
5

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Daun Ubi Kayu

Ubi kayu (Manihot esculenta) adalah tanaman tahunan komoditas pangan

yang dapat tumbuh baik di daerah tropis maupun subtropis. Dapat ditanam pada

jenis tanah lempung berpasir dengan kandungan bahan organik yang rendah,

curah hujan rendah dan temperatur tinggi. Tanaman ini di beberapa negara

umumnya ditanam oleh petani kecil bersama dengan sistem usaha tani lainnya

sebagai sumber pendapatan (Wanapat, 2001).

Gambar 2.1. Daun Ubi Kayu (Manihot esculenta)

Tanaman ubi kayu (Manihot esculenta) adalah tanaman kingdom plantae,

divisi spermatophyta, sub divisi angiospermae, kelas dicotyledonae, ordo

euphorbilaes, famili euphorbiaceae, genus manihot, species manihot esculenta.

1.2. Kualitas Nutrisi Daun Ubi Kayu

Kandungan nutrisi pada daun ubi kayu sangat beragam dimana dapat kita

lihat di Tabel dibawah ini kandungan nutrisi dari daun, batang kulit dan campuran

daun batang kulit yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia.
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Tabel 2.1. Kandungan Zat-Zat Makanan Limbah Perkebunan Ubi Kayu
Zat-zat Makanan Daun Batang Kulit CDBK*

Kadar Air (%) 75,21 81,16 74,53 12,21
Bahan Kering (%) 24,79 18,84 25,47 87,79
Protein Kasar (%) 25,46 9,38 6,78 14,50
Lemak Kasar (%) 8,59 4,44 2,27 5,17
Serat Kasar (%) 18,24 20,41 11,35 18,24
BETN (%) 39,22 62,46 79,6 56,58
Abu (%) 8,49 3,31 9,46 5,41
*CDBK= Campuran Daun Batang Kulit

Sumber: Hernaman dkk, (2014)

Kandungan nutrisi daun ubi kayu dalam uji proksimat memiliki

kandungan nutrisi Air 10,283%, Abu 3,827%, Lemak 1,942%, Protein 15,908%,

Karbohirat 11,260% dan Serat Kasar 3,052% (Lab. Nutrisi Ikan UR, 2016).

Kandungan nutrisi molases sebagai berikut : air 20,152%, abu 3,857%, lemak

0,137%, protein 11,139%, karbohidrat 26,860% dan serat kasar 3,350 dari hasil

analisis Proksimat (Lab. Nutrisi Ikan UR, 2016)

1.3. Silase

Teknologi silase adalah suatu proses fermentasi mikroba merubah pakan

menjadi meningkat kandungan nutrisinya (protein dan energi) dan disukai ternak

karena rasanya relatif manis. Silase merupakan proses mempertahankan kesegaran

bahan pakan dengan kandungan bahan kering 30 – 35% dan proses ensilase ini

biasanya dalam silo atau dalam lobang tanah, atau wadah lain yang (Khan et al.,

2004)

Prinsipnya harus pada kondisi anaerob (hampa udara), agar mikroba

anaerob dapat melakukan reaksi fermenfasi (Sapienza dan Bolsen., 1993).

Keberhasilan pembuatan silase berarti memaksimalkan kandungan nutrien yang

dapat diawetkan. Selain bahan kering, kandungan gula bahan juga merupakan



7

faktor penting bagi perkembangan bakteri pembentuk asam laktat selama proses

fermentasi (Khan et al., 2004).

1.4. Molases

Molases adalah bahan yang mengandung sakarida, merupakan produk

samping dari industri gula yang diperoleh setelah sakrosanya dikristalkan dan

dipisahkan dari sari gula tebu. Molases yang mengandung banyak karbohidrat

sebagai sumber energi dan mineral, baik makro maupun mikro, sehingga dapat

memacu pertumbuhan mikroba didalam rumen yang mengakibatkan ternak

mampu mencerna serat kasar (Mushofie dkk., 1989). Molases mengandung antara

lain: sukromat 15,74%, gula mereduksi 18,27%, abu sulfat 12,74%, pol 29,25%,

brick 81,27%. (Yusma, 1999)

Ada dua jenis molasses yang berasal dari industri yaitu: a. Black Strape

Molases merupakan sisa dari kristalisasi gula tebu, jenis ini mengandung kadar

gula sebesar 50-60% dan b. Light Test Molases merupakan sisa penguapan sari

gula tebu, kadar gulanya lebih rendah. Jenis yang sering digunakan sebagai media

fermentasi adalah jenis Black Strape Molasses karena kandungan gulanya yang

masih tinggi (Yusma, 1999).

