
1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan bahan pakan saat ini semakin terbatas karena semakin

menyusutnya lahan bagi pengembangan produksi hijauan akibat penggunaan

untuk keperluan pembangunan tempat pemukiman, perkebunan dan industri.

Pakan memiliki peranan penting dalam keberhasilan usaha peternakan, karena 60-

80% total biaya produksi digunakan untuk biaya pakan (Siregar, 2003).

Pemanfaatan pakan untuk mendukung produksi dan produktivitas ternak di

Indonesia pada umumnya dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan.

Faktor penyediaan pakan hijauan yang berkualitas masih menjadi kendala

karena semakin terbatasnya jumlah lahan untuk penanaman hijauan makanan

ternak. Harus diupayakan untuk mencari pakan alternatif. Pakan alternatif tersebut

harus potensial, murah dan mudah didapat serta tersedia sepanjang tahun. Retnani

dkk., (2010) menyatakan pakan merupakan faktor penentu produktivitas ternak,

sehingga ketersediaan pakan yang berkualitas baik merupakan persyaratan untuk

pengembangan ternak di suatu wilayah.

Perkebunan kelapa sawit berpotensi menjadi sumber pakan alternatif untuk

mengembangkan usaha peternakan. Provinsi Riau memiliki luas areal perkebunan

kelapa sawit terbesar di Indonesia. Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia

sekitar 10.586.500 Ha dan luas areal perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai

21% dengan luas 2.425.000 Ha pada tahun 2016 (BPS 2017).

Setiap pohon kelapa sawit mampu menghasilkan 22 pelepah/tahun dan

rataan bobot pelepah perbatang mencapai 2,2 kg setelah dikupas untuk pakan,
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sehingga setiap hektar dapat menghasilkan pelepah segar untuk pakan sekitar

9 ton/ha/tahun atau setara dengan 1,64 ton/ha/tahun bahan kering (Diwyanto dkk.,

2003). Semakin meningkatnya luas areal maupun produksi kelapa sawit

diperlukan pemikiran tentang pemanfaatan limbah perkebunan kelapa sawit

tersebut, selain untuk menanggulangi pencemaran lingkungan juga dilihat dari

segi ekonomis penggunaan bahan-bahan tersebut dalam ransum ternak akan lebih

menguntungkan (Junaidi, 2008).

Perkebunan kelapa sawit mempunyai potensi cukup besar untuk

menyediakan sumber pakan berupa pelepah, daun, maupun limbah dari industri

sawit (Daulay dkk. 2007). Pelepah kelapa sawit merupakan salah satu limbah

perkebunan hasil pemangkasan kelapa sawit yang pemanfaatannya kurang

mendapat perhatian oleh petani. Pelepah kelapa sawit dapat dijadikan sumber

cadangan pakan hijauan untuk ternak ruminansia (Liang, 2009). Pelepah kelapa

sawit dapat digunakan sebagai sumber pengganti hijauan atau dapat diberikan

dalam bentuk silase yang dikombinasi dengan bahan lain atau konsentrat sebagai

campuran (Mathius dkk., 2003).

Rendahnya protein kasar pelepah kelapa sawit berkisar 2,11% dan

tingginya kandungan serat kasar mencapai 46,75% (Murni dkk., 2008). Kendala

pemanfaatan pelepah kelapa sawit sebagai pakan adalah pelepah kelapa sawit

dalam bentuk utuh menyebabkan rendahnya kecernaan sehingga membutuhkan

teknologi dalam pengolahannya. Kelebihan penggunaan pelepah sawit adalah

produksinya melimpah dapat sebagai pengganti rumput, pelepah sawit dapat

berikan dalam bentuk utuh, segar maupun silase, cocok untuk ternak dan gizinya

bagus.
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Potensi panen jagung di Indonesia sangat tinggi, karena jagung merupakan

salah satu pangan pokok masyarakat Indonesia. Pada musim tanam pertama

2014/2015, produksi panen jagung Indonesia mencapai 1,19 juta ton (Haryono,

2014). Tingginya produksi panen jagung akan menyebabkan tingginya limbah

yang dihasilkan. Limbah yang dihasilkan ini bersifat non edible portion atau tidak

dapat dimanfaatkan lagi sebagai bahan pangan. Menurut Perry et al (2003) jagung

dewasa (mature corn) terdiri dari biji, tongkol, kulit, daun dan batang dengan

persentase bahan kering berturut-turut sebesar 38%, 7%, 12%, 13% dan 30%.

