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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Silase 

Silase merupakan awetan hijauan yang disimpan dalam silo yang tertutup 

rapat dan kedap udara. Kondisi anaerob tersebut akan mempercepat pertumbuhan 

bakteri anaerob untuk membentuk asam laktat. Bahan pakan yang diawetkan 

berupa tanaman hijauan, limbah industri pertanian, serta bahan pakan alami 

lainnya dengan kadar air pada tingkat tertentu (Mugiawati, 2013). 

Pembuatan silase sudah dikenal lama dan berkembang di negara yang  

beriklim subtropis. Prinsip pembuatan silase adalah fermentasi hijauan oleh 

mikroba yang banyak menghasilkan asam laktat. Mikroba yang paling dominan  

adalah golongan bakteri asam laktat homofermentatif yang mampu melakukan 

fermentasi dalam keadaan aerob sampai anaerob. Asam laktat yang dihasilkan 

selama proses fermentasi akan berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembususk. Tingginya kadar air dan 

rendahnya karbohidrat terlarut dari air hijauan yang dipotong segar menyebabkan 

rendahnya kualitas fermentasi (Ridwan, dkk., 2005) 

Proses fermentasi silase bertujuan memaksimumkan pengawetan  kandungan  

nutrisi yang terdapat pada hijauan atau bahan pakan ternak lainnya sehingga silase 

yang terbentuk dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama, tanah banyak 

mengurangi kandungan nutrisi dari bahan baku. Silase tersebut dapat diberikan 

sebagai pakan ternak khususnya untuk mengatasi kesulitan dalam mendapatkan 

pakan hijauan pada musim kemarau [Direktorat Pakan Ternak, 2011]. 
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Silase dibuat dari hijauan yang airnya masih tinggi (± 65-75%). Sebelum 

ensilase, hijauan sebaiknya dilayukan dan dipotong terlebih dahulu untuk 

menciptakan kondisi yang baik bagi aktivitas mikrobio. Tujuan penbuatan silase 

adalah sebagai persedian pakan yang dapat digunakan pada saat-saat kekurangan 

pakan hijauan basah, untuk menampung kelebihan produkdi pakan hijauan, 

memanfaatkan hijauan pada saat pertumbuhan terbaik yang pada saat itu belum 

digunakan. (Prabowo,dkk., 2013). 

Kualitas silase diperlihatkan oleh beberapa parameter yaitu pH, suhu, warna, 

dan kandungan asam laktatnya. Silase yang baik mempunyai pH antara 3,8-4,2 

dengan tekstur yang halus, berwarna hijau kecoklatan, bila dikepal tidak keluar air 

dan bau, kadar air 60-70% dan bauhnya wangi (Ratnakomala, dkk., 2006). 

Penelitian Yunus (2009), menunjukkan bahwa pemberian legum berpengaruh 

nyata terhadap pH silase rumput gajah dimana semakin tinggi level pemberiannya 

maka semakin tinggi pula rata-rata pH silase rumput gajah. 

Kerusakan silase diperhitungkan sebagai persentase dari silase yang rusak 

dibandingkan dengan jumlah keseluruhan silase dalam satu silo. Silase yang 

mengalami kerusakan dapat terlihat dari tekstur silase yang rapuh berwarna coklat 

kehitaman, dan berbauh busuk serta banyak ditumbuhi jamur. Pada umumnya 

kerusakan terjadi pada permukaan dekat penutup silo (Sudarmono dan sugeng, 

2008). 

Kegagalan dalam pembuatan silase dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain psoses pembuatan yang salah, terjadi kebocoran pada silo sehingga  

tidak tercapai suasana yang anaerob, tidak tersedianya karbohidrat terlarut, kadar 
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air awal yang tinggi, sehingga silase menjadi terlalu basah, dan memicuh  

pertumbuhan mikroorganisme pembusuk yan tidak diharapkan (Edward D, 2006). 

