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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang 

Peternak indonesia secara umum sering mengalami permasalahan kekurangan 

atau sampai kesulitan mendapatkan hijauan segar sebagai pakan temak. Salah satu 

cara penanggulangan yang dilakukan petemak adalah dengan memberikan pakan 

seadanya yang diperoleh dengan mudah di sekitarnya tanpa melihal baik atau buruk 

kandungan nutrisinya. Pemberian pakan ternak seadanya sangat mempengaruhi 

produktivitas ternak seperti terlihat dari lambatnya pertumbuhan atau peningkatan 

berat badan (BB), rendahnya tingkat birahi dan terganggunya siklus reproduksi serta 

turunnya produksi susu. Pada musim hujan, pada musim kesulitan pakan, pembuatan 

silase dimaksud untuk mempertahankan kualitas atau bahkan meningkatkan hualitas. 

Hal ini sangat penting karena produktivitas ternak merupakan fungsi dari 

ketersediaan pakan dan kualitas. 

Pembuaan silase sudah dikenal lama sekali dan berkembang pesat di 

negarayang beriklim subtropis. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan 

oleh mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. bila yang paling dominan 

adalah dari golongan bakteri asam laktat homofermentatif yang mampu melakukan 

fermentasi dalam keadaan aerob sampai anaeob. Asam laktat yang dihasilkan selama 

proses fermentasi akan berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghindarkan 

pertumbuhan mikroorganisme membusuk. Rendahnya kandungan bahan kering dan 

WSC (waler soluble carbohydrate) yang dipotong segar manyebabkan rendahnya 
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kualitas fermentasi. Kondisi iklim lingkungan saat pelayuan sangat mempengaruhi 

agar dapat memberikan efek positf pada pola fermentasi silase.  

Bakteri asam laktat secara alami ada di tanaman sehingga dapat secara 

otomatis berperan pada saat fermentasi, tetapi untuk mengoptimumkan fase ensilase 

dianjurkan untuk melakukan penambahan aditif seperti inokulum bakteri asam laktat 

dan aditif lainnya untuk menjamin berlangsungnya fermentasi asam lakat yang 

sempuma. Inokulum bakteri asam laktat merupakan aditif  yang populer di antara 

aditif lainnya seperti asam, enzim dan sumber karbohidrat. Inokulum silase ini dapat 

juga berpeluang sebagai probiotik karena sifatnya yang masih dapat bertahan hidup 

sampai bagian lambang utama dari ruminansia (Weinberg er al., 2004).  

Jumlah produksi jagung di Indonesia mencapai 17.230.172 ton pada tahun 

2011 (Badan Pusat Statistik, 2011) dengan luas panen 3.869.855 ha. Sebagian besar 

produksi tersebut digunakan untuk memenuhi konsumsi manusia dan ternak unggas 

yang hanya memanfaatkan biji jagung. Jagung mengandung hasil samping pertanian 

yang sangat bermanfaat bagi ternak ruminansia. Hasil samping tanaman jagung 

meliputi daun, batang, klobot dan tongkol. Tanaman jagung mengandung nilai nutrisi 

yang cukup baik terutama karbohidratnya yang tinggi pada biji. Kandungan 

karbohidrat biji jagung dapat memenuhi kebutuhan energi pada ternak sebagai 

konsentrat sedangkan daun, batang, tongkol dan klobot merupakan sumber serat yang 

bisa dijadikan bahan alternatif pengganti hijauan pakan ternak.  

Penggunaan kombinasi bagian-bagian tanaman jagung menjadi bahan utama 

pembuatan silase berpotensi menggantikan silase ransum komplit. Kualitas silase 
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tanaman jagung dan silase pada umumnya sangat dipengaruhi oleh jenis dan umur 

tanaman, skala dan jenis silo. 

1.2. Rumusan Masalah  

 Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas fermentasi silase Total Mixed Ration dengan inokulasi 

BAL asal tanaman buah Jagung yang baik ?  

2. Bagaimana karekteristik strain Bakteri Asam Laktatpada silase Total Mixed 

Ration  yang diinokulasikan BAL asal tanaman  Jagung yang baik pada umur 

2 minggu ? 

1.3. Tujuan   

 Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui  kualitas fermentasiTotal Mixed Rationterbaik asal 

tanaman buah Jagung yang baik.  

 2.  Untuk mengetahui karekteristikmikroorganisme silase Total Mixed Ration 

yang diinokulasi BAL asal tanaman Jagung yang baik pada umur 2 minggu. 

1.4. Manfaat penelitian  

 Adapun manfaat  dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :  

1. Mendapatkankualitas fermentasi  Total Mixed Ration terbaik asal tanaman 

buah  Jagung.  

2.  Mendapatkan mikroorganisme silase Total Mixed Ration yang diinokulasi 

BAL asal tanaman  Jagung pada umur 2 minggu. 


