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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pakan merupakan aspek terpenting pada usaha 

peternakan, karena pakan merupakan sumber energi, protein 

dan zat- zat lain yang dibutuhkan ternak untuk keberlangsungan 

kehidupan namun harga bahan pakan cenderung meningkat 

sehingga dapat menurunkan keberhasilan usaha peternakan. 

Dalam usaha peternakan, pakan merupakan 60% - 70% dari 

total biaya produksi (Murtidjo, 1987) maka perlu dicari 

komponen pakan pengganti yang efisien secara ekonomi, 

mudah didapatkan, tingkat availabilitasnya tinggi dan dapat 

memperbaiki performa ternak. 

Ampas kelapa merupakan limbah indsutri kelapa yang 

dapat dimanfaatkan ternak namun masih jarang digunakan dan 

masih limbahnya dibuang sembarangan yang dapat 

menyebabkan polusi lingkungan sedangkan produktivitas 

kelapa di Indonesia terbilang cukup banyak, dengan total 

produksi pada tahun 2017 sebesar 2.871.280 ton (Badan Pusat 

Statistik, 2015). 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 

buah kelapa akan menghasilkan ampas sebanyak 19.50 kg 

(Rindengan, Terok, Elivianus, 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 
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tergantung pada cara pengolahan dan mutu bahan baku. 

Kandungan nutrien ampas kelapa kering masih terbilang cukup 

tinggi yaitu, bahan kering 84%, protein kasar 23,5%, lemak 

kasar 15%, karbohidrat 40%, serta mineral seperti besi 41,06 

(mg/100 g), kalsium 137 mg/100g dan fosfor 433 mg/100 g 

(Su’i, Sukanto, Harmanto, 2002). Penggunaan ampas kelapa 

untuk ternak 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 (Yulvianti, Widya, Tarsono, Alfian, 2015) 

Salah satu cara untuk meningkatkan kandungan protein 

dan nilai manfaat ampas kelapa yaitu melalui cara fermentasi. 

Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa kompleks 

menjadi senyawa sederhana dengan bantuan enzim yang 

dihasilkan oleh mikrorganisme. Proses fermentasi dapat 

dilakukan dalam lingkungan anaerob ataupun aerob tergantung 

dari jenis mikroorganisme (Hamidat, 2010). Penggunaan ampas 

kelapa terfermentasi sebagai pakan ternak ruminansia masih 

belum banyak digunakan, namun sudah banyak digunakan 

sebagai pakan unggas dan ikan. Pemberian hasil fermentasi 

ampas kelapa pada ayam pedaging ternyata mampu 

meningkatkan kecernaan ayam pedaging. Menurut Rachman 

(1989) fermentasi pada dasarnya meningkatkan kualitas bahan 

pakan serta menambah aroma. Selain itu proses fermentasi 

bahan makanan akan mengalami perubahan fisik dan kimia 

yang menguntungkan seperti flavor, tekstur, daya cerna dan 

daya tahan simpan.  
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Rhizopus oligosporus adalah salah satu jenis kapang 

yang dapat digunakan dalam proses fermentasi ampas kelapa, 

kapang ini secara tradisional digunakan dalam pembuatan 

tempe kedelai dan mampu memproduksi asam lemak omega-3 

rantai panjang, khususnya linoleat (Affandi dan Yuniati, 2012). 