1.5. Kualitas Fisik Silase

1.5.1. pH

Nilai pH optimum silase yang berkualitas baik adalah < 4,2 dan silase

berkualitas sedang berada pada kisaran 4,5 - 5,2 sedangkan silase kualitas buruk

memiliki nilai pH > 5,2 (Haustein, 2003). Wallace dan Chesson (1995)

menyatakan bahwa asam yang dihasilkan selama ensilase adalah asam laktat,
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propionat, formiat, suksinat dan butirat. Siregar (1996) mengkategorikan kualitas

silase berdasarkan pH-nya yaitu : 3,5-4,2 baik sekali, 4,2-4,5 baik, 4,5–4,8 sedang

dan lebih dari 4,8 adalah jelek. Kategori tersebut berdasarkan pada silase yang

dibuat dengan menggunakan bahan pengawet. Bahan pengawet biasanya

ditambahkan untuk mencukupi karbohidrat mudah larut yang berguna dalam

fermentasi, terutama untuk menurunkan pH silase (Matsuhima, 1979).

Menurut McDonald et al. (1991), dengan menjaga kondisi lingkungan

tetap anaerob dan asam (pH sekitar 4), silase dapat disimpan dalam jangka waktu

yang lama tanpa kerusakan. Sebagai pedoman kasar, jumlah protein kasar

minimum yang diperlukan domba untuk hidup pokok sebesar 8% dari bahan

kering. Domba yang sedang tumbuh atau laktasi memerlukan protein kasar

sejumlah 11% dari bahan kering (Gatenby, 1991).

1.5.2. Warna Silase

Menurut Saun dan Heinrich (2008) silase yang berkualitas baik akan

menghasilkan warna yang hampir menyamai warna tanaman atau pakan sebelum

diensilasi, warna silase dapat menggambarkan hasil dari fermentasi, dominasi

asam asetat akan menghasilkan warna kekuningan sedangkan menghasilkan asam

butirat dalam jumlah yang cukup tinggi. Warna hijau berlendir dipicu oleh

tingginya aktivitas bakteri Clostridia.

1.5.3. Tekstur Silase

Indikator silase yang baik yaitu mempunyai tekstur lembut dan tidak

menggumpal. Macaulay (2004) menjelaskan bahwa tekstur silase di pengaruhi

oleh kadar air bahan awal fermentasi, silase pada kadar air tinggi (>80%) akan

memperlihatkan tekstur kering. Siregar (1996) menjelaskan bahwa secara umum
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silase yang yang baik mempunyai ciri-ciri tekstur yang masih jelas seperti

asalnya, (Santi dkk, 2012) menyatakan tekstur silase yang lembek hal ini terjadi

karena pada saat fase aerob yang terjadi pada awal ensilase terlalu lama sehingga

panas yang dihasilkan terlalu tinggi menyebabkan penguapan pada silo.

1.5.4. Aroma Silase

Silase yang berkualitas baik adalah silase yang menghasilkan aroma

asam dimana aroma asam tersebut menandakan bahwa proses fermantasi di dalam

silo berjalan dengan baik dimana silase yang beraroma seperti asam atau cuka

diakibatkan oleh pertumbuhan bakteri asam setat (bacilli) dengan produksi asam

asetat tinggi (Saun dan Heinrich, 2008)

Produksi etanol oleh yeast atau kapang dapat mengakibatkan silase

beraroma seperti alkohol. Aroma alkohol dapat terjadi pada silase yang memiliki

suhu yang tinggi dan mengalami pemanasan yang cukup tinggi menurut (Shaun

dan Heinrichs, 2008)