Pembuatan silase dengan penambahan inukum bakteri asam laktat sudah 

banyak diteliti dan semuanya bertujuan untuk menghasilkan silase dengan tujuan 

terbaik. L. plantarum termasuk kelompok bakteri homofermentatif sehingga hanya 

menghasilkan asam laktat. Selain L. plantarum, L. fermentum juga terbukti 

mampu meningkatkan komposisi nutrisi silase. Hal ini didasarkan pada penelitian 

dari Jack (2009) yang melaporkan bahwa penambahan L. fermentum tersebut 

mampu menurunkan pH dan meningkatkan konsentrasi asam laktat pada saat 

pembuatan silase. L. fermentum merupakan bakteri asam laktat dari kelompok 

heterofermentatif ( Despal et al., 2011). 

Keberhasilan proses pembuatan silase tergantung tiga faktor utama yaitu ada 

tidaknya serta besarnya populasi bakteri asam laktat, sifat-sifat fisik dan kimiawi 

bahan hijauan yang digunakan serta keadaan lingkungan. Penggunaan molases 

dapat membuat  kualitas  silase  menjadi  lebih  baik.  Tujuan  pemberian  molases 

dalam pembuatan silase antara lain: mempercepat pembentukan asam laktat,  

mempercepat penurunan pH sehingga mencegah terbentuknya fermentasi yang 

tidak dikehendaki merupakan suplemen untuk zat gizi dalam hijauan yang 

digunakan (Hapsari dkk., 2014). 

Kushartono (2005) melaporkan bahwa kadar air idaeal dalam pembuatan 

silase yakni sekiatar 60-70% jika kadar melebihi 70% maka silase yang dihasilkan 

tidak begitu disukai ternak, karena silase kurang asam dan mempunyai asam 

butirat dan N-Amonia tinggi. Sedangkan silase dengan konsentrasi kadar air 

dibawah 50% akan mengakibatkan proses fermentasi terbatas. Hal ini akan 
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berdampak pada silase yang dihasilkan akan memiliki pH yang tingi dan 

konsentarasi asam laktat rendah sehingga dapat memicu bakteri pembusuk 

tumbuh. 

Pada prinsipnya silase tidak meningkatkan kandungan nutrisi pakan, tetapi 

dapat mempertahankan nutrisi dan meningkatkan palatabilitas. Kedepan teknologi 

silase menggunakan proses ensilase bukan saja menjadi alternatif penyimpanan 

hijauan pakan namun paradigma menjadi lebih luas dengan upaya  meningkatkan 

kualitas silase menjadi silase yang tahan lama dalam penyimpanan (Sulaeman 

dkk., 2014). 

Keamanan silase sangat penting diperhatikan karena merupakan penilaian 

yang utama terhadap keberhasilan pembuatan silase. Kondisi asam akan 

menghindarkan hijauan dari mikroba perusak atau pembusuk. Mikroba perusak 

atau pembusuk yang banyak dijumpai pada pembuatan silase diawalnya adalah 

dari golongan kapang, kamir, yeast, Clostridium sp dan Enterc-bacleriaceae. 

Bauh asama yang dihasilkan oleh silase disebabkan oleh proses pembuatan 

silase bakteri anaerob aktif bekerja menghasilkan asam organik. Proses ensilase 

tejadi apabila oksigen telah habis dipakai, pernafasan tanaman akan berhenti dan 

suasana menjadi anaerob, sehingga keadaan demikian tidak memungkinkan untuk 

tumbuhnya jamur dan hanya bakteri anaerob saja yang masih aktif bekerja 

terutama bakteri pembentuk asam (Susetyo dkk., 2010). 

2.2 Molase  

Olbrich (1973) menjelaskan bahwa molase (tetes tebu) merupakan hasil 

samping dari industri pengolahan gula yang masih mengandung gula cukup tinggi 

yakni sukrosa sebesar 48-55%. Tingginya  kandungan gula pada molase membuat  
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molase seringd ijadikan sebagai tambahan sumber karbohidrat pada medium 

pertumbuhan mikroorganisme. Molase dapat digunakan sebagai bahan dasar 

fermentasi. Molase itu sendiri berupa cairan kental seperti sirup dan berwarna 

coklat gelap atau coklat kemerahan bersifat asam, mempunyai pH 5,5-6,5 yang 

disebabkan oleh adanya asam organik bebas (Wahyudi dan Prasetyani, 2010 oleh 

Sebayang (2006). 

