
6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Ubi Kayu

Ubi kayu (Manihot utilissima) adalah tanaman tahunan komoditas pangan

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

tanah lempung berpasir dengan kandungan bahan organik yang rendah, curah

hujan rendah dan temperatur tinggi. Tanaman ini dibeberapa negara umumnya di

tanam oleh petani kecil bersama dengan sistem usaha tani lainnya sebagai sumber

pendapatan (Wanapat, 2001)

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Euphorbiales

Famili : Euphorbiaceae

Genus : Manihot

Species : Manihot esculenta

2.1.1. Daun Ubi Kayu

Daun ubi kayu merupakan sumber hijauan yang potensial untuk ternak.

Daun ubi kayu bisa dimanfaatkan melalui defoliasi sistematis setelah umbi ubi

kayu dipanen (Fasae et al., 2006). Daun ubi kayu memiliki nilai nutrien yang

tinggi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Kemudian, biaya produksi daun

ubi kayu tergolong murah, dan daun ubi kayu yang diproduksi tidak
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termanfaatkan serta tidak berkompetisi dengan manusia, umbinya yang

merupakan produk komersial utama dari tanaman ubi kayu (Wanapat et al., 2000).

Daun ubi kayu memiliki kandungan protein yang tinggi, yaitu sebesar >20%

(Afris, 2007) dan untuk daun ubi kayu muda (Pucuk) mengandung protein sebesar

21-24% (Sokerya dan Preston, 2003), dan sejak tahun 1970 daun ubi kayu telah

dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Eggum, 1970). Daun ubi kayu juga

dilaporkan menjadi sumber mineral Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, vitamin A, dan B2

(riboflavin) yangbaik (Ravindran, 1992).

Daun ubi kayu dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini :

Gambar 2.1. Tanaman Ubi Kayu
Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2018

2.1.2. Kulit Buah Ubi Kayu

Kulit buah ubi kayu cukup banyak jumlahnya, setiap kilogram ubi kayu

dari pohon biasanya dapat menghasilkan 15-20% kulit ubi, maka semakin tinggi

jumlah produksi ubi kayu, semakin tinggi pula kulit yang dihasilkan. Kulit ubi

kayu saat ini mulai banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, nilai nutrisi kulit

ubi kayu relative baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia,

karena mengandung protein kasar 8,11%; serat kasar 15,20% dan TDN 74,73%

(Rukmana, 1997).
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Bila ditinjau tiap komponen penyusun pakan, kulit ubi

kayu menunjukkan tingkat palatabilitas yang baik dan relatif lebih disukai

dari pada bahan lain. Hal ini menunjukkan bahwa kulit ubi kayu

mempunyai peluang yang cukup besar sebagai bahan pakan

alternatif, (Andrizal, 2003). Gambar kulit buah ubi kayu dapat dilihat pada

Gambar 2.2. di bawah ini.

Gambar 2.2.Kulit Buah Ubi Kayu
Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2018

2.1.3. Onggok

Onggok merupakan limbah pertanian yang dijadikan pakan ternak.

Onggok sebagai pakan ternak memiliki kadar protein kasar dan tingginya serat

kasar, namun memiliki kadar karbohidrat mudah larut yang cukup tinggi. Prinsip

pengolahan tapioka adalah pemecahan dinding sel, dimana butir pati yang

terdapat didalamnya dapat keluar namun tidak semua pati dapat terlepas. Pati

yang tertinggal menyebabkan onggok memiliki kandungan karbohidrat yang

cukup tinggi yaitu 50- 70% (Anindyawati dan Sukardi, 2001), sehingga dapat

dimanfaatkan sebagai media tumbuh mikroba.