Rhizopus oligosporus mempunyai karakteristik dapat tumbuh 

cepat pada suhu 30oC – 37oC, pH 3,0 – 5,5 dan waktu fermentasi 

maksimal pada rentang waktu 72 – 96 jam. Pada suhu rendah 

pertumbuhan kapang akan terhambat dan pada suhu terlalu 

tinggi kapang akan mati (Sofyan, 2003). Penggunaan Rhizopus 

oligosporus pada proses fermentasi diharapkan dapat 

meningkatkan kandungan nutrien pada ampas kelapa Cocos 

nucifera, L karena selama fermentasi terjadi peningkatan 

jumlah nitrogen, hal ini disebabkan oleh adanya enzim protease 

yang menguraikan protein menjadi fragmen-fragmen yang 

lebih mudah larut air. Nitrogen bertambah dari 0,5% menjadi 

28% setelah fermentasi kedelai selama 72 jam. Peningkatan 

tersebut disebabkan oleh jumlah asam amino bebas selama 

proses fermentasi (Bernfeld, 1995). Rhizopus oligosporus 

mempunyai aktivitas lipolitik yang tinggi dan memproduksi 

suatu antioksidan yang kuat juga menghasilkan enzim amilase 

setalah 48 jam fermentasi, akan tetapi aktivitas terhadap 

penguraian amilum sangat rendah dibandingkan dengan 

Rhizopus oryzae (Hesseltine, Smith, Bradle dan Dijen, 1963)  

Kualitas hasil fermentasi ampas kelapa Cocos nucifera, 

L dengan penambahan Rhizopus oligosporus dapat dievaluasi 

melalui pH dan kandungan nutrien. Menurut Septiani (2004) 

apabila setelah dilakukan proses fermentasi pH mengalami 

peningkatan maka selama proses fermentasi terjadi fementasi 

protein sehingga setelah dilakukan proses fermentasi protein 

pada bahan pakan akan mengalami peningkatan, namun apabila 
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selama proses fermentasi pH mengalami penurunan maka 

terjadi fermentasi karbohidrat. Sehingga setelah dilakukan 

proses fermentasi kandungan karbohidrat akan mengalami 

kenaikan. 

Pada penelitian fermentasi bungkil biji jarak 

menggunakan Rhizopus oligosporus terjadi peningkatan bahan 

kering 7,23% , protein kasar 7,5% dan terjadi penurunan 

terhadap serat kasar sebesar 3,1% , lemak kasar 17,7% dan abu 

59,6% (Yamin, 2008). Berdasarkan penjelasan tersebut belum 

terdapat penelitian tentang fermentasi ampas kelapa Cocos 

nucifera, L menggunakan Rhizopus oligosporus maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai pengaruh fermentasi ampas 

kelapa Cocos nucifera, L menggunakan Rhizopus oligosporus 

terhadap pH, kualitas fisik dan kandugan nutrien.  

1.2. Rumusan Masalah 

Di Indonesia tanaman kelapa banyak dijumpai terutama 

di wilayah pesisir. Kelapa merupakan komoditas yang 

multiguna yang dapat dimanfaatkan sebagai produk yang 

memiliki nilai ekonomi. Ampas kelapa belum banyak 

digunakan sebagai pakan ternak dan umumnya dibuang, 

sedangkan ampas kelapa masih memiliki kandungan nutrien 

yang tinggi. Untuk meningkatkan daya guna ampas kelapa 

Cocos nucifera, L perlu adanya alternatif teknologi untuk 

pengolahan ampas kelapa sebagai pakan dengan dilakukannya 

proses fermentasi dengan menambahkan Rhizopus oligosporus 

karena kapang ini memiliki aktivitas enzim lipolitik, protease 

dan amilase yang dapat meningkatkan kualitas protein dan 

kandungan nutrien yang lain. Pada penelitian ini akan dilihat 

apakah terjadi perubahan pH dan kandungan nutriennya.  

  



5 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mengevaluasi pengaruh penambahan Rhizopus 

oligosporus pada fermentasi ampas kelapa Cocos nucifera, 

L terhadap pH dan kandungan nutrien. 

2. Untuk mendapatkan level optimal yang menghasilkan 

kualitas terbaik dari penambahan Rhizopus oligosporus 

pada fermentasi ampas kelapa Cocos nucifera, L.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya 

serta peternak pada khususnya bahwa ampas kelapa dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan alternatif setelah melalui 

proses peningkatan kualitas dengan fermentasi 

2. Mengurangi dampak negatif pencemaran lingkungan. 

1.5. Kerangka Pikir 

Industri pengolahan minyak kelapa menghasilkan ampas 

kelapa (Cocos nucifera, L) memiliki potensi produksi tinggi dan 

kandungan nutrien yang tinggi namun belum banyak digunakan 

peternak sebagai pakan alternatif sehingga upaya pengolahan 

untuk peningkatan kandungan nutrien belum banyak dilakukan. 