Molases berbentuk cairan kental agak kekuning-kuningan. Molases dapat 

diganti sebagai bahan pakan yang berenergi tinggi. Disamping rasanya manis 

yang bisa memperbaiki aroma dan rasa pakan, keuntungan penggunaan molases  

sebagai bahan pakan adalah kadar karbohidratnya yang tinggi, mineral, vitamin 

yang cukup. Kandungan nutrisi molases yaitu bahan kering 67,5%, protein kasar 

4%, lemak kasar 0,08%, serat kasar 0,38%, TDN 81%, fosfor 0,02% dan kalsium 

1,5% (Wirihadinata, 2010) 

Sampai  saat  ini  pemanfaatan  molase  masih  terbatas  pada  industri alkohol  

dan MSG (Mono Sodium Glutamat),  meskipun  beberapa  peneliti memanfaatkan  

molase pada pembuatan gasohol, perlu dilakukan usaha pemanfaatan molase 

untuk dijadikan produk lain. Menurut, Padang dkk. (1992), keuntungan dalam 

menambahkan molase di dalam proses fermentasi adalah dapat meningkatkan 

pertumbuhan bakteri sehingga proses pemecahan senyawa organik menjadi  

senyawa sederhana terjadi dengan sempurna dan kualitas silase meningkat. Selain 

itu, molase biasa digunakan karena harganya yang murah (Rahman, 2011). 

Molase yang merupakan produk sampingan selama proses pemutihan gula. 

Dibeberapa pabrik gula, molase ini di ekspor keluar negeri dengan harga yang 

relatif murah, dibanyak tempat, limbah ini sangat kecil daya gunanya dan sering 
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menjadi masalah pencemaran lingkungan karena molase mengandung kalsium 

oksida yang dapat mengurangikadar oksigen tanah (Simanjuntak dan Riswan, 

2009). 

Molase mengandung nutrisi cukup tinggi untuk kebutuhan bakteri,  sehingga 

dijadikan bahan alternatif sebagai sumber karbon dalam media fermentasi. 

Menurut Aditiawati dan  Kusnadi (2006), molase banyak mengandung gula dan 

asam-asam organik, kandungan gula dari molase terutama sukrosa berkisar 40-

55%, sehingga molase ini dijadikan alternatif pengganti gula untuk itu telah  

dilakukan penelitian tentang pengaruh pemanfaatan molase terhadap jumlah 

mikroba dan ketebalan dalam fermentasi (Kusmiati dkk, 2007). 

Kualitas molase merupakan suatu keadaan dimana molase memiliki mutu 

yang optimal sebagai bahan baku pembuatan alkohol. Kualitas molase dapat 

dilihat dari parameter yang ada didalam molase meliputi organoleptis, brix, 

polarisasi, kadar sakarosa, kadar gula reduksi, sisa gula, kadar gula yang tidak 

dapat merugikan dan kadar abu dalam molase (Steenis, 2012). 

Molase sering dijadikan sebagai tambahan sumber karbohidrat pada medium 

pertumbuhan mikroorganisme. keuntungan dalam menambahkan molase di dalam 

proses fermentasi adalah dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri sehingga 

proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana terjadi dengan 

sempurna dan selain itu, molase biasa digunakan karena harganya yang murah dan 

mudah didapatkan, sehingga banyak para peternak menggunakan molases sebagai 

bahan zat aditif dalam pembuatan silase(Dellweg, 2007) 
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2.3 Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Bakteri asam laktat (BAL) adalah salah satu satu bakteri yang digunakan 

dalam proses pengawetan. BAL dapat dimanfaatkan sebagai starter dalam proses 

fermentasi bakteri yang menguntungkan karena dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri pembusuk dan bakteri patogen pada produk pangan serta produk 

fermentasi. BAL mempunyai kemampuan memfermentasi gula menjadi asam 

laktat, BAL memproduksi asam berlangsung secara cepat sehingga pertumbuhan 

mikroba lain yang tidak diinginkan dapat terhambat (Murtius, 2008) 

