
9 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Potensi Ampas Kelapa sebagai Pakan Ternak 

Tanaman kelapa merupakan salahh satu jenis tanaman 

yang termasuk ke dalam suku pinang-pinangan. Tanaman 

kelapa adalah tumbuhan monokotil yang termasuk ordo 

Arecales, famili Arecaceae dan genus Cocos (Petani Hebat, 

2013).  

Klasifikasi tanaman kelapa adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingkom : Tracheobionta 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi : Magnoliophyta 

Kelas : Liliopsida 

Subkelas : Arecidae 

Ordo : Arecales 

Famili : Arecaceae 

Genus : Cocos 

Spesies : Cocos nucifera L 

 
Gambar 2. Tanaman Cocos nucifera, L 
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Tinggi tanaman ini dapat mencapai 20 sampai 25 meter 

dan bisa hidup hingga 80 – 100 tahun (Yulvianti, 2015). Di 

Indonesia pada dasarnya terdapat dua tipe tanaman kelapa yaitu 

tanaman kelapa dalam dan tanaman kelapa ganjah. Kelapa 

dalam merupakan salah satu keturunan dari kelapa liar atau 

kelapa yang sudah didomestikasi. Terdapat beberapa varietas 

kelapa dalam diantaranya adalah Mapanget, Tenga, Bali, Palu, 

Sawarna dan Takome. Sedangkan kelapa genjah merupakan 

murni keturunan kelapa yang sudah didomestikasi. Varietas 

kelapa genjah yang dikenal di Indonesia adalah kelapa genjah 

Kuning Nias, Bali, Raja dan Salak. Jenis kelapa yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah jenis kelapa dalam Mapanget. 

Tanaman kelapa dapat dijumpai di Indonesia yang merupakan 

penghasil kopra terbesar kedua di dunia, sesudah Phillipina dan 

merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai 

nilai ekonomi tinggi. Seluruh bagian pohon kelapa dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, sehingga pohon ini 

sering disebut pohon kehidupan (tree of life) karena hampir 

semua bagian pohon kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari 

bunga batang, pelepah, daun, buah dan akar. (Miskiyah, 2006). 

Daging buah kelapa dapat diolah menjadi beraneka 

ragam produk salah satunya adalah menjadi minyak kelapa atau 

coconut oil. Hasil olahan dari pembuatan minyak kelapa 

menghasilkan residu yaitu ampas kelapa yang dapat digunakan 

sebagai bahan bagu pakan ternak. Cocos nucifera, L memiliki 

daging buah yang umumnya diolah menjadi minyak kelapa. 

Pengolahan dilakukan secara basah sehingga menghasilkan 

hasil samping ampas kelapa. Contoh pengolahan secara basah 

adalah pengolahan minyak kelapa dan pembuatan santan dari 

daging buah kelapa. Pengolahan minyak kelapa cara basah dari 

100 kg kelapa akan menghasilkan ampas sebanyak 19.50 kg 
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(Rindengan, et al., 2004). Berdasarkan data tersebut, jika 

diasumsikan buah kelapa memiliki berat 1 kg maka pengolahan 

100 kg buah kelapa akan menghasilkan ampas kelapa sebesar 

19,5%. Kualitas ampas kelapa bervariasi tergantung pada cara 

pengolahan dan mutu bahan baku. Pada buah kelapa segar yang 

masih utuh, buah kelapa terdiri dari serabut, tempurung, daging 

buah kelapa dan air kelapa. Sabut kelapa kemudian dikupas 

hingga dihasilkan daging buah. Daging buah ini dipertahankan 

tetap bersih dan higenis, begitupun saat proses pemarutan 

hingga akhir proses terbentuknya ampas. Pada daging buah 

terdapat kadar lemak yang cukup besar setelah air. Kandungan 

nutrien buah kelapa yang telah tua dengan berat 2,34 kg terdapat 

sekitar 25,50% sabut kelapa, air kelapa 21,82%, daging kelapa 

25,55% dan tempurung kelapa 12,89%. Ampas kelapa adalah 

11,83% dari kandungan keseluruhan buah kelapa (Data 

sekunder, 2018). Kandungan nutrien ampas kelapa kering 

masih terbilang cukup tinggi yaitu, bahan kering 84%, protein 

kasar 23,5%, lemak kasar 15%, karbohidrat 40%, energi 3680 

kal, serta mineral seperti besi 41,06 (mg/100 g), kalsium 137 

mg/100g dan fosfor 433 mg/100 g (Su’i, dkk., 2002). 

