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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang mengalami perkembangan

pesat baik dari segi pertumbuhan ekonomi maupun jumlah penduduk memerlukan

berbagai jenis komoditas peternakan, untuk memenuhi kebutuhan protein bagi

masyarakatnya. Salah satu komoditas peternakan yang mengalami perkembangan

pesat adalah ternak ayam pedaging (broiler). Data terakhir menunjukkan populasi

ayam pedaging Tahun 2017 berjumlah 46.266.787 ekor dengan produksi

sebanyak 69.400.181 ton, hal ini menunjukkan peningkatan dari Tahun 2016

sekitar 2% yang dimana masing-masing 47.192.122 ekor dengan produksi

70.788.183 ton (Dinas Peternakan Provinsi Riau, 2017).

Peningkatan populasi ayam pedaging tersebut tidak terlepas dari pengaruh

pakan yang tersedia. ketersediaan pakan akan mempengaruhi maju mundurnya

suatu usaha peternakan tersebut. Pemanfaatan pakan untuk mendukung produksi

dan produktivitas ternak pada umumnya dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas dan

kontinuitas dari bahan pakan. Ketersediaan bahan pakan  sering kali menjadi

kendala bagi para peternak di Indonesia yang beriklim tropis. Pakan ternak

(ransum) menempati posisi  penting  pada  usaha  peternakan. Dalam  sudut

pandang  ekonomi,  biaya untuk  pembelian  ransum  ternak merupakan  biaya

tertinggi  dalam  usaha peternakan, sehingga biaya tersebut harus ditekan

serendah  mungkin  dengan memaksimalkan  pemanfaatan limbah pertanian agar

dapat meningkatkan pendapatan.

Salah satu bahan pakan alternatif yang dapat digunakan adalah bahan

pakan yang berasal dari limbah berasal dari limbah agroindustri adalah kulit ari
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biji kedelai dengan cara adanya fermentasi menggunakan EM4. Limbah yang

cukup besar potensinya sebagai bahan pakan diantaranya adalah kulit ari biji

kedelai (Rohmawati dkk., 2015). Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut

adalah  diperlukan pengolahan bahan pakan menjadi pellet.

Pellet adalah  bentuk  makanan  buatan yang  dibuat  dari  beberapa

macam  bahan yang  kita  ramu  dan  kita  jadikan  adonan, kemudian  kita  cetak

sehingga  merupakan batangan  atau  bulatan  kecil-kecil. Ukurannya berkisar

antara 1-2 cm. Jadi pellet tidak  berupa  tepung,  tidak  berupa  butiran, dan  tidak

pula  berupa  larutan  (Setyono, 2012).

Bahan yang digunakan dalam pembuatan pellet terdiri atas dedak padi  dan

jagung sebagai sumber karbohidrat yang merupakan komponen utama dalam

pembuatan pellet, ampas tahu sebagai sumber protein yang diperlukan pada

proses pencernaan dalam tubuh, bahan pengisi berupa limbah hasil pertanian

seperti  kulit ari kacang kedelai atau bahan lain yang murah dan mudah didapat.

Bahan perekat yang digunakan dalam pembuatan pellet adalah tepung tapioka,

(Wibowo, 1986).

Kulit ari biji kedelai berpotensi sebagai bahan dalam pembuatan pellet

karena belum dimanfaatkan secara optimal dan sering dibiarkan begitu saja

menjadi limbah khususnya bagi pelaku agroindustri. Permasalahan tersebut

membawa suatu pemikiran bahwa perlu dilakukan pemanfaatan kulit ari biji

kedelai. Kulit ari biji kedelai berpotensi sebagai bahan pembuatan pellet, karena

dapat dijadikan sebagai sumber energi seperti dedak padi. Kulit ari biji kedelai

memiliki Kandungan nutrisi antara lain. Hasil analisis laboratorium Nutrisi dan

Kimia Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau (2017) bahwa kulit
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ari biji kedelai mengandung  protein  kasar  16%, lemak  kasar  11,4%,  serat

kasar  31,43% dan energi metabolis 2898 kkal/kg.

Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dalam

Ningsih (2017) menyebutkan terdapat 37 industri tahu dan tempe yang sudah

berkembang dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Penggunaan kedelai dalam

pembuatan tempe untuk sekali produksi mencapai 100-300 kg, dalam setiap 50 kg

kedelai menghasilkan 7 kg kulit ari biji kedelai. Total dari keseluruhan limbah

kulit ari biji kedelai yang terdapat dikota pekanbar mencapai 1554 kg/hari.

Sehingga dengan besarnya potensi ketersediaan limbah kulit ari biji

kedelai tersebut di kota pekanbaru dan dengan adanya teknologi pakan dalam

bentuk pellet untuk memanfaatkan limbah kulit ari biji kedelai tersebut menjadi

pakan alternatif untuk mencukupi ketersediaan pakan. Untuk tetap menjaga

keutuhan pellet maka harus dilakukan penyimpanan sehingga dapat melindungi

kerusakan pellet dipengaruhi oleh suhu, kelembaban dan lingkungan dan dapat

melihat kualitas fisik pellet pada lama penyimpanan dengan kualitas fisik yang

masih tetap baik dan tidak rusak.

Kendala  utama  yang  dihadapi dalam  penggunaan  kulit  ari  biji  kedelai

ini  sebagai  pakan  unggas  adalah kandungan  serat  kasarnya  yang tinggi. Serat

kasar  merupakan  komponen bahan  pakan  yang  sulit  dicerna  oleh unggas.

Keberadaan  fraksi  ini  akan mempengaruhi  kecernaan  dan penyerapan  zat-zat

makanan  lainnya, sehingga  protein  dalam  ransum  tidak dapat dimanfaatkan

secara optimal untuk pembentukan  jaringan  tubuh  sehingga pertumbuhan

ternak  terganggu. Satie (1991) melaporkan  bahwa  kulit  ari biji kedelai  dapat

digunakan  dalam  ransum ayam pedaging sampai taraf 7,5 % karena penggunaan
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kulit  ari  biji  kedelai  yang tinggi  dapat  meningkatkan  serat  kasar ransum.

Untuk  meningkatkan penggunaan kulit ari biji kedelai tersebut dalam  ransum

serta  pemanfaatan  dan kualitasnya  dapat  dioptimalkan  maka perlu  diolah

menjadi pakan pellet.

Berdasarkan  hal  tersebut telah dilakukan suatu penelitian untuk melihat

sifat fisik pellet dengan penggunaan kulit ari  biji  kedelai fermentasi.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fisik pellet berbahan

kulit ari biji kedelai yang fermentasi menggunakan EM4 yang disimpan dengan

waktu yang berbeda yang meliputi kadar air, berat jenis, kerapatan tumpukan,

kerapatan pemadatan tumpukan, sudut tumpukan, ketahanan benturan.

2. untuk mengetahui batas waktu penyimpanan yang terbaik dalam mempengaruhi

kualitas fisik pellet.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kualitas

fisik pellet dengan berbahan kulit ari biji kedelai  yang difermentasi menggunakan

EM4 dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak

1.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah semakin lama waktu simpan maka akan

menurunkan kualitas fisik pellet berbahan kulit ari biji kedelai hasil fermentasi

menggunakan EM4


