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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahan pakan adalah bahan yang mengandung unsur-unsur nutrisi yang

konsentrasinya bervariasi tergantung pada jenis, macam dan keadaan bahan pakan

tersebut yang secara bersamaan akan mempengaruhi tekstur dan strukturnya.

Unsur nutrisi yang terkandung di dalam bahan pakan secara umum terdiri atas air,

mineral, protein, lemak, karbohidrat dan vitamin.

Ketersediaan pakan di Indonesia belum tersedia sepanjang tahun, pada saat

musim penghujan produksi hijauan berlimpah dan pada musim kemarau

mengalami kekurangan. Dalam rangka menjamin ketersedian pakan, maka

diperlukan teknologi pengolahan bahan pakan baik dari hijauan maupun dari

limbah pertanian yang bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi, meningkatkan

daya cerna dan memperpanjang masa simpan. Pengolahan pakan sering juga

dilakukan dengan tujuan untuk mengubah limbah pertanian yang kurang berguna

menjadi produk yang berdaya guna (Alveoli, 2008).

Menurut Sangadji (2009) penyediaan bahan pakan mengalami beberapa

kendala yang dihadapi oleh peternak diantaranya sulit memenuhi kebutuhan

nutrisi terutama protein karena kualitas rumput didaerah tropis yang rendah,

sementara produksi rumput unggul yang menemui kendala karena alih fungsi

lahan pertanian menjadi pemukiman dan pembangunan gedung perkantoran.

Kendala dalam penyediaan bahan pakan ini dapat diatasi dengan pemanfaatan

bahan pakan yang berasal dari limbah pertanian dan perkebunan (Andayani,

2010). Salah satu limbah yang dapat dimanfaatkan secara optimal adalah limbah
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jerami jagung. Jerami jagung atau brangkasan adalah bagian batang dan daun

jagung yang telah dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika tongkol

jagung dipetik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau diketahui produksi

jagung mencapai 2002 ton dan limbah yang dihasilkan mencapai 1401,4 ton

(BPS, 2010). Produksi jagung mencapai 1695,2 ton dan limbah yang dihasilkan

mencapai 1186,64 ton (BPS, 2011) dimana pada tahun 2012 produksi jagung

mencapai 31.433 ton kemudian limbah yang dihasilkan mencapai 2200,31 ton.

Kota Pekanbaru menghasilkan produksi jagung mencapai 667 ton dan limbah

yang dihasilkan mencapai 466,9 ton (BPS, 2013). Produksi jagung yang tinggi

maka limbah jerami jagung yang dihasilkan juga tinggi, dimana 70% dari hasil

panen tanaman jagung adalah hasil sampingan yang ditinggalkan setelah panen,

persentase masing-masing hasil sampingan adalah 50% batang, 20% daun, 20%

tongkol dan 10% klobot (Furqaanida, 2004).

Pemberian limbah jerami jagung secara langsung bukanlah pakan yang

berkualitas baik karena mengandung kadar protein yang rendah dan serat kasar

yang tinggi. Bila limbah perkebunan ini diberikan kepada ternak tanpa

disuplementasi atau diberi perlakuan sebelumnya maka nutrisi limbah ini tidak

cukup untuk mempertahankan kondisi ternak. Pencampuran jerami jagung dengan

leguminosa sebagai sumber protein lebih disarankan ketika akan diberikan pada

ternak atau dibuat silase (Kaiser dan Plitz, 2002). Ditambahkan Nusio (2005)

apabila yang dibuat silase hanya jerami jagung atau kulit jagung, maka perlu

ditambahkan molases sebagai sumber karbohidrat terlarut untuk mempercepat

proses fermentasi.
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Penggunaan additive dapat membuat kualitas silase menjadi lebih baik.

Tujuan pemberian additive dalam pembuatan silase antara lain, mempercepat

pembentukan asam laktat dan asetat guna mencegah terbentuknya bakteri

pembusuk serta merupakan suplemen untuk zat gizi dalam pakan yang digunakan.

Molases merupakan hasil samping pabrik gula tebu yang berbentuk cairan hitam

kental dan berenergi tinggi (Susanto dan Andjanidani, 1985). Molases sering

digunakan sebagai additive dalam pembuatan silase. Molases juga sebagai unsur

pengkaya karena dapat menurunkan kerusakan komponen bahan kering (BK)

terutama karbohidrat terlarut dan dapat meningkatkan kualitas silase (McDdonald

et al., 1991). Menurut Munier (2011) silase kulit jagung dan daun lamtoro dengan

penambahan molases pada taraf  4% dapat menurunkan kandungan pH dan dapat

meningkatkan kandungan protein kasar (PK).

Berdasarkan pemikiran di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang

berkaitan dengan silase, dengan judul penelitian tentang Kandungan Nutrisi

Silase Jerami Jagung (Zea mays) dengan Level Molases dan Lama

Fermentasi yang Berbeda.

1.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas nutrisi yang terkandung

dalam silase jerami jagung dengan level molases dan lama fermentasi yang

berbeda.
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1.3. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Informasi tentang kandungan nutrisi dari silase jerami jagung dengan level

molases dan lama fermentasi yang berbeda.

2. Informasi kepada masyarakat bahwa penambahan molases pada silase jerami

jagung dapat meningkatkan nilai nutrisi.

3. Pengetahuan tentang pemanfaatan jerami jagung sebagai pakan melalui silase

dengan molases.

1.4. Hipotesis Penelitin

Adanya interaksi antara level molases dan lama fermentasi dalam

meningkatkan kandungan protein kasar, bahan kering dan BETN serta dapat

menurunkan kandungan pH, serat kasar, lemak kasar dan kadar abu pada silase

jerami jagung.


