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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Nilai pH   

Hasil pengukuran pH atau derajat keasaman pada 

fermentasi ampas kelapa (Cocos nucifera, L) menggunakan 

Rhizopus oligosporus dilakukan setelah proses fermentasi, 

bertujuan untuk mengetahui perubahan nilai pH pada ampas 

kelapa setelah proses fermentasi. Pengukuran nilai pH secara 

langsung menggunakan pH meter. Adapun nilai pH pada 

penelitian disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengaruh penambahan Rhizopus oligosporus pada 

fermentasi ampas kelapa Cocos nucifera, L terhadap 

pH 

Perlakuan Rata – rata 

P0 6,68c 

P1 4,93b 

P2 4,63ab 

P3 3,95a 

Keterangan: (a-c)superscript yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan pengaruh berbeda sangat nyata (P > 0,01) 

terhadap nilai pH 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan nilai rata-rata pH 

ampas kelapa mengalami penurunan setelah dilakukan 

fermentasi selama 72 jam. Hal ini berhubungan dengan total 

asam yang dihasilkan oleh kapang. Semakin lama fermentasi, 
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maka mikroba semakin banyak memanfaatkan karbohidrat 

dalam ampas kelapa untuk proses metabolisme, sehingga 

kemampuan mikroba untuk menghasilkan asam laktat semakin 

meningkat. Sesuai dengan pendapat Septiani (2004) apabila 

setelah dilakukan proses fermentasi pH mengalami peningkatan 

maka selama proses fermentasi terjadi fermentasi protein, 

sehingga setelah dilakukan proses fermentasi protein pada 

bahan akan megalami peningkatan, namun apabila selama 

proses fermentasi pH mengalami penurunan maka terjadi 

fermentasi karbohidrat. Sehingga setelah dilakukan proses 

fermentasi kandungan karbohidrat akan mengalami kenaikan.  

Nilai rata-rata pH ampas kelapa terfermentasi pada 

penelitian ini berkisar antara 3,95 – 6,68. Hasil nilai pH setara 

dengan penelitian Sofyan (2003) bahwa fermentasi 

menggunakan 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. 

Semakin banyak penambahan Rhizopus oligosporus maka 

semakin turun nilai pH. Hal ini disebabkan karena proses 

fermentasi akan mengalami proses biosintensis piruvat yang 

menghasilkan produk asam, seperti asam butirat, asam asetat, 

aseton, asetaldehid dan alkohol. Maka dari itu semakin banyak 

penambahan kapang semakin tinggi kandungan asam 

menyebabkan pH menjadi rendah. Sesuai dengan pendapat 

Yuniarsih (2009) bahwa hasil dari proses fermentasi secara 

anaerob adalah asam piruvat yang kemudian dirubah menjdi 

asam asetat, etanol dan CO2. Nilai pH merupakan salah satu 

faktor penting yang perlu diperhatikan pada saat proses 

fermentasi. pH mempengaruhi pertumbuhan Rhizopus 

oligosporus. Oleh karena itu, pada awal pelaksanaan penelitian 

substrat yang akan dipakai terlebih dahulu diuji pH-nya. 
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Berdasarkan hasil uji pH, pH ampas kelapa awal adalah 7,7 

didukung oleh Karmini, dkk (2005) bahwa Rhizopus 

oligosporus merupakan mikroorganisme yang memproduksi 

enzim a-amilase. Rhizopus oligosporus masih stabil pada suhu 

50o – 60oC, pH 5,4 – 7,0 tetapi pH optimumnya adalah 3,6. 

Selain enzim a-amilase Rhizopus oligosporus juga 

memproduksi enzim protease yang aktivitas maksimumnya 

pada pH 3,0 – 5,5 dan suhu 50o – 55oC dan waktu fermentasi 72 

– 96 jam (Aunstrup, 1979). 

Apabila terdapat perbedaