
5

II.     TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Potensi Ampas Sagu di Riau

Sagu (Metroxylon spp.) merupakan tanaman asli Indonesia dengan luas

areal sekitar luas 1,5 juta hektar (ha) dari luasan tersebut pada tahun 2005 dapat

diproduksi sagu sebanyak 15 juta ton karena setiap batang sagu menghasilkan 200

kg sagu. Sebaran lahan pohon sagu di Indonesia terdapat dibeberapa wilayah yaitu

Papua, Riau, Sulawesi dan Kalimantan. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Riau (2013) mencatat pohon sagu di Riau tersebar di

beberapa Kabupaten yaitu Rokan Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi dan

Bengkalis. Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau (2014) mencatat bahwa

Riau memiliki luas areal tanaman sagu sebesar 83.256 ha dengan produksi sagu

126.145 ton/tahun dan menghasilkan ampas sagu 102.808,175 ton/tahun. Ampas

sagu dapat dilihat pada Gambar 2.1. di bawah ini.

Gambar 2.1. Ampas Sagu

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

batang/ha/tahun dengan jumlah empulur 1 ton/batang dan diperkirakan hasil
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adalah 7-11 ton/ha/tahun tepung kering. Rumalatu (1981) melaporkan struktur

batang sagu dari arah luar terdiri dari lapisan sisa pelepah daun, lapisan kulit luar

tipis dan berwarna kemerahan, lapisan kulit dalam keras dan padat berwarna

coklat kehitaman, kemudian lapisan serat dan akhirnya empulur sagu yang

mengandung pati dan serat. Idral dkk. (2012) menyatakan bahwa industri

ekstraksi pati sagu menghasilkan 3 jenis limbah, yaitu residu selular empulur sagu

berserat (ampas), kulit batang sagu (bark), dan air buangan (waste water).

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

dan 81,5% berupa ampas sagu dan dilaporkan Djoefrie (1999) bahwa sebagian

besar material pengolahan tepung sagu berupa kulit dan ampas terbuang sebagai

sisa produk.

Syakir dkk. (2009) menyatakan hasil ikutan pengolahan sagu berupa kulit

batang dan ampas, apabila dibiarkan dan dibuang akan menimbulkan pencemaran

lingkungan berupa bau dan peningkatan kemasaman tanah (pH < 4) yang dapat

menghambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian pada tanaman.

Simanihuruk dkk. (2011) menyarankan bahwa ampas sagu termasuk kategori

limbah basah (wet by-products) karena masih mengandung kadar air 70 – 80%,

sehingga dapat rusak dengan cepat apabila tidak segera diproses. Perlakuan

melalui pengeringan membutuhkan biaya yang relatif tinggi, sehingga perlu

dikembangkan melalui teknologi alternatif lain agar produk tersebut dapat

dimanfaatkan secara lebih efisien. Ampas sagu dapat menjadi alternatif bahan

pakan sumber energi karena mengandung bahan ekstrak tanpa nitrogen yang
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tinggi berkisar 76,51%, tetapi ampas sagu kurang baik bila digunakan sebagai

pakan tunggal karena berdasarkan bahan kering memiliki kandungan protein yang

rendah.

Menurut Muller (1976) nilai nutrisi sagu genus Metroxylon dipengaruhi

oleh spesies, umur, tempat hidupnya dan cara pengolahannya. 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%. Hasil dari analisis Laborarium Ilmu Nutrisi dan Kimia UIN SUSKA

(2014) melaporkan bahwa kandungan ampas sagu BK 47,20 %; PK 0.83%, SK

11,44% LK 0.99%, abu 1,80% dan BETN 84,94%.

2.2. Potensi Kulit Buah Kopi di Riau

Kopi merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan Indonesia yang

telah banyak diekspor kepasar dunia. Ini ditunjukan dengan luas lahan perkebunan

kopi di Indonesia mencapai 1,3 juta (ha) dengan luas lahan perkebunan kopi

robusta mencapai 1 juta ha dan luas lahan perkebunan kopi arabika mencapai 0,30

ha. Disbun Provinsi Riau (2013) melaporkan bahwa luas perkebunan kopi sebesar

5.415 Ha dengan produksi kopi 2.603 ton/tahun dan menghasilkan 564,851

ton/tahun kulit buah kopi. Hampir keseluruhan perkebunan kopi di Riau

ditanamin jenis kopi robusta yang tersebar dibeberapa Kabupaten meliputi

Kampar di kecamatan bangkinang, Bengkalis di Kecamatan Bengkalis, Rokan

Hulu di Kecamatan Pasir Pangaraian, Rokan Hilir di Kecamatan Ujung Tanjung,
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Pelalawan di Kecamatan Banut dan Pelalawan, Indragiri Hilir di Kecamatan

Tembilahan, Indragiri Hulu di Kecamatan Peranap (Pangadean, 2011).

