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I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pakan merupakan salah satu faktor produksi yang penting dalam usaha

peternakan, umumnya sekitar 70% dari total biaya produksi adalah biaya pakan.

Ketersediaan bahan pakan ternak menjadi permasalahan vital dalam usaha

peternakan, karena dengan ketersediaan yang melimpah, mudah didapat dan

kualitas pakan yang baik maka akan berbanding lurus pertumbuhan maupun

reproduksi dari ternak serta meningkatkan nilai ekonomis usaha peternakan.

Beberapa tahun terakhir peternakan Indonesia kesulitan dalam hal penyediaan

bahan pakan khususnya ternak ruminansia. Ini disebabkan beberapa faktor yaitu

lahan pertaniaan dan hijauan yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan sering

terjadi kebakaran lahan disaat musim kemarau.

Provinsi Riau saat ini sedang memprogramkan menjadi salah satu sentra

peternakan untuk mencukupi pasokan dalam negeri terutama untuk kebutuhan

daging sapi. Untuk mencukupi kebutuhan daging yang terus meningkat harus

seiring dengan pakan yang berkelanjutan. Kendala dalam penyediaan bahan pakan

ini dapat diatasi dengan pemanfaatan bahan yang berasal dari limbah pertanian

dan perkebunan.

Beberapa potensi sumber daya bahan pakan dari perkebunan yang dapat

dimanfaatkan di Provinsi  Riau adalah limbah pengolahan sagu dan kopi berupa

ampas sagu dan kulit buah kopi. Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau (2014)

mencatat Riau memiliki luas areal tanaman sagu 83.256 hektar (ha) dengan
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produksi sagu 126.145 ton/tahun dan menghasilkan ampas sagu  102.808,175

ton/tahun.  Ampas sagu merupakan salah satu hasil dari ikutan pengolahan sagu.

Menurut Kiat (2006) bahwa dalam pengolahan empulur sagu diperoleh 18,5% pati

sagu dan 81,5% berupa ampas sagu. Dilihat dari limbah yang dihasilkan jumlah

banyak maka ampas sagu berpotensi besar mencemari bila tidak dikelolah dengan

baik dikarenakan ampas sagu memiliki kadar air yang tinggi sehingga ampas sagu

cepat mengalami pembusukan. Adelina (2008) melaporkan bahwa kandungan

nutrisi ampas sagu adalah kadar air (KA) 11,68%; protein kasar (PK) 3,38%;

lemak kasar (LK) 1,01%; serat kasar (SK) 12,44% dan abu 12,43%.

Kulit buah kopi merupakan salah satu limbah kopi memiliki potensi besar

sebagai bahan pakan akan tetapi dari pengolahan yang belum termanfaatkan

secara maksimal untuk pakan ternak. Disbun Provinsi Riau (2013) melaporkan

bahwa luas perkebunan kopi sebesar 5.415 ha dengan produksi kopi 2.603

ton/tahun dan menghasilkan kulit buah kopi 564,851 ton/tahun. Kulit buah kopi

merupakan hasil ikutan dari pengolahan kopi. Kandungan nutrisi kulit buah kopi

adalah abu 5,25%, PK 10,47%, LK 2,8%, SK 40,69% dan BETN 41,51%

(Analisis Laboratorium Nutrisi dan Pakan IPB, 2013).

Ampas sagu dan kulit buah kopi dapat diberikan pada ternak tetapi  karena

limbah ini bersifat musiman yaitu berlimpah pada musim panen maka untuk

menjamin ketersediaan sepanjang tahun sebagai pakan ternak perlu dilakukan

proses pengawetan. Teknologi pengawetan yang banyak digunakan untuk pakan

ternak adalah silase. Silase merupakan teknologi pengawetan melalui proses
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fermentasi secara anaerob dari kegiatan jasad mikroba. Dengan teknik ini, bahan

pakan yang melimpah dimusim hujan dapat diawetkan dan digunakan pada musim

kemarau biasanya produksi hijauan akan turun (Mulyono, 1998). Silase dapat

mempertahankan kondisi limbah tersebut tetap dalam keadaan segar dan mampu

mempertahankan zat-zat yang terkandung dari bahan yang dibuat silase (Susetyo

dkk. 1977). Diharapkan dapat memperbaiki perduktivitas ternak dan menurut

Winberg dkk. (2004) bahwa pemberian silase pada sapi memberikan keuntungan

efek probiotik.

Dalam pembuatan silase ini diperlukan zat aditif dapat berupa molases, air

tebu, dan air gula atau bahan yang mengadung karbohidrat terlarut. Ini bertujuan

sebagai sumber nutrisi yang bisa dimanfaatkan bakteri untuk berkembang dan

tumbuh sehingga menghasilkan silase dengan kualitas yang baik. Penambahan

jagung pada silase dapat mendapatkan menurunkan serat kasar dan meningkatkan

nilai kencernaan (Noviadi dkk, 2011)

Untuk menjamin ketersediaan bahan pakan asal limbah perkebunan yang

melimpah pada musim tertentu, serta mengantisipasi kurangnya hijauan pakan

sepanjang tahun maka diperlukan adanya suatu pengolahan atau teknik

penyimpanan bahan pakan asal limbah perkebunan. Hal ini membawa kepada

pemikiran bahwa perlu dilakukan penelitian untuk melihat kualitas nutrisi

campuran ampas sagu, kulit buah kopi dan jagung yang diawetkan dengan

fermentasi (silase) sebagai sumber pakan alternatif ternak ruminansia.
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1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan nutrisi

campuran ampas sagu, kulit buah kopi dan jagung meliputi bahan kering (BK)

protein kasar (PK), serat kasar (SK), lemak kasar (LK),  kadar abu dan bahan

ekstrak tanpa nitrogen (BETN) setelah disilase.

1.3. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah a). memberikan informasi tentang

kandungan nutrisi dari silase campuran ampas sagu dan kulit buah kopi, b).

memberikan pengetahuan bahwa perlakuan silase dapat meningkatkan kandungan

campuran ampas sagu, kulit buah kopi dan jagung, c). memberikan informasi

bentuk pengawetan bahan pakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat

khususnya di tempat penghasil ampas sagu dan kulit kopi, dan d). memberikan

informasi komposisi yang tepat pada campuran ampas sagu, kulit buah kopi dan

jagung untuk disilase.

1.4. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah fermentasi (silase) dapat

mempertahankan kualitas nutrisi campuran ampas sagu, kulit buah kopi dan

jagung.


