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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Tanaman Sagu di Riau

Menurut Bintoro dkk (2010) sagu (Metroxylon sp) merupakan tanaman

monokotil dari keluarga palmae. Genus Metroxylonsecara garis besar

digolongkan menjadi dua yaitu tanaman yang berbunga atau berbuah dua kali

(Pleonanthic) dengan kandungan pati rendah dan tanaman sagu yang berbunga

atau berbuah sekali (Hepaxanthic) yang memiliki pati lebih tinggi. Menurut

Haryanto dan Pangloli (1992) sagu tumbuh di daerah - daerah rawa yang berair

tawar, rawa yang bergambut, sepanjang aliran sungai, sekitar sumber air dan

hutan-hutan rawa yang kadar garamnya tidak terlalu tinggi. Gambar pohon sagu

dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.1. Pohon Sagu
Sumber: koleksi Pribadi (2015)

Salah satu daerah yang potensial dan telah mengusahakan

pengembangantanaman sagu untuk digunakan sebagai komoditi utama adalah

Provinsi Riau.DiProvinsi ini sagu tersebar di daerah pesisir dan di pulau-pulau
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besar dan kecil, yakni dikabupaten Bengkalis, Indragiri Hilir, Kampar, Pelalawan,

dan Siak.Di Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Bengkalis terdapat

perkebunan sagu dengan luas sekitar 17.710 Ha yangdigunakan sebagai areal

perkebunan sagu dengan produksi sagu 368.420,2 ton/tahun (Disbun Kab

Bengkalis 2005).

Menurut Harsanto (1986) produksi tanaman sagu sekitar 40-60

batang/ha/tahun dengan jumlah empulur 1 ton/batang dan diperkirakan hasil

perhektar pertahun adalah 7-11 ton tepung kering.  Berdasarkan data dari Badan

Pusat Statistik Riau (2013) luas perkebunan sagu di Riau sekitar 82,713 Ha  dan

produksi 281.784 ton/tahun.Dari total produksi sagu tersebut, diasumsikan

terdapat potensi daun sagu sebesar 25.360.560 tangkai dan dihasilkan pelepah

daun sagu 3.606.271,623 ton.

Daun sagu mempunyai kandungan Bahan Kering (BK) 45,08%, Protein

Kasar (PK) 4,73%, Lemak Kasar (LK) 0,50%, Serat Kasar (SK) 29,00%, Abu

9,00%, BETN 56,77%, NDF 80,39%, ADF 70,00%, ADL 34,00%, hemiselulosa

10,39% dan selulosa 36,00% (Lab. Ilmu Nutrisi dan Kimia Fakultas Pertanian dan

Peternakan UIN, 2014).

2.2 Silase

Menurut Kartasudjana (2001) silase merupakan hijauan yang difermentasi

sehingga hijauan tersebut tetap awet karena terbentuk asam laktat.Prinsip

pembuatan silase adalah fermentasi karbohidrat oleh bakteri asam laktat secara

anaerob. Bakteri asam laktat akan menggunakan karbohidrat yang terlarut dalam

air (water soluble carbohydrate, WSC) dan menghasilkan asam laktat, asam laktat
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ini akan berperan dalam penurunan pH silase (Ennahar et al., 2003).Penurunan pH

dapat menekan enzim proteolisis yang bekerja pada protein, mikroba yang tidak

diinginkan semakin cepat terhambat, dan kecepatan hidrolisis polisakarida

semakin meningkat sehingga menurunkan serat kasar silase (Allaily, 2006).