Menurut Simanihuruk & Sirait (2011) menyatakan buah kopi memiliki

proporsi 40 – 45%, sehingga jumlah limbah tersebut adalah sebanyak 752,6 –

846,7 ton/hari dan saat ini sejumlah besar limbah kopi menumpuk di tempat

pengolahannya. Usman dkk. (2013) menyatakan bahwa kulit kopi merupakan

salah satu limbah yang selama ini kerap terbuang begitu saja di penggilingan kopi,

padahal masih berpotensi sebagai bahan pakan ternak ruminansia. Rasio

kandungan kulit kopi dan biji kopi adalah 48 : 52 dan dari 48% kandungan kulit

kopi, 42% berupa kulit buah dan 6% kulit biji (Etika, 2007). Gambar kulit buah

kopi dapat dilihat pada Gambar 2.2. di bawah ini.

Gambar 2.2. Kulit Buah Kopi

Pores dkk. (1993) menyatakan kulit kopi banyak mengandung karbohidrat

dan protein namun adanya senyawa asam kafeat dan klirogenat memiliki efek

gangguan bagi hewan bila ditambahkan dalam ransum pakan. Analisis
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Laboratorium Nutrisi dan Pakan IPB (2013) kandungan nutrisi kulit buah kopi

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

hasil analisis Laborarium Ilmu Nutrisi dan Kimia UIN SUSKA (2014)

kandungan kulit buah kopi memiliki BK 94.20; PK 4,15%; SK 59,00%; LK

1,49%; abu 3.20% dan BETN 32,16%. Kandungan serat kasar beserta nutrisi

yang terdapat di dalamnya, kulit kopi mempunyai potensi untuk dijadikan bahan

pakan ternak ruminansia, namun pemanfaatan kulit buah kopi mempunyai faktor

pembatas karena mengandung tanin, kafein dan lignin (Sumihati dkk, 2011).

2.3. Jagung

Jagung merupakan sumber energi dan penyusun utama dalam campuran

pakan yang digunakan sebagai sumber energi dalam dimanfaatkan sebagai

komponen pakan ternak, baik secara langsung maupun setelah melalui proses

pengolahan. Kandungan kadar protein sekitar 10%, kadar lemak 4%, karbohidrat

61% (Martin, 1975 dalam Supanman, 2002) dan ditambahkan Sibanda dkk.

(1997) sumber dari NFC (Non Fiber Carbohydrate) dan dapat digunakan sebagai

bahan tambahan hijauan dalam proses ensiling serta mempercepat penurunan pH

selama fermentasi. Penambahan tepung jagung diharapkan dapat meningkatkan

kualitas fisik silase karena keberhasilan silase dapat dilihat dari kualitas fisik

silase, serta dapat meningkatkan palatabilitas dan  kecernaan bahan pakan pada

ternak (Raldi dkk, 2015).
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2.4. Molases

Molases merupakan limbah cair yang berasal dari sisa – sisa pengolahan

tebu menjadi gula. Cairan kental yang berwarna cokelat gelap dan masih

mengandung banyak organik seperti gula, karbohidrat, asam organik, senyawa

nitrogen dan unsur abu (Ratningsih, 2008 dalam Steviani, 2011). Molases

mengandung zat gizi yang tinggi, kandungan gulanya mencapai 50% dalam

bentuk sukrosa, protein kasar 2,5-4,5% dengan asam amino yang terdiri dari asam

amino aspartat, glutamate, lysine, pirimidin, karboksilat, asparagin dan alanin.

Gula pereduksi tersebut sangat mudah dicerna dan dapat langsung diserap oleh

darah, digunakan untuk keperluan energi (Winarno, 1981).

Molases sebagai bahan aditif  berfungsi juga mempercepat terbentuknya

asam laktat serta menyediakan sumber energi yang cepat tersedia dalam bakteri

(Sumarsih dkk. 2009) ditambahkan oleh Kusmiati dkk. (2007) bahwa molases

mengandung nutrisi cukup tinggi untuk kebutuhan bakteri, sehingga dijadikan

bahan alternatif sebagai sumber karbon dalam media fermentasi. Bahan pengawet

(aditif) memiliki fungsi antara lain: 1). Meningkatkan ketersediaan zat nutrisi, 2).

Meningkatkan nilai nutrisi silase, 3). Meningkatkan palatabilitas, 4).

Mempercepat terciptanya kondisi asam, 5). Memacu terbentuknya asam laktat dan

asetat, 6). Mendapatkan karbohidrat mudah terfermentasikan sebagai sumber

energi bagi bakteri yang berperan dalam fermentasi, 7). Menghambat

pertumbuhan beberapa jenis bakteri lain dan jamur yang tidak dikehendaki, 8).

