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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jerami Jagung

Jerami jagung merupakan sisa dari tanaman jagung setelah buahnya

dipanen dikurangi akar dan sebagian batang yang tersisa dan dapat diberikan

kepada ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering. Pemanfaatan jerami

jagung adalah sebagai makanan ternak ruminansia seperti sapi, kerbau, kambing

dan domba (Jamarun, 1991). Nilai nutrisi dari hasil samping tanaman jagung

sangat bervariasi, kulit jagung mempunyai nilai kecernaan bahan kering in vitro

yang tertinggi (68%) sedangkan batang jagung merupakan bahan yang paling sulit

untuk dicerna dalam rumen (51%). Nilai kecernaan kulit jagung dan tongkol

(60%) ini hampir sama dengan nilai kecernaan rumput Gajah sehingga kedua

bahan ini dapat menggantikan rumput gajah sebagai sumber hijauan (McCutcheon

dan Samples, 2002). Gambar jerami jagung disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Jerami jagung
Sumber : Koleksi pribadi (2014)
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Menurut Furqaanida (2004) beberapa kendala pemanfaatan limbah

pertanian sebagai pakan adalah pada umumnya memiliki kualitas rendah dengan

kandungan serat yang tinggi dan protein yang rendah sehingga bila digunakan

sebagai pakan basal dibutuhkan penambahan bahan pakan yang memiliki kualitas

yang baik (konsentrat) untuk memenuhi dan meningkatkan produktivitas ternak.

Kendala tersebut dapat diatasi dengan teknologi pengolahan pakan, salah satunya

adalah fermentasi jerami jagung.

2.2. Molases

Molases adalah produk sampingan yang diperoleh dari pabrik gula tebu,

molases biasanya digunakan dalam ransum untuk ternak sapi, domba, dan kuda

tujuannya untuk meningkatkan konsumsi pakan, meningkatkan aktivitas mikroba,

mengurangi debu yang terdapat pada pakan, sebagai perekat untuk pakan pellet,

dan sebagai sumber energi (Perry et al., 2003).

Henderson (1993) dan Jones et al. (2004) melaporkan bahwa molases

merupakan sumber karbohidrat mudah larut yang paling banyak digunakan pada

pembuatan silase dan lebih efektif pada hijauan dengan kandungan karbohidrat

mudah difermentasi yang rendah. Ginting dkk. (2007) menambahkan bahwa

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

menyebabkan bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan additive untuk

memacu pembentukkan asam laktat dalam pembuatan silase.

Jumlah molases yang digunakan biasanya tidak lebih dari 10% - 15% dari

ransum karena jika lebih dari 15% molases akan menyebabkan ransum menjadi

lengket dan sulit ditangani serta mengganggu aktivitas mikroba yang baik (Perry

et al., 2003). Hartadi dkk. (1990) menambahkan bahwa komposisi molases dalam
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100% bahan kering mengandung protein kasar 5,4%, serat kasar 10,4%, lemak

kasar 0,3%, BETN 74% dan abu 10,4%.

2.3. Silase

Silase adalah salah satu teknik pengawetan pakan atau hijauan pada kadar

air tertentu melalui proses fermentasi mikrobial oleh bakteri asam laktat yang

disebut ensilase dan berlangsung di dalam tempat yang disebut silo (McDonald et

al., 2002). Silase sudah diterapkan dibanyak negara khususnya negara beriklim

subtropis, dimana musim menjadi kendala utama ketersediaan hijauan dan

penerapan pengawetan dengan metode pengeringan sulit dilakukan (Saun dan

Heinrichs, 2008).

Perry et al. (2003) melaporkan bahwa dalam pembuatan silase harus

mengandung kadar air 60 - 75%, teknologi ini melalui proses ensilase yang akan

menghasilkan produk silase. Lebih lanjut Bolsen dan Sapienza (1993)

menambahkan bahwa tujuan pembuatan silase adalah sebagai salah satu alternatif

untuk mengawetkan pakan segar sehingga kandungan nutrisi yang ada didalam

pakan tersebut tidak hilang atau dapat dipertahankan, sehingga pembuatannya

tidak tergantung musim.

Ciri-ciri fermentasi silase yang kurang baik yaitu tingginya asam butirat,

pH, kadar amonia, sedangkan ciri-ciri fermentasi yang sempurna yaitu pH turun

dengan cepat, tidak adanya bakteri clostrodia dan kadar amonia rendah (Elferink

et al., 2000). Selain itu, kualitas silase yang baik memiliki kandungan bahan

kering antara 35% - 40% dan cukup mengandung gula > 2% bahan segar

(Ohmomo et al., 2002).
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Kualitas silase dicapai ketika asam laktat sebagai asam yang dominan

diproduksi, menunjukkan fermentasi asam yang efisien ketika penurunan pH

silase terjadi dengan cepat (Harahap, 2009). Schroeder (2004) menambahkan

bahwa semakin cepat fermentasi terjadi, semakin banyak nutrisi yang dikandung

silase dapat dipertahankan. Kriteria kualitas silase dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Karakteristik Kualitas Silase
Kriteria Baik Sedang Jelek
Warna Hijau terang sampai

kuning atau hijau
kecoklatan tergantung
materi silase

Hijau kekuningan
sampai hijau
kecoklatan

Hijau tua, hijau
kebiruan, abu-abu, atu
coklat

Bau Asam Agak tengik dan bau
amoniak

Sangat tengik, bau
ammonia dan busuk

Tekstur Kokoh, dan lebih
lembut dan sulit
dipisahkan dari serat

Bahan lebih lembut
dan mudah dipisahkan
dari serat

Berlendir, jaringan
lunak, mudah hancur,
berjamur atau kering

pH 3,2 - 4,2 4,2 - 4,5 4,5 - 4,8
Sumber : Macaulay (2004)

2.4. Sifat Fisik Silase Jerami Jagung

Menurut Elfrink et al. (2000) salah satu pengujian kualitas silase adalah

dengan pengamatan fisik silase. Beberapa faktor yang menjadi standar dalam

penentuan kualitas fisik silase yaitu warna, bau, tekstur dan kontaminasi jamur.

2.4.1. Warna silase

Menurut Saun dan Heinrichs (2008) silase yang berkualitas baik akan

menghasilkan warna yang hampir menyamai warna tanaman atau pakan sebelum

diensilasi, warna silase dapat menggambarkan hasil dari fermentasi, dominasi

asam asetat akan menghasilkan warna kekuningan sedangkan warna hijau

berlendir dipicu oleh tingginya aktivitas bakteri Clostridia yang menghasilkan

asam butirat dalam jumlah yang cukup tinggi.
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Warna kecoklatan bahkan hitam dapat terjadi pada silase yang mengalami

pemanasan cukup tinggi, warna gelap pada silase mengindikasikan silase

berkualitas rendah (Despal dkk., 2011). Warna coklat muda dikarenakan hijau

daun dari klorofil telah hancur selama proses ensilasi, sedangkan warna putih

mengindikasikan pertumbuhan jamur yang tinggi (Umiyasih dan Wina, 2008).

2.4.2. Bau silase

Silase yang berkualitas baik adalah silase yang akan menghasilkan aroma

asam di mana aroma asam tersebut menandakan bahwa proses fermentasi di

dalam silo berjalan dengan baik. Saun dan Heinrichs (2008) menambahkan bahwa

silase yang beraroma seperti cuka diakibatkan oleh pertumbuhan bakteri asam

asetat (Bacili) dengan produksi asam asetat tinggi, produksi etanol oleh yeast atau

kapang dapat mengakibatkan silase beraroma seperti alkohol. Lebih lanjut Saun

dan Heinrichs (2008) menjelaskan bahwa aroma tembakau dapat terjadi pada

silase yang memiliki suhu yang tinggi dan mengalami pemanasan yang cukup

tinggi.

2.4.3. Tekstur silase

Tekstur adalah salah satu indikator penentu keberhasilan dalam pembuatan

silase, indikator silase yang baik yaitu mempunyai tekstur segar lembut tidak

menggumpal. Menurut Macaulay (2004) tekstur silase dipengaruhi oleh kadar air

bahan pada awal fermentasi, silase dengan kadar air yang tinggi (>80%) akan

memperlihatkan tekstur yang berlendir dan lunak, sedangkan silase berkadar air

rendah (<30%) mempunyai tekstur kering.

Santi dkk. (2012) menyatakan tekstur silase yang lembek hal ini terjadi

karena pada saat fase aerob yang terjadi pada awal ensilase terlalu lama sehingga
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panas yang dihasilkan terlalu tinggi menyebabkan penguapan pada silo. Lebih

lanjut Siregar (1996) menjelaskan bahwa secara umum silase yang baik

mempunyai ciri-ciri tekstur yang masih jelas seperti asalnya.

2.4.4. Keberadaan jamur

McDonald et al. (2002) menyatakan bahwa pertumbuhan jamur pada

silase disebabkan oleh belum maksimalnya kondisi kedap udara sehingga jamur-

jamur akan aktif pada kondisi aerob dan tumbuh dipermukaan silase, pembatasan

suplai oksigen yang kurang optimal berkaitan dengan ukuran partikel dari bahan.

Lebih lanjut Trung et al. (2008) jamur yang sering ditemukan pada tanaman

jagung yaitu Aspergilus dan Fusarium. Mikotoksin yang sering ditemukan adalah

Aflatoksin yang dihasilkan oleh jamur Aspergilus flavus dan Fumonisin oleh

jamur Fusarium. Davies (2007) menambahkan bahwa nilai optimum bagian

terkontaminasi jamur pada silase adalah 10%.

Ratnakomala dkk. (2006) kegagalan dalam pembuatan silase dapat

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah proses pembuatan yang salah,

terjadi kebocoran silo sehingga tidak tercapai suasana di dalam silo yang

anaerobik, tidak tersedianya karbohidrat terlarut (WSC), berat kering (BK) awal

yang rendah sehingga silase menjadi terlalu basah dan memicu pertumbuhan

organisme pembusuk yang tidak diharapkan.


