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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Molase merupakan produk dari industri pengolahan gula tebu atau gula bit 

yang masih mangandung gula dan asam organik. Molase di Indonesia dikenal 

sebagai nama tetes tebu yang memiliki kandungan sukrosa tinggi. Pemanfaatan 

molase sebagai bahan baku dalam industri fermentasi sudah lama dilakukan untuk 

pembuatan silase yang dijadikan pakan ternak. Molase merupakan salah satu 

produk utama setelah gula pasir yang dihasilkan dari bermacam-macam tingkat 

pengolahan tebu menjadi gula, molase mengandung sejumlah besar gula, baik 

sukrosa maupun gula reduksi. Total kandungan gula berkisar 48-56% dan pH nya 

sekitar 5,5-5,6, salah satu produk yang dihasilkan dari fermentasi dipengaruhi 

oleh kualitas molase. Mutu molase yang mempunyai kualitas yang baik umumnya 

akan meningkatkan hasil fermentasi. 

Ensilase merupakan teknologi pengawetan hijauan segar yang disebut silase, 

telah lama diterapkan dan terus dikembangkan sampai sekarang. Saat ini silase 

tetap menjadi adalan pakan dimusim kemarau di Indonesia. Secara umum 

teknologi ini belum banyak diadopsi di daerah tropis, disebabkan kurangnya 

pemahaman dan sosialisasi mengenai proses fermentasi ensilase. Meski banyak 

informasi tentang keberhasilan pembuatan silase yang dapat dipelajari dan 

dipahami. Pemahaman ini diperlukan untuk menerapkan pembuatan silase di 

Indonesia. Silase diharapkan dapat membantu permasalahan kekurangan hijauan 

segar di musim kemarau mendatang sehingga dapat memperbaiki produktivitas 

ternak. Akhir-akhir ini diketahui bahwa pemberian silase pada ternak rumenensia 
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memberikan keuntungan efek probiotik. Hal ini dimungkinkan karena bakteri 

asam laktat (BAL) yang memegang peranan utama fermentasi silase. 

Salah satu hijauan yang memiliki kelebihan kandungan nutrisi yang tinggi 

dan disukai oleh ternak ruminansia adalah rumput gajah mini (odot), karena 

rumput odot sangat populer dibidang peternakan karena rumput ini kelebihannya 

sangat disukai oleh kambing dan domba. Rumput odot juga sangat bagus 

diguanakan sebagai pakan fermentasi karena memiliki kandungan nutrisi yang 

tinggi, sehingga ketika sudah difermentasi untuk dijadikan silase kandungan 

nutrisi tidak akan berkurang. Rumput odot pada dasarnya merupakan kelompok 

dari rumput gajah namun memiliki ciri-ciri yang berbeda dari jenis rumput gajah 

pada umumnya. Tinggi rumput ini dapat berkisar 1-2 meter. Daunya lemas namun 

tumbuh rimbun, bertunas dan berumpun, batangnya lunak dan berbulu.  

1.2 Rumusan masalah 

1. Apakah perbedaan pemberian suplementasi molase berpengaruh terhadap 

nilai pH pada pembuatan silase rumput gajah mini (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) 

2. Apakah perbedaan pemberian suplementasi molase berpengaruh terhadap 

asam laktat pada pembuatan silase rumput gajah mini (Pennisetum 

purpureum cv. Mott) 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahuai pengaruh setiap pemberian level suplementasi molase yang 

berbeda pada pembuatan silase rumput gajah mini (Pennisetum purpureum 

cv. Mott) terhadap pH. 
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2. Mengetahui pengaruh setiap level pemberian suplementasi molase 

terhadap kandungan kadar asam laktat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai 

penggunaan suplementasi molase pada proses pembuatan silase rumput odotan 

untuk menentukan nilai pH dan asam laktat, sehingga dapat menjadi rekomendasi 

pengembangan silase bagi peternak kecil atau masyarakat. 