Kandungan zat makanan yang dimiliki onggok adalah protein kasar

1,88%, serat kasar 15,62%, lemak kasar 0,25%, abu 1,15%, Ca 0,31%, P 0,05%

dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 81,10% (Wizna et al., 2008). Gambar

onggok dapat dilihat pada Gambar 2.3. di bawah ini.
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Gambar 2.3. Onggok
Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2018

2.2. Bahan Pakan

Bahan pakan atau dulu disebut bahan makanan ternak (feed) adalah segala

sesuatu yang dapat dimakan, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, tanpa

mengganggu kesehatan pemakannya, dan bermanfaat bagi pemakannya (Utomo

dkk., 2008). Bahan pakan adalah suatu bahan yang dapat dimakan oleh hewan

ternak yang mengandung energi dan zat-zat gizi (atau keduanya) yang dibutuhkan

tubuh ternak (Hartadi dkk., 1997). Kamal (1994), menyatakan bahwa bahan pakan

adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, dapat diabsorbsi, bermanfaat bagi

ternak dan tidak menganggu kesehatan ternak tersebut. Kualitas bahan pakan

ditentukan oleh kandungan nutrien atau komposisi kimianya.

Bahan pakan adalah bahan yang dapat dimakan, dicerna dan digunakan

untuk kehidupan ternak tanpa menyebabkan penyakit dan keracunan. Beberapa

hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih bahan pakan antara lain

adalah, bahan pakan harus mudah diperoleh dan sedapat mungkin terdapat di

daerah sekitar sehingga tidak menimbulkan masalah biaya transportasi dan

kesulitan mencarinya, bahan pakan harus terjamin ketersediaannya sepanjang

waktu dan dalam jumlah yang mencukupi keperluan, bahan pakan harus

mempunyai harga yang layak dan sedapat mungkin, mempunyai fluktuasi harga

yang tidak terlalu besar, bahan pakan harus diusahakan tidak bersaing dengan
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kebutuhan manusia, bahan pakan harus dapat diganti oleh bahan pakan lain yang

kandungan zat–zat makanannya  hampir setara dan bahan pakann tidak

mengandung racun dan tidak dipalsukan atau tidak menampakkan perbedaan

warna, bau atau rasa dari keadaan normal (Santosa, 1995).

2.3 Ransum

Ransum adalah jumlah total bahan makan yang diberikan kepada hewan

untuk periode 24 jam (Hartadi dkk., 1990). Esminger dkk., (1990) menyatakan

bahwa ransum merupakan campuran jenis pakan yang diberikan kepada ternak

untuk sehari semalam umur hidupnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi

tubuh.  Ransum yang sempurna harus mengandung zat-zat gizi yang seimbang,

disukai ternak dan dalam bentuk yang mudah dicerna oleh saluran pencernaan.

Ransum juga merupakan campuran beberapa bahan pakan yang disusun

sedemikian rupa sehingga zat gizi yang dikandungnya seimbang sesuai kebutuhan

ternak (Indah dan Sobri, 2001). Komponen pakan  yang dimanfaatkan oleh ternak

disebut zatgizi (Tillman dkk., 1999). Pencampuran ransum pertama-tama dimulai

dari bahan makanan yang porsinya terkecil kemudian begitu seterusnya dan

terakhir dimasukkan bahan pakan yang jumlah porsinya terbesar. Cara bertahap

ini dimaksudkan agar tiap bahan makan tercampur homogen ditiap bagian

sehingga sejumlah unsur nutrisi yang dirancang benar-benar sampai ketujuannya

(Rasyaf, 1994)

2.4. Wafer

Menurut Miftahudin dkk, (2015) Wafer merupakan suatu bentuk pakan

yang memiliki bentuk fisik kompak dan ringkas sehingga diharapkan dapat

memudahkan dalam penanganan dan transportasi, dan menggunakan teknologi
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yang relatif sederhana sehingga mudah diterapkan. Wafer mempunyai dimensi

(panjang, lebar, dan tinggi) dengan komposisi terdiri dari beberapa serat yang

sama atau seragam dan dalam proses pembuatannya mengalami pemadatan

dengan tekanan 12 kg/cm 2 dan pemanasan dalam suhu 120°C selama 10 menit

(ASAE, 1994). Menurut Trisyulianti (1998) pembuatan wafer merupakan salah

satu alternatif bentuk penyimpanan yang efektif dan diharapkan dapat menjaga

keseimbangan ketersediaan bahan hijauan pakan. Tujuannya untuk

mengumpulkan hijauan makanan ternak pada musim hujan dan menyimpannya

untuk persediaan pada musim kemarau.