Faktor yang mempengaruhi pembuatan silase adalah 1). hijauan yang

cocok dibuat silase adalah rumput, tanaman tebu,tongkol gandum,ongkol jagung,

pucuk tebu, batang nenas dan jerami padi, 2). penambahan zat aditif untuk

meningkatkan kualitas silase. Beberapa zat aditif  adalah limbah ternak, urea, air,

molases. Aditif digunakan untuk meningkatkan kadar protein atau karbohidrat

pada material pakan. Biasanya kualitas pakan yang rendah memerlukan aditif

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak, dan 3). kadar air yang tinggi

berpengaruh dalam pembuatan silase. Kadar air yang berlebihan menyebabkan

tumbuhnya jamur dan akan menghasilkan asam yang tidak diinginkan seperti

asam butirat. Kadar air yang rendah menyebabkan suhu menjadi lebih tinggi dan

pada silo mempunyai resiko yang tinggi terhadap kebakaran (Pioner Development

Foundation, 1991). Susetyo et al.(1969) juga menyatakan yang mempengaruhi

silase antara lain keadaan hijauan yang akan dibuat silase, perlakuan terhadap

hijauan dengan pemotongan dan pelayuan, keadaan lingkungan yaitu dengan ada

atau tidak ada oksigen dalam silo dan penambahan aditif.

Kualitas silase dapat dilihat dari karakteristik fisik (Ferreira & Mertens,

2005) setelah silase dibuka, meliputi warna, bau, tekstur dan adanya mikroba

pembusuk (Haustein, 2003).Secara umum silase yang baikakan berwarna hijau

kecoklatan. Ciri-ciri silase yang baik meliputi : berbau asam, tidak berjamur, tidak

menggumpal, berwarna kehijau-hijauan, pH antara 4 - 4,5. Indikator keberhasilan
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silase dapat dilihat dari kualitas silase yang dihasilkan.Hal itu dapat dilihat dari

karakteristik fisik silase yang dihasilkan yang merupakan salah satu faktor yang

dapat mempengaruhi kualitas silase (Bolsen & Sapienza, 1993).Kriteria silase

dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Kriteria Silase
Kriteria Baik Sedang Buruk
Warna Hijau terang

sampai kuning atau
hijau kecoklatan
tergantung materi
silase

Hijau kekuningan
sampai hijau
kecoklatan

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

Bau Asam Agak tengik dan
bau amoniak

Sangat tengik, bau
amoniak dan busuk

Tekstur Kokoh, 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)

Penggunaan berbagai aditif sebagai sumber energi mempercepat proses

pemecahan komponen serat misalnya dengan campuran enzim pemecah selulosa

dan hemiselulosa (Deptan,1980). Bahan aditif mempunyai fungsi untuk

meningkatkan ketersediaan zat nutrisi, memperbaiki nilai gizi silase dan

meningkatkan palatabilitas (Gunawan et al., 1988).

2.3 Molases

Molases adalah hasil samping yang berasal dari pembuatan gula tebu

(Saccharum officinarumL). Molases berupa cairan kental dan diperoleh dari tahap

pemisahan kristal gula. Molases tidak dapat lagi dibentuk menjadi sukrosa namun

masih mengandung gula dengan kadar tinggi 50-60%, asam amino dan mineral.

Molases kaya akan biotin, asam pantotenat, tiamin, fosfor, dan sulfur. Selain itu

juga mengandung gula yang terdiri dari sukrosa 30-40%,glukosa 4-9%, dan
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fruktosa 5-12%. Molases digunakan secara luas sebagai sumber karbon untuk

denitrifikasi, fermentasi anaerobik, dan pengolahan limbah aerobik.Karbohidrat

dalam molases telah siap digunakan untuk fermentasi tanpa perlakuan

pendahuluan karena sudah berbentuk gula (Hidayat&Suhartini, 2006).Menurut

Kusmiati dkk (2007) molases mengandung nutrisi cukup tinggi untuk kebutuhan

bakteri, sehingga dijadikan bahan alternatif sebagai sumber karbon dalam media

fermentasi.Menurut Simanjuntak (2009) molases banyak mengandung gula dan

asam-asam organik.Kandungan gula dari molases terutama sukrosa berkisar 40-

55%, sehingga molases ini dijadikan alternatif pengganti gula dalam pembuatan

silase.

