
6 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tanaman Jagung 

Jagung  (Zea  mays L.),  merupakan bahan  makanan pokok di dunia pada 

urutan ketiga setelah padi dan gandum. Tanaman jagung (Zea mays L.) termasuk 

ke dalam family rumput-rumputan (Gramineae). Klasifikasi tanaman jagung 

menurut Porsegloves (1975) yaitu sebagai berikut: Kingdom: Plantae, Subkelas: 

Commelinidae, Subkingdom: Traceobionta, Ordo: Cyperales, Superdivisio: 

Spermatophyta, Famili: Poaceae, Divisi: Magnoliophyta, Genus: Zea L., Kelas: 

Liliopsida, Spesies: Zea mays L. 

Menurut Warisno (1998) sekitar abad ke-16 tanaman jagung dibawa 

orang-orang Portugis ke Pakistan, Tiongkok (Cina) dan di daerah 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. Gambar 

tanaman jagung dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
Gambar 2.1 Tanaman Jagung 

Sumber : Dokumentasi Penelitian (2017) 

Produksi jagung di Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 30,870 kering 

atau meningkat sebesar 2.219 ton atau 7,74% dibanding 2014 (BPS Riau, 2015). 
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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 dngan luas panen pada periode yang sama 

tahun sebelumnya (year on year). Sementara penurunan terbesar terjadi pada 

bulan Mei-Agustus sebesar 1.526 hektar atau turun 20,95% (BPS Riau, 2015). 

Jagung merupakan bahan yang paling ideal untuk ensilase karena 

mengandung karbohidrat mudah larut yang  cukup  untuk  mendukung  fermentasi  

yang  baik  dibanding  hijauan  lainnya. Menurut Perry et al. (2003) jagung 

dewasa (mature corn) terdiri dari biji, tongkol, kulit, daun dan batang dengan 

persentase bahan kering berturut-turut sebesar 38%, 7%, 12%, 13% dan 30%.  

2.2.  Limbah Tanaman Jagung 

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.  

Ada beberapa istilah lokal indonesia/daerah untuk berbagai macam limbah 

tanaman jagung berbasis bahan dasar jagung. Istilah-istilah ini perlu diketahui 

agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun ransum/pakan konsentrat untuk 

ruminansia, diantaranya yaitu: 
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1. Jerami jagung adalah bagian batang dan daun yang telah dibiarkan 

mengering di ladang dan dipanen ketika tongkol jagung dipetik. Jerami 

jagung seperti ini banyak diperoleh di daerah sentra tanaman jagung yang 

ditujukan untuk menghasilkan jagung bibit atau jagung untuk keperluan 

industri pakan bukan untuk dikonsumsi sebagai sayur (Mariyono dkk., 

2004). Jerami jagung memiliki kandungan untuk protein kasar 6,38%, 

serat kasar 30,19%, lemak kasar 2,81%, BETN 51,69%, abu 8,94% dan 

kandungan TDN 53,12% (Alam, 2010). 

2. Kulit buah jagung adalah kulit luar buah jagung yang biasanya dibuang. 

Kulit buah jagung manis sangat berpotensi untuk dijadikan silase karena 

kadar gulanya cukup tinggi (Anggraeny dkk., 2005). Hasil analisa 

proksimat laboratorium pakan Lolit Sapi Potong, Grati, Pasuruan 

menunjukkan bahwa kandungan nutrisi klobot jagung adalah: bahan 

kering 42,56%, protein kasar 3,4%, lemak kasar 2,55%, serat kasar 

23,318%  dan TDN 66,41%. 

3. Tongkol jagung/janggel adalah limbah yang diperoleh ketika biji jagung 

dirontokkan dari buahnya. Akan diperoleh jagung pipilan sebagai produk 

utamanya dan sisa buah yang disebut tongkol atau janggel (Rohaeni dkk., 

2006). 

4. Tebon jagung adalah seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun dan 

buah jagung muda yang umumnya dipanen pada umur tanaman 45-65 hari 

(Soeharsono dan Sudaryanto, 2006).  

5. Tepung jagung adalah butiran butiran halus yang berasal dari jagung 

kering yang dihancurkan. 
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Data yang dinyatakan oleh  Anggraeny dkk. (2006)  hasil  samping  berupa  

batang berkisar antara 55,4-62,3%, daun 22,6-27,4% dan kulit antara 11,9-16,4%. 