Kandungan gizi yang terdapat pada ampas kelapa yaitu bahan 

kering 30%, lemak kasar 5,24%, protein kasar 6,44%, abu 

1,55%, serat kasar 24,82% dan TDN 76,78%. Pengolahan 

minyak kelapa cara basah dari 100 buah kelapa akan 

menghasilkan ampas sebanyak 19.50 kg (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 
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kelapa bervariasi tergantung pada cara pengolahan dan mutu 

bahan baku. Kandungan nutrien ampas kelapa kering masih 

terbilang cukup tinggi yaitu, bahan kering 84%, protein 23,5%, 

lemak 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).  

Kandungan nutrien bahan pakan dapat ditingkatkan 

dengan proses fermentasi. Proses fermentasi adalah suatu 

proses penguraian zat dari molekul kompleks menjadi molekul 

yang lebih sederhana menggunakan fasilitas enzim pengurai, 

dan dihasilkan energi. Peristiwa ini sering dilakukan oleh 

golongan organisme tingkat rendah seperti bakteri dan ragi, 

sehingga peristiwa ini sering disebut juga peragian (Sitompul, 

2004). Pada proses fermentasi terjadi reaksi yang asam piruvat 

diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui dua langkah 

reaksi, langakah pertama dengan pembebasan CO2 dari asam 

piruvat yang kemudia diubah menjadi asetaldehida, dan 

langkah kedua dengan reaksi reduksi asetaldehida oleh NADH 

menjadi etanol. NAD yang terbentuk akan digunakan untuk 

glikolisis (Jayanegara dan Sofyan, 2010). Fermentasi dengan 

menggunakan kapang dapat merubah komponen bahan yang 

sulit dicerna menjadi lebih mudah dicerna, sehingga diharapkan 

dapat meningkatkan nutrisinya (Miskiyah, dkk., 2006). 

Rhizopus oligosporus ditambahkan pada saat proses 

fermentasi ditambahkan karena memiliki aktivitas lipolitik 

yang tinggi dan memproduksi antioksidan kuat yang dapat 

menghambat proses kerusakan lemak (oksidasi) yang dapat 

mengakibatkan ketengikan pada bahan pakan (rancidity) juga 

Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim amilase setelah 48 

jam fermentasi tetapi aktivitas terhadap penguraian amilum 

sangat rendah apabila dibandingkan dengan Rhizopus oryzae. 
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Fermentasi ampas kelapa (Cocos nucifera, L) dengan 

menggunakan Rhizopus oligosporus diharapkan terjadi 

peningkatan kandungan protein kasar dan penurunan serat 

kasarnya, hal ini berpengaruh pada tinggi atau rendahnya pH 

bahan pakan setelah dilakukannya proses fermentasi. Apabila 

pH menjadi tinggi maka terjadi fermentasi protein sehingga 

protein pada bahan pakan akan mengalami peningkatan namun 

apabila pH menjadi rendah maka terjadi fermentasi lemak yang 

mengakibatkan peningkatan kandungan lemak pada bahan 

pakan ternak. 
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Kerangka pikir penelitian disajikan pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Kerangka pikir 

1.6. Hipotesis 

Fermentasi ampas kelapa menggunakan Rhizopus oligosporus 

memberikan pengaruh terhadap pH dan kandungan nutriennya. 

Ampas kelapa Cocos nucifera. L

(Bahan kering 84%, Protein 23,5%, 
Lemak 15%, Karbohidrat 40%)

Potensi banyak
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secara maksimal 

sebagai pakan ternak

Terdapat kendala:

Pencemaran lingkungan 

Alternatif teknologi

Fermentasi dengan 
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