proses anaerob yang dapat mempercepat penurunan derajat 

keasaman. McDonald et al., (2002) menambahkan bahwa derajat keasaman yang 

rendah akan merombak fraksi NDF. Nilai NDF yang rendah menunjukan kualitas 

silase yang baik. 

2.5. Fermentasi 

Fardiaz, (1987) menyatakan fermentasi adalah segala macam proses 

metabolik dengan bantuan enzim dari mikroba (jasad renik) untuk melakukan 

oksidasi, hidrolisa dan reaksi kimia lainnya, sehingga terjadi perubahan kimia 

pada suatu subtrat organik dengan menghasilkan produk tertentu dan 

menyebabkan terjadinya perubahan sifat bahan baku. Salah satu proses yang 

banyak dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi suatu bahan berserat tinggi 

adalah melalui fermentasi (Ghanem, 1991). 

Hanafi (2004) menyatakan bahwa prinsip dasar fermentasi adalah 

mengaktifkan kegiatan mikroba tertentu untuk tujuan mengubah sifat bahan agar 
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dihasilkan sesuatu yang bermanfaat dan proses fermentasi yang pada prinsipnya 

memanfaat sejumlah bakteri anaerob (bakteri asam laktat) untuk memproduksi 

asam laktat sehingga dalam waktu yang singkat pH mendekati 3,8-4,2. Fermentasi 

dibuat dalam silo yaitu suatu konstruksi kedap udara, air dan cahaya yang 

digunakan untuk menyimpan bahan dengan kadar air lebih dari 65% (Hanafi, 

2004). 

2.6. Kualitas Nutrisi 

2.6.1. Bahan Kering 

Bahan kering suatu bahan pakan terdiri atas senyawa nitrogen, korbohidrat, 

lemak, vitamin dan mineral (Parakkasi, 2006). Bahan kering merupakan salah satu 

parameter dalam penilaian palatabilitas terhadap pakan yang digunakan dalam 

penentuan mutu suatu pakan (Hanafi, 1999). 

Menurut Amrullah (2003), bahan kering suatu bahan pakan sebagian besar 

terdiri dari bahan organik. Semua bahan organik mampu menghasilkan energi dan 

dalam analisis proksimat dikaitkan dengan kandungan energi bahan pakan. 

2.6.2. Protein Kasar 

Menurut Winarno (1982)  protein terdiri dari asam-asam amino yang 

mengandung unsur C, H, O dan N. (Andari dan Prameswari 2005) menambah 

bahwa protein kasar adalah protein murni yang tercampur dengan bahan-bahan 

yang mengandung sebagai nitrat, amoniak dan sebagainya. Analisis protein kasar 

mempunyai prinsip yaitu penetapan protein berdasarkan oksidasi bahan-bahan 

berkarbon dan konversi nitrogen menjadi ammonia sulfat. Larutan dibuat menjadi 

basa dan amonium diuap kemudian diserap dalam larutan asam borat (Muchtadi, 

1989). 
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Menurut Tillman dkk., (1989) kandungan protein pada bahan pakan 

ruminansia tidak terlalu dipermasalahkan, karena pada ruminansia penggunaan 

protein makanan lebih kompleks, terdapat pencernaan mikrobial dan sintesa yang 

berjalan dalam retikulo rumen, sehingga protein yang masuk usus halus adalah 

suatu campuran protein makanan dan protein jasad renik (mikrobial). 

2.6.3. Serat Kasar 

Serat kasar merupakan salah satu faktor yang mempunyai pengaruh terbesar 

terhadap kecernaan (Tillman dkk., 1989). Menurut Hanafi (2004), bahan kering 

hijauan kaya akan serat karna terdiri kira-kira 20% isi sel dan 80%dinding sel. 

