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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam usaha 

peternakan, umumnya sekitar 70% dari total biaya produksi adalah biaya pakan. 

Pengembangan populasi ternak ruminansia di Indonesia tidak mungkin lagi hanya 

mengandalkan sumber pakan rumput atau padang pengembalaan, mengingat lahan 

peruntukan tersebut semakin terbatas. Potensi sumber pakan alternatif untuk 

ruminansia sangat besar, khususnya sumber pakan serat yang berasal dari produk 

samping dari industri pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, perlu dicari 

sumber daya baru yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai pakan alternatif 

yang mampu menggantikan hijauan serta dapat mengurangi ketergantungan 

penggunaan bahan konsentrat yang sering digunakan. 

Berbagai hasil ikutan pertanian dan perkebunan dapat dijadikan sebagai 

sumber bahan pakan, misalnya limbah olahan dari hasil pertanian dan  

perkebunan. Salah satu limbah pertanian yang tersedia dalam jumlah banyak dan 

belum dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku pakan adalah limbah 

perkebunan kelapa yaitu ampas kelapa dan buah kakao yaitu kulit buah kakao. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 tercatat luas 

tanaman kelapa di Riau mencapai 515.165 Ha dan memproduksi buah kelapa 

421.465 ton/tahun. Tanaman kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman 

yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Seluruh bagian pohon kelapa dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini sering disebut 

pohon kehidupan. Ampas kelapa merupakan hasil sampingan pembuatan santan, 
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daging buah kelapa yang diolah menjadi menjadi minyak kelapa dan diperoleh 

hasil sampingan ampas kelapa. Untuk pengolahan secara basah, untuk 100 butir 

kelapa diperoleh ampas 19,50 kg. 

Ampas kelapa mengandung protein, karbohidrat, rendah lemak dan kaya  

serat. Balasubramaniam (1976) melaporkan bahwa analisis ampas kelapa kering 

(bebas lemak) mengandung 93% karbohidrat yang terdiri dari: 61% 

galaktomanan, 26% manosa dan 13% selulosa. Ampas kelapa mempunyai 

kandungan gizi yang cukup tinggi dengan: Kadar air (KA) 4.40%, Bahan Kering 

(BK) 23.90%, Protein Kasar (PK) 4.85%, Lemak Kasar (LK) 12.81%,  Serat 

Kasar (SK) 37.00%, Abu 1.40%, dan BETN 43,93% (Hasil Analisis Laboratorium 

Ilmu Nutrisi dan Kimia, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA, 2015).  

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar ke tiga di 

dunia. Kakao atau coklat di Indonesia mengalami pertumbuhan yang nyata 

mencapai 3,5% setiap tahun. Berdasarkan data Direktorat Jendral Perkebunan 

(2016), luas perkebunan kakao di Provinsi Riau yaitu 7.090 ha didapatkan dari 

perkebunan rakyat dan perkebunan swasta dengan produksi 3.514 ton. Kulit Buah 

Kakao/ KBK (shel food husk) merupakan limbah agroindustri yang dihasilkan 

tanaman kakao (Theobroma cacao L.). Buah coklat terdiri atas 75% kulit buah, 

2% plasenta dan 24% biji (Nasrullah dan Ella, 1993). 

Menurut Amirroenas (1990), kulit kakao mengandung selulosa 36,23%, 

hemiselulosa 1,14%, dan lignin 20%-27,95%. Kulit buah kakao mempunyai 

komposisi gizi setara dengan komposisi gizi rumput sehingga biomasa kulit buah 

kakao sangat potensial sebagai pakan alternatif untuk menggantikan rumput 

(Puastuti dkk., 2010). Salah satu teknologi untuk memanfaatkan kulit buah kakao 
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dan ampas kelapa sebagai bahan baku pakan adalah dengan cara mengubahnya 

menjadi produk yang berkualitas dengan  proses fermentasi, seperti silase.  

Silase merupakan proses pengawetan hijauan pakan segar dalam kondisi 

anaerob dengan pembentukan atau penambahan asam. Silase merupakan 

teknologi pengawetan oleh mikroba dan dapat meningkatkan kualitas pakan 

sehingga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas ternak (Susetyo dkk., 

1969). Kualitas silase yang baik memiliki kandungan bahan kering antara 35% - 

40% dan cukup mengandung gula > 2% bahan segar (Ohmomo et al., 2002). 

Bahan aditif yang digunakan dalam pembatan silase adalah molasses, isi rumen, 

gula dan air tebu. 

Menurut Yukamgo dan Yuwono (2007), air tebu merupakan bahan baku 

utama dalam produksi gula. Air gula pada batang tebu mencapai 20% mulai dari 

pangkal sampai ujungnya, dan kadar air gula di bagian pangkal lebih tinggi dari 

pada bagian ujung. Batang tebu terdiri dari beberapa komponen seperti 

monosakarida 0,5 – 1,5%, sukrosa 11 – 19%, zat organik 0,5 – 1,5%, zat 

anorganik 0,15%, air 65 – 75%, dan bahan lainya 12% (Primahandana dan 

Hendroko, 2008). Penambahan air tebu sebagai bahan aditif dalam pembuatan 

silase, untuk pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi. 

Berdasarkan uraian di atas penulis telah  melakukan kajian ilmiah terkait 

pemanfaatan ampas kelapa dan kulit buah kakao sebagai pakan alternatif bagi 

ternak dengan judul “Kualitas fisik silase campuran ampas kelapa dengan 

kulit buah kakao sebagai pakan alternatif ternak ruminansia” 
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1.2.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fisik (pH, bau, 

warna,  jamur, dan tekstur) silase  campuran ampas kelapa dan kulit buah kakao. 

 

1.3.  Manfaat  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Informasi mengenai kualitas fisik silase substrat campuran ampas kelapa 

dengan kulit buah kakao dan bahan aditif air tebu sebagai pakan alternatif 

ternak ruminansia. 

2. Informasi tentang pemanfaatan ampas kelapa dan kulit buah kakao sebagai 

pakan ternak melalui proses silase. 

 

1.4.  Hipotesis Penelitian 

Penambahan silase ampas kelapa dengan kulit buah kakao yang berbeda 

dapat meningkatkan kualitas fisik silase yaitu  nilai pH, bau, warna, tekstur dan 

keberadaan jamur. 

 