Proporsi limbah tanaman jagung, kadar protein kasar, dan nilai kecernaan bahan 

kering dapat di lihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Proporsi Limbah Tanaman Jagung, Kadar Protein Kasar, dan Nilai     

Kecernaan Bahan Kering 

Limbah 

Jagung 

Kadar 

air 

(%) 

Proporsi 

limbah 

(BK%) 

Protein 

kasar 

(%) 

Kecernaan 

BK in 

vitro (%) 

Palatabilitas 

Batang 

Daun 

Tongkol 

Kulit Buah 

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 and Samples (2002); Wilson et al., (2004) 

Pembuatan silase seluruh  bagian  tanaman  jagung  termasuk  buah  muda  

(90  hari)  buah  matang  (100 hari)  atau  kulit  buah jagung  manis  merupakan  

salah satu  cara  pemanfaatan  tanaman jagung  sebagai  pakan  ternak  ruminansia  

(Pasaribu dkk., 1995).  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., 2005). Gambar 

limbah tanaman jagung dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan 2.3. 

                    
Gambar 2.2 Kulit Buah Jagung.    Gambar 2.3 Jerami Jagung. 

  Sumber: Dokumentasi Penelitian (2017) Sumber: Dokumentasi Penelitian (2017) 
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Hasil kandungan nutrisi limbah jagung yang dianalisis di Laboratorium 

Nutrisi Kimia UIN Suska Riau berdasarkan bahan kering dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2. Kandungan Nutrisi limbah jagung Berdasarkan Bahan Kering 

Sampel % Bahan Kering 

Kulit Buah Jagung 

Jerami Jagung 

Tepung Jagung 

 

91,56 

88,73 

88,57 

 

Sumber: Laboratorium Nutrisi Kimia UIN Suska Riau (2016) 

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%, 

namun rendah kandungan lysine dan tryptopan, tepung jagung yang digunakan 

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

 

2.4. Silase 

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). Kushartono dan  

Iriani (2005) menjelaskan  bahwa  dalam pembuatan  silase  perlu  diperhatikan 

beberapa  aspek  penting  yang  akan menunjang  dalam  hal  pembuatan maupun  

ketersediaan  silase.  Aspek tersebut  antara  lain  konsistensi, ketersediaan bahan 

dan harga. Media fermentasi  dalam  pembuatan  silase merupakan  faktor  

penentu  yang paling  penting  untuk  pertumbuhan mikroba. 

Silase  dikatakan  memiliki kualitas  yang  baik  jika  pH maksimum  3,8-

4,2,  kemudian memiliki  bau  seperti  buah-buahan dan  sedikit  asam,  sangat  

wangi, sehingga  terdorong  untuk mencicipinya,  kemudian  apabila digigit  

terasa  manis  dan  terasa  asam seperti  yogurt atau  yakult, kemudian memiliki  
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warna  hijau  kekuning kuningan. Silase yang baik memiliki tekstur  kering,  

namun  apabila dipegang  terasa  lembut  dan  empuk  (Direktorat Pakan Ternak, 

2012). Kegagalan dalam  pembuatan  silase  dapat disebabkan  oleh  beberapa  

faktor antara  lain  proses  pembuatan  yang salah, terjadi kebocoran silo sehingga 

tidak tercapai suasana  yang anaerob (Ratnakomala dkk., 2006). 

2.5. Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Fase pertumbuhan bakteri terdiri dari 4 fase. Fase-fase tersebut adalah (1) 

fase adaptasi (log phase), (2) fase pertumbuhan logaritmik atau fase pertumbuhan 

cepat (log phase), (3) fase stabil (stationary phase) dan (4) fase kematian (death 

phase) (Crueger 1984). Kurva pertumbuhan bakteri dapat dilihat pada Gambar 

2.4. 

 
Gambar 2.4 Kurva pertumbuhan bakteri. 

Sumber: (Crueger, 1984) 

 

Bakteri merupakan mikroorganisme prokariotik uniseluler termasuk khas 

Schizomycetes, berkembang biak secara aseksual dengan pembelahan sel. Bakteri 

tidak berklorofil kecuali beberapa yang bersifat fotosintetik. Bakteri dapat 

berbentuk bulat/cocci, batang/bacilli. Bakteri dapat mengalami involusi, yaitu 

perubahan bentuk yang disebabkan faktor makanan, suhu dan lingkungan yang 
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kurang menguntungkan bagi bakteri. Umumnya bakteri berukuran 0,5-10 µ 

(Sumarsih, 2003). Bakteri dapat berupa sel tunggal atau berantai, beberapa 

kelompok memiliki flagella dan dapat bergerak aktif, memiliki berat 1,05-1,1 g 

cm
3
 dan berat sekitar 10

-12
 g sebagai partikel kering, ukuran partikel tergantung 

laju pertumbuhan, media tumbuh dan sebagainya (Hidayat dkk., 2006). 

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

menguntungkan karena BAL merupakan salah satu mikroorganisme yang dapat 

berfungsi sebagai antimikrobia (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 (BAL) merupakan mikroorganisme yang melakukan 

fermentasi karbohidrat menjadi asam laktat. Ciri-ciri bakteri asam laktat secara 

umum adalah merupakan bakteri gram positif, bereaksi negatif terhadap katalase, 

tidak membentuk spora, berbentuk batang atau bulat, non motil dan 

memfermentasi asam terutama menjadi asam laktat dan asetat  (Aly et al., 2006). 

Derajat  keasaman  (pH)  yang  optimum  bagi  aktivitas bakteri asam laktat 

berkisar antara pH 3,8  (Djaafar  dkk., 1996).  Menurut  Widodo (2003)  BAL  

merupakan  salah  satu  bakteri  yang  sering  digunakan  sebagai probiotik.  

Probiotik  diartikan  sebagai  konsumsi  biomassa  hidup  sebagai  aditif makanan 

untuk tujuan kesehatan (Hoover, 1993; Hull, et al.,1992 and Speck, et al.,1993). 

Probiotik atau mikroorganisme yang  menguntungkan, adalah mikroorganisme 

yang  dapat  memperbaiki  mikroekologi  usus  yang  berdampak positif   terhadap  

kesehatan  inang  (Kompiang, 2009). Bakteri asam laktat juga terdapat dalam 
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tubuh manusia sebagai flora normal tubuh (Prescott et al., 2002). Selain pada 

manusia, bakteri ini juga dapat ditemukan pada produk sayuran dan susu. Habitat 

bakteri tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Habitat Bakteri 

Habitat Kelompok Bakteri Aktivitas atau produk 

Produk sayuran Streptococcus spp., 

Lactobacillus plantarum 

Pikel, sauerkraut 

 

 

Produk susu 

Streptococcus lactis, 

Lactobacillus casei, 

L. acidophilus,  

L. delbrueckii, 

Leuconostoc mesentroides, 

L. lactis 

 

 

Keju, susu, yoghurt 

Sistem pencernaan 

(oral dan usus) 

Streptococcus salivarus, 

S. mutans, dan dental caries 

Lactobacillus salivarus 

Streptococcus faecalis 

Flora normal, 

 

 

Patogen pada saluran urin 

Vagina mamalia Streptococcus spp., 

Lactobacillus spp. 

Flora normal 

Sumber : Perry et al., (2003) 

Berdasarkan kemampuan menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir 

metabolisme, bakteri asam laktat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu bakteri 

homofermentatif dan bakteri heterofermentatif. Bakteri homofermentatif 

memecah gula menjadi asam laktat, sedangkan bakteri heterofermentatif 

mengubah gula menjadi asam laktat, asam asetat, dan etanol. Bakteri asam  laktat 

homofermentatif  berperan  penting dalam  pembuatan  silase  yang berkualitas  

baik. L. plantarum biasanya  berperan  sebagai mikroorganisme  homofermentatif  

utama dalam  fermentasi  silase. Bakteri dalam kelompok homofermentatif ini 

akan mengubah heksosa menjadi asam laktat dalam jalur Embden-Meyerhof-

Parnas (EMP) atau glikolisis, enzim yang berperan dalam glikolisis adalah enzim 

aldolase dan heksosa isomerase, bakteri homofermentatif dapat menghasilkan 

energi sebesar dua kali energi yang dihasilkan oleh bakteri heterofermentatif 
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(Todar, 2008). Jalur  metabolisme homofermentatif  dapat dilihat pada Gambar 

2.5. 

                      

Gambar 2.5. Metabolisme Homofermentatif dari Bakteri Asam Laktat. 

Sumber : Prescott et al., (2002) 

 

Pada Heterofermentatif, heksosa difermentasikan menjadi asam laktat, 

karbon dioksida, dan etanol (atau asam asetat sebagai akseptor elektron alternatif). 

Pentosa lalu diubah menjadi laktat dan asam asetat (Prescott et al., 2002). Bakteri 

heterofermentatif mampu memecah glukosa menjadi asam laktat, asam asetat, 

asam propionat, dan etanol melalui jalur oksidatif pentosa fospat dengan bantuan 

enzim fosfoketolase. Jalur  metabolisme heterofermentatif  dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 
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Gambar 2.6 Metabolisme Heterofermentatif dari Bakteri Asam Laktat. 

Sumber: Prescott et al., (2002) 
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2.6. pH 

Nilai pH (derajat keasaman) merupakan salah satu indikator atau 

parameter untuk mengetahui pengaruh proses ensilase terhadap nilai nutrien pada 

silase berkadar air tinggi, pH lebih rendah menunjukkan kualitas lebih baik.  