BAL komersial telah 20 tahun lalu digunakan sebagai inokulan pada proses 

ensilase. Saat ini BAL komersial makin banyak diproduksi oleh perusahaan 

karena semakin berkembangnya teknologi preparasi inokulan aktif, namun tidak 

semua inokulum BAL komersial cocok digunakan dilingkungan yang berbeda 

dengan asalnya. Hasil penelitian Filya dan Sucu (2007) menunjukkan bahwa 

silase dengan L. plantarum lebih cepat mengalami pembusukan dibandingkan 

inokulan lainnya (Saenab, A. 2010). 

Karakter BAL yang perlu diketahui dalam kaitannya sebagai inokulan adalah 

bersifat fakultatif anaerob, artinya dapat hidup dengan baik maupun tanpa adanya 

oksigen. Dapat dikatakan BAL fleksibel terhadap oksigen. Walaupun demikian, 

untuk fermentasi silase harus suasana anaerob sehingga adanya oksigen dapat 

dianggap sebagai racun dan penyebab kegagalan. Oksigen harus disingkirkan 

sesegera mungkin untuk mencapai fermentasi yang optimum. Proses fermentasi 

diawali dengan menghilangkan oksigen atau membuat suasana anaerob melalui 

pengepakan secara rapat. Saat suasana anaerob tercapai, bakteri yang jumlahnya 
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sedikit mulai berkembang dan mengkonversi karbohidrat tanaman menjadi asam, 

CO2 dan panas (Pioneer, 2004) 

Produk inokulum komersial yang beredar di pasaran sebagian  besar produksi 

luar negeri. Indonesia sangat terbuka kesempatan untuk mengembangkan  

inokulum dengan menggunakan isolat bakteri asam laktat lokal. Tingginya 

keanekaragaman mikroorganisme yang ada di Indonesia khususnya BAL sangat  

memungkinkan untuk ditemukannya isolat potensial melalui skrining yang efektif. 

Tahap selanjutnya isolat potensial tersebut dapat dikembangkan  sebagai  

inokulum silase (Ridwan dan Widyastuti, 2001). Berdasarkan penelitian yang  

telah dilakukan sebelumnya telah diketahui bahwa ada beberapa hijau kecoklatan. 

Umumnya beberapa jenis BAL dapat ditemukan pada silase, jenis-jenis BAL 

yang terdapat pada silase adalah L. plantarum, L. brevis, L. buchneri, L. 

fermentum, L. viridescens, Pediococcus acidilactici, Streptococcus faecalis, 

Streptococcus faesin, Streptococcuslactis (Suarni, 2010) 

BAL  untuk  silase  dapat  terdiri  dari isolat tunggal maupun campuran. Salah 

satu cara untuk menyeleksi inokulum yang akan digunakan dalam pembuatan 

silase adalah  perlu diketahui konsumsi glukosanya. Kelompok bakteri asam laktat 

memfermentasikan karbohidrat menjadi energi dan asam lakta. Jalur metabolik 

yang terjadi akan berbeda ketika glukosa sebagai sumber karbon utama, bakteri 

homofermentatif seperti Lactococcus dan Streptococcus menghasilkan dua laktat 

dari satu molekul glukosa sementara bakteri heterofermentatif seperti Leuconostoc 

dan Weissella mengubah molekul glukosa menjadi laktat, etanol  dan  karbon  

dioksida (Kuipers et al., 2009). 
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L. homofermentatif berperan penting dalam pembuatan silase yang 

berkualitas baik. L. plantarum biasanya berperan sebagai mikroorganisme 

homofermentatif utama dalam fermentasi silase. Beberapa jenis Lactococcus 

berperan membentuk lingkungan asam pada permulaan fermentasi silase, dan 

selanjutnya menjadi mikroorganisme yang dominan (Ohmomo et al., 20011). 

Bakteri memfermentasikan gula melalui jalur-jalur yang berbeda sehingga 

dikenal dua jenis bakteri asam laktat yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. 

