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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nenas merupakan tanaman buah yang banyak ditanam diberbagai

perkebunan di Indonesia. Tanaman nenas ini merupakan tanaman yang bisa

tumbuh dihampir semua jenis tanah pertanian, selain itu nenas juga dapat tumbuh

pada iklim basah maupun kering. Riau merupakan salah satu daerah yang

dominan menghasilkan nenas, hal ini karena Riau memiliki iklim tropis basah

dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 1300 - 3500 mm per tahun yang

dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan ( Badan Pusat Statistik, 2011).

Berdasarkan data BPS Indonesia (2012) produksi nenas di Riau yaitu

sebanyak 92.445 ton, dimana Kabupaten Kampar menghasilkan 38.182 ton buah

nenas. Banyaknya produksi nenas di Riau dan Kabupaten Kampar khususnya,

semakin banyak pula limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan nenas

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

nenas, proporsi limbah pengalengan nenas terdiri dari 56 % kulit, 17 % mahkota,

15 % pucuk, 5 % hati, 2 % hiasan dan 5 % ampas nenas (Murni dkk, 2008). Dari

261,18 ton buah nenas yang dipanen maka akan menghasilkan 146,26 ton kulit

nenas sebagai limbah yang belum termanfaatkan.

Pengolahan nenas di Kabupaten Kampar ini sudah banyak dilakukan

diantaranya pengolahan nenas menjadi keripik nenas, dodol dan lain sebagainya.

Hasil dari pengolahan ini menghasilkan produk sampingan yaitu limbah yang

masih memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan, seperti daun atau mahkota nenas,

ampas, serta kulit nenas.
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Limbah kulit nenas merupakan limbah dari proses pengupasan (peeling)

pada tahapan produksi keripik nenas dan pembuatan dodol nenas. Limbah nenas

merupakan bagian kulit luar buah dan bagian inti buah yang terbuang pada saat

pengolahan sari buah nenas, komposisi limbah nenas ini mencapai 40%, dimana

di dalamnya terdapat kandungan sisik sebesar 5% (Sianipar dkk, 2006). Limbah

kulit nenas memiliki kandungan protein yang rendah yaitu 3,5% (Ginting dkk,

2005;Setiyarto 2011) bahwa karakteristik utama pada ampas kulit nenas tinggi

serat kasar (33,25% bahan kering) namun rendah protein (4,5% bahan kering).

Limbah kulit nenas terbuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sama sekali, limbah

nenas ini masih bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak sebagaimana yang

dilaporkan oleh Sianipar dkk (2006) bahwa limbah kulit nenas disukai kambing

dalam bentuk segar (berumur 2 - 3 hari), lebih lama dari waktu tersebut tidak

disukai.

Limbah nenas memiliki unsur gula yang relatif tinggi (Charray et

al.,1992). Sianipar dkk (2006), memaparkan bahwa kulit nenas memiliki

kandungan air yang tinggi sekitar 75 - 85% yang menyebabkan kulit nenas mudah

rusak (mengalami dekomposisi). Limbah nenas mengandung enzim bromelin,

yang merupakan enzim protease yang mampu memecah protein menjadi senyawa

yang lebih sederhana sehingga akan lebih mudah diserap dan akhirnya jumlah

protein yang disimpan dalam tubuh akan lebih besar (Putri, 2012). Menurut

Mynot et al.,(1997) dan Chandler et al.,(1998) bromelin bersifat anti diare dan

mampu mencegah faktor-faktor yang menyebabkan diare pada kelinci dan babi.

Bromelin secara umum juga digunakan sebagai anti inflamasi, anti edema, anti

trombotik dan fibrinolitik (Maurer, 2001).
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Kendala dalam pemanfaatan limbah perkebunan dan pertanian adalah

bersifat volumneous, kualitas yang rendah dengan serat kasar tinggi, protein kasar

rendah, palatabilitas dan daya cerna yang rendah. Untuk meningkatkan kandungan

gizi pakan perlu dilakukan suatu pengolahan. Salah satu teknik pengolahan pakan

secara biologis adalah dengan teknik fermentasi. Fermentasi pada dasarnya

memperbanyak mikroorganisme dan meningkatkan kualitas zat-zat makanan

substrat dan juga menambah aroma menjadi disukai (Winarno dkk, 1980 dalam

Junaidi, 2008).

Ginting dkk (2007) melaporkan bahwa silase limbah nenas yang ditambah

molases 5% dengan waktu inkubasi yang berbeda yaitu 6,9,12,15, 18 dan 21 hari

menghasilkan silase dengan kualitas fisik yang baik. Berdasarkan hasil penelitian

Ginting dkk (2007), penulis telah melakukan penelitian tentang sifat fisik dan

kimia hasil fermentasi dari silase kulit nenas dengan penambahan molases pada

level yang lebih banyak dengan waktu fermentasi 14 hari.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh pemberian molases dengan level yang berbeda

pada silase kulit nenas terhadap sifat fisik silase yaitu, tekstur, bau dan

warna.

2. Mengetahui sifat kimia silase kulit nenas yaitu kandungan pH, bahan

kering, protein kasar, dan serat kasar.

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :
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1. Informasi tentang kandungan nutrisi dari silase kulit nenas dan dengan

penambahan molases pada level berbeda dapat meningkatkan kandungan

nutrisi kulit nenas.

2. Pengetahuan bahwa limbah kulit nenas dapat dijadikan pakan alternatif

untuk ternak ruminansia.

1.4 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah semakin tinggi level molases yang

diberikan dalam proses fermentasi kulit nenas akan menurunkan pH dan

meningkatkan kandungan bahan kering, protein kasar dan menurunkan kandungan

serat kasar dari kulit nenas fermentasi.


