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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Murbei (Morus alba)

Tanaman murbei mempunyai potensi sebagai bahan pakan yang

berkualitas karena potensi produksi, kandungan nutrien dan daya adaptasi

tumbuhnya yang baik (Singh and Makkar 2002). Produksi daun murbei sangat

bervariasi tergantung pada varietas, lahan, ketersediaan air dan pemupukan.

Martin et al (2002) melaporkan produksi biomassa murbei dengan interval

defoliasi 90 hari akan mencapai 25 ton BK/ha/thn dan produksi daun sebesar 16

ton BK/ha/thn sedangkan Boschini (2002) melaporkan produksi daun sebesar 19

ton BK/ha/thn. Potensi produksi tersebut lebih tinggi dibanding dengan

leguminosa lain seperti gamal (Gliricidia sepium) dengan potensi produksi

sebesar 7-9 ton BK/ha/tahun (Horne et al. 1995). Kandungan nutrien daun murbei

meliputi 22-23% PK, 8-10% total gula, 12-18% mineral, 35% ADF, 45,6% NDF,

10-40% hemiselulosa, 21,8% selulosa (Datta et al., 2002). Kandungan nutrisi

murbei berdasarkan beberapa hasil penelitian disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kandungan Nutrisi/Fraksi Murbei
Bagian
Murbei DM % CP % NDF % ADF % Ash % ADL % Referensi

Daun 20.1-26.0 22.9-25.6 26.1-37.3 19.4-22.2 5.9-9.5 6.9-9.0 *

23.7-26.8 20.8-25.6 30.7-34.5 23.1-25.2 16.2-24.8 4.9-5.8 **

24.9-32.4 26.9-35.8 28.3-30.9 17.9-18.5 9.2-10.9 3.4-4.8 ***

Batang 18.2-32.6 5.5-8.8 71.7-81.1 56.0-57.6 2.6-6.3 14.2-16.3 *

20.9-30.0 6.3-10.7 59.0-69.8 36.6-48.8 5.5-10.0 6.7-10.1 **

23.7-36.3 6.9-15.8 61.1-72.3 45.5-56.8 3.9-9.5 12.8-32 ***
Daun +
Batang 25.2-34.4 17.2-32.0 33.2-52.4 22.4-37.9 6.7-10.1 5.2-13.6 ***

Sumber:
* De Almaeida andFonseca (2002)
** Boschini (2002)
*** Saddul et al. (2004)
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Murbei tumbuh baik pada ketinggian lebih dari 100 m dari permukaan

laut(dpl) dan memerlukan banyak sinar matahari. Gambar tanaman murbei dapat

dilihat pada Gambar 2.1. Murbei memiliki banyak nama yakni: besaran

(Indonesia), murbai, besaran (Jawa); kerta,kitau (Sumatera) ; sangye (Cina),

maymon, dau tam (Vietnam); morus leaf, morus fruit, mulberry leaf, mulberry

bark ; mulberry twigs, white mulberry, mulberry (Inggris).

Sistematika tanaman murbei (Sunanto, 1997), sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Sub-Divisio : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Ordo : Urticalis

Family : Moraceae

Genus : Morus

Spesies : Morus alba

Gambar 2.1 Tanaman murbei (Morus alba)

2.2. Umur Panen

Salah satu aspek pengelolaan hijauan pakan ternak adalah pengaturan

umur pemotongan. Umur pemotongan berhubungan dengan produksi yang

dihasilkan dan nilai gizi tanaman dan kesanggupan untuk tumbuh kembali.
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Pemotongan yang terlalu berat dengan tidak memperhatikan kondisi

tanaman akan menghambat pertumbuhan tunas yang baru sehingga produksi yang

dihasilkan dan perkembangan anakan menjadi berkurang. Sebaliknya pemotongan

yang terlalu ringan menyebabkan pertumbuhan tanaman didominasi oleh pucuk

dan daun saja, sedangkan pertumbuhan anakan berkurang (Ella, 2002). Umur

pemotongan yang terlalu pendek akan mengurangi produksi bahan kering dan

kualitas rendah akibat dari pertumbuhan fase vegetatif belum maksimal

(Hindratiningrum, 2010).

Frekuensi pemotongan berpengaruh pada akumulasi nutrisi pada tanaman.