Homofermentatif hanya menghasilkan asam laktat sebagai produk akhir 

metabolisme glukosa dengan menggunakan EMP, sedangkan heterofermentatif 

membentuk asam laktat, O2, etanol, dan asetat dari gula melalui jalur 

fosfoketolase. Nisbah dan asetat yang dibentuk tergantung pada sistem potensial 

redoksi. jalur ini digunakan oleh heterofermentatif yang fakultatif, misalnya 

leuconostoc, (Hidayat et al., 2007) 

Bakteri asam laktat dalam menghasilkan enzim fruktosa, difosfat, aldolase. 

Bakteri asam laktat homofermentatif maupun menghasilkan enzim fruktosa 

difosfat aldolase, sedangkan bakteri asam laktat heterofermentatif tidak mampu 

menghasilkan enzim tersebut tetapi bakteri asam laktat heterofermentatif mampu 

menghasilkan glukosa 6 fosfat dehidrogenase dan 6 fosfat glukanot dehidrogenase 

sehingga mempunyai jalur pembentukan asam laktat yang berbeda (Irwati, 2011). 

Bakteri asam laktat dapat dibedakan menjadi 2 kelompok berdasarkan hasil 

fermentasi, yaitu: 

1. Bakteri homofermentatif, glukosa difermentasi menghasilkan asam laktat 

sebagai satu-satunya produk. contoh: streptococcus, pediococcus,L. 

plantarum, dan beberapa bactocillus lainya. 
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2. Bakteri heterofermentatif, glukosa difermentasi selain menghasilkan asam 

laktat juga memproduksi senyawa-senyawa lainnya yaitu: etanol, asam asetat, 

butirat, probinat, dan CO2. Contoh: leuconostoc dan beberapa spesies 

lactobacillus (Suardana, 2007). 

2.4 pH Silase 

pH yang baik untuk pembuatan silase yang baik adalah 4,5 sedangkan kadar 

bahan keringnya berkisar 28-35% (Bolsen et al., 1978). Bila pH > 5,0 dan kadar 

bahan kering 50% maka bakteri beracun Clostridia akan tumbuh, sedangkan nilai 

pH yang terlalu rendah 4,1 dan bahan kering 15% akan mengaktifkan mikroba 

kontaminan. Pengukuran pH silase dilakukan menggunakan pH meter digital 

setelah silase dipanen. Sebelum dilakukan penetapan pH sampel diberi aquades 

dengan perbandingan antara sampel dan aquades 1:10 (Hernaman dkk.,2005). 

Nilai pH setelah fermentasi relatif mengalami penurunan. Nilai pH yang 

mengalami penurunan disebabkan karena penambahan asam. Penambahan asam 

format dengan persentase berbeda juga mempengaruhi penurunan nilai pH. 

Dimana semakin tinggi persentase asam yang digunakan maka pH silase semakin 

rendah. Hal ini didukung oleh pendapat (Yuwono et al., 2010) yang menyatakan 

bahwa peningkatan asam format dikarenakan konsentrasi ion hidrogen dalam 

silase sehingga pH menjadi rendah. 

Dalam pembuatan silase peranan bakteri asam laktat sangat besar sekali. 

Bakteri  ini  akan menghasilkan asam laktat. Asam ini akan menurunkan pH silase 

(Ennaharet al., 2009). Penurunan pH merupakan tujuan utama dalam pembuatan 

silase. Semakin cepat pH turun, semakin baik. Penambahan bakteri asam laktat 
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dalam pembuatan silase diharapkan akan mempercepat tercapainya pH rendah, 

sehingga bakteri pembusuk tidak dapat tumbuh. 

