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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pakan adalah sumber gizi bagi ternak yang merupakan kebutuhan pada

ternak. Pakan berguna untuk pertumbuhan serta produksi. Pakan yang

dikategorikan hijauan makanan ternak (HMT) adalah hijauan yang memiliki nilai

kandungan gizi yang cukup sesuai kebutuhan ternak khususnya ruminansia

(Udding dkk., 2014). Berdasarkan cara pengolahannya hijauan dapat

dikelompokkan menjadi rumput lapang dan rumput budidaya, termasuk hasil sisa

tanaman pertanian (Utomo, 2004). Perubahan fungsi lahan yang diperuntukkan

hijauan pakan menjadi lahan tanaman pangan, tanaman industri dan fungsi lahan

yang lain secara umum akan menurunkan ketersediaan hijauan pakan.

Hijauan makanan ternak (HMT) merupakan salah satu bahan makanan

ternak yang sangat diperlukan dan besar manfaatnya bagi kehidupan dan

kelangsungan populasi ternak. Hijauan makanan ternak dijadikan sebagai salah

satu bahan makanan dasar dan utama untuk mendukung peternakan ternak

ruminansia, terutama bagi peternak sapi potong ataupun sapi perah yang setiap

harinya membutuhkan cukup banyak hijauan (Udding dkk., 2014).

Hijauan selain berasal dari legume dan rumput dapat juga bersumber dari

limbah pertanian dan perkebunan limbah pertanian yang berpotensi dijadika

pakan ternak adalah daun ubi kayu dimana limbah daun ubi kayu yang terdapat

disepanjang tahun dapat menjadi solusi dalam persoalan bahan pakan dimana

pada 1 pokok tanaman ubi kayu yang berbobot 2,7 kg terdapat potensi limbah

daun ubi kayu sebanyak 100 g.
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Potensi daun ubi kayu di Provinsi Riau sangat melimpah dimana hasil

panen ubi kayu di Provinsi Riau pada Tahun 2015 terdapat 3.578 hektar dengan

produksi 103.599 ton dimna dengan potensi limbah daun ubi kayu sebanyak 383,7

ton (Badan Pusat Statistik, 2015) dengan potensi produksi daun ubi kayu segar

sebesar 10-40% dari tanaman ubi kayu atau setara dengan 10-40 t/ha/tahun

(Simanihuruk dan Sirait, 2010), dengan tingginya potensi dari tanaman ubi kayu

maka limbah daun ubi kayu dari tanaman ini juga tinggi sehingga dapat digunakan

dalam pembuatan pakan terutama ternak ruminansia.

Disamping itu juga memiliki senyawa antinutrisi yang membatasi

penggunaan daun ubi kayu adalah kandungan hydrogen sianida (HCN), tannin

dan asam fitat. Proses pengolahan dapat mengurangi kadar HCN yang terbentuk,

seperti kombinasi pemotongan dan pengeringan dapat mengurangi tingkat HCN

hingga level yang tidak berbahaya. Asam sianida merupakan senyawa toksik yang

terdapat pada tanaman singkong. Senyawa ini dapat menyebabkan keracunan pada

ternak apabila diberikan secara berlebihan. Osweiler et al. (1976) menyatakan

racun sianida cukup cepat reaksinya dalam tubuh dan paling toksik dibandingkan

dengan jenis racum lainnya dengan dosis yang cukup rendah (0,5-3,5 mg/kg)

sianida sudah dapat mematikan hampir semua spesies hewan. Penelitian

Komalasari (2015) menunjukan kadar asam sianida silase limbah tanaman

singkong pada masing masing perlakuan yaitu P0 sebesar 46,91 + 3,38 mg/kg, P1

52,99 + 6,74 mg/kg, P2 41,85 + 3,49 mg/kg, dan P3 56,03 + 3,40 mg/kg. Menurut

Simanihuruk dan Sirait (2010) bahwa pengolahan daun ubi kayu segar menjadi

silase dengan cara fermentasi bahan pakan daun ubi kayu dapat menurunkan
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kandungan asam sianida. Fatiha (2012) menjelaskan proses pengolahan daun ubi

kayu sangat penting untuk mengurangi bahaya HCN.

Simanihuruk dkk, (2012) menyatakan pengolahan daun ubi kayu segar

menjadi silase dapat menurunkan kandungan asam sianida. Penelitian dengan

penyimpanan selama + 2 minggu dengan level molases 12% didapati level pH

3,95-4,23 dengan warna kecoklatan, suhu 26,12 – 26,31°C dengan tiada

keberadaan jamur dan sedikit rasa asam yang mengindikasikan bahwa proses

silase tanaman ubi kayu tersebut dapat dikategorikan baik dan penelitian ini

menggunakan level molases sebesar 0%, 7%,  dan 14% dengan lama

penyimpanan 0 hari, 14 hari, dan 28 hari untuk mengetahui hasil silase dengan

level yang berbeda dan lama penyimpanan yang berbeda berdasarkan penelitian

Simanihuruk dkk., (2012) pembuatan silase diperlukan molasses untuk

merangsang aktivitas mikroba dalam proses fermentasi pembuatan silase dan juga

untuk meningkatkan kandungan energi dan protein silase yang dihasilkan

nantinya.

Berdasarkan penelitian Simanihuruk dan Sirait (2012) diatas peneliti

merasa perlu untuk melanjutkan penelitian untuk mengetahui sifat fisik silase

daun ubi kayu dengan penambahan level molases dan lama penyimpanan yang

berbeda.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kualitas fisik silase daun ubi

kayu (pH, warna, tekstur, aroma,) silase daun ubi kayu (Manihot esculenta)

dengan penambahan molases dan lama penyimpanan yang berbeda.
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1.3. Manfaat Penelitian

a. Memberikan informasi kepada peternak mengenai kualitas fisik silase

daun ubi kayu yang difermentasi dengan lama penyimpanan pakan yang

berbeda.

b. Memberikan informasi kepada Dinas Peternakan mengenai limbah daun

ubi kayu yang dapat diolah menjadi pakan alternatif ternak ruminansia.

c. Dapat menjadi salah satu alternatif dalam memecahkan masalah dalam

keterbatasan ketersediaan dan kualitas pakan silase ternak ruminansia.

1.4. Hipotesis Penelitian

a. Pemberian level molases yang berbeda dapat memperbaiki kualitas fisik

silase daun ubi kayu (Manihot esculenta) dilihat dari pH, warna, aroma

dan tekstur.

b. Lama penyimpanan yang berbeda dapat mempengaruhi kualitas silase

daun ubi kayu (Manihot esculenta) dilihat dari pH, warna, aroma, dan

tekstur.

c. Adanya interaksi antara penambahan molases dengan lama

penyimpanan yang berbeda dapat memperbaiki kualitas fisik silase

daun ubi kayu (Manihot esculenta) dilihat dari pH, warna, aroma, dan

tekstur.


