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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

1.1. Potensi Limbah Kulit Buah Kakao 

LRPI (2009) menyatakan perkebunan kakao di Indonesia sebagian besar 

dibudidayakan oleh rakyat dan pemerintah, hampir diseluruh wilayah Indonesia 

kecuali DKI menghasilkan kakao, maka tak salah bila Indonesia menduduki 

peringkat kedua dunia atau utama di wilayah Asia Oceania sebagai produsen 

kakao dengan produksi 425.000 ton diikuti Papua Newgini dan Malaysia. 

Menurut data International Cocoa Organization, permintaan kakao dunia tumbuh 

sekitar 2-4% pertahun (ICCO, 2009).  

Buah kakao menghasilkan 74% kulit buah kakao dan 26% isi buah yang 

terdiri dari biji dan musilase (Ginting, 2004). Menurut Saloko (2002) potensi 

produksi ikutan kulit buah kakao ini maka cukup memberikan kontribusi untuk 

penyediaan pakan ternak ruminansia namun kenyataannya di lapangan kulit buah 

kakao ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh peternak. 

Kulit  buah  kakao  mempunyai  komposisi  gizi setara dengan komposisi 

gizi rumput sehingga biomassa kulit buah kakao  sangat  potensial  sebagai  pakan  

alternatif  untuk menggantikan  rumput  (Puastuti  dkk 2011). Pemanfaatan kulit 

buak kakao sebagai pakan pengganti  rumput  ataupun  pakan  tambahan  mampu 

mendukung  produktivitas  ternak  ruminansia  terutama kambing  (Sianipar  dan  

Simanihuruk  2009).  

Baharrudin (2007) menjelaskan sebelum diberikan ke ternak sebaiknya 

difermentasi dulu untuk menurunkan kadar lignin yang sulit dicerna oleh ternak. 

Kandungan nutrisi kulit buah kakao dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1. Kandungan nutrisi kulit buah kakao 

Kandungan Zat Nilai Gizi (%)
 

Bahan Kering (BK) 14,40   

Protein Kasar (PK) 9,15 

Serat Kasar (SK) 32,70 

Total Digestible Nutrient (TDN) 50,30 

Sumber: Anas dkk  (2011) 

 Hasil penelitian terdahulu melaporkan penggunaan kulit buah kakao        

14 – 19% dalam ransum, mengakibatkan penurunan konsumsi dan pertambahan 

bobot hidup pada domba (Tarka et al., 1978; Hamzah dkk., 1989). Penggunaan 

terbaik pada sapi sedang tumbuh adalah 11% dalam ransum, sedangkan 

pemberian 15% cenderung menurunkan konsumsi dan pertambahan bobot hidup 

(Mahyudin dan Bakrie, 1992). 

 

2.2  Potensi Limbah Kulit Buah Nanas 

 Tanaman nanas berasal dari Amerika tropis, yakni Brazil, Argentina, dan 

Peru. Pada saat ini, nanas telah tersebar ke seluruh dunia, terutama di sekitar 

khatulistiwa antara 30° LU dan 30° LS (Sunarjono, 2005). Selanjutnya dijelaskan 

nanas termasuk buah-buahan tropika yang bersifat merumpun karena mampu 

membentuk anakan. Nanas merupakan tanaman xerofit, yaitu tanaman yang tahan 

terhadap kekeringan (Wee dan Thongtham, 1997). Buah nanas selain bisa 

dikonsumsi segar juga diolah menjadi berbagai macam makanan dan minuman 

seperti selai dan sirup (Marzuki dkk, 2008). Nanas telah dikenal baik oleh 

masyarakat Indonesia, nanas termasuk salah satu tanaman yang berumur cukup 

panjang, Dengan kemajuan teknologi, masa panen dapat diatur sehingga 

persediaan buah nanas dapat terpenuhi sepanjang tahun (Fitriani dan Sribudiani, 

2009).  
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 Menurut Poerwanto ( 2005) potensi  tanaman  nanas  sebagai  sumber  

bahan  pakan  dimungkinkan,  apabila terdapat industri yang akan mengolah buah 

nanas menjadi produk hasil olahan berupa sari  nanas.  Tingkat  rendemen  sekitar  

15%,  atau  dihasilkan  produk  limbah  berupa campuran kulit dan serat perasan 

daging buah sebesar 85% (Ginting dkk, 2007).Limbah nenas memiliki manfaat 

diantaranya dalam hal peningkatan kepadatan kalori, nilai kecernaan dan 

pemanfaatan pakan dibandingkan dengan jerami pangola (Rukhmani, 2005). 