Macaulay (2004) yang menyatakan bahwa kualitas silase dapat digolongkan 

menjadi 4 kriteria berdasarkan pH, yaitu: kualitas baik sekali (pH 3,2-4,2), 

kualitas baik (pH 4,2-4,5), sedang (pH 4,5-4,8),  dan kualitas buruk (pH >4,8). 

Penurunan pH silase juga dapat disebabkan oleh reaksi biokimia bakteri asam 

laktat yang menghasilkan asam laktat, sehingga semakin besar kandungan asam 

laktat maka pH menjadi menjadi rendah.  

Bakteri asam laktat dapat menurunkan pH bahan pangan, penurunan pH 

tersebut dapat memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pembusuk (Buckle et  

al., 1987). Keadaan asam akibat penurunan pH akan menghambat pertumbuhan 

bakteri pembusuk (Ilyas, 1983). Efek bakterisidal dari asam laktat berkaitan 

dengan penurunan pH lingkungan menjadi 3-4,5 sehingga pertumbuhan bakteri 

lain termasuk bakteri pembusuk akan terhambat (Amin dan Leksono, 2001).  

 

2.7. Isolasi Bakteri Asam Laktat 

Isolasi bakteri merupakan pengambilan atau memindahkan mikroba dari 

lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam media 

buatan (Dewi, 2008). Upaya untuk mendapatkan mikroba dilakukan dengan cara 

mengisolasi, memurnikan, dan mengidentifikasi dengan mengamati karakter 

mikroba yang diinginkan. Tahap awal mendapatkan bakteri dan jamur yang 

potensial digunakan dalam proses fermentasi adalah melalui isolasi. Isolasi 

meliputi mendapatkan, memurnikan, identifikasi dan pengujian produksi (Hidayat 
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dkk., 2006). Prinsip dari isolasi mikroba adalah memisahkan satu jenis mikroba 

dengan mikroba lain yang berasal dari campuran bermacam-macam mikroba. Hal 

ini dapat dilakukan dengan menumbuhkannya dalam media padat, sel-sel mikroba 

akan membentuk koloni sel yang tetap pada tempatnya (Indriyani dan Asnani, 

2007). 

Isolat yang tumbuh diamati morfologi koloninya (Dwidjoseputro, 2005). 

Bentuk morfologi yang sama dianggap sebagai isolat yang sama kemudian 

masing-masing isolat dihitung jumlahnya berdasarkan kriteria jumlah koloni yang 

dapat di hitung 30-300 per cawan petri (Dwidjoseputro, 2005). Beberapa cara atau 

metode untuk memperoleh biakan murni dari suatu biakan campuran diantaranya 

yang paling sering digunakan adalah metode cawan gores dan metode cawan 

tuang. Pada prinsip pengenceran untuk memperoleh spesies individu bahwa setiap 

koloni dapat terpisah dari satu jenis sel yang dapat diamati  (Afrianti, 2004). 

 

2.8.    Escherichia coli (E. coli) 

Escherichia coli (E. coli) adalah  bakteri  yang  merupakan  bagian  dari  

mikroflora yang secara normal ada dalam saluran pencernaan manusia dan hewan 

berdarah panas. E. coli merupakan gram negatif bersifat aerob atau anaerob 

fakultatif,  tidak berspora, berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 

2 µm, diameter 0,7 µm, lebar 0,4-0,7 µm. Sebagian besar motil dengan flagella 

peritrik, dinding sel mengandung lipopolisakarida, dan ditemukan sekitar 150 

antigen O yang sebagian bereaksi silang dengan shigella, salmonella, dan 

klebsiella. E. coli menjadi patogen jika jumlah bakteri ini dalam saluran 

pencernaan meningkat atau berada di luar usus. E. coli menghasilkan  

enterotoksin  yang  menyebabkan beberapa kasus diare (Brooks et al., 2004). E. 



19 
 

coli yang menyebabkan diare akan membawa plasmid yang mengkode produksi 

toksin serta perlekatan pada sel intestinal. 

E. coli memiliki waktu generasi yang cukup singkat, berkisar 15-20 menit. 

Namun, waktu generasi juga dipengaruhi oleh nutrisi dalam media pertumbuhan 

dan kondisi fisik yang mengandung pertumbuhan. E. coli akan mati pada 

pemanasan suhu 60
o 

C selama 30 menit, tetapi masih ditemukan yang resisten. 

Dalam media suhu kamar, bakteri dapat hidup dalam es selama 6 bulan. Pada 

antigen O memiliki sifat yang tahan panas atau bersifat stabil, pada antigen H 

bersifat tidak tahan panas atau termobil yang akan merusak pada suhu 100
o
C 

(Misnadiarly, 2014).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