Menentukan tinggi rendahnya pH yang ditunjukkan  karena tercapainya pH  

yang sama dengan pembiakan bakteri asam laktat  yang bekerja dalam kondisi 

anaerob dan tingginya kandungan protein kasar silase dipengaruhi oleh jenis 

bahan tambahan dan sempurnanya proses ensilase. Penuruanan pH yang semakin 

cepat dikarenakan semakin bertambahnya asam laktat yang diproduksi oleh 

bakteri asam lakta. Bahwa semakin cepat menurunnya pH akan diikuti semakin 

cepat berakhirnya perombakan bahan substrat turun pada fase aerob (Salim, dkk., 

2005) 

Nilai pH silase yang berkisar antara 5,29 sampai 5,46 tersebut termasuk silase 

yang berkualitas kurang baik karena pH di atas 4,8. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Anonim, (2013) bahwa pH optimum silase yang baik antara 3.8-4.2 pH  

silase pada penelitian ini belum mencapai <4,5 namun telah mencapai kondisi 

asam oleh sebab itu untuk menghasilkan pH yang rendah maka dibutuhkan waktu 

fermentasi yang lebih lama untuk aktivitas ensilase yang dilakukan oleh bakteri 

asam laktat akan mengakibatkan pH menjadi rendah karena bakteri asam laktat 

akan memecah substrat karbohidrat menjadi asam laktat sehingga pH menjadi 

rendah. 

Jenkins (2008)  menyatakan hasil pengukuran pH menunjukkan bahwa semua 

perlakuan kombinasi konsentrasi molases memperlihatkan kecenderungan yang 

sama yaitu penurunan pH terjadi pada awal fermentasi setelah itu pH cenderung 

meningkat kembali, kecuali pada perlakuan pemucatan pada konsentrasi tetes tebu 

10% dan 15%, dimana awal fermentasi cenderung stabil kemudian menurun. 
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Penambahan  jenis  additive  berpengaruh terhadap pH silase yang  dihasilkan 

sesuai pendapat Cherney et al. (2004) menyatakan bahwa terdapat hubungan  

yang positif antar karbohidrat larut air dan pH. Karbohidrat larut air dibutuhkan 

oleh bakteri asam laktat hingga menyebabkan penurunan pH sampai 3,5 (Muck, 

2008). 

AOAC (1995) melaporkan bahwa metode pengukuran pH dilakukan dengan 

menggunakan pH meter. Alat pH meter dikalibrasi terlebih dahulu dengan buffer 

untuk pH 4 dan pH 7 sesuai kisaran pH silase. Pengukuran dilakukan dengan 

mencelupkan elektroda pH meter kedalam 10 ml sampel. 

2.5 Asam Laktat  

Asam  laktat  merupakan asam organik multifungsi yang potensial diproduksi 

dalam skala besar. Pertama kali diproduksi secara komersial oleh Charles E. 

Avery di Littleton, Massachusett, USA pada tahun  1881.  Perdagangan  global  

asam  laktat  dan  lactate  (termasuk  polimer)  mencapai 100.000 ton per tahun 

dan menunjukkan tingkat pertumbuhan hampir 15%. 70 % dari total asam laktat 

yang digunakan dalam makanan dan pengolahan makanan sebagai pengatur pH, 

bahan pengawet dan agent buffer (Jin Boet al., 2005). 

Asam laktat selain digunakan sebagai bahan pengawet makanan juga 

merupakan bahan baku (feedstock) industri polimer biodegradable, oxygenated 

chemicals, pengatur pertumbuhan tanaman, dan pelarut yang ramah lingkungan. 

Salah satu terapan yang paling menjanjikan dari asam laktat adalah  sebagai bahan 

baku pembuatan PLA (poly lactic acid) yang bersifat biodegradable dan 

biocompatible sebagai alternatif pengganti plastik non-biodegradable yang 
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dihasilkan dari minyak bumi, batu bara atau gas alam (Jin Bo et al., 2005; J. M 

Dominguez et al., 1999; Efremenko E et al., 2006). 

Asam laktat telah diproduksi secara komersial baik dengan proses sintesa 

kimia atau fermentasi bakterial. 70–80% asam laktat dunia diproduksi secara  

fermentasi bakteri, sisanya diperoleh secara sintesa kimia dari hidrolisis 

lactonitrile. Produksi asam laktat secara sintetisa kimia selalu menghasilkan 

campuran dua isomer, sedangkan proses fermentasi akan menghasilkan asam 

laktat yang berisi isomer atau campuran dua isomer dengan perbandingan yang 

berbeda tergantung pada mikroorganisma substratdan kondisi pertumbuhan. 