Mengurangi oksigen yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung, 9).
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Mengurangi produksi air dan menyerap beberapa asam yang tidak diinginkan

(Gunawan dkk, 1988).

2.5. Silase

Silase merupakan teknologi pengawetan melalui proses fermentasi secara

anaerob dari kegiatan jasad mikroba. Dengan tehnik ini, hijauan yang melimpah

di musim hujan dapat diawetkan dan digunakan pada musim kemarau biasanya

produksi hijauan akan turun (Mulyono, 1998). Silase adalah pakan yang telah

diawetkan yang diproduksi atau dibuat dari tanaman yang dicacah, pakan hijauan,

limbah dari industri pertanian dan Iain-Iain dengan kandungan air pada tingkat

tertentu yang disimpan dalam suatu tempat yang kedap udara (McDonald, 1981).

Prinsip dalam 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 ini akan berperan dalam penurunan pH silase (Ennahar dkk,

2003). Proses  mempertahankan kesegaran bahan pakan  dengan kandungan bahan

kering 30 – 35% dan proses ensilase ini biasanya dalam silo atau dalam lubang

tanah, atau wadah lain yang  prinsipnya harus pada kondisi anaerob, agar mikroba

anaerob dapat melakukan reaksi fermentasi (Bolsen & Sapienza, 1993).

Moran (2005) menyatakan proses silase secara garis besar terbagi atas 4

fase yaitu: 1). Fase aerob, fase ini berlangsung dalam 2 proses yaitu proses

respirasi danproses proteolisis. Kedua proses ini terjadi akibat adanya aktivitas

enzim yang berada dalam tanaman tersebut sehingga menghasilkan pH sekitar 6-
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6,5. Dampak negatif dari fase ini dapat dihindarkan dengan cara menutup silo

sampai rapat sesegera mungkin,  2). Fase fermentasi, fase ini berlangsung selama

1 minggu sampai 1 bulan dan dicapai ketika terjadi kondisi anaerob yang

mengakibatkan tumbuhnya mikroba anaerob yakni bakteri asam laktat,

Enterobacteriaceae, Clostridia, ragi dan kapang, 3). Fase stabil, fase ini

berlangsung setelah proses fermentasi tercapai dan ditandai dengan stabilnya pH

silase, 4). Fase pengeluaran pakan ternak dilakukan setelah silase melewati masa

simpan yang cukup dan diberikan kepada ternak. Fase ini disebut fase aerob.

Perlakuan 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) dan ditambahkan Winberg dkk. (2004)

bahwa pemberian silase pada sapi memberikan keuntungan efek probiotik.

Menurut Siregar (1996) bahwa  silase yang baik mempunyai ciri – ciri :

warna masih hijau kecoklatan, rasa dan bau asam segar, nilai pH rendah, tekstur

masih jelas,  tidak menggumpal, tidak berjamur dan tidak berlendir. Nevy (1999)

menyatakan bahwa silase dapat mempertahankan kondisi limbah tersebut tetap

dalam keadaan segar dan mampu mempertahankan zat-zat yang terkandung dari

bahan yang dibuat silase.

2.6. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Silase

Menurut Bolsen & Sapienza (1993) menyatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi kualitas silase secara umum yaitu bahan pakan yang digunakan,

bahan aditif, kadar air dan penyimpanan pada saat ensilase. Jadi faktor - faktor
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mempengaruhi silase adalah 1.) Bahan pakan yang digunakan, karena kandungan

nutrisi dan umur panen dalam di bahan pakan mempengaruhi kualitas (McDonald

dkk, 1981), 2.) Bahan adiftif yang digunakan Judoamidjojo dkk. (1992)

menyatakan bahwa yang paling penting dalam proses fermentasi adalah bahan

baku dan bahan pembantu yang disebut sebagai medium atau substrat. Menurut

McDonald dkk. (1981) karbohidrat terlarut yang tinggi sangat menentukan

produksi asam organik di dalam proses ensilase yang dapat mempercepat

penurunan derajat keasaman, 3). Kadar air dalam bahan pakan tersebut menurut

Perry dkk. (2004) menyatakan pembuatan silase pada hijauan harus mengandung

kadar air sekitar 60-75% dan ditambahkan Hanafi (2004) menyatakan bahwa

kadar air silase yang terlalu rendah menyebabkan suhu silase meningkat. Kadar

air silase terlalu tinggi akan memacu pertumbuhan jamur dan memicu tumbuhnya

asam butirat yang menyebabkan kualitas silase menurun; dan 4). Proses

penyimpanan ensilase menurut Schroeder (2004) bahwa fermentasi silase

memakan waktu sedikitnya 21 hari untuk mencapai hasil yang optimal dan dalam

keadaan anaerob dan disimpan didalam silo.


