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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyediaan bahan pakan dalam jumlah yang cukup dengan mutu yang

baik merupakan salah satu unsur yang menopang keberhasilan usaha peternakan.

Ketersediaan pakan dalam bentuk hijauan untuk ternak masih mengalami kendala

yaitu produksi yang tidak tetap sepanjang tahun. Produksi hijauan sangat

melimpah pada musim hujan sedangkan pada musim kemarau produksinya sangat

rendah. Pemanfaatan limbah sebagai pakan alternatif merupakan salah satu cara

untuk mengatasi masalah tersebut.

Bahan pakan alternatif dapat berasal dari limbah pertanian, hasil

sampingan agro-industri, hasil ikutan ternak dan pengolahan ternak, limbah

perikanan dan bahan pakan non-konvensional. Limbah yang dimanfaatkan sebagai

bahan baku pakan berasal dari bagian-bagian tanaman atau hewan yang dijadikan

sebagai sumber energi, sumber protein atau sumber mineral. Sumber protein

berasal dari sisa pengolahan bahan pangan, biji-bijian, buah-buahan dan sayuran,

limbah usaha peternakan dan perikanan. Bahan pakan sumber mineral terutama

berasal dari limbah usaha dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Salah

satu limbah yang berpotensi dijadikan sebagai bahan pakan adalah limbah dari

nanas.

Nanas (Ananas comosus (Merr.) L.) merupakan buah tropis yang banyak

diproduksi hampir diseluruh pelosok nusantara dan mempunyai prospek yang

cukup cerah untuk dikembangkan lebih lanjut. Produksi nanas di Indonesia

mencapai 1.558.196 ton/tahun (Sinaga dkk,2012). Badan Pusat Statistik (BPS)
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Tahun 2012 melaporkan bahwa produksi nanas di Kampar mencapai 25.652

ton/tahun, sehingga dapat diasumsikan bahwa produksi limbah nanas mencapai

17.956 ton/tahun dikarenakan jumlah limbah buah nanas mencapai 60-80% dari

total paroduksi buah nanas. Proporsi limbah mahkota nanas 17% dari total limbah

pengalengan nanas. Hal ini dapat diperkirakan bahwa jika keberadaan mahkota

nanas sebesar 17% maka jumlah mahkota nanas yang dihasilkan sebanyak

3.052,52 ton/tahun. Potensi total produksi nanas di kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar Tahun 2012 mencapai 2.150 ton/tahun (Mulyadi, 2013) dan

dapat diperkirakan bahwa limbah mahkota nanas sebanyak 225,85 ton/tahun.

Potensi total produksi nanas di Propinsi Riau Tahun 2013 mencapai 93.927

ton/tahun (BPS, 2013) dan dapat diperkirakan bahwa limbah mahkota nanas

sebanyak 9.867,06 ton/tahun.

Pengolahan limbah nanas dapat dijadikan bahan pakan ternak tetapi

limbah nanas mengandung air dalam jumlah besar, sehingga membutuhkan

pengeringan secara intensif dan cepat untuk menghindari kerusakan bahan.

Namun, limbah nanas dapat pula diproses menggunakan teknologi fermentasi

untukmenghasilkan produk silase limbah nanas. Pemanfaatan mahkota nanas akan

menjadi lebih bernilai nutrisi tinggi jika dilakukan proses pengolahan seperti

silase. Silase merupakan pengawetan bahan pakan melalui fermentasi yang

menghasilkan kadar air tinggi yang biasa digunakan pada hijauan sebagai pakan

ruminansia. Fermentasi yang menghasilkan kadar air yang tinggi itu disebabkan

karena terjadi proses respirasi pada bahan pakan yang menghasilkan air. Untuk

meningkatkan nilai nutrisi dapat dengan menggunakan bahan aditif. Bahan

aditifyang sering digunakan dalam pembuatan silase adalah dedak dan molases.
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Dedak dan molases merupakan sumber karbohidrat yang dapat dimanfaatkan oleh

bakteri asam laktat (BAL). BAL secara alami ada ditanaman sehingga dapat

secara otomatis berperan pada saat fermentasi, tetapi untuk mengoptimumkan fase

ensilase dianjurkan untuk melakukan penambahan bahan aditif untuk menjamin

berlangsungnya fermentasi asam laktat yang sempurna. Bakteri asam laktat dibagi

menjadi 2 klasifikasi yaitu BAL homofermentatif dan heterofermentatif.

Ginting dkk (2007) melaporkan bahwa waktu fermentasi kulit nanas

dengan penambahan molases 5% itu optimalnya hanya berkisar 12-15 hari.

Mokoginta (2014) melaporkan penggunaan molases sampai 20% tidak

mempengaruhi kualitas nutrisi silase kulit nenas. Penggunaan dedak padi terbaik

pada silase rumput gajah adalah pada level 3% yang mana memberikan pengaruh

terhadap persentase Acid Detergen Fiber(ADF) dan Neutral Detergen

Fiber(NDF) (Ratnakomala dkk, 2005). Penambahan dedak padi pada silase

mahkota nanas diduga dapat meningkatkan kualitas kandungan nutrisi silase

mahkota nanas. Penelitian sebelumnya tentang silase mahkota nanas belum

pernah dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas penulis telah melakukan penelitian dengan

judul “Kandungan Nutrisi Silase Mahkota Nanas yang Difermentasi dengan

Penambahan Berbagai Level Dedak Padi”.

1.2. Tujuan Penelitian

Mengetahui kandungan nutrisi yang meliputi Bahan Kering (BK), Protein

Kasar (PK), Serat Kasar (SK), Lemak Kasar (LK), Abu dan Bahan Ekstrak Tanpa

Nitrogen (BETN) yang terkandung dalam silase mahkota nanas dengan

penambahan dedak.
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1.3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Informasi tentang kandungan nutrisi yang meliputi Bahan Kering

(BK), Protein Kasar (PK), Serat Kasar (SK), Lemak Kasar (LK), Abu

dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) dari silase mahkota nanas

dengan penambahan dedak padi yang difermentasi pada konsentrasi

yang berbeda.

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa penambahan

molases pada silase mahkota nanas dan dedak padi dapat dijadikan

sebagai pakan ruminansia dalam bentuk silase.

3. Menurunkan kadar air dari mahkota nanas, memperpanjang daya

simpan dan pakan ternak dapat tersedia sepanjang waktu sehingga

mengatasi kekurangan pakan pada musim paceklik.

1.4. Hipotesis Penelitian

Silase mahkota nanas yang ditambahkan dedak padi diharapkan dapat

meningkatkan kandungan Bahan Kering (BK), Protein Kasar (PK), BETN dan

menurunkan kandungan Serat Kasar (SK), Lemak Kasar (LK) dan Abu.


