
II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Potensi Nenas dan Limbahnya Sebagai Pakan Ternak

Nenas merupakan anggota dari famili Bromeliaceae yang terdiri dari 45 genus serta 2000

spesies. Nenas dikenal dengan nama latin yaitu Ananas comosus L. Merr (syn. A. sativus Schult.

f., Ananassa sativa Lindl., Bromelia ananas L., B.comosa L.). Nenas dikenal dengan beberapa

nama lokal di berbagai negara, yaitu pina di Spanyol, abacaxi di Portugis, ananas di Belanda

dan Perancis, nenas di Asia, po-lo-mah di Cina, sweet pine di Jamaika, dan pine di Guatemala

(Morton, 1987). Tanaman nenas berasal dari Amerika tropis, yakni Brazil, Argentina, dan Peru.

Pada saat ini, nenas telah tersebar ke seluruh dunia, terutama di sekitar khatulistiwa antara 30°

LU dan 30° LS (Sunarjono, 2006).

Klasifikasi tanaman nenas menurut Kwartiningsih dan Mulyati (2005) yaitu sebagai berikut:

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan)

Divisio : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Kelas : Liliopsida (monokotil)

Ordo : Farinosae

Famili : Bromeliaceae

Genus : Ananas Mill

Spesies : Ananas comosus L. Merr

Limbah nenas telah terbukti menjadi pakan alternatif yang layak untuk digunakan sebagai

sumber serat pada sapi lokal Thailand. Limbah nenas memiliki manfaat diantaranya dalam hal

peningkatan kepadatan kalori, nilai kecernaan dan pemanfaatan pakan dibandingkan dengan

jerami pangola (Suksathit, 2011).



Limbah nenas terdiri dari 2 tipe yaitu 1) Sisa tanaman nenas yang terdiri dari daun, tangkai

dan batang. 2) Limbah pengalengan nenas yang terdiri dari kulit, mahkota, pucuk, inti buah dan

ampas nenas. Limbah pengalengan nenas merupakan hasil sampingan dari industri pengolahan

buah nenas. Jumlah limbah buah nenas mencapai 60–80% dari total produksi buah nenas.

Proporsi limbah pengalengan buah nenas terdiri dari 56% kulit, 17% mahkota, 15% pucuk, 5%

hati, 2% hisan dan 5% ampas nenas (Murni et al., 2008).

Kulit nenas merupakan produk limbah pertanian yang mengandung kadar air tinggi

sehingga mudah rusak apabila tidak segera diproses. Fermentasi dapat dijadikan salah satu cara

yang efektif dalam mengatasi masalah tersebut (Ginting, 2007). Ampas kulit nenas merupakan

bahan organik dengan kadar serat tinggi yang tersusun dari selulosa, lignin dan hemiselulosa

(Setiyarto, 2011). Kandungan kimia dari ampas kulit nenas yang dilaporkan oleh beberapa

peneliti disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi Kimia Ampas Kulit Nenas (% BK)

Komposisi kimia
Beberapa hasil penelitian

Ginting et al. (2005) Setiyarto (2011)

BK 14,22 11,44
Kadar Abu 8,10 3,51
PK 3,50 4,93
SK 19,69 33,25
LK 3,49 1,82
NDF 57,27 -
ADF 31,09 -
ADL - 7,31
Hemiselulosa 26,18 -

Kandungan serat kasar yang relatif tinggi dan protein yang rendah, perlu dilakukan

fermentasi bahan pakan dengan penambahan additive untuk meningkatkan nilai nutrisi yang

dibutuhkan ternak dan menurunkan kandungan serat kasar dalam bentuk silase. Metode



perlakuan awal secara fisik meliputi penggilingan, pemanasan dengan uap bertekanan, panas

kering dan iradiasi. Perlakuan pemanasan dengan uap bertekanan akan mengakibatkan lapisan

lignin menjadi lunak sehingga mudah dipisahkan dari selulosa (Knapp & Hawell, 1980).

1.2 Fermentasi Bahan Pakan

Salah satu proses yang banyak dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi suatu bahan

berserat tinggi adalah melalui fermentasi (Ghanem et al., 1991). Fermentasi adalah segala

macam proses metabolisme dengan bantuan enzim dari mikroba untuk melakukan oksidasi,

reduksi, hidrolisis dan reaksi kimia lainnya, sehingga terjadi perubahan kimia pada suatu substrat

organik dengan menghasilkan produk tertentu (Winarno et al.,1980).

Menurut mediumnya proses fermentasi dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi medium

padat dan fermentasi medium cair. Fermentasi media cair diartikan sebagai fermentasi yang

melibatkan air  sebagai fase lanjut dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat baik

sumber karbon maupun mineral terlarut sebagai partikel-partikel dalam fase cair (Satiawiharja,

1992).