Molases sebagai media fermentasi digunakan sebagai sumber bahan

makanan bagi bakteri selama proses fermentasi berlangsung. Bakteri akan

menggunakan sumber karbohidrat sebagai sumber makannya. Ketika sumber

karbohidrat di dalam medium telah habis terpakai, maka bakteri beralih

menggunakansumber nitrogen. Penambahan karbohidrat seperti molases

digunakan untuk mempercepat terbentuknya asam laktat serta menyediakan

sumber energi yang cepat tersedia bagi bakteri, Komposisi nutrisi molases dalam

100 % bahan kering adalah 0,3 % lemak kasar, 0,4 % serat kasar, 84,4 % BETN,

3,94 % protein kasar dan 11% abu (Sutardi, 1980).Menurut Cullison (1979)

molases biasanya digunakan sebanyak 0-15% dalam ransum. Pemberian molases

lebih dari 15% akan menyebabkan ransum menjadi lengket (stickey) dan sulit

untuk ditangani. Pemberian dalam level yang tinggi cenderung mengganggu

aktivitas mikroba rumen.
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2.4 Perubahan Kualitas Nutrisi Selama Silase

MenurutHaryanto(2006) &Situmeang (2010) bahwa telah terjadi

peningkatan komposisi kimia tebon jagung setelah diolah menjadi silase tebon

jagung masing-masing PK dari 5,7 % menjadi 8,97 %, SK dari 25,9 % menjadi

31,39 dan BETN dari 35,5 % menjadi 46,97 %. Meningkatkan kandungan PK

disebabkan oleh adanya perombakan komponen-komponen kompleks tebon

jagung oleh bakteri anaerob selama proses fermentasi, demikian juga halnya

dengan SK dan BETN, namun dengan meningkatnya SK tidak mempengaruhi

daya cerna sapi perah karena SK yang setelah menjadi silase adalah komponen

SK yang dapat dengan mudah dicerna oleh bakteri rumen karena sudah dalam

bentuk yang sederhana.

Lili dkk (2011) melaporkan bahwa telah terjadi peningkatan komposisi

kimia jerami setelah diolah menjadi silase jerami padi masing-masing komponen

untuk PK dari 3,9 % menjadi 6,47 %, SK dari 28,8 % menjadi 34,06 % dan BETN

dari 37,1 % menjadi 41,97 %.

2.5 Komposisi Fraksi Serat

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 hemiselulosa, selulosa, lignin, silika

dan protein disebut Neutral Detergent fiber (NDF) dan tidak larut dalam detergen

asam yakni selulosa dan lignindisebut Acid Detergen Fiber (ADF). Isi sel terdiri

dari atas zat-zat yang mudah dicerna yaitu protein, karbohidrat, mineral dan
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lemak, sedangkan dinding sel terdiri atas sebagian besar selulosa, hemiselulosa,

peptin,protein dinding sel, lignin dan silika (Sutardi, 1980).

Lignin merupakan senyawa yang heterogen dengan berbagai tipe ikatan

sehingga tidak dapat diuraikan oleh proses hidrolisis. Lignin sulit didegradasikan

karena strukturnya yang kompleks yaitu berikatan dengan hemiselulosa dan

selulosa (Suparjo, 2008).Selulosa hampir tidak pernah ditemui dalam keadaan

murni di alam, melainkan berikatan dengan bahan lain, yaitu lignin dan

hemiselulosa (Said, 1996). Hemiselolosa adalah amorf dari campuran gula,

biasanya berupa arabinosa, galaktosa, glukosa, manosa, xilosa, juga komponen

lain dalam kadar rendah seperti asam asetat. Rantai hemiselulosa lebih mudah

dipecah menjadi komponen gula penyusunnya dibandingkan dengan selulosa

(Rianty, 2009).

Kandungan hemiselulosa merupakan selisih antara kandungan NDF dan

ADF.Analisis selulosa dilakukan dengan residu ADF dilarutkan dalam H2SO4

72%, sehingga kandungan selulosa merupakan selisih antara residu ADF dan

residu H2SO4.Kandungan lignin diperoleh dari residu H2SO4dikurangi dengan abu

residu H2SO4 (Pangestu et al., 2009).


