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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar masyarakatnya 

bermata pencaharian sebagai petani. Padi merupakan tanaman pokok bagi 

masyarakat Indonesia sehingga setiap tahun produksi padi sangat melimpah. Salah 

satu limbah dari tanaman padi adalah jerami padi. Pemanfaatan jerami padi di 

Indonesia kurang optimal karena sebagian besar limbah tersebut belum 

dimanfaatkan dengan baik. Perbandingan antara produksi padi dan jerami padi 

yaitu diperkirakan 1 : 1. Pemanfaatan jerami padi untuk pakan ternak di Indonesia 

berkisar antara 31 - 39% sebagian besar dibakar dan dikembalikan ketanah 

sebagai penutup tanah sekitar 36 - 62% dan sisanya antara 7 - 16% digunakan 

untuk keperluan industri (Yuliana, 2008). 

 Jerami padi dapat dimanfaatkan untuk pakan alternatif pengganti hijauan 

ternak untuk jangka panjang. Sebagian kecil para peternak di pedesaan telah 

menggunakan jerami padi sebagai pengganti hijauan pada saat musim kemarau. 

Terdapat kelemahan yang dimiliki oleh jerami padi yaitu serat kasar yang tinggi 

sehingga daya cerna rendah, kandungan protein kasar rendah, kurang disukai 

ternak sehingga pemanfaatan jerami padi menjadi kurang optimal. Oleh karena itu 

diperlukan suatu teknik pengolahan untuk meningkatkan kandungan nutrien dan 

nilai guna jerami padi agar menjadi pakan ternak yang berkualitas. Jerami padi 

bisa dilakukan pengolahan dengan cara amoniasi. Amoniasi yaitu suatu teknik 
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pengolahan pakan dengan penambahan urea dimana urea ini berfungsi sebagai 

pemecah ikatan lignin, selulosa dan silika sehingga bahan pakan dapat lebih lunak 

dan lebih mudah dicerna (Assakur, 2013). Hasil produk amoniasi jerami padi 

yaitu jerami padi amoniasi. Kandungan nutrient jerami padi amoniasi yaitu terdiri 

dari bahan kering 90,48% bahan kering, 21,45% abu, 36,45% serat kasar, 1,95% 

lemak kasar dan 10,18% protein kasar (Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Pakan, 

2018). Kelemahan lain dari jerami padi amoniasi yaitu tidak dapat dijadikan 

sebagai pakan tunggal karena kandungan nutrisinya kurang memenuhi kebutuhan 

ternak, oleh karena itu perlu ditambahkan bahan pakan lain agar kebutuhan ternak 

dapat terpenuhi. 

Pakan komplit merupakan komposisi dari baik hijauan (pakan kasar) 

maupun konsentrat dicampur menjadi satu (Indayani, 2014). Penambahan jerami 

padi amoniasi dalam pakan komplit tentunya harus diimbangi dengan sumber 

karbohidrat yang mudah terserap karena kandungan N dalam jerami padi amoniasi 

cukup tinggi. Penyusunan pakan komplit biasanya menggunakan molases sebagai 

sumber karbohidrat yang mudah terserap. Molases dikenal dengan pakan sumber 

karbohidrat mudah tersedia yang baik karena cepat terlarut dalam rumen (Suhada 

et al., 2016). Penggunaan molases dalam pakan memerlukan biaya yang lebih 

besar karena harganya yang mahal. Tepung bonggol pisang memiliki kandungan 

nutrien yang terdiri dari kadar air 17,46%, abu 16,00%, serat kasar 14,50%, lemak 

kasar 0,75%, bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 67,79%, mengandung pati 

(karbohidrat) sebesar 66,2%, serat kasar 10,23%, protein 5,88%, neutral detergen 

fiber (NDF) 15,10% dan non fiber carbohydrate (NFC) 62,27% (Indah, 2016; 


