
1 
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor  produksi yang penting dalam usaha 

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

Pakan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ternak baik untuk hidup pokok, 

pertumbuhan, reproduksi dan produksi. Tiga faktor penting dalam kaitan 

penyediaan hijauan bagi ternak ruminansia adalah ketersediaan pakan harus dalam 

jumlah yang cukup, mengandung nutrisi yang baik dan berkesinambungan 

sepanjang tahun. Ketersediaan hijauan umumnya  berfluktuasi mengikuti pola 

musim, dimana produksi hijauan melimpah dimusim hujan dan sebaliknya 

terbatas pada musim kemarau, dengan demikian, perlu dicarikan pakan alternatif 

agar ketersediaan pakan dapat dipertahankan. 

Salah satu pakan alternatif penyediaan pakan ternak ruminansia adalah 

dengan memanfaatkan limbah pertanian dan perkebunan. Sebagian besar limbah 

pertanian dapat dimanfaatkan untuk bahan pakan ternak ruminansia. Limbah 

pertanian yang mempunyai potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan 

pakan adalah kulit buah kakao dan kulit buah nanas. 

Pada tahun 2013 luas lahan kakao tercatat 1.745.789 ha, dengan produksi 

biji kakao sebesar 938,8 ribu ton (Ditjenbun, 2014). 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. Buah kakao mengandung protein 7,17% dan lemak 0,90% sedangkan 

kulit buah kakao memiliki kandungan gizi sebagai berikut : bahan kering 14,4%; 
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Protein kasar 9,15%; Serat kasar 32,7%; Total Digestible Nitrogen 50,3% 

(Guntoro dkk., 2006). Penggunaan kulit buah kakao oleh ternak ruminansia 

adalah 30-40% (Anas dkk., 2011). Pemberian kulit buah kakao secara langsung 

dapat menurunkan bobot badan ternak, karena kandungan proteinnya yang 

rendah. Salah satu teknologi untuk memanfaatkan kulit buah kakao sebagai bahan 

baku pakan adalah dengan cara mengubahnya menjadi produk yang berkualitas 

dengan  proses fermentasi seperti silase.  

Berdasarkan analisis kimia, limbah kulit buah kakao mengandung zat-zat 

makanan yang dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak. Menurut Zainudin et al. 

(1995) kulit buah kakao mengandung 16,5% dan 9,8% lemak. Setelah 

difermentasi kandungan protein pada kulit buah kakao meningkat menjadi 21,9%. 

Tanaman nanas merupakan salah satu tanaman komoditi yang banyak 

ditanam di Indonesia. Prospek agrobisnis tanaman sangat cerah, cenderung 

semakin meningkat baik untuk kebutuhan buah segar maupun sebagai bahan 

olahan. Bagian utama yang bernilai ekonomi penting dalam tanaman nanas adalah 

buahnya, memiliki rasa manis sampai agak asam menyegarkan, sehingga disukai 

oleh masyarakat luas.Buah nanas mengandung gizi yang cukup tinggi dan 

lengkap. Permintaan nanas sebagai bahan baku industri pengolahan buah-buahan 

juga semakin meningkat misalnya sirup, keripik dan berbagai produk olahan 

nanas (Rukmana, 2007). Pengolahan nanas hanya terbatas pada daging dan 

buahnya saja, sementara kulit dan bongolnya dibuang, padahal kulit dan bongol 

nanas tersebut masih bermanfaat.  

Produksi  buah  nanas  secara  nasional pada  tahun 2013 adalah sebesar 

1.558.196 ton (Badan Pusat Statistik, 2014), sebagian besar disumbang oleh lima 
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daerah utama penghasil nanas yaitu Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat 

dan Jawa Tengah (Kementan, 2013). Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 

melaporkan  produksi nanas di Riau khususnya di Kabupaten Kampar sebanyak 

12.791,4 ton/tahun, sehingga menghasilkan limbah kulit buah nanas sebesar 

3.453,7 ton. 

Ginting  dkk. (2005)  menyatakan  kulit  nanas  mengandung nutrien  yang  

cukup  tinggi  yaitu  bahan  kering 14,22%;  bahan  organik  81,90%;  abu  8,1%; 

protein kasar 3,50%; serat kasar 19,69%; lemak kasar 3,49% dan Neutral 

Digestible Fiber(NDF) 57,27% dan merupakan sumber energi dengan kandungan 

energi bruto 4.481 kkal. Limbah kulit nanas merupakan salah satu sumber 

karbohidrat dan glukosa yang cukup tinggi. Preservasi fermentatif untuk 

menghasilkan produk silase kulit nanas dapat menjadi salah satu cara yang efektif 

dalam mengatasi masalah cepat rusak. Hal ini terkait dengan kandungan gula yang 

juga relatif tinggi pada limbah tersebut (Charray  et  al., 1992). Ketersediaan 

unsur gula merupakan faktor penting bagi perkembangan bakteri pembentuk asam 

laktat yang dibutuhkan dalam proses fermentasi untuk menghasilkan silase yang 

baik (Jones et al., 1992). 