Data tersebut menunjukkan persentase limbah kulit (klobot) jagung masih tinggi.

Pemanfaatan limbah organik seperti limbah sayuran, limbah pertanian,

agroindustri maupun limbah peternakan sebagai bahan pakan merupakan salah

satu strategi yang dapat dikembangkan untuk menanggulangi masalah

ketersediaan pakan. Salah satu cara untuk mencukupi kebutuhan hijauan adalah

dengan memanfaatkan pakan alternatif limbah organik dari pasar yaitu klobot

jagung yang merupakan bagian yang terbuang dari penjualan jagung. Klobot

jagung mempunyai kadar air yang cukup tinggi, sehingga perlu penanganan

khusus agar klobot jagung dapat disimpan dalam waktu yang lama.

Untuk mengatasi permasalahan ketersediaan hijauan pakan, diperlukan

suatu inovasi teknologi pengolahan untuk menghasilkan pakan dari bahan-bahan

yang tersedia dan relatif murah. Menurut Saenab (2010), manfaat teknologi

pengolahan pakan antara lain dapat meningkatkan kualitas nutrisi limbah sebagai

pakan, serta dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama sebagai cadangan

pakan saat kondisi sulit mendapatkan pakan hijauan. Salah satu teknologi yang

dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pakan, memudahkan
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penyimpanan serta dapat disimpan dalam waktu relatif lama yaitu dibuat dalam

bentuk silase dan wafer.

Fermentasi hijauan pakan atau silase menjadi salah satu alternatif untuk

meningkatkan kualitas pelepah kelapa sawit. Silase merupakan salah satu metode

pengawetan hijauan dalam bentuk segar. Silase dibuat dari hijauan segar yang

difermentasi secara anaerob dalam kondisi kadar air tinggi 40 sampai 70%,

sehingga hasilnya bisa disimpan tanpa merusak nilai nutrisinya. Simanihuruk

dkk., (2008) melaporkan teknologi silase terbukti dapat meningkatkan kandungan

protein kasar dan menurunkan kandungan NDF dan ADF pelepah kelapa sawit,

akan tetapi relatif kecil.

Wafer merupakan salah satu bentuk pakan olahan yang dibentuk

sedemikian rupa dari bahan konsentrat dan atau hijauan dengan tujuan untuk

mengurangi sifat keambaan pakan. Pembuatan wafer merupakan salah satu

alternatif bentuk penyimpanan yang efektif dan diharapkan dapat menjaga

keseimbangan dan ketersediaan bahan hijauan pakan (Retnani, 2011). Menurut

Noviagama (2002), wafer adalah salah satu bentuk pakan yang merupakan

modifikasi bentuk cube, dalam proses pembuatannya mengalami pemadatan

dengan tekanan dan pemanasan dalam suhu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis telah melaksanakan penelitian

tentang Kualitas Nutrisi Wafer Berbahan Silase Pelepah Kelapa Sawit dan

Klobot Jagung dengan Komposisi Berbeda.
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1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas nutrisi dari

wafer dengan bahan berupa silase pelepah kelapa sawit yang dikombinasikan

dengan klobot jagung dengan komposisi berbeda.

1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang kualitas

nutrisi dari wafer dengan bahan berupa silase pelepah kelapa sawit yang

dikombinasikan dengan klobot jagung dengan komposisi berbeda. sehingga

limbah kelapa sawit dan klobot jagung dapat dimanfaatkan dengan optimal dan

dapat mengatasi kebutuhan pakan.

1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah

1) Penurunan proporsi pelepah kelapa sawit dan peningkatan proporsi klobot

jagung pada proses pembuatan silase akan menghasilkan fisik silase yang

baik dan meningkatkan kualitas nutrisi dari silase.

2) Wafer yang berasal dari silase pelepah kelapa sawit dan klobot jagung

dengan komposisi berbeda dapat meningkatkan kandungan protein kasar

dan bahan kering serta menurunkan kandungan serat kasar.


