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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan semakin meningkatknya populasi ternak, maka kebutuhan

pakan ternak semakin meningkat namun hal ini tidak selaras dengan ketersediaan

pakan hijauan ternak. Indonesia termasuk dalam wilayah iklim tropis, dimana

hijauan umumnya tumbuh maksimal pada musim penghujan sedangkan

kekurangan pakan hijauan pada musim kemarau. Hal ini dapat menjadi masalah

utama dalam peningkatan produktivitas ternak (Murni dkk., 2008).

Indonesia sebagai negara agraris, sangat potensial menghasilkan produk

pertanian beserta dengan limbahnya. Limbah pertanian dan perkebunan umumnya

tersedia sepanjang tahun. Jumlah limbah yang melimpah ini bila tidak ditangani

dengan baik akan menjadi masalah dalam lingkungan hidup (Rakhmani, 2005).

Salah satu hasil pertanian yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah tebu

(Saccharum officinarum). Dalam proses produksi gula, tanaman ini akan

menghasilkan beberapa limbah diantaranya pucuk tebu, ampas tebu, blotong dan

tetes. Dilihat dari kuantitasnya ampas tebu merupakan sumber potensial untuk

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan (Christyanto dan Subrata, 2005).

Ampas tebu atau lazimnya disebut bagasse adalah sisa batang tebu setelah

dihancurkan dan diekstraksi untuk diambil niranya. Berdasarkan data dari Pusat

Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (2004), ampas tebu yang dihasilkan

sebanyak 32% dari berat tebu giling. Sebanyak 60% dari ampas tebu tersebut
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dimanfaatkan sebagai bahan bakar pabrik tebu, bahan baku untuk kertas, bahan

baku industri kanvas rem, industri media jamur dan lain-lain, sehingga

diperkirakan sebanyak 40% dari ampas tebu tersebut belum dimanfaatkan.

Ampas tebu seperti halnya biomassa yang lain, terdiri dari tiga penyusun

utama, yaitu: selulosa, hemiselulosa, lignin dan unsur penyusun lainnya. Ampas

tebu tidak menguntungkan jika diberikan pakan tunggal karena kandungan

proteinnya rendah, dimana kadar proteinnya kurang dari 4% dan TDN kurang dari

40% bahan kering, sehingga pemanfaatannya perlu dipadukan dengan sumber

konsentrat kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan ternak (Kamil dkk., 2004).

Rendahnya kadar protein ampas tebu (bagasse) merupakan faktor

pembatas penggunaannya sehingga perlu dicari upaya pemecahannya, diantaranya

dengan menambahkan pakan konsentrat sumber protein, energi, vitamin, mineral.

Namun demikian, ampas tebu mudah rusak dalam penyimpanan, oleh karena itu

perlu adanya pengawetan. Salah satu cara untuk meningkatkan nilai nutrisi dan

kecernaan dari ampas tebu adalah dengan cara biologis melalui fermentasi yang

memanfaatkan jasa mikroba (Tarmidi, 2006). Fermentasi dengan probiotik dapat

menguraikan bahan organik menjadi lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan

oleh hewan yang mengkonsumsi pakan tersebut (Setyono dkk., 2009). Fermentasi

dengan menggunakan probiotik merupakan salah satu alternative yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kandungan protein pakan buatan dan menurunkan

kandungan serat kasar pakan buatan (Ismasari, 2007).

Penambahan probiotik alami pada proses fermentasi diharapkan dapat

meningkatkan kualitas dan nilai nutrisi ampas tebu. Penambahan tetes dalam
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proses fermentasi yaitu sebagai sumber karbohidrat, menambah daya suka

ransum, memperbaiki karakteristik bahan pakan sekaligus sebagai bahan perekat,

dapat menambah palatabilitas ternak dan banyak mengandung Vitamin B

kompleks dan unsur-unsur mikropenting (Co, Yodium, Cu, Mn, Zn).