Dinding sel terutama tersusun dari dua jenis serat yaitu yang larut dalam detergen 

asam yakni hemiselulosa dan sedikit protein dinding sel, dan yang tidak larut 

dalam detergen asam yakni lignoselulosa yang sering disebut acid detergen fiber 

(ADF). Isi sel terdiri atas zat-zat yang mudah dicerna yaitu protein, karbohidrat, 

mineral, dan lemak, sedangkan dinding sel terdiri dari sebagian selulosa, 

hemiselulosa, peptin, protein dinding sel, lignin dan silica (Hanafi, 2004). 

Penurunan kadar serat kasar pada proses fermentasi disebabkan oleh BAL 

yang menghasilkan asam laktat dalam jumlah cukup untuk merenggangkan ikatan 

lignoselulosa dan lignohemiselulosa. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 

besarnya kandungan serat kasar pada silase disebabkan oleh ADF dan NDF pada 

subtarat fermentasi (Septian dkk., 2011). 

2.6.4. Lemak Kasar 

Menurut Tillman dkk., (1989) lemak adalah semua substansi yang dapat 

diekstraksi dengan bahan-bahan biologik dengan pelarut lemak. Pada analisis 
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proksimat lemak termasuk dalam fraksi ekstrak eter. Istilah lemak-lemak dan 

minyak-minyak perbedaannya adalah pada sifat fisiknya. 

Lemak adalah zat yang tidak larut dalam air akan tetapi larut dalam 

khloroform, eter dan benzena. Lemak berfungsi sebagai pemasok energi bagi 

tubuh. Untuk itu di dalam menyusun pakan ternak kandungan lemak didalamnya 

juga perlu diperhatikan karena kandungan lemak yang terlalu tinggi atau rendah 

dalam pakan dapat mempengaruhi kondisi ternak, status fisik, status fisiologis dan 

 produksi. Dengan mengetahui kandungan lemak dalam bahan pakan maka kita 

dapat menghitung sesuai dengan kebutuhan (Sriyana, 2005). Menurut (Wahyono 

dan Hardianto 2004), kadar lemak kasar untuk pakan ruminansia dibedakan untuk 

kebutuhan pembibitan dan penggemukan, untuk pembibitan diperlukan lemak 

kasar sebanyak 2,6% sedangkan untuk penggemukan 3%. 

2.6.5. Abu 

Komponen abu pada analisis proksimat tidak memberi nilai makanan yang 

penting dan jumlah abu dalam bahan makanan hanya penting untuk menentukan 

perhitungan BETN. Selain itu kombinasi unsur-unsur mineral dalam bahan 

makanan berasal dari tanaman sangat bervariasi sehingga nilai abu tidak dapat 

dipakai sebagai indek untuk menentukan jumlah unsur mineral tertentu atau 

kombinasi unsur-unsur yang penting (Tillman dkk., 1989). 

Sebagian besar bahan makanan terdiri dari bahan organik dan air, yaitu 

sekitar 96%, sedangkan sisanya terdiri dari bahan mineral. Unsur mineral juga 

dikenal sebagai zat anorganik atau abu. Dalam proses pembakaran, bahan-bahan 

organik terbakar, tetapi zat anorganik tidak, karena itulah disebut abu (Winarno, 
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1997). Jumlah abu dalam makanan mencerminkan jumlah bahan organik yang 

terkandung dalam bahan makanan. 

2.6.6. BETN 

Menurut Amrullah (2003) bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) tediri dari 

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

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

serat kasar dan memiliki daya cerna yang tinggi. Kandungan BETN memiliki 

kandungan energi yang tinggi sehingga digolongkan dalam bahan pakan sumber 

energi yang tidak befungsi spesifik. 

BETN dalam arti umum adalah sekelompok karbohidrat yang kecernaannya 

tinggi, sedangkan analisis proksimat yang dimaksud ekstrak tanpa nitrogen adalah 

sekelompok karbohidrat yang mudah larut dalam perebusan dengan larutan H2SO4 

( Hartadi et al., 1997). 


