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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

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 di musim hujan dan sebaliknya 

terbatas di musim kemarau (Kale Lado, 2007). Dengan terbatasnya ketersediaan 

pakan di musim kemarau, maka penyediaan pakan yang berkualitas dapat disiasati 

dengan pemanfaatan limbah. 

Pisang kepok (Musa paradisiaca) merupakan jenis pisang yang pada 

umumnya sering diolah terutama dalam olahan makanan. Sepertiga dari bagian 

buah pisang adalah limbahnya yaitu kulit pisang. Berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik dan Direktorat Jenderal Hortikultura diketahui produksi pisang Provinsi 

Riau Tahun 2014 mencapai 22.758 ton, dan limbah yang akan dihasilkan 

mencapai 7.586 ton (Badan Pusat Statistik, 2014). 

Kulit pisang kepok sangat potensial sebagai pakan karena terdapat dalam 

jumlah yang cukup banyak dan mengandung zat gizi yang cukup baik. Menurut 

Koni dkk., (2013) terdapat 18,71% serat kasar kulit pisang kepok. Kulit pisang 

kepok merupakan bahan berserat tinggi yang tersusun oleh beberapa komponen 

diantaranya selulosa, lignin, dan hemiselulosa. Selulosa merupakan komponen 

utama penyusun dinding sel tanaman dan hampir tidak pernah ditemui dalam 
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keadaan murni di alam, melainkan berikatan dengan bahan lain yaitu lignin dan 

selulosa membentuk suatu lignoselulosa (Lynd et al., 2002). 

Kandungan serat kasar yang tinggi, dalam bahan pakan, perlu dilakukan 

fermentasi dengan penambahan bahan aditif untuk meningkatkan nilai nutrisi dan 

menurunkan kandungan serat kasar pada bahan pakan dalam bentuk silase. 

Bahan yang digunakan sebagai aditif dalam pembuatan silase adalah 

dedak. Fungsi dedak dalam fermentasi adalah sebagai bahan pemadat dan 

pengikat, disamping itu penambahan dedak dalam substrat akan dimanfaatkan 

oleh bakteri asam laktat sebagai sumber energi (Gunawan, 1975). Menurut 

Sumarsih dkk., (2009) silase kulit buah pisang dengan penambahan tetes 

(molases) sebanyak 6% dengan lama pemeraman selama 21 hari dapat 

meningkatkan kualitas silase dan menurunkan serat kasar kulit buah pisang. 

Penggunaan dedak hingga level 10% diduga dapat meningkatkan kualitas 

silase dengan menurunkan kadar fraksi serat kulit pisang kepok, maka penulis 

telah melakukan penelitian dengan judul “Fraksi Serat Silase Kulit Pisang 

Kepok (Musa paradisiaca) Menggunakan Penambahan Level Dedak dan 

Lama Fermentasi yang Berbeda”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fraksi serat 

yang terkandung dalam silase kulit pisang kepok (Musa paradisiaca) 

menggunakan penambahan level dedak dan lama fermentasi yang berbeda. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan: 

1. Informasi kandungan fraksi serat silase kulit pisang kepok 

menggunakan penambahan level dedak dan lama fermentasi yang 

berbeda. 

2. Memperkenalkan kepada masyarakat dan peternak tentang teknologi 

pengolahan pakan secara biologis yaitu silase berbahan kulit pisang 

kepok. 

3. Informasi tentang level dedak  dan lama fermentasi terbaik dalam 

menurunkan fraksi serat silase kulit pisang kepok. 

 

1.4. Hipotesis Penelitian 

Adanya interaksi antara level dedak dengan lama fermentasi dalam 

menurunkan kandungan Neutral Detergent Fiber (NDF), Acid Detergent Fiber 

(ADF), Acid Detergent Lignin (ADL), serta meningkatkan kandungan 

hemiselulosa, dan selulosa pada silase kulit pisang kepok. 