Ada beberapa probiotik yang telah banyak beredar dipasaran diantaranya

starbio, EM4, Harmony, Stardec. Probiotik yang digunakan pada proses

fermentasi ampas tebu dalam penelitian ini adalah jenis probiotik vitabio yang

mengandung bakteri dari genus mikroba selulolitik, proteolitik, dan amilolitik.

Probiotik mampu menghasilkan enzim emilase, protease dan lipase yang akan

memecah karbohidrat, protein dan lemak menjadi komponen-komponen yang

lebih kecil sehingga memudahkan penyerapan pada usus, serta bermanfaat untuk

meningkatkan daya cerna, penyerapan zat nutrisi dan efisiensi penggunaan

ransum (Gunawan dan Sundari, 2007).

Menurut beberapa penelitian sebelumnya menyatakan fermentasi dengan

menggunakan probiotik alami dapat menurunkan serat kasar tongkol jagung dari

46,793% menjadi 40,733%, dan menaikkan kadar protein kasar dari 2,867%

menjadi 4,487%.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, maka perlu

dilakukan penelitian mengenai proses fermentasi menggunakan probiotik yang

mengandung bakteri dari genus mikroba selulolitik (Cellulomonas dan

Actinomyces), proteolitik (Bacillus dan Streptomyces), dan amilolitik

(Amilomyces) yang ditambahkan tetes sebagai upaya meningkatkan kandungan

bahan kering maupun meningkatkan kadar protein kasar ampas tebu (bagasse).
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat interaksi antara dosis probiotik dengan lama waktu

fermentasi terhadap peningkatan kandungan bahan kering setelah

difermentasi dengan probiotik alami?

2. Apakah terdapat interaksi antara dosis probiotik dengan lama waktu

fermentasi terhadap peningkatan kadar protein kasar setelah difermentasi

dengan probiotik alami?

1.3 Landasan Teori

Tebu (Saccharum officinarum) adalah tanaman yang ditanam untuk bahan

baku gula. Batang tanaman tebu memiliki kandungan sukrosa kurang lebih 20%

(Syukur, 2006). Salah satu hasil samping dari produksi gula tebu adalah ampas

tebu. Pada proses pengolahan gula di pabrik gula (PG) menghasilkan kurang lebih

5% gula (Misran, 2005). Sedangkan ampas tebu (bagasse) yang dihasilkan adalah

15% , tetes (molasses) 3%, sisanya adalah blotong, abu, dan air.

Ampas tebu merupakan limbah pabrik gula yang banyak ditemukan dan

dapat mencemari lingkungan apabila tidak dimanfaatkan. Ampas tebu

mengandung protein kasar 1,35%, serat kasar 31,5%, lemak 1,2% dan kadar air

19,33%. Saat ini belum banyak peternak menggunakan ampas tebu tersebut untuk

bahan pakan ternak. (Wahyudin, 2009).

Salah satu limbah industri penggilingan tebu yang dapat digunakan adalah

ampas tebu. Ampas tebu ini masih memiliki potensi untuk digunakan sebagai

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI KANDUNGAN BAHAN KERING DAN PROTEIN... TRI YONGKI INDRAMAWAN



5

pakan ternak alternatif. Namun pemanfaatan ampas tebu sebagai pakan ternak,

masih terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah rendahnya kandungan

protein kasar ampas tebu. Sehingga untuk dijadikan pakan ternak, perlu dilakukan

upaya meningkatkan nilai nutrisi terutama kadar protein kasar ampas tebu. Cara

biologis merupakan salah satu usaha meningkatkan kecernaan ampas tebu, yaitu

dengan melakukan proses fermentasi menggunakan probiotik alami sebagai

fermentatornya (Lusiana, 2005).

Fermentasi adalah proses pengubahan bahan organik menjadi bentuk lain

dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut

menghasilkan enzim yang dapat memecah komponen yang kompleks menjadi zat-

zat yang lebih sederhana (Setyono dkk., 2009).

