
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pakan merupakan salah satu faktor penting untuk kebutuhan hidup ternak.

Produktivitas ternak ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor nutrisi dan

pakan ternak. Untuk berproduksi tinggi, ternak tidak hanya membutuhkan bahan

pakan yang berkualitas, tetapi juga interaksi antara masing-masing bahan.

Efisiensi pakan dapat dicapai dengan penggunaan bahan pakan lokal terutama

pemanfaatan bahan pakan ternak asal limbah pertanian ataupun perkebunan. Oleh

sebab itu diperlukan alternatif bahan pakan pengganti yang bernutrisi tinggi,

murah, mudah didapat dan merupakan bahan lokal  sehingga mudah didapat

peternak dengan harga yang terjangkau dan tersedia sepanjang tahun.

Provinsi Riau memiliki potensi sumber daya bahan pakanyangsangatbesar

seperti limbah pengolahan sagu dan limbah kopi berupa ampas sagu dan kulit

kopi, tetapi pemanfaatannya masih sangat rendah. Menurut  data Badan Pusat

Statistik Riau (2013) luasareal perkebunan kopi di Riau pada tahun 2012 adalah

4,862 Ha dengan produksi 2,513 ton dan diasumsikankulit kopi di Riau sebesar

540,295 ton/tahun. Luas perkebunan sagu di Riau sekitar 82,713 Ha dengan

produksi 281,704 ton/tahun, sehingga  diasumsikan ampas sagu yang dihasilkan

adalah 112,681.6 ton/tahun. Di provinsi Riau khususnya di

KabupatenBengkalisterdapatperkebunansagudenganluassekitar 17,710 Ha



denganproduksisagu368,420.2 ton/tahun, sehinggadiasumsikanampassagu yang

dihasilkanadalah 147,368.08 ton/tahun (Disbun 2005).

Pemanfaatan ampas sagu sebagai bahan pakan membutuhkan sentuhan

teknologi karena ampas sagu mempunyai keterbatasan untuk digunakan sebagai

pakan karena kandungan protein yang sangat rendah yaitu 2,1 % (Sangadji,

2009). Oleh karena itu, sebelum diberikan kepada ternak sebagai pakan perlu

dilakukan pengolahan ampas sagu terlebih dahulu. Untuk meningkatkan

kandungan nutrien dan pengawetan bahan pakan asalampas sagu dan kulit kopi

maka dapat dilakukan proses pengolahan berupa silase. Dalam proses ensilase,

bakteri asam laktat akan memanfaatkan gula yang terdapat dalam bahan pakan

dan akan terjadi proses fermentasi asam laktat dalam kondisi anaerob. Untuk

mempercepat proses fermentasi silase juga  perlu ditambahkan bahan aditif

seperti molases dan jagung.

Penggunaan berbagai bahan aditif sebagai sumber energi mempercepat proses

pemecahan komponen serat misalnya dengan campuran enzim pemecah selulosa

dan hemiselulosa. Bahan aditif digunakan untuk meningkatkan kadar protein atau

karbohidrat pada material pakan. Biasanya kualitas pakan yang rendah

memerlukanbahan aditif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ternak (Pioner

Development foundation,1991).Molases sebagai unsur pengkaya dapat

menurunkan kerusakan komponen BK terutama karbohidrat terlarut dan dapat

meningkatkan kualitas silase (McDonaldetal., 1991). Penambahan bahan aditif

ditujukan untuk meningkatkan kualitas silase, terutama meningkatkan karbohidrat

pada material pakan. Ketersediaanbahan yang



mengandungkarbohidrattinggisepertitepungjagungakanmerangsangberlangsungny

a proses fermentasi, sehingga proses pemecahankomponennutrisipada material

pakanakan optimal. Diana (2004)

melaporkanbahwapenggunaanberbagaiaditifsebagaisumberenergimempercepat

proses pemecahankomponenserat.

Penambahan molases 5 %berdasarkanpenelitian (Asmandaniet al.,2013) dan

jagung 10 %berdasarkanhasilpenelitian (Noviadiet al.,2011) dapat meningkatkan

kualitas silase ampas sagu dan kulit kopi dan menurunkan kadar fraksi serat,

Berdasarkaninformasitersebutmakapenulistelahmelakukanpenelitianuntukmelihat

pengaruhfermentasiterhadapkualitasfraksiseratsilaseampassagudankulitbuah kopi.

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fraksi serat yang

terkandung dalam silase ampas sagu dan kulitbuah kopi.

1.3.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan :

1. Informasi tentang kandungan fraksi serat dari silase ampas sagu dan

kulitbuah kopi.

2. Menginformasikan salah satu bentuk pengawetan pakan yang  dapat

dilakukan oleh masyarakat.

3. Informasi tentang komposisi yang tepat dari silase ampas sagu dan

kulitbuah kopi.



1.4.Hipotesis Penelitian

Hipotesis

penelitianiniadalahbahwasilaseberbahandasarampassagudankulitbuah kopi dapat

menurunkan kandunganfraksiseratneutral detergent fiber (NDF), acid detergent

fiber (ADF), dan Lignin,danmeningkatkan kandungan hemiselulosa dan selulosa.