Frekuensi  pemotongan yang lebih sering akan meningkatkan kandungan protein

kasar pada daun dan batang dan menurunkan kandungan dinding sel. Pada

pemotongan yang lebih lama, kandungan dinding sel meningkat dan kandungan

protein kasar menurun (Boschini, 2002)

2.3. Tanah Gambut

Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari akumulasi bahan organik

seperti sisa-sisa jaringan tumbuhan yang berlangsung dalam jangka waktu yang

cukup lama (Najiyati dkk., 2005).

Gambut merupakan tanah yang terbentuk dari bahan organik pada

fisiografi sekungan atau senyawa, akumulasi bahan organik pada kondisi jenuh

air, anaerob, menyebabkan proses perombakan bahan organik berjalan sangat

lambat, sehingga terjadi akumulasi bahan organik yang membentuk gambut

(Sagiman, 2007).
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Berdasarkan tingkat kematangannya, gambut dibedakan menjadi: (1)

gambut saprik (matang) adalah gambut yang sudah melapuk lanjut dan bahan

asalnya tidak dikenali, berwarna coklat tua sampai hitam dan bila diremas

kandungan seratnya 15%, (2) gambut hemik (setengah matang) adalah gambut

setengah lapuk, sebagian bahan asalnya masih bisa dikenali, bewarna coklat dan

bila diremas bahan seratnya 15-17% dan (3) Gambut fibrik (mentah) adalah

gambut yang belum melapuk, bahan asalnya masih bisa dikenali, bewarna coklat

dan bila diremas >75% seratnya masih tersisa (Agus dan Subiksa, 2008).

Dalam keadaan hutan alami, lahan gambut berfungsi sebagai penambat

(sequester) karbon sehingga berkontribusi dalam mengurangi gas rumah kaca di

atmosfer, walaupun proses penambatan berjalan sangat pelan setinggi 0-3 mm

gambut per tahun (Parish et al., 2007). Agar dapat berfungsi secara baik, lahan

rawa (termasuk gambut) perludimanfaatkan sesuai fungsinya dengan

memperhatikan keseimbangan antara kawasan non budidaya,kawasan budidaya,

dan kawasan preservasi(Widjaya, 1996). Penyebaran tanah gambut di Sumatera

dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.  Penyebaran Tanah Gambut di Sumatera

Provinsi Luas lahan/Ha

Nangroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Jambi
Sumatera selatan
Bengkulu
Lampung

274
325
210

4.044
717

1.484
63
88

Total Sumatera 7.205

Sumber : Najiyati dkk (2005)
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2.4. Hay

Hay adalah termasuk roughage dan biasanya tidak termasuk ransum

komplit walaupun terbuat dari hijauan yang berkualitas tinggi. Hay sering kali

tidak mencukupi bila diberikan sebagai pakan untuk sapi (Suttie, 2000). Sapi

sangat menyukai hay dan akan selalu memakannya pada berbagai kondisi pakan

yang diberikan. Bila sapi sakit yang disebabkan oleh gangguan pencernaan, sering

sekali dia hanya mau mengkonsumsi hay saja. Tekstur fisik hay adalah faktor

yang utama dan hay dalam bentuk potongan biasanya lebih disukai daripada hay

utuh (Church, 1991).

Hay dapat dibuat dari rumput lapangan, rumput budidaya, leguminosa

maupun fodder tree (Suttie, 2000). Hay adalah cara yang umum dilakukan untuk

menyimpan hijauan pakan ternak dalam jangka waktu yang lama. Hay adalah

sangat penting untuk produksi pada berbagai sistem peternakan sebab merupakan

sumber serat, energi, protein, vitamin dan mineral yang penting selama musim

paceklik, hay berbeda dari kebanyakan komoditi pertanian lainnya karena hay

sangat beragam dan dibuat dari jenis yang berbeda bahkan dari campuran

beberapa jenis hijauan (Caddel and Allen, 2003)