Fermentasi media cair meliputi yogurt, kefir, fermentasi asam cuka dan fermentasi

minuman anggur. Fermentasi media padat merupakan proses fermentasi yang berlangsung dalam

substrat tidak terlarut, namun mengandung air yang cukup (Murni et al., 2008).

Silase adalah pakan yang dihasilkan dari fermentasi tanaman hasil panen, pakan hijauan

atau limbah pertanian dengan kandungan air tinggi, umumnya lebih dari 50%. Proses pembuatan

silase disebut ensilase, sedangkan tempat yang digunakan disebut silo (Wallace & Chesson.,

1995). Ensilase berfungsi untuk mengawetkan komponen nutrisi dalam silase. Penurunan pH

dapat menekan enzim proteolisis yang bekerja pada protein, mikroba yang tidak diinginkan



semakin cepat terhambat, dan kecepatan hidrolisis polisakarida semakin meningkat sehingga

menurunkan serat kasar silase (Allaily, 2006).

Tujuan utama dari ensilase adalah mencegah kembali masuknya dan sirkulasi udara selama

penyimpanan agar tidak terjadi kontak kembali dengan oksigen. Silo yang bocor akan

meningkatkan aktivitas mikroba aerob. Aktivitas mikroba aerob akan menyebabkan kerusakan

material bahan dengan memproduksi racun. Tujuan kedua adalah untuk menghambat

pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan seperti Clostridia karena akan

memproduksi asam butirat dan merusak asam amino sehingga menurunkan nilai nutrisi silase

(McDonald et al., 1991).

Menurut Bolsen (1993) keberhasilan proses fermentasi anaerob (ensilage), diantaranya

dipengaruhi oleh kandungan karbohidrat terlarut dan pengembangan kecocokan seperti

penambahan bahan additive, diantaranya kelompok gula yaitu molases. Menurut Smith (1973),

karbohidrat terlarut yang tinggi sangat menentukan produksi asam organik di dalam proses

ensilase yang dapat mempercepat penurunan derajat keasaman.

Menurut McDonald et al. (1991), bahwa derajat keasaman yang rendah akan merombak

fraksi NDF. Nilai NDF yang rendah menunjukkan kualitas silase yang baik. Berdasarkan

penelitian Ginting et al. (2007) dilaporkan bahwa waktu fermentasi kulit nenas dengan

penambahan molases 5% itu optimalnya hanya berkisar antara 12-15 hari. Pembuatan silase

limbah nenas dapat menggunakan bahan additive seperti molases atau dengan menambahkan

inokulum bakteri pembentuk asam laktat menggunakan sari nenas sebagai media tumbuh.

Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Silase
Kriteria Baik Sekali Baik Sedang Buruk

Jamur Tidak ada Sedikit Lebih banyak Banyak



Bau Asam Asam Kurang asam Busuk

PH 3,2 – 4,5 4,2 – 4,5 4,5 – 4,8 > 4,8

Sumber : Departemen Pertanian RI (1980)

Temperatur silase berkisar antara 28-29°C dan kisaran ini kemungkinan tidak

menimbulkan pengaruh negatif bagi produk silase yang dihasilkan. Temperatur yang lebih tinggi

(40°C) dilaporkan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas silase berupa pH yang meningkat

dan konsentrasi asam laktat yang menurun (Kim & Adesogan, 2006).

1.3 Molases

Penggunaan molases sebagai bahan additive dalam proses silase limbah nenas

menghasilkan kriteria silase yang paling baik seperti terlihat pada pH yang rendah, kandungan

serat kasar yang menurun dan pertumbuhan jamur yang tidak terdeteksi (Ginting et al., 2007).

Molases adalah cairan sisa yang tertinggal dari kristalisasi gula pada proses pembuatan gula pasir

(Paturau, 1982).

Molases merupakan sumber karbohidrat yang umum digunakan sebagai bahan tambahan

dalam proses pembuatan silase, karena kadar gula terlarut yang tinggi akan menghambat

pertumbuhan bakteri pembusuk. Tetes mengandung 700-750 g/kg bahan kering dan karbohidrat

terlarut 650 g/kg bahan kering dengan komponen utama adalah sukrosa (McDonald, 1981).

Kandungan karbohidrat mudah larut yang relatif tinggi (65%) pada molases

menyebabkan bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan additive untuk memacu

pembentukan asam laktat dalam pembuatan silase (Ginting et al., 2007). Komposisi gizi tetes

dalam 100 % bahan kering menurut Sutardi (1981) adalah 0,3 % lemak kasar, 0,4 % serat kasar,

84,4 % BETN, 3,94 % protein kasar dan 11% abu. Tetes dapat digunakan sebagai bahan additive



dalam pembuatan silase karena kandungan gulanya yang tinggi sehingga dapat meningkatkan

jumlah gula yang diubah menjadi asam laktat.