Ginting dkk (2009) menyatakan limbah kulit nanas mengandung air yang 

tinggi yaitu (46 - 52%), sehingga mudah rusak bila tidak diproses. Hasil penelitian 

Ginting dkk (2007) menyatakan limbah nanas sangat di sukai oleh kambing dan 

dapat digunakan pada taraf 75% untuk menggantikan hijauan rumput. 

Kendala pemanfaatan limbah perkebunan dan pertanian adalah bersifat 

volumneous, kualitas yang rendah dengan serat kasar tinggi serta protein kasar, 

palatabilitas dan daya cerna yang rendah. Untuk meningkatkan kandungan gizi 
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perlu dilakukan suatu pengolahan. Salah satu teknik pengolahan pakan secara 

biologis adalah dengan teknik fermentasi. Fermentasi pada dasarnya 

memperbanyak mikroorganisme dan meningkatkan kualitas zat-zat makanan 

substrat dan juga menambah aroma menjadi disukai (Winarno dkk, 1980 dalam 

Junaidi, 2008). 

 Silase adalah pakan yang telah diawetkan yang diproses dari bahan baku 

yang berupa tanaman hijauan, limbah industri pertanian, serta bahan pakan alami 

lainnya, dengan kandungan air tertentu kemudian dimasukkan dalam sebuah 

tempat yang tertutup rapat kedap udara, yang biasa disebut dengan silo, selama  

waktu tertentu (McDonald, 2002). Silase merupakan proses untuk 

mempertahankan kesegaran bahan pakan dengan kandungan bahan kering 30-35% 

dan proses ensilase ini biasanya dalam silo atau wadah lain yang prinsipnya harus 

pada kondisi anaerob, agar mikroba anaerob dapat melakukan reaksi fermentasi 

(Sapienza dan Bolsen, 1993). Silase memerlukan zat aditif seperti molases, air 

tebu dan EM4 atau bahan yang mengandung karbohidrat terlarut sebagai sumber 

nutrisi bagi bakteri untuk dapat tumbuh dan berkembang biak (Ajie dkk.,2015). 

 Menurut Sianipar dan Simanihuruk (2009)silase kulit buah kakao yang 

dicampur dengan molases dan urea dengan perbandingan 87 : 10 : 3% 

menghasilkan silase yang beraroma asam,tidak ada warna bercak, tidak lengket 

jika digenggam, warna dekat dengan aslinya (kecoklatan) merupakan ciri silase 

yang baik, tingkat keasaman silase yaitu pH 4,7 (± 1,65). Keasaman silase pada 

percobaan ini 0,42 lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat keasaman silase yang 

dilaporkan oleh Mathius et al., (1997), ini disebabkan kulit kakao yang dijadikan 

silase mengandung air cukup tinggi (60%), dan pemadatan bahan cukup sempurna 
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menyebabkan udara bagi mikroorganisme aerob yang dapat menimbulkan 

kerusakan menjadi relatif kecil. Kandungan protein kasar silase meningkat 5,8% 

dibandingkan dengan dalam bentuk segar, sedangkan kandungan energi dan serat 

detergen semakin menurun akibat adanya perombakan oleh mikroorganisme 

anaerob pada saat proses fermentasi (Sianipar dan Simanihuruk, 2009 ). 

Menurut Aidismen (2014) silase kulit nanas meningkatkan kandungan PK 

dari 2,28% menjadi 2,41% dan BK dari 75,31% menjadi 75,92% dan terjadi 

penurunan SK dari 21,00% menjadi 11,50% pada penggunaan molases sampai 

level 20%. Silase kulit nanas yang dihasikan juga memiliki kualitas fisik yang 

baik. 

Berdasarkan potensi limbah pertanian yang ada telah dilakukan penelitian 

tentang silase campuran kulit buah kakao dan kulit buah nanas dengan kombinasi 

yang berbeda. Sebelumnya belum ada penelitian yang menggunakan campuran 

kulit buah kakao dan kulit buah nanas untuk pembuatan silase. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Mengetahui kandungan nutrisi silase campuran kulit buah kakao dan kulit 

buah nanas dengan level yang berbeda meliputi: Bahan Kering (BK), Protein 

Kasar (PK), Lemak Kasar (LK), Serat Kasar (SK), Abu dan Bahan Ekstrak Tanpa 

Nitrogen (BETN). 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Sebagai  informasi kepada dinas dan instansi terkait tentang kandungan 

nutrisi silase campuran kulit buah kakao dan kulit buah nanas dengan 

kombinasi yang berbeda. 

2. Sebagai informasi kepada peternak bahwa silase campuran kulit buah 

kakao dan kulit buah nanas dengan kombinasi yang berbeda dapat 

dijadikan pakan alternatif. 

3. Salah satu alternatif dalam memecahkan masalah dalam keterbatasan 

ketersediaan dan kualitas pakan hijauan ternak ruminansia. 

 

1.4.  Hipotesis Penelitian 

Terjadinya peningkatan kualitas nutrisi yaitu bahan kering (BK), protein 

kasar (PK), Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), serta penurunan serat kasar 

(SK), lemak kasar (LK) dan kadar abu pada silase campuran  kulit buah kakao dan 

kulit buah nanas dengan kombinasi yang berbeda. 

 


