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I. PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

Ketersediaan pakan masih menjadi kendala pengembangan ternak 

ruminansia di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar bahan pakan bersifat 

musiman, terkonsentrasi di suatu wilayah dan tidak tepatnya manajemen 

pengelolaan pakan yang diterapkan selama ini. Faktor lainnya adalah semakin 

sempitnya lahan penanaman hijauan pakan karena dialih fungsikan menjadi 

kawasan pemukiman dan industri. Akibatnya kualitas dan harga pakan menjadi 

fluktuatif, selanjutnya mempengaruhi produktivitas ternak. Sehingga diperlukan 

teknologi penyiapan pakan yang tidak hanya tahan simpan, tetapi juga 

mengandung nutrien yang sesuai dengan kebutuhan ternak.  

Hasil samping tanaman jagung merupakan sumber bahan baku yang cukup 

tersedia sepanjang tahun. Dilihat dari produksi jagung di Provinsi jagung pada 

tahun 2015 sebesar 30,870 kering atau meningkat sebesar 2.219 ton atau 7,74% 

dibanding 2014 (BPS Riau, 2015). Peningkatan produksi jagung disebabkan 

karena meningkatnya luas panen jagung sebesar 368 hektar atau naik 3,05% 

disertai dengan meningkatnya produktivitas jagung sebesar 1,09 kuintal per hektar 

atau naik 4,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan musim 

panen tahun 2015, luas panen jagung meningkat secara absolut pada bulan 

September-Desember sebesar 2,334 hektar atau naik sebesar 85,90% 

dibandingkan dengan luas panen pada periode yang sama tahun sebelumnya (year 

on year). Penggunaan limbah tanaman jagung sebagai pakan dalam bentuk segar 

adalah yang termudah dan termurah tetapi pada saat panen hasil limbah tanaman 



2 
 

jagung ini cukup melimpah maka sebaiknya disimpan untuk stok pakan pada saat 

musim kemarau panjang atau saat kekurangan pakan hijauan. Beberapa teknik 

pengolahan limbah jagung yang telah dikenal diantaranya yaitu diolah menjadi 

silase, dimana silase  merupakan  awetan basah  segar  yang  disimpan  dalam silo,  

sebuah  tempat  yang  tertutup rapat dan  kedap udara, pada  kondisi anaerob. 

Pada suasana anaerob tersebut akan  mempercepat pertumbuhan bakteri anaerob 

untuk membentuk  asam  laktat  (Mugiawati, 2013).  

Jagung merupakan bahan yang paling ideal untuk ensilase karena 

mengandung karbohidrat mudah larut yang  cukup  untuk  mendukung  fermentasi  

yang  baik  dibanding  hijauan  lainnya. 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 (Sibanda et al., 1997; 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). Tepung jagung berpotensial 

untuk dapat dijadikan aditif sebagai sumber karbohidrat larut air atau Water 

Soluble Carbohydrate (WSC) karena mengandung BETN yang tinggi yaitu 

81,37% yang mencerminkan karbohidrat larut air  (WSC)  dalam jumlah besar 

yang terkandung didalamnya (McDonald et al., 1991). Sumber karbohidrat larut 

air (WSC) yang banyak akan memberikan asupan makanan bagi bakteri asam 

laktat sehingga bakteri asam laktat mampu tumbuh dengan jumlah yang banyak 

sehingga akan berdampak kepada penurunan pH.   Berdasarkan penelitian Umam 

dkk. (2014) menyatakan bahwa penambahan tepung jagung sebagai sumber 
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karbohidrat larut air (WSC) dengan tingkat 0-8% dalam pembuatan silase rumput 

gajah berpengaruh terhadap asam laktat, N-NH3  dan nilai pH. 

Bakteri Asam Laktat (BAL) termasuk mikroba dari kelompok bakteri yang  

menguntungkan karena BAL merupakan salah satu mikroorganisme yang dapat 

berfungsi sebagai antimikroba (Soomro et al., 2002). Bakteri asam laktat berguna 

sebagai pengawet makanan yang aman serta dapat juga digunakan sebagai 

antimikroba alami karena dapat mencegah pertumbuhan bakteri perusak dan 

patogen (Suardana et al., 2007). Bakteri asam laktat juga dapat berpeluang 

sebagai probiotik karena sifatnya yang masih hidup sampai bagian lambung utama 

ruminansia yaitu rumen (Weinberg et al., 2004). 