Penggunaan ampas kelapa untuk ternak ruminansia sebaiknya 

tidak lebih dari 30% (Anonymous, 2015). Keuntungan 

menggunakan ampas kelapa sebagai bahan pakan ternak adalah 

karena protein kasar sebesar 23,5% dan kandungan seratnya 

terbilang cukup rendah yaitu 15% yang mudah dicerna. Ampas 

kelapa mengandung protein, karbohidrat, rendah lemak dan 

kaya akan serat. Kandungan ini merupakan salah satu 

kandungan yang cocok untuk digunakan sebagai pakan ternak 

(Yulvianti, dkk., 2015). Kandungan tepung ampas kelapa 

adalah 12,2% lemak, 18,2% protein, 20% serat kasar, 4,9% abu 

dan 6,2% kadar air (Bonzon dan Velasco, 1982). Ampas kelapa 
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merupakan sumber protein yang baik sebagai pakan ternak 

karena terbukti menghasilkan susu yang lebih kental dan rasa 

yang enak. Kandungan protein kasar sekitar 23% lebih besar 

dibandingkan dengan gandum, tetapi tanpa jenis protein 

spesifik yang ada pada tepung gandum yaitu gluten (Trinidad, 

2004)  

 
Gambar 3. Ampas kelapa 

Ampas kelapa merupakan limbah industri atau limbah 

rumah tangga yang sangat potensial untuk digunakan sebagai 

bahan pakan, karena ampas kelapa masih mudah didapatkan 

dari pembuatan minyak kelapa tradisional dan limbah 

pembuatan virgin coconut oil (Yamin, 2008) karena tingginya 

kandungan protein maka ampas kelapa berpontensi 

dimanfaatkan dan diolah menjadi pakan ternak. Protein kasar 

yang terkandung pada ampas kelapa mencapai 23% dan 

kandungan seratnya yang mudah dicerna merupakan suatu 

keuntungan tersendiri untuk menjadikan ampas kelapa sebagai 

bahan pakan pedet (calf), terutama untuk menstimulasi rumen 

(Miskiyah, 2006). Komposisi kimia daging buah kelapa 

mengandung 52% air, 34% minyak, 3% protein, 1,5% 

karbohidrat dan 1% abu. 

Komposisi kimia daging buah kelapa dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain varietas, keadaan tempat tumbuh 
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umur tanaman dan umur buah. Umur buah merupakan faktor 

yang paling mempengaruhi komposisi kimia daging kelapa 

karena pada daging buah kelapa terdiri dari berjuta-juta sel 

parenkim yang berorientasi pada dinding sel bagian dalam dan 

tegak lurus pada dinding sel daging buah sebelah luar (Dendy 

dan Timmins, 1973). Daging buah kelapa segar kaya akan 

lemak dan karbohidrat serta protein dalam jumlah cukup besar 

(Somaatmaja et al., 1974). Lemak pada daging buah merupakan 

komponen terbesar kedua setelah air. Kadar air, protein kasar 

dan karbohidrat menurun dengan matangnya buah. Kadar air 

berbanding terbalik dengan kadar minyak. Kadar air akan 

menurun dengan semakin matangnya buah, sedangkan kadar 

minyak akan naik dengan semakin matangnya buah 

(Grimwood, 1975). 

2.2. Rhizopus oligosporus 

Rhizopus oligosporus merupakan kapang yang sering 

digunakan untuk pembuatan tempe dan oncom. Klasifikasi 

Rhizopus oligosporus adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Fungi 

Ordo : Mucorales 

Family : Mucoraceae 

Genus : Rhizopus 

Spesies : Rhizopus oligosporus 

Nama binomial : Rhizopus oligosporus S. 
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Gambar 4. Rhizopus oligosporus 