Keuntungan wafer menurut Trisyulianti (1998) adalah, kualitas nutrisi

lengkap (wafer ransum komplit), mempunyai bahan baku bukan hanya dari

hijauan makanan ternak seperti rumput dan legum, tapi juga dapat memanfaatkan

limbah pertanian, perkebunan, atau limbah pabrik pangan, tidak mudah rusak oleh

faktor biologis karena mempuyai kadar air kurang dari 14%, ketersediaannya

berkesinambungan karena sifatnya yang awet dapat bertahan cukup lama sehingga

dapat mengantisipasi ketersediaan pakan pada musim kemarau serta dapat dibuat

pada saat musim hujan pada saat hasil-hasil hijauan makanan ternak dan produk

pertanian melimpah, memudahkan dalam penanganan, karena bentuknya padat

kompak sehingga memudahkan dalam penyimpanan dan transpotasi.

Prinsip pembuatan wafer mengikuti prinsip pembuatan papan partikel.

Proses pembuatan wafer dibutuhkan perekat yang mampu mengikat partikel-

partikel bahan sehingga dihasilkan wafer yang kompak dan padat sesuai dengan

densitas yang diinginkan (Trisyulianti, 1998).
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Wafer pada umumnya memiliki warna lebih gelap dibanding warna asal,

hal tersebut disebabkan oleh adanya proses browning secara non enzimatis yaitu

karamelisasi dan reaksi Maillard.  Menurut Winarno (1992), karamelisasi terjadi

jika suatu larutan sukrosa diuapkan sampai seluruh air menguap.  Jika pemanasan

dilanjutkan, maka cairan yang ada bukan terdiri dari air, tetapi merupakan cairan

sukrosa yang lebur. Reaksi Maillard merupakan reaksi antara karbohidrat,

khususnya gula preduksi dengan gugus amina primer.

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

kerapatan dan sebaran jamur. 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. Gambar dapat dilihat pada Gambar 2.4. di

bawah ini.

Gambar 2.4. Wafer Ransum
Sumber : Dokumentasi Penelitian, 2018
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2.5. Kualitas Sifat Fisik

Menurut Sutardi (1997) keberhasilan pengembangan teknologi pakan,

seperti homogenitas pengadukan ransum, laju aliran pakan dalam rongga

pencernaan, proses absorbsi dan deteksi kandungan protein, semuanya terkait erat

dengan pengetahuan tentang sifat fisik pakan.  Laju perjalanan makanan dalam

alat pencernaan dipengaruhi bentuk dan ukuran partikel, keambaan, kadar air atau

bahan kering, daya cerna, maupun waktu pemberian makanan (Sihombing, 1997).

Sifat fisik merupakan sifat dasar dari suatu bahan. Menurut Noviagama

(2002), pengujian sifat fisik wafer digunakan untuk merancang suatu alat

pengolahan dan penyimpanan serta transportasi industri pengolahan.  Sifat fisik

merupakan bagian dari karakteristik mutu yang berhubungan dengan nilai

kepuasan konsumen terhadap bahan. Sifat-sifat bahan serta perubahan-perubahan

yang terjadi pada pakan dapat digunakan untuk menilai dan menentukan mutu

pakan. Selain itu pengetahuan tentang sifat fisik digunakan juga untuk

menentukan keefisienan suatu proses penanganan, pengolahan dan penyimpanan

(Muchtadi dan Sugiono, 1989 dalam Nursita, 2005).