Menurut Chelule dkk. (2010) menyatakan bahwa penggunaan bakteri asam 

laktat dalam proses fermentasi dapat meningkatkan palatabilitas makanan dan 

meningkatkan kualitas makanan yaitu peningkatan ketersediaan protein dan 

vitamin. Semakin lama waktu yang digunakan, semakin tinggi kadar protein 

terlarut dari tepung yang dihasilkan. Semakin lama fermentasi, asam laktat yang 

dihasilkan semakin banyak, namun apabila terlalu lama akan mempengaruhi rasa 

dan aroma tepung yang dihasilkan.  

Hasil penelitian Lendrawati dkk. (2012) menunjukkan bahwa data jumlah 

koloni bakteri asam laktat sebelum ensilase pada perlakuan silase ransum komplit 

jagung adalah 6,7 x 10
7
. Hal ini menunjukkan bahwa populasi bakteri asam laktat 

yang terdapat pada silase ransum komplit jagung melebihi batasan minimal (>10
5 

cfu/g) untuk mendukung terjadinya proses fermentasi yang baik (McDonald et al. 

1991; Bucmaster 1992) sehingga tidak diperlukan tambahan inokulan bakteri 

asam laktat dari luar. Selain itu, jumlah koloni bakteri asam laktat isolat jagung 
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lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah  koloni  bakteri  asam  laktat  isolat 

sawit  dan isolat ubi kayu. Jumlah  koloni  bakteri  asam laktat  pada  silase 

ransum  komplit  jagung (SRKJ)  ternyata  lebih  tinggi  dibandingkan silase  

ransum  komplit  sawit  (SRKS)  dan ubi  kayu  (SRKU)  (9,2 x 10
5
 vs  8,5 x 10

4
 

dan 8,0 x 10
4
 cfu/g).  Kemudian dari  pH ransum komplit berbasis samping 

jagung, setelah 6 minggu ensilase adalah 3,80. Nilai ini menunjukkan bahwa 

silase ransum komplit mempunyai kualitas fermentasi yang baik sekali (ditandai 

dengan pH <4).  

Kualitas mikrobiologi pada silase ransum komplit sudah dilakukan 

penelitian tetapi belum ada laporan yang menyatakan kualitas mikrobiologis silase 

berbahan kulit buah dan jerami jagung (Zea mays L.) sementara keberadaan BAL 

sebagai probiotik berpotensi dalam meningkatkan fungsi fisiologis usus, 

mikroflora usus yang berperan dalam mengoptimalkan kondisi kesehatan dalam 

tubuh. Keberadaan bakteri probiotik memberikan efek antibakteri atau dapat 

mencegah pertumbuhan bakteri patogen seperti Escherichia coli (E. coli). Daya 

hambat suatu zat terhadap bakteri ditentukan oleh diameter zona bening yang 

terbentuk. Semakin besar diameternya, maka semakin terhambat pertumbuhannya 

(Bachtiar, Wahyu dan Nanik, 2012).   

Berdasarkan pemikiran di atas, maka telah dilakukan kajian terhadap 

“Kualitas Mikrobiologis Silase dengan Berbagai Level Kulit Buah dan 

Jerami Jagung (Zea mays L.) serta Penambahan Tepung Jagung yang 

Berbeda”. 
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1.2. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pH dan populasi Bakteri Asam Laktat yang diisolasi dari 

silase kulit buah dan jerami jagung dengan penambahan tepung 

jagung yang berbeda. 

2. Mengetahui zona bening BAL terhadap E. coli yang diisolasi dari 

silase kulit buah dan jerami jagung dengan penambahan tepung 

jagung yang berbeda. 

1.3. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi bahwa silase kulit buah dan jerami jagung dengan 

penambahan tepung jagung yang berbeda dapat diperoleh populasi bakteri asam 

laktat dan diameter zona bening BAL terhadap  E. coli. 

1.4. Hipotesis Penelitian 

1. Adanya pengaruh perbandingan bahan kulit buah dan jerami jagung 

pada silase dapat meningkatkan populasi bakteri asam laktat dan 

diameter zona bening BAL terhadap E. coli. 

2. Adanya pengaruh antara penambahan tepung jagung yang berbeda 

pada silase dapat meningkatkan populasi bakteri asam laktat dan 

diameter zona bening BAL terhadap E. coli. 

3. Adanya interaksi antara jenis bahan kulit buah dan jerami jagung 

dengan penambahan tepung jagung yang berbeda pada silase dapat 

meningkatkan populasi bakteri asam laktat dan diameter zona bening 

BAL terhadap E. coli. 

 