Kapang ini memiliki karakteristik yang dapat tumbuh 

dengan cepat pada suhu 30oC – 37oC. Pertumbuhan kapang 

akan terhambat pada suhu rendah dan akan mati pada suhu 

tinggi. Rhizopus oligosporus memiliki aktivitas lipolitik yang 

tinggi dan memproduksi antioksidan yang kuat. Setelah 48 jam 

fermentasi kapang akan menghasilkan ezim amilasi tetapi 

aktivitas penguraian amilum cukup rendah apabila 

dibandingkan dengan Rhizopus oryzae (Sofyan, 2003). Hasil 

pemecahan karbohidrat oleh enzim terdiri dari selulosa dan 

oligosakarida sederhana, juga hemiselulosa yang dapat 

dilarutkan sebagian  sehingga tekstur substrat menjadi lunak 

dan mempermudah daya cerna (Novianti, 1995). Rhizopus 

oligosporus merupakan mikroorganisme yang memproduksi 

enzim a-amilase. Enzim a-amilase dari Rhizpous oligosporus 

masih stabil pada suhu 50o-60oC, pH 5,4-7,0 tetapi pH 

optimumnya adalah 3,6 (Karmini, Sutopo dan Hermana, 2005). 

Rhizopus oligosporus juga dapat memproduksi enzim protease, 

kapang ini dapat ditumbuhkan di media Potato Dextrose Agar 

(PDA) pada suhu 28oC memproduksi protease yang dapat 
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menghidrolisis kasein pada susu dengan aktivitas maksimum 

pada pH 3,0 dan 5,5 dan suhu 50o-55oC dan waktu fermentasi 

72 – 96 jam (Aunstrup, 1979). Rhizopus oligosporus 

menghasilkan enzim protease, lipase, a-amilase, glutaminase 

dan a-galactosidase. Adanya enzim-enzim tersebut diharapkan 

dapat menurunkan kadar anti nutrisi sekaligus meningkatkan 

nilai nutrisinya (Han, et al., 2003). Keuntungannya adalah 

kapang pertumbuhannya relatif lebih mudah dan cepat, kadar 

asam nukleat kapang yang relatif rendah dibandingkan bakteri, 

ganggang dan khamir, tekstur flavor mudah diterima konsumen 

(Sitepu, 1984). 

Rhizopus oligosporus mencapai jumlah sel maksimal 

yaitu sekitar 75 x 107sel/ml, pada fase ini kecepatan 

pertumbuhan sel sangat dipengaruhi oleh medium tempat 

tumbuhnya kapang seperti pH, kandungan nutrien, kondisi 

lingkungan, suhu dan kelembapan udara. Pada fase ini juga, sel 

membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan dengan fase 

lainnya, selain itu sel paling sensitif terhadap keadaan 

lingkungan (Fardiaz, 1992) 

Pada penelitian penambahan Rhizopus oligosporus pada 

kedelai suspensi kapang sebagai inokulum murni setiap 4 ml 

mengandung 1 x 106 sampai 1,5 x 106. (Karmini, dkk., 2005) 

Untuk menghasilkan tempe yang baik diperlukan 1x106 spora 

Rhizopus oligosporus per 100 gram kedelai. 

2.3. Fermentasi 

Fermentasi adalah suatu reaksi oksidasi reduksi di dalam 

sistem biologi yang menghasilkan energi dan sebagai donor dan 

akseptor elektron menggunakan senyawa organik. Senyawa 

organik yang biasa digunakan adalah karbohidrat dalam bentuk 

glukosa. Pada fermentasi senyawa tersebut akan diubah oleh 
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reaksi reduksi dengan katalis enzim menjadi suatu bentuk lain 

misalnya aldehid dan dioksidadi menjadi asam. Fermentasi 

kapang membutuhan waktu dua sampai lima hari. Fermentasi 

kapang selama tiga hari akan menghasilkan enzim yang paling 

optimum (Winarno, 2004). Keterbatasan penggunaan kapang 

sebagai inokulum fermentasi adalah memiliki kadar protein 

lebih rendah dari mikroorganisme lainnya yaitu 31% - 50% dan 

sifatnya yang membutuhkan suatu lingkunga pertumbuhan 

yang benar-benar steril (Wang, et al., 2007) 

Peningkatkan kualitas zat makanan dan daya cerna pada 

ampas kelapa dapat dilakukan dengan proses fermentasi. 