Menurut Noor Ikhsan (2004), penggunaan bahan pakan yang

difermentasikan dalam pakan sering mempunyai dampak positif, seperti halnya

penambahan probiotik. Probiotik yang digunakan pada proses fermentasi ampas

tebu dalam penelitian ini adalah vitabio. Probiotik alami banyak mengandung

bakteri dari genus mikroba selulolitik (Cellulomonas dan Actinomyces),

proteolitik (Bacillus dan Streptomyces), dan amilolitik (Amilomyces) (Setyono

dkk, 2004).

Bakteri proteolitik merupakan mikroorganisme yang memproduksi enzim

protease ekstraselluler, yaitu enzim pemecah protein yang diproduksi didalam sel

kemudian dilepaskan keluar dari sel tetapi tidak semuanya mempunyai enzim

protease ekstraselluler (Waluyo, 2008). Bakteri Selulolitik merupakan

mikroorganisme yang memiliki aktivitas merombak selulosa dengan bantuan
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enzim selulase. Enzim selulolitik dibentuk oleh sebagian besar mikroorganisme,

mikroorganisme ini banyak ditemukan pada fungi, actynomycetes, myxobacteria

(Widyastuti, 2005). Bakteri amilolitik merupakan mikroorganisme yang mampu

memecah pati senyawa yang lebih sederhana, terutama dalam bentuk glukosa.

Dengan bantuan enzim amilase, enzim ini mampu menghidrolisis pati menjadi

senyawa lebih sederhana seperti maltose dan glukosa. Kebanyakan bakteri

amilolitik tumbuh subur pada bahan pangan yang mengandung karbohidrat

(Fardiaz, 1992).

Berdasarkan penelitian yang dialakukan Ismasari (2007), fermentasi

tongkol jagung menggunakan probiotik alami dengan penambahan tetes tebu

mendapatkan hasil menurunnya serat kasar dari 46,7926% menjadi 39,4202%,

sedangkan protein kasarnya meningkat dari 2,8670% menjadi 4,2447%.

Tetes atau molasses adalah larutan kental yang mengandung gula dan

mineral, merupakan hasil ikutan proses pengolahan tebu menjadi gula yang

umumnya berwarna cokelat kemerah-merahan dan mengkristal. Tetes berfungsi

untuk meningkatkan ketersediaan zat nutrisi, meningkatkan palatabilitas,

mempercepat kondisi asam, memacu terbentuknya asam laktat dan asam asetat,

sebagai media pertumbuhan mikroba serta merupakan sumber karbohidrat sebagai

sumber energi bagi mikroba yang berperan dalam proses fermentasi (Sumarsih

dan Waluyo, 2002).
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1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui interaksi antara dosis probiotik dengan lama waktu

fermentasi terhadap peningkatan kandungan bahan kering setelah

difermentasi dengan probiotik alami

2. Untuk mengetahui interaksi antara dosis probiotik dengan lama waktu

fermentasi terhadap peningkatan kadar protein kasar setelah difermentasi

dengan probiotik alami

1.5 Manfaat hasil penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada

masyarakat khususnya peternak ruminansia agar dapat memanfaatkan limbah

ampas tebu dengan cara meningkatkan kualitas kandungan nutrisi ampas tebu

melalui proses fermentasi dengan menggunakan probiotik alami, terutama

terhadap kandungan bahan kering dan kadar protein kasar dalam penyediaan

pakan ternak melalui limbah ampas tebu yang pemanfaatannya kurang maksimal.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang ada maka didapatkan hipotesis

penelitiannya sebagai berikut :

1. Terdapat interaksi antara dosis probiotik dengan lama waktu fermentasi

terhadap peningkatan kandungan bahan kering setelah difermentasi

dengan probiotik alami
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2. Terdapat interaksi antara dosis probiotik dengan lama waktu fermentasi

terhadap peningkatan kadar protein kasar setelah difermentasi dengan

probiotik alami
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