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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu faktor keberhasilan suatu peternakan adalah ketersediaan

hijauan  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan ternak khususnya pada  ternak

ruminansia. Hijauan memegang peranan penting pada produksi ternak ruminansia,

Karena pakan yang  dikonsumsi oleh ternak tersebut sebagian besar dalam bentuk

hijauan. Akan  tetapi ketersediaan hijauan sangat bervariasi. Pada musim hujan

ketersediaan cukup melimpah namun sebaliknya pada musim kemarau

ketersediaan hijauan masih sangat terbatas sehingga peternak kesulitan untuk

mendapatkan hijauan dengan kualitas  yang baik, sehingga pemanfaatan limbah

pertanian dan perkebunan menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi hal

tersebut. Peningkatan populasi dan produktivitas ternak ruminansia di Indonesia

belum memperlihatkan hasil yang optimal. Salah satu kendala yang dihadapi oleh

usaha ternak ruminansia adalah belum tercukupinya kebutuhan nutrisi terutama

protein pakan. Hal ini mengakibatkan tumbuh kembang ternak belum sesuai

dengan yang diharapkan.

Pakan ternak merupakan komponen biaya produksi terbesar dalam suatu

usaha peternakan. Oleh karena itu pengetahuan tentang pakan dan pemberiaanya

perlu mendapat perhatian yang serius. Ransum yang diberikan kepada ternak

harus diformulasikan dengan baik dan semua bahan pakan yang dipergunakan

dalam menyusun ransum harus mendukung produksi yang optimal dan efisien

sehingga usaha yang dilakukan dapat menjadi lebih ekonomis. Hal – hal yang

berkaitan dengan pemberian pakan ternak adalah kebutuhan nutrisi ternak,
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komposisi nutrisi bahan pakan penyusun ransum dan bagaimana beberapa bahan

dapat dikombinasikan untuk mencukupi kebutuhan ternak (Tiana, 2002).

Hijauan yang merupakan sumber pakan utama ternak ruminansia di

Indonesia kebanyakan bermutu rendah yang dicirikan tingginya serat kasar serta

rendahnya protein, energi dan mineral. Sementara itu, penanaman tanaman pakan

ternak (rumput dan leguminosa berkualitas) juga memiliki kendala karena

terbatasnya lahan, yang sebagian besar sudah digunakan untuk kepentingan non

pertanian. Oleh karena itu, untuk mendukung swasembada daging hanya mungkin

dicapai selain dengan penambahan populasi ternak dan penggunaan teknologi,

juga tidak kalah pentingnya memanfaatkan sumber daya pakan yang ada, salah

satu berasal dari limbah pertanian yaitu tanaman ubi kayu

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 dimana dengan potensi limbah daun ubi kayu sebanyak

383,7 ton (Badan Pusat Statistik, 2015). Potensi produksi daun ubi kayu segar

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

(Simanihuruk dkk., 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.

Limbah lain tanaman ubi kayu yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan

adalah onggok. Onggok merupakan hasil sampingan dari pembuatan tapioka ubi

kayu. Karena kandungan proteinnya rendah (kurang dari 5%), limbah tersebut

belum dimanfaatkan secara optimal. Namun dengan teknik fermentasi, kandungan
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proteinnya dapat ditingkatkan, sehingga onggok yang terfermentasi, dapat

digunakan sebagai bahan baku pakan unggas (Kompiang dkk., 1994).

Penggunaan onggok sebagai bahan baku penyusun ransum memiliki

beberapa kendala. Hal ini disebabkan karena kandungan proteinnya yang sangat

rendah sedangkan kandungan serat kasarnya cukup tinggi. Sementara kandungan

HCN-nya (Hydrogen cyanide) cukup tinggi. Selain itu tingginya kandungan

karbohidrat dan kadar air mempermudah aktifitas mikroba pengurai dan

menimbulkan bau yang tidak sedap akibat terjadinya pembusukan yang sangat

cepat (Hendalia dkk., 1998). Sementara kandungan HCN-nya menurut Sudaryanto

(1992) dapat diturunkan dengan cara perendaman, pencucian, pengukusan,

pengeringan, fermentasi atau kombinasi dari beberapa perlakuan tersebut.

Selain itu limbah dari tanaman ubi kayu yang bisa dimanfaatkan menjadi

pakan adalah kulit ubi kayu. Kulit ubi kayu merupakan limbah dari ubi kayu

setelah dipisahkan ubi dan kulitnya. Persentase kulit ubi kayu kurang lebih 20%

dari ubinya sehingga per kg ubi kayu menghasilkan 0,2 kg kulit singkong. Kulit

ubi kayu lebih banyak mengandung racun asam biru dibanding daging ubi yakni

3-5 kali lebih besar, tergantung rasanya yang manis atau pahit. Jika rasanya

manis, kandungan asam birunya rendah sedangkan jika rasanya pahit, kandungan

asam birunya lebih banyak (Salim, 2011).

Wafer pakan merupakan salah satu hasil pengolahan makanan ternak yang

memiliki bentuk panjang, lebar dan tebal yang disusun sesuai dengan kebutuhan

nutrien ternak. Wafer pakan dalam proses pengolahannya mengalami pemadatan

dengan tekanan dan suhu tertentu dalam waktu tertentu (Nurhidayah, 2005).
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Tekanan, suhu dan waktu yang digunakan pada setiap penelitian wafer pakan

berbeda-beda.

Kualitas wafer pakan tergantung dari bentuk fisik, tekstur, warna, aroma,

dan kerapatan. Bentuk fisik wafer yang terbentuk padat dan kompak sangat

menguntungkan, karena mempermudah dalam penyimpanan dan penanganan,

tekstur menentukan mudah tidaknya menjadi lunak dan mempertahankan bentuk

fisik serta kerenyahan, semakin tinggi kerapatannya wafer pakan akan semakin

baik, karena pertambahan airnya semakin rendah. Hasil reaksi karbohidrat,

khususnya gula pereduksi dengan gugus amino primer menyebabkan wafer

berwarna coklat.

Berdasarkan uraian di atas maka telah dilakukan penelitian tentang “Sifat

Fisik Wafer Ransum Komplit Berbasis limbah Tanaman Ubi Kayu dengan

Lama Penyimpanan  yang Berbeda”

1.2 Tujuan Penelitian

Mengkaji sifat fisik wafer ransum komplit berbasis limbah tanaman ubi

kayu dengan lama penyimpanan yang berbeda, dan mengetahui pengaruh lama

penyimpanan wafer ransum komplit berbasis limbah tanaman ubi kayu.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Mengetahui cara pembuatan wafer ransum komplit berbasis limbah

tanaman ubi kayu.

2. Sebagai salah satu pakan alternatif dalam keterbatasan ketersediaan

dan kualitas pakan hijauan ternak ruminansia.
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1.4. Hipotesis

Kualitas fisik wafer ransum komplit berbasis limbah tanaman ubi kayu

(Manihot utilissima) masih dapat dipertahankan hingga lama penyimpanan 28

hari.


