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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jerami padi merupakan salah satu limbah pertanian yang mempunyai potensi yang
cukup besar sebagai sumber pakan bagi ternak ruminansia, pemanfaatan limbah ini biasanya
pada saat musim kering dimana persediaan hijauan telah berkurang baik kualitas maupun
kuantitasnya. Sebagai pakan ternak jerami memiliki kualitas yang rendah. Faktor pembatas
jerami sebagai pakan ternak adalah serat kasar yang tinggi, kurang disukai ternak dan daya
cerna yang rendah.
Untuk meningkatkan kualitas jerami sebagai pakan ternak maka perlu dilakukan
pengolahan jerami menjadi haylase dengan pemanfaatkan starter isi rumen. Pembuatan
haylase bertujuan untuk mengawetkan bahan pakan dan meningkatkan kualitasnya. Haylase
adalah teknologi pengawetan pakan ternak yang dibuat dengan menggunakan rekayasa
teknologi cara basah. Haylase merupakan pakan ternak yang berasal dari fermentasi hijauan
atau limbah pertanian dengan kandungan air 40-50% (Yani, 2001). Teknologi ini didasari
dari teknologi pakan “hay”. Menurut Wisnu (2009) Penyimpanan pakan juga dapat dilakukan
dengan proses pengawetan pakan dalam bentuk kering yang lebih dikenal adalah hay. Hay adalah
tanaman hijauan pakan ternak, berupa rumput-rumputan/ leguminosa yang disimpan dalam
bentuk kering berkadar air: 20-30%. Haylase merupakan pakan ternak yang berasal dari

fermentasi hijauan atau limbah pertanian dengan kandungan air 40-50%. Dengan pengolahan
jerami menjadi haylase disamping untuk pengawetan juga dapat meningkatkan kualitas
jerami dan meningkatkan palatabilas juga daya cerna.

B. Tujuan
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menyampaikan teknologi pemanfaatan
limbah hasil pertanian jerami padi sebagai pakan ternak yang dibuat haylase.

II. PEMBUATAN HAYLASE

Dalam membuat haylase dari jerami padi dapat digunakan starter dari isi rumen yang
telah dibuat seperti cara di atas. Bahan-bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:
A. Bahan
Bahan yang digunakan dalam pembuatan haylase adalah sebagai berikut:
1. Starter isi rumen

: 5 liter

2. Jerami

: 15 kg

3. Air secukupnya
B. Alat :
1.

Timbangan

2.

Ember

3.

Silo (bisa drum/ember/kantong plastik)

4.

Alas

5.

Sarung tangan

C. Cara membuat:
1. Semua bahan ditimbang sesuai dengan ukuran yang ditentukan, yaitu jerami padi 15
kg dan starter isi rumen sebanyak 10 lt.
2. Jerami padi dihamparkan diatas lantai yang diberi alas.
3. Starter isi rumen dicampur dengan air terlebih dahulu dan diaduk rata.
4. Percikkan campuran starter isi rumen dan air ke jerami sedikit demi sedikit sambil di
ratakan. Kadar air jerami 40%-50%. Jika jerami basah starter tidak perlu diberi air.
5. Masukkan campuran jerami yang telah diberi starter isi rumen ke dalam kantong
plastik (silo), dengan cara sedikit demi sedikit dan di padatkan.
6. Simpan ditempat yang terlindung selama 2 bulan untuk proses fermentasi
7. Setelah selesai fermentasi Haylase siap untuk digunakan.

D. Gambar Pembuatan Haylase

E. Cara Penggunaan:
Ambil haylase secukupnya (sesuai dengan kebutuhan ternak), Sisanya bungkus atau tutup
kembali. Sebelum haylase diberikan kepada ternak, terlebih dahulu haylase diangin-anginkan,
untuk membuang gas-gas yang masih ada didalamnya.

E. Ciri-ciri haylase yang baik :
Jerami fermentasi hasilnya adalah sebagai berikut:
1. Tidak berbau asam
2. Tidak berjamur, tidak berlendir
3. Mempunyai warna yang seragam (warna aslinya atau kecoklatan)
4. Tekstur masih jelas
5. Haylase tahan sampai 2 tahun apabila penyimpanan baik dan benar

III. PENUTUP

Jerami padi merupakan limbah pertanian yang mempunyai potensi yang cukup besar
sebagai sumber pakan bagi ternak ruminansia. Sebagai pakan ternak jerami memiliki kualitas
yang rendah. Faktor pembatas jerami sebagai pakan ternak adalah kandungan nutrisi yang
rendah seperti protein kasar yang rendah, serat kasar yang tinggi, kurang disukai ternak dan
daya cerna yang rendah. Untuk meningkatkan kualitas jerami sebagai pakan ternak maka
perlu dilakukan pengolahan jerami menjadi haylase dengan pemanfaatkan starter isi rumen.
Haylase adalah teknologi pengawetan pakan ternak yang dibuat dengan menggunakan
rekayasa teknologi cara basah. Teknologi ini didasari dari teknologi pakan “hay”. Haylase
merupakan pakan ternak yang berasal dari fermentasi hijauan atau limbah pertanian dengan
kandungan air 40-50%. Dengan pengolahan jerami menjadi haylase disamping untuk
pengawetan juga dapat meningkatkan kualitas jerami dan meningkatkan palatabilas juga daya
cerna.
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