Fermentasi merupakan hasil proses metabolisme an aerobic dari 

beberapa jenis mikroorganisme seperti jenis bakteri, kapang 

dan khamir. Proses fermentasi akan terjadi perubahan kualitas 

bahan makanan menjadi lebih baik dari bahan asalnya baik dari 

aspek gizi, daya cerna serta meningkatnya daya simpan (Buckle 

et al, 1987). Dalam melakukan proses fermentasi aktifitas 

mikroorganisme dipengaruhi oleh pH, suhu, komposisi zat 

makanan dan adanya zat inhibitor (Raudati dkk, 2001).  

Makanan yang difermentasi biasanya memiliki nilai gizi yang 

lebih tinggi daripada bahan asalnya karena mikroba bersifat 

katabolik atau memecah komponen yang kompleks menjadi 

lebih sederhana dan lebih mudah dicerna (Winarno, 2004). 

Kandungan asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin dan 

mineral bahan mengalami perubahan setelah difermentasi 

disebabkan adanya aktivitas dan perkembangan 

mikroorganisme selama fermentasi (Syarief, dkk., 1991) 

Pada fermentasi terjadi perubahan pH, kelembaban, 

aroma serta perubahan nilai gizi yang mencakup terjadinya 

peningkatan protein, vitamin dan beberapa zat gizi lainnya 

walaupun vitamin B1 dan mineral phosphor mengalami 
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penurunan. Untuk memperoleh hasil fermentasi yang optimum. 

Kondisi yang kurang cocok bagi perkembangan mikroba akan 

menghambat proses fermentasi dan juga merangsang 

tumbuhnya mikroba lain yang tidak dikehendaki (Winarno, 

2004). Fermentasi adalah segala macam proses metabolisme 

dengan bantuan enzim dan mikroorganisme untuk melakukan 

oksidasi, reduksi, hidrolisa dan reaksi lainnya sehingga terjadi 

perubahan kimia pada suatu substrat organik dengan 

menghasilkan produk tertentu biasanya terjadi dalam keadaan 

anaerob dan diiringi dengan pembebasan gas (Wang et al, 

2007). Menurut jenis medianya, proses fermentasi dibagi 

menjadi dua, yaitu fermentasi medium cair dan fermentasi 

medium padat. Fermentasi medium cair adalah proses 

fermentasi yang substratnya larut atau tersuspensi didalam fase 

cair. Fermentasi medium pada merupakan proses fermentasi 

dengan medium yang digunakan tidak larut tetapi cukup 

mengandung air untuk keperluan mikroorganisme (Utomo, 

2004) 

Keuntungan fermentasi medium padat yaitu tidak 

memerlukan bahan tambahan lain kecuali air, karena bahan 

yang dibutuhkan telah tersedia dalam substrat. Persiapan 

inokulum sederhana dapat menghasilkan produk dengan 

kepekatan lebih tinggi, kontrol terhadap kontaminan lebih 

mudah, kondisi medium mendekati keadaan tempat tumbuh 

lebih alami, produktifitas tinggi dengan hasil yang sama dapat 

diulang pada kondisi yang sama, aerasi optimum dan sistem 

lebih mudah karena banyak ruangan yang terdapat antara setiap 

partikel dari substrat. Keuntungan lain dari fermentasi media 

padat adalah dapat dilakukan pengadukan atau pembalikkan 

antara bagian bawah atau bagian atas serta biasanya tidak 

diperlukan kontrol pH maupun suhu yang teliti seperti yang 
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dilakukan pada fermentasi medium cair (Fardiaz, 1992). Secara 

alami fermentasi medium pada berlangsung pada media dengan 

kadar air 60% - 80% (berat basah) karena pada keadaan ini 

medium mengandung air yang cukup untuk pertumbuhan 

mikroorganisme (Wang et al, 2007). 

Pada tahap fermentasi terjadi penguraian karbohidrat, 

lemak, protein dan senyawa-senyawa lain dalam kedelai 

menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga mudah 

dimanfaatkan tubuh. Pada proses fermentasi kedelai menjadi 

tempe terjadi aktivitas enzim amilolitik, lipolitik, dan 

proteolitik yang diproduksi oleh Rhizopus oligosporus (Ekasari, 

2009). 

Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda tergantung pada 

jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara 

singkat, glukosa (C6H12O6) yang merupakan gula paling 

sederhana, melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 

(2C2H5OH). Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi, dan 

digunakan pada produksi makanan. Reaksi kimia yang 

dihasilkan pada saat proses fermentasi adalah sebagai berikut: 

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 + 2ATP  . 

Pada proses fermentasi kedelai dengan penambahan 

Rhizopus oligosporus terjadi peningkatan jumlah nitrogen dan 

padatan larut-air. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya 

enzim protease yang menguraikan protein menjadi fragmen-

fragmen yang lebih mudah larut air. Pada fermentasi kedelai 

nitrogen larut air bertambah dari 0,5% menjadi 28% setelah 

fermentasi selama 72 jam. Peningkatan jumlah padatan dan 

nitrogen larut-air disebabkan oleh peningkatan jumlah asam 

amino bebas selama proses fermentasi. Terjadi peningkatan 

konsentrasi enzim yang sejalan dengan waktu fermentasi. Pada 

inokulum Rhizopus oligosporus peningkatan hampir dua kali 
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lipat dari 12 jam ke 24 jam fermentasi (Karmini, 2005). Laju 

pertumbuhan mikroorganisme dibagi menjadi empat fase, yaitu 

fase adaptasi, eksponensial, stasioner dan fase kematian. Jika 

mikroorganisme diinokulasikan ke suatu media, mula-mula 

akan mengalami fase adapatasi untuk menyesuaikan diri dengan 

substrat dan kondisi lingkungan sekitar. Fase eksponensial 

adalah fase sel membelah diri dengan kecepatan yang konstan. 

Setelah tercapai fase eksponensial dan hingga titik puncaknya 

maka akan memasuki fase stasioner yaitu laju pertumbuhan 

akan terus menurun sampai nilainya nol. Pada fase ini jumlah 

sel konstan sehingga sel yang hidup sama dengan sel yang mati. 

Bila fermentasi terus dilanjutkan tidak akan mengubah jumlah 

massa sel, namun jumlah sel yang hidup akan terus berkurang 

karena adanya lisis dan menyebabkan penurunan massa sel 

(Fardiaz, 1992). Pada jam ke-9 sel kapang Rhizopus 

oligosporus mulai memasuki fase logaritmik atau fase 

eksponensial, dimana pada fase tersebut sel kapang Rhizopus 

oligosporus  telah menyesuaikan diri dengan lingkungan 

(substrat) yang diberikan dan mulai terjadinya peningkatan 

jumlah sel seperti yang ditunjukkan pada kurva pertumbuhan. 

Pada jam ke-9 sel kapang Rhizopus oligosporus telah  mencapai   

jumlah   sel  maksimum  yaitu   sekitar   75 x 107   sel/ ml-nya 

(Sudarmaji, 2007) 

Pada proses fermentasi terjadi perubahan terhadap 

kandungan nutrisi, kualitas fisik dan pH bahan. Kandungan 

asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral mengalami 

perubahan akibat aktivitas dan perkembangbiakan 

mikroorganisme selama fermentasi, selain itu juga terjadi 

perubahan warna, bau dan tekstur (Vandenberghe, et al, 1999). 

Perubahan pH serta perubahan nilai nutrisi yang mencakup 

terjadinya peningkatan protein dan vitamin. Selama proses 
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fermentasi berlangsung terjadi peningkatan kadar air akibat 

aktivitas enzim yang dihasilkan mikroorganisme (Wang, et al., 

2007). Fardiaz (1992) mengatakan mikroorganisme 

menggunakan karbohidrat sebagai sumber energi setelah 

terlebih dahulu dipecah menjadi glukosa. Pemecahan glukosa 

selanjutnya dilakukan melalui jalur glikolisis sampai akhirnya 

menghasilkan energi. Selama terjadinya proses tersebut selain 

energi, juga dihasilkan molekul air dan karbondioksida. 

Sebagian air akan keluar dari produk sehingga berat kering 

produk cenderung berkurang setelah fermentasi. Hampir semua 

peneliti mengungkapkan serat kasar tempe cenderung 

meningkat setelah dilakukan proses fermentasi. Hal tersebut 

diakibatkan oleh pertumbuhan miselium kapang yang 

mengandung serat karena terjadinya kehilangan dari sejumlah 

padatan lainnya (Pribadi, 2005) 

2.4. pH 

Selama proses fermentasi berlangsung akan terjadi 

penurunan pH yang akan menghambat pertumbuhan bakteri 

pembusuk sehingga daya simpan pakan buatan lebih lama 

(Buckle, et al., 1987). Dalam melakukan proses fermentasi 

aktifitas mikroorganisme dipengaruhi oleh pH, suhu, komposisi 

zat makanan dan adanya zat inhibitor (Raudati, dkk., 2001). 