2.5.1. Tekstur

Menurut (Miftahudin dkk., 2015) Wafer pakan ternak yang baik

merupakanwafer dengan tingkat kekompakan dan kerapatan yang baik juga,

kekompakan dan kerapatan wafer dapat dilihat dari tekstur yang dimiliki wafer

tersebut. Trisyulianti (1998) menyatakan bahwa wafer pakan yang mempunyai

kerapatan tinggi akan memberikan tekstur yang padat dan keras sehingga mudah

dalam penanganan baik penyimpanan maupun goncangan pada saat transportasi

dan diperkirakan akan lebih lama dalam penyimpanan.
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Solihin dkk, (2015) Tekstur sangat berkaitan dengan kerapatan,

kerapatan wafer merupakan faktor penting yang banyak digunakan sebagai

pedoman dalam gambaran stabilitas dimensi yang diinginkan. Menurut Jayusmar

(2000) menyatakan bahwa kerapatan wafer yang rendah akan memperlihatkan

bentuk wafer pakan tidak terlalu padat dan tekstur yang lebih lunak serta porous

(berongga), sehingga menyebabkan terjadinya sirkulasi udara dalam tumpukan

selama penyimpanan dan diperkirakan hanya dapat bertahan dalam waktu yang

singkat.

2.5.2. Warna

Miftahudin, dkk (2015), Wafer limbah pertanian umumnya memiliki

warna coklat muda sampai coklat tua, Warna wafer tersebut dipengaruhi oleh

komposisi dan jenis limbah pertanian yang digunakan sebagai bahan pembuatan

wafer. Warna wafer merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui

ada atau tidaknya kerusakan melalui perubahan warna yang terjadi pada wafer,

sehingga dapat diketahui kualitas wafer sebelum dan sesudah masa penyimpanan.

Wafer limbah  pertanian yang disimpan selama 6 minggu memiliki warna

kecoklatan. Timbulnya warna coklat pada wafer limbah pertanian dimungkinkan

berasal dari penambahan molasses sebagai salah satu bahan komposisi wafer

(Miftahudin. dkk, 2015). Molasses yang dicampurkan meresap kedalam wafer

sehingga wafer yang dihasilkan memiliki warna coklat karena adanya reaksi

maillard dari molasses itu sendiri yang mempengaruhi warna wafer. Reaksi

browning (reaksi maillard) non enzimatik yaitu reaksi-reaksi antara karbohidrat,

khususnya gula pereduksi dengan gugus amina primer. Hasil reaksi

tersebutmenghasilkan bahan berwarna coklat (Winarno, 1997).
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Kurtanto (2008) menyatakan bahwa proses pencoklatan dapat terjadi

akibat vitamin C yang dapat bertindak dalam pembentukan warna coklat non-

enzimatis. Selama penyimpanan, aktivitas dari reaksi maillard tidak begitu tinggi

sehingga proses browning tidak terjadi secara maksimal.  Hal tersebut dapat

terjadi karena reaksi maillard dipengaruhi oleh suhu lingkungan.

Sinar matahari merupakan salah satu kondisi yang menyebabkan

perubahan warna, benda-benda di sekitar manusia apabila diamati terlihat bahwa

benda-benda yang sering terkena sinar matahari secara langsung  mengalami

perubahan warna yang lebih cepat dibandingkan dengan benda-benda yang

terkena sinar matahari secara tidak langsung (Samsudin dan Khoirudin, 2009).

Setelash proses pemadatan dan pemanasan, wafer yang dihasilkan umumnya

memiliki warna coklat. Warna coklat tersebut disebabkan oleh tercampurnya

bahan wafer dengan molases yang kemungkinan mengakibatkan proses

pencoklatan. Adanya reaksi pencoklatan (browning) secara non enzimatis yaitu

reaksi antara asam organik dengan gula pereduksi dan antar asam-asam amino

dengan gula pereduksi atau terjadi reaksi maillard, sehingga timbul aroma

karamel akibat pemanasan bahan pakan (Winarno, 1992).