 Menurut  Nurhayati (2013) limbah kulit nanas yang dihasilkan dari 

industri pengolahan buah nanas  mencapai 27% dari  total  produksi  buah  nanas.  

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% NDF57,27% dan merupakan 

sumber energi dengan kandungan energi bruto 4.481 kkal.Hasil penelitian Ginting 

dkk, (2007) menunjukkan limbah nanas sangat disukai kambing dan dapat 

digunakan sampai taraf 75% untuk menggantikan hijauan rumput. 

 

2.3. Silase  

 Silase  adalah  salah  satu  pakan  alternatif  ternak  ruminansia  yang 

mengalami proses fermentasi secara anaerob dengan menambahkan bahan aditif 

dengan tujuan meningkatkan nilai nutrisi terhadap kandungan pakan untuk ternak 

ruminansia (Bolsen dan Sapienza, 1993).   Proses  pembuatan  silase  atau  

ensilase  adalah  proses  fermentasi  yang dikontrol  melalui  peningkatan  

perkembangan  jumlah  bakteri  penghasil  asam laktat  (McDonald,  et  al.,  

1981).  Proses  terbentuknya  silase  terjadi  karena peristiwa  konversi  
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karbohidrat  mudah  larut  air  atau  WSC  (Water  Soluble Carbohydrate)  oleh  

bakteri  menjadi  asam  laktat  sehingga  pH  menurun  hingga 4,2  (Van 

Dervoorde et  al.,  1994).  Proses  ensilase  berlangsung  2-3  minggu (Cullisonet  

al.,  1987).  Tahapan  proses  ensilase  dibagi  menjadi  empat  fase yaitu, fase 

aerob, fase fermentasi, fase stabil, dan fase pengeluaran (Bolsen dan Sapienza, 

1993). 

 Tujuan pembuatan silase adalah sebagai salah satu alternatif untuk 

mengawetkan pakan segar sehingga kandungan nutrisi yang ada di dalam pakan 

tersebut tidak hilang atau dapat dipertahankan, sehingga pembuatannya tidak 

tergantung musim (Bolsen dan Sapienza, 1993). Tiga hal penting agar diperoleh 

kondisi anaerob yaitu menghilangkan udara dengan cepat, menghilangkan asam 

laktat dan menurunkan pH, mencegah masuknya oksigen ke dalam silo dan 

menghambat pertumbuhan jamur selama penyimpanan (Coblenst, 2003). Tujuan 

dibuatnya silase adalah untuk memaksimalkan pengawetan kandungan nutrisi 

yang terdapat pada hijauan atau bahan pakan, agar bisa disimpan dalam kurun 

waktu yang lama (Direktorat Pakan Ternak, 2012). 

Faktor yang dapat mempengaruhi kualitas silase yaitu karakteristik bahan 

(kandungan bahan kering dan varietas), tata laksana pembuatan silase (besar 

partikel, kecepatan pengisian ke silo, kepadatan dan penyegelan silo, keadaan 

iklim (misalnya suhu dan kelembaban) (Bolsen dan Sapiensa, 1993).). McDonald 

et al (1991) menyatakan kualitas silase tidak hanya dilihat dari pengawetan nilai 

nutrisi saja, tetapi juga berapa banyak silase tersebut kehilangan bahan kering. 

Ciri-ciri fermentasi silase yang kurang baik yaitu tingginya asam butirat, 

pH, kadar ammonia, sedangkan ciri-ciri fermentasi yang sempurna yaitu pH turun 
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dengan cepat, tidak adanya bakteri clostridia, dan kadar amonia rendah (Elferink 

et al., 2000). Kualitas silase yang baik memiliki kandungan bahan kering        

35% - 40% dan mengandung gula > 2% bahan segar (Ohmomo et al., 2002). 

Selain bahan kering, kandungan gula bahan juga merupakan faktor penting bagi 

perkembangan bakteri pembentuk asam laktat selama proses fermentasi (Khan et 

al., 2004). 

Silase jika dinilai dari segi fisik dapat ditinjau dari beberapa parameter 

seperti pH, suhu, tekstur, warna dan kandungan asam laktatnya (Ratnakomala, 

2006 Kualitas silase dicapai ketika asam laktat sebagai asam yang dominan 

diproduksi, menunjukkan fermentasi asam yang efisien ketika penurunan pH 

silase terjadi dengan cepat (Harahap, 2009). Semakin cepat fermentasi terjadi, 

semakin banyak nutrisi yang dikandung silase dapat dipertahankan (Schroeder, 

2004). Hal ini didukung oleh Fatmasari dkk.,(2012) lama proses fermentasi silase 

untuk mencapai hasil yang optimum adalah 21 hari, hal ini karena proses ensilase 

pada hari 21 sudah mencapai fase stabil dimana produksi asam laktat mencapai 

optimal dan berhenti berkembang, sehingga pH menurun < 4.  Silase yang baik 

memiliki tekstur kering, namun apabila dipegang terasa lembut dan empuk 

(Direktorat Pakan Ternak, 2012). 

