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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pengembangan ternak ruminansia

terutama pada musim kemarau adalah kesulitan untuk mendapatkan pakan baik dari

segi kuantitas kualitas dan ketersediannya. Masalah kelangkaan pakan dapat

menurunkan produktivitas ternak. Penyediaan pakan berkualitas baik dengan resiko

merupakan tantangan bagi pembangunan peternakan di Indonesia. Penyediaan pakan

yang berkualitas dapat disiasati dengan pemberian rumput lapang, dan dapat juga

dengan pemanfaatan berbagai limbah pertanian. Salah satu limbah pertanian yang

dapat dimanfaatkan secara optimal adalah jerami jagung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau diketahui produksi

jagung mencapai 28,052 ton, dan limbah yang dihasilkan mencapai 1963,64 (BPS,

2013). Daerah Pekanbaru memproduksi jagung mencapai 545 ton, limbah yang

dihasilkan mencapai 3815,00 ton (BPS, 2013). Produksi jagung yang tinggi

menghasilkan limbah jerami jagung yang dihasilkan juga tinggi, dimana tujuh puluh

persen dari hasil panen tanaman jagung adalah hasil sampingan yang ditinggalkan

setelah panen, dengan masing-masing hasil sampingan adalah 50% batang, 20%

daun, 20% tongkol dan 10% klobot (Furqaanida, 2004).

Jerami jagung banyak digunakan peternak daerah lahan kering sebagai

pengganti rumput, sehingga limbah tanaman jagung banyak dihasilkan dan perlu

pemanfaatan maksimal untuk mengatasi kelangkaan hijauan pada musim kemarau.
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Limbah tanaman jagung dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak (Engel et al., 2008)

khususnya ternak ruminansia (Umiyasih dan Wina, 2008).

Pengolahan limbah jerami jagung merupakan hal yang diperlukan agar

kontinuitas pakan terus terjamin, walaupun sebagian besar limbah tersebut biasa

diberikan kepada ternak secara langsung setelah jagung dipanen. Pemberian limbah

jerami jagung secara langsung bukanlah pakan yang berkualitas baik karena

mengandung kadar protein  dan karotenoid yang rendah serta serat kasar yang tinggi.

Apabila limbah perkebunan ini diberikan kepada ternak tanpa disuplementasi atau

diberi perlakuan sebelumnya maka nutrisi limbah ini tidak akan cukup untuk

mempertahankan kondisi ternak (Kaiser dan Plitz, 2002).

Sehubungan dengan kemampuan ternak ruminansia mencerna serat kasar,

maka dari analisis proksimat dikembangkan oleh Van Soest untuk mengetahui

komponen apa yang ada pada serat. Menurut Van Soest (1982) dalam bahan makanan

terdapat fraksi serat yang sukar dicerna yaitu Neutral Detergent Fiber (NDF). NDF

adalah zat yang tidak larut dalam detergent netral dan merupakan bagian terbesar dari

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

protein fibrosa serta fraksi serat lainnya yaitu acid detergent fiber (ADF) yang

merupakan zat yang tidak larut dalam detergent asam yang terdiri dari selulosa, lignin

dan silika. Kandungan serat kasar yang relatif tinggi, perlu dilakukan fermentasi

bahan pakan dengan penambahan bahan additive untuk meningkatkan nilai nutrisi

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

Salah satu bahan yang sering digunakan sebagai additive dalam pembuatan

silase adalah molases. Kandungan gula yang tinggi dalam molases merupakan
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substrat bagi mikroorganisme sehingga mempercepat pembentukan asam laktat dan

mencegah bakteri pembusuk. Menurut Munier (2011) silase kulit jagung dan daun

lamtoro dengan penambahan molases pada taraf 4% menghasilkan ADF dan NDF

yang lebih rendah dibandingkan dengan tanpa penambahan molases.

Penggunaan molases hingga level 10% diduga dapat meningkatkan kualitas

silase jerami jagung dengan menurunkan kadar fraksi serat. Penulis ingin melihat

pengaruh dari peningkatan level molases yang digunakan dalam fermentasi jerami

jagung, dan mengingat potensi limbah jerami jagung yang tinggi di Pekanbaru serta

manfaat molases dalam memperbaiki kualitas silase maka penulis telah melakukan

penelitian dengan judul “Fraksi Serat Silase Jerami Jagung (Zea mays) dengan

Lama Fermentasi dan Level Molases yang Berbeda”.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fraksi serat yang

terkandung dalam silase jerami jagung (Zea mays) dengan lama fermentasi dan level

molases yang berbeda.

1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Informasi tentang kualitas fraksi serat silase jerami jagung dengan lama

fermentasi dan level molases yang berbeda.

2. Memperkenalkan kepada masyarakat dan peternak tentang teknologi pengolahan

pakan biologis yaitu silase berbahan dasar jerami jagung.
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3. Informasi tentang lama fermentasi dan level molases terbaik dalam menurunkan

fraksi serat silase jerami jagung.

1.4. Hipotesis Penelitian

Adanya interaksi antara lama fermentasi dan level molases dalam menurunkan

kandungan neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), dan acid

detergent lignin (ADL), serta meningkatkan kandungan hemiselulosa dan selulosa.