Perlakuan lama 2, 4, 6 hari fermentasi pada ampas kelapa 

berpengaruh terhadap komposisi zat nutrisi media, waktu 

fermentasi lebih lama menghasilkan onggok fermentasi dengan 

kadar protein kasar, serat kasar dan Acid Detergent Fiber 

(ADF) semakin tinggi. Sebaliknya nilai N – Amonia, pH, 

kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik semakin 

turun (Hamidat, 2010). Bahan pakan yang telah difermentasi 

akan mengalami perubahan pH, kelembaban, aroma serta 
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perubahan kandungan nutrisi yang mencakup terjadinya 

peningkatan protein dan vitamin walaupun vitamin B1 dan 

mineral phosphor mengalami penurunan (Wang, et al., 2007). 

2.5. Kandungan Nutrien 

Penentuan kandungan nutrien dengan metode analisis 

proksimat. Analisis proksimat adalah analisa kimiawi pada 

pakan/bahan yang berlandaskan cara Weende yang akan 

menghasilkan air, abu, protein kasar, lemak kasar dan serat 

kasar dalam satuan persen (Anonymous, 2015) 

 
Gambar 5. Bagan kandungan nutrien 

2.5.1 Bahan Kering 

Bahan kering adalah pakan bebas air. Dihitung dengan 

cara 100 – kadar air, dimana kadar air diukur merupakan persen 

bobot yang hilang setelah pemanasan pada suhu 105oC sampai 

beratnya tetap (Anonymous, 2015). Pengukusan maupun 

fermentasi ampas kelapa menyebabkan penurunan BK ampas 

kelapa secara sangat nyata dan terdapat interaksi antara 

pengukusan dan fermentasi terhadap penurunan kandungan BK 

ampas kelapa. Proses pengukusan menyebabkan air yang 

berasal dari uap air meningkatkan kandungan kadar air ampas 

kelapa, akibatnya kandungan BK ampas kelapa menurun 

(Kurniawan, 2016). Sagu yang dikukus dengan suhu 120oC 
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selama 30 menit menyebabkan penurunan kandungan BK, 

sedangkan proses fermentasi BK ampas kelapa dimanfaatkan 

oleh Aspergillus niger sebagai sumber energi (Subhan, 2010). 

Proses fermentasi berlangsung baik jika terjadi serangkaian 

reaksi biokimiawi yang merubah BK menjadi energi, molekul 

air, dan CO2 sehingga proses ini menyebabkan terjadinya 

penurunan kadar BK (Fardiaz, 1987). 

2.5.2 Bahan Organik 

Bahan organik adalah selisih bahan kering dan abu yang 

secara kasar merupakan kandungan karbohidrat, lemak dan 

protein (Anonymous, 2015). Bahan organik terdiri dari mineral 

yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah cukup untuk 

pembentukan tulang dan berfungsi sebagai bagian dari enzim 

dan hormon (Hartadi, dkk., 1991).  

Interaksi antara pengukusan dan fermentasi memberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap penurunan kandungan BO 

ampas kelapa. Pada proses pengukusan mengalami penguapan 

sehingga sehingga kandungan nutrisi ampas kelapa mengalami 

perubahan akibatnya terjadi penurunan BK dan BO 

(Kurniawan, 2016). Penurunan BK diikuti dengan penurunan 

kadar BO akibat terjadi serangkaian reaksi biokimiawi yang 

mengubah BK menjadi energi, molekul air dan CO2, sehingga 

proses ini menyebabkan terjadinya penurunan kadar abu 

substrat yang digunakan (Fardiaz, 1987) 

2.5.3 Protein Kasar 

Protein kasar adalah kandungan nitrogen pakan/ransum 

dikalikan faktor protein rata-rata (6,25) karena rata-rata 

nitrogen dalam protein adalah 16%, sehingga faktor perkalian 

protein 100/16 = 6,25. Protein terdiri dari asam-asam amino 

yang saling berikatan (ikatan peptida), amida, amina dan semua 



23 

 

bahan organik yang mengandung nitrogen (Anonymous, 2015). 