 Penilaian silase juga dilihat dari sifat kimia, nilai pH optimum silase yang 

berkualitas baik adalah <4,2, dan silase berkualitas sedang berada pada kisaran 

4,5-5,2,  silase berkualitas buruk memiliki nilai pH >5,2 (Haustein, 2003). 

Menurut Cherney et al, (2004) terdapat hubungan yang positif antara karbohidrat 

larut air dan pH. Karbohidrat larut air dibutuhkan oleh bakteri asam laktat 

menyebabkan penurunan pH sampai 3,5 (Muck, 2011). 



12 
 

2.4. Kandungan Nutrisi 

 Bahan kering suatu bahan pakan terdiri atas senyawa nitrogen, 

karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral (Parakkasi, 2006). Bahan kering 

merupakan salah satu parameter penilaian dalam menilai palatabilitas terhadap 

pakan yang digunakan dalam menentukan mutu suatu pakan (Hanafi, 1999). 

 Serat kasar merupakan bagian dari karbohidrat dan didefinisikan sebagai 

fraksi yang tersisa setelah didigesti dengan larutan asam sulfat standar dan sodium 

hidroksida pada kondisi terkondisi (Suparjo, 2010).Serat makanan ini terdiri dari 

selulosa dan senyawa lainya polisakarida atau yang berkaitan dengan polisakarida 

seperti lignin dan hemiselulosa (Gaman dan Sherrington, 1992). Ibrahim dkk, 

(1995) menyatakan kecernaan serat kasar yang rendah merupakan akibat dari 

proporsi lignin yang tinggi di area tropis dengan pemberian pakan konsentrat yang 

menyebabkan laju pergerakan zat makanan yang tinggi, sehingga kerja enzim 

tidak optimal serta mengakibatkan sejumlah zat makanan tidak dapat didegradasi 

oleh tubuh. 

 Protein merupakan senyawa organik kompleks yang tersusun dari C, H, O, 

dan N (Suprijatna dkk, 2005).Protein berfungsi untuk pertumbuhan dan 

mempertahankan jaringan tubuh, mengatur keseimbangan air dalam tubuh, 

mengatur keseimbangan pH cairan tubuh dan sebagai antibodi dan protein, 

merupakan zat makanan dengan molekul kompleks yang terdiri dari asam-asam 

amino (Piliang dan Haj, 2006). Muchtadi,(1989) menyatakan nilai protein kasar 

ditetapkan berdasarkan prinsip yaitu oksidasi bahan-bahan berkarbon dan 

konversi nitrogen menjadi amino, selanjutnya  amino beraksi dengan kelebihan 
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asam membentuk ammonium sulfat, larutan dibuat menjadi basa dan ammonium 

diuapkan kemudian diserap dalam larutan asam borat. 

 Menurut Tillman dkk, (1998) lemak adalah semua substansi yang dapat 

diekstraksi dengan bahan-bahan biologik dengan pelarut lemak. Cherney (2000) 

melaporkan lemak kasar terdiri dari lemak dan pigmen. Lemak berfungsi sebagai 

insulator untuk mempertahankan suhu tubuh dan melindungi organ-organ dalam 

tubuh (Piliang dan Haj, 2006). 

Herman dkk (2005) menyatakan silase memiliki kandungan abu yang 

tinggi sebesar 10,5%. Menurut Tillman dkk (1998) jumlah abu dalam bahan 

pakan sangat menentukan dalam perhitungan BETN dimana komposisinya terdiri 

dari protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK) dan abu. Selanjutnya 

dijelaskan  komponen abu pada analisis proksimat tidak memberi nilai makanan 

yang penting, kandungan abu dalam bahan pakan hanya penting untuk 

menentukan perhitungan BETN.  

 Menurut Amrullah (2003) Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) terdiri 

dari zat-zat monosakarida , disakarida, trisakarida dan polisakarida terutama pati 

yang seluruhnya bersifat mudah larut dalam larutan asam dan larutan basa 

padaanalisis serat kasar dan memiliki daya cerna yang tinggi. Menurut Cherney 

(2000) Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen tersusun dari gula, asam organik, pektin, 

hemiselulosa dan lignin yang larut dalam alkali. 

 

 

 

 