Bahan pangan sayur dan buah dapat mudah mengalami pencoklatan jika

bahan pangan tersebut terkelupas atau dipotong. Pencoklatan (browning)

merupakan proses pembentukan pigmen berwarna kuning yang akan segera

berubah menjadi coklat gelap (Rahmawati 2008). Pembentukan warna coklat ini

dipicu oleh reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh enzim fenol oksidase atau

polifenol oksidase. Kedua enzim ini dapat mengkatalis oksidasi senyawa fenol

menjadi quinon dan kemudian dipolimerasi menjadi pigmen melaniadin yang
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berwarna coklat (Mardiah,2010). Walaupun ada perbedaan warna wafer tersebut

berdasarkan penglihatan dan penilaian manusia, domba tidak bisa membedakan

warna karena domba bersifat buta warna (Pond. dkk,1995). Namun, domba tetap

memakan wafer yang diberikan karena adanya faktor nutrien yang dibutuhkan

oleh ternak dalam wafer tersebut.

2.5.3. Aroma

Menurut Miftahudin dkk, (2015) Aroma wafer dipengaruhi oleh komposisi

dan jenis limbah pertanian yang digunakan sebagai bahan pembuatan wafer.

Aroma wafer merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui ada

atau tidaknya kerusakan melalui perubahan aroma yang terjadi pada wafer,

sehingga dapat diketahui kualitas wafer sebelum dan sesudah masa penyimpanan.

Wafer yang dihasilkan dalam penelitian beraroma khas karamel dan

berwarna kecoklatan, menurut Winarno (1992) hal ini disebabkan oleh reaksi

browning non enzimatik yaitu reaksi antara karbohidrat yang dapat menghasilkan

bahan berwarna coklat.  Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi reaksi

tersebut adalah terjadinya penurunan jumlah kadar gula, waktu dan lama

pemanasan.  Selain pemanasan bahan pakan, molases berpengaruh menghasilkan

aroma harum karena adanya kandungan gula sehingga aroma yang ditimbulkan

umumnya harum seperti caramel (Winarno, 1995). Zuhran (2006) menyatakan

bahwa perubahan aroma yang tidak diinginkan terjadi akibat gangguan dari

mikroorganisme dalam pakan yang menghasilkan bau tidak sedap (off odors),

beberapa mikroorganisme yang berperan adalah bakteri, jamur, dan mikroflora

alami.
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2.5.4. Daya Serap Air

Daya serap air merupakan peubah yang menunjukkan stabilitas dimensi

wafer ransum komplit terhadap penyerapan air (Lalitya, 2004). Menurut

Nurhidayah (2005), adanya perbedaan rataan daya serap air disebabkan oleh

kemampuan ikatan antar partikel bahan penyusun wafer yang berbeda dan

kandungan serat dari bahan yang digunakan berbeda pula daya mengikat airnya

tergantung pada komposisi dan struktur fisik partikel.

Daya serap air yang tinggi juga membantu wafer ransum komplit untuk

cepat lunak saat terkena saliva ternak pada saat dikunyah oleh ternak, karena

mempunyai daya serap air yang cukup tinggi (Yuliana, 2008) . Kondisi pada

wafer ransum komplit tersebut diharapkan tetap dapat dikonsumsi oleh ternak,

walaupun memiliki tekstur yang terlihat kokoh dan berkepadatan yang cukup

tinggi (Furqanida, 2004). Menurut Miftahudin dkk, (2015) Wafer dengan

kemampuan daya serap air tinggi akan berakibat terjadinya pengembangan tebal

yang tinggi pula, karena semakin banyak volume air hasil penyerapan yang

tersimpan dalam wafer akan diikuti dengan peningkatan perubahan bentuk wafer.