Sagu yang dikukus dengan suhu 120oC selama 30 menit tidak 

menyebabkan perubahan kandungan PK (Subhan, 2010). 

Peningkatan PK ampas kelapa fermentasi diakibatkan oleh 

adanya enzim-enzim yang diproduksi oleh Aspergillus seperti 

enzim protease, lipase, amilase, selulase, glukoamilase, 

hemiselulase, pektinase, oksidase dan katalase. Enzim yang 

dihasilkan merubah senyawa-senyawa dalam ampas kelapa 

fermentasi sehingga terjadi perubahan komposisi kimia ampas 

kelapa (Kurniawan, 2016). Fermentasi dapat menimbulkan 

perubahan sifat bahan pakan sebagai akibat pemecahan 

kandungan zat makanan oleh aktivitas enzim yang dihasilkan 

mikroba dan disebabkan oleh turunnya BO selama proses 

fermentasi sebagai akibat dari terombaknya beberapa zat 

makanan seperti karbohidrat, lemak serta protein (Sjofjan, 

2001).  

Kapang Rhizopus oligosporus mampu menghasilkan 

enzim protease sehingga protein yang ada pada media 

fermentasi diuraikan dan digunakan untuk metabolismenya. 

Ketika proses fermentasi protein terjadi penguapan gas 

bernitrogen yaitu NH3, sehingga menyebabkan kadar protein 

semakin berkurang di dalam substrat (Mulia, 2015). Perubahan 

kadar protein tepung kedelai, terigu dan campurannya tidak 

begitu nyata pada fermentasi menggunakan Rhizopus 

oligosporus, tetapi kualitas bahan gizi tersebut meningkat 

(Wang, et al., 2007)  
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2.5.4 Lemak Kasar 

Lemak kasar adalah semua senyawa pakan/ransum yang 

dapat larut dalam pelarut organik (Anonymous, 2015). Kapang 

Rhizopus oligosporus mampu menghasilkan enzim lipase dan 

lemak digunakan sebagai nutrisi untuk aktivitas 

metabolismenya sehingga menyebabkan kadar lemak rendah 

(Mulia, 2015). Kapang Rhizopus oligosporus memiliki aktivitas 

enzim protease dan lipase sehingga mampu memecah protein 

dan lemak (Affandi, dkk., 2012). Penurunan kadar lemak kasar 

disebabkan oleh perombakan lemak enzim lipase kapang yang 

digunakan sebagai energi untuk pertumbuhannya 

(Kusumaningrum, 2012).  

2.5.5 Serat Kasar 

Serat kasar adalah bagian dinding sel tanaman yang tidak 

larut dalam detergen asam pada metoda analisis Van Soest 

(Anonymous, 2015). Serat merupakan komponen tanaman yang 

tidak dapat larut dalam deterjen netral dan dinyatakan sebagai 

NDF (Neutral Detergent Fiber). Komponen utama NDF adalah 

polisakarida, hemiselulosa dan selulosa (Van Soest, 1982). 

Peningkatan SK ampas kelapa disebabkan perubahan 

kandungan nutrisi ampas kelapa seperti penurunan lemak kasar 

dan bahan organik serta peningkatan protein kasar ampas 

kelapa yang dapat merubah susunan senyawa dalam ampas 

kelapa fermentasi (Kurniawan, 2016). Kapang Rhizopus 

oligosporus dapat menghasilkan enzim selulase yang mampu 

mendegradasi serat kasar pada media fermentasi sehingga lebih 

mudah dicerna (Mulia, 2015).  

Penurunan kadar serat kasar pada setiap perlakuan 

setelah fermentasi disebabkan karena enzim yang dihasikan 

oleh Rhizopus oligosporus mampu memecah selulosa menjadi 
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glukosa pada proses fermentasi. Enzim selulase merupakan 

enzim kompleks yang berkerja secara bertahap dalam memecah 

selulosa dan glukosa, kemudian glukosa yang dihasilkan dari 

substrat akan digunakan sebagai sumber energi (Fardiaz, 1987). 
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