Bahan additive mempunyai fungsi untuk meningkatkan ketersediaan zat nutrisi,

memperbaiki nilai gizi silase dan meningkatkan palatabilitas (Gunawan et al., 1988). Tetes

menyediakan sumber energi bagi bakteri asam laktat (BAL) yang berperan dalam proses

ensilase. BAL akan menghasilkan asam laktat yang selanjutnya akan menurunkan pH menjadi

3,6-4,1 sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri patogen dan fungi pada lingkungan

tersebut (McDonald, 1981).

Molases amat baik digunakan pada bahan yang kandungan airnya tinggi sebagai sumber

karbohidrat yang mudah difermentasi (Paturau, 1982). Penambahan bahan additive dapat

mempercepat terjadinya fermentasi dalam silo dan terbukti berhasil menurunkan kandungan serat

(Muck & Kung, 1997).

1.4 Komposisi Fraksi Serat

Menurut Van Soest (1982) bahwa dalam bahan makanan terdapat fraksi serat yang sukar

dicerna yaitu NDF. NDF adalah zat yag tidak larut dalam detergent netral dan merupakan bagian

terbesar dari dinding sel tanaman. NDF terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin, silika dan

protein yang berikatan dengan dinding sel. Suparjo (2010) menyatakan  bahwa bagian yang tidak

terdapat sebagai residu dikenal sebagai neutral detergent soluble (NDS) yang mewakili isi sel

dan mengandung lipid, gula, asam organik, pektin, non protein nitrogen, protein terlarut dan

bahan terlarut dalam air lainnya.

Van Soest (1982) lebih lanjut menyatakan bahwa fraksi serat lainnya adalah ADF. ADF

adalah zat yang tidak larut dalam asam. ADF terdiri dari selulosa dan lignin. Komponen terbesar

dari ADF adalah selulosa. Fogarty (1983) menyatakan bahwa selulosa merupakan komponen



utama penyusun dinding sel tumbuhan, selain hemiselulosa dan lignin. Kebanyakan selulosa

berasosiasi dengan lignin, oleh karena itu sering disebut sebagai lignoselulosa. Selulosa,

hemiselulosa dan lignin dihasilkan dari proses fotosintesis. Beberapa mikroorganisme mampu

menghidrolisis selulosa. Selulosa digunakan sebagai sumber energi bagi beberapa bakteri,

actinomycetes dan fungi. ADF merupakan fraksi yang sulit didegradasi dan difermentasi oleh

mikroba rumen (Reeves, 1985).

Lignin merupakan senyawa yang heterogen dengan berbagai tipe ikatan sehingga tidak

dapat diuraikan oleh enzim hidrolisis. Lignin sulit didegradasi karena strukturnya yang kompleks

yaitu berikatan dengan selulosa dan hemiselulosa (Suparjo, 2008).

Konsentrasi inti lignin lebih besar pada jaringan batang daripada jaringan daun. Ikatan

lignin merupakan penghambat kecernaan dinding sel tanaman. Semakin banyak lignin terdapat

dalam dinding sel, koefisien cerna hijauan tersebut semakin rendah (Jung, 1989). Menurut

Sutardi (1980) isi sel terdiri atas zat-zat yang mudah dicerna yaitu protein, karbohidrat, mineral

dan lemak, sedangkan dinding sel terdiri atas sebagian besar selulosa, hemiselulosa, peptin,

protein dinding sel, lignin dan silika.

Hemiselulosa adalah suatu rantai yang amorf dari campuran gula, biasanya berupa

arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa dan xilosa, juga komponen lain dalam kadar rendah

seperti asam asetat. Rantai hemiselulosa lebih mudah dipecah menjadi komponen gula

penyusunnya dibandingkan dengan selulosa (Riyanti, 2009). Hemiselulosa merupakan istilah

umum bagi polisakarida yang larut dalam alkali. Lima gula netral yaitu glukosa, mannosa dan

galaktosa (heksosan) serta xilosa dan arabinosa (pentosan) merupakan konstituen utama

hemiselulosa (Fengel & Wegener, 1984).



Kandungan hemiselulosa merupakan selisih antara kandungan NDF dan ADF. Analisis

selulosa dilakukan dengan cara residu ADF dilarutkan dalam H2SO4 72%, sehingga kandungan

selulosa merupakan selisih antara residu ADF dan residu H2SO4. Kandungan lignin diperoleh

dari residu H2SO4 dikurangi dengan abu residu H2SO4 (Pangestu et al., 2009).