Hay cenderung merupakan sumber utama protein dan energi untuk ternak

kambing dan domba pada musim paceklik (Schoenian, 2003). Hay berkualitas

tinggi akan mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi (termasuk kandungan

protein kasar dan energi yang dapat dicerna), dan intake yang tinggi pula. Hay

merupakan salah satu pengawetan hijauan pakan yang paling banyak dilakukan

untuk stok hijauan di masa paceklik, karena (1) hay dapat disimpan dalam jangka

waktu yang lama dengan sedikit terjadi kerusakan pada kandungan nutrisinya jika
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disimpan secara baik dan terlindung dari pengaruh cuaca; (2) banyak sekali jenis

hijauan yang berhasil diawetkan dengan menjadikannya sebagai hay; (3) hay

dapat dibuat dan diberikan kepada ternak dalam jumlah kecil maupun besar; (4)

hay dapat dibuat, dipanen dan disimpan secara manual maupun secara mekanisme

dan (5) hay dapat memberikan banyak nutrisi yang diperlukan oleh berbagai jenis

ternak (Lacefield et al., 1996).

1.5. Fraksi Serat Dalam Bahan Pakan

Amelia dkk (2000) menyatakan kualitas nutrisi bahan pakan merupakan

faktor dalam memilih dan menggunakan bahan pakan tersebut sebagai sumber zat

makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksinya, kualitas

nutrisi bahan pakan terdiri atas komposisi nilai gizi, serta energi dan aplikasinya

pada nilai platabilitas dan daya cernanya, penentuan nilai gizi dapat dilakukan

dengan analisis proksimat tetapi dalam analisis proksimat komponen serat tidak

dapat digambarkan secara terperinci berdasarkan nilai manfaatnya dan kecernaan

pada ternak, untuk dapat menyempurnakan komponen serat tersebut dapat

dianalisis menggunakan nalisis Van Soest.

Menurut Hanafi (2004) bahan kering kaya akan serat kasar karena terdiri

dari 20% isi sel dan 80% dinding sel. Dinding sel tersusun dari dua jenis serat

yaitu yang larut dalam detergen neutral yaitu hemielulosa dan sedikit protein

dinding sel disebutNeeutral Detergent Fiber(NDF) dan tidak larut dalam detergen

asam yakni ligno-selulosa yang lazim disebut Acid Detergent Fiber (ADF), inti

sel terdiri dari atas zat-zat yang mudah dicerna yaitu protein, karbohidrat, mineral

dan lemak, sedangkan dinding sel terdiri atas sebahagian besar selulosa,
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hemiselulosa, peptin, protein, protein dinding sel, lignin dan silika. Serat kasar

terdiri dari atas selulosa, hemiselulosa, lignin dan silika.

NDF merupakan dinding sel tanaman yang terdiri atas ADF dan

hemiselulosa (Van Soest, 1982; Reksohadiprodjo, 1988). ADF merupakan bagian

dari dinding sel mengalami pemuaian atau perubahan struktur sel lignoselulosa

(Tillman dkk, 1989). ADF merupakan fraksi serat tanaman yang terdiri dari lignin

dan silika, sehingga kandungan ADF yang meningkat disebabkan oleh

terbentuknya lignifikasi seiring dengan meningkatnya umur tanaman

(Reksohadiprodjo, 1988).

Menurut Murni dkk (2008) dalam Raffali (2010) lignin merupakan fraksi

serat yang sulit didegradasi dan hanya sedikit organisme yang mampu

mendegradasi lignin. Jasmal (2007) menambahkan dalam Raffali (2010) bahwa

perombakan lignoselulosa dibantu oleh mikroba lignolitik sehingga ikatan lignin

dan silika terlepas dari enzim lignase.

Menurut Tilman dkk(1989) lignin adalah senyawa komplek yang

membentuk ikatan eter dengan selulosa, hemiselulosa, protein dan kompenen lain

dalam jaringan tanaman dan selalu terdapat dalam senyawa kompleks dinding sel.

Serat kasar suatu bahan pakan merupakan komponen kimia yang sangat

berpengaruh terhadap pencernaan.Ditambahkan Jung (1989) dalam Miswandi

(2009)bahwa kecernaan terhadap bahan pakan juga di pengaruhi oleh kadar lignin

yang terkandung dalam bahan pekan tersebut. Selain tidak dapat

dimanfaatkanoleh ternak juga merupakan indeks negatif bagi mutu suatu bahan

pakan,karena ikatannya dengan solulosa dan hemisolulosa membatasi kecernaan

dan mengurangi energi bagi ternak.