Keunggulan fermentasi dibandingkan sintesa kimia adalah dapat menghasilkan 

satu jenis isomer asam laktat yaitu L(+) lactid acid yang sesuai untuk bahan baku 

pembuatan PLA (poly lactic acid). Selain itu fermentasi asam laktat menggunakan 

bahan baku yang murah seperti whey, molase, starch, gula tebu dan bit, serta 

material lain yang kaya akan karbohidrat (Jin Bo et al., 2005). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Thalib, (2000) dijelaskan bahwa 

derajat keasaman asam laktat adalah yang paling asam dibandingkan dengan 

asam-asam organik yang lainnya yang terbentuk selama proses fermentasi. 

penggunaan bakteri asam laktat sebagai inokulum dalam pembuatan silase sangat 

dianjurkan, karena dengan derajat keasaman yang dimiliki bakteri asam laktat 

dapat menghambat serangan dari bakteri pembusuk, selain itu juga membuat 

silase tahan lama. Penurunan pH silasesangat ditentukan oleh jumlah asam laktat 

yang terbentuk. 

Fermentasi asam laktat oleh bakteri telah banyak dikembangkan. Bakteri  

Lactobacillus delbreuckii merupakan bakteri homofermentatif yang mampu 
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menghasilkan asam laktat dalam jumlah cukup besar. Keterbatasan fermentasi  

bakterial  adalah  tingginya  biaya  untuk  pretreatment  hidrolisis substrat menjadi 

glukosa, penambahan nutrient spesifik seperti yeast ekstrak dan vitamin B. 

Pengaturan pH selama proses fermentasi untuk menjaga pertumbuhan bakteri 

recovery dan purifikasi asam laktat pada proses hilir. Penambahan yeast ekstrak  

15% pada kultur Lactobacillus delbreuckii menghasilkan perolehan asam laktat 

tertinggi (Busairi and Mat HB, 2005). 

Asam laktat di alam berada dalam dua bentuk optikal isomer yaitu D(-) lactic 

acid dan L(+) lactic acid. D(-) lactic acid merupakan isomer yang bisa meracuni 

manusia sedangkan L(+) lactic acid adalah isomer yang dipilih untuk makanan  

dan  industri  farmasi,  karena tubuh manusia hanya menghasilkan enzim L-lactate 

dehydrogenase. Isomer L(+) lactic acid juga merupakan bahan baku pembuatan 

PLA (Dominguez et al., 2009). 

Asam laktat yang diproduksi, merupakan asam organik yang diperoleh lewat 

proses fermentasi. Ada asam organik yang diperoleh langsung dari siklus krep, 

ada juga hasil pemecahan dari glukosa, dan juga sebagai hasil akhir dari piruvat 

seperti asam laktat, butirat dan asam asetat. Secara teori 2 mol asam laktat 

diperoleh dari 1 mol glukosa dan glukosa tersebut akan diubah menjadi asam 

laktat sehingga berperang dalam penurunan pH (Crueger, 2007). 

fermentasi silase oleh mikroba yang menghasilkan asam laktat selama proses 

fermentasi akan berperan sebagai zat pengawet sehingga dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk sehingga produk silase menjadi lebih awet, 

menurunkan zat anti nutrisi dan dapat meningkatkan kecernaan dari bahan pakan. 
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Hadiwiyoto (1994) menjelaskan bahwa pengujian keasaman dilakukan 

dengan menghitung kadar asam laktat dengan metode titrasi. diambil sampelnya 

sebanyak 10 ml dan ditetesi fenolftalin (PP) 1% sebanyak 2 tetes, setelah itu 

sampel dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai terlihat warna merah muda konstan. 

2.6 Hipotesis 

Diduga bahwa dalam penggunaan suplementasi molase (tetes tebu) pada 

silase rumput gajah mini (Pennisetum purpureum cv. Mott) berpengaruh nyata 

terhadap nilai pH dan asam laktat pada pembuatan silase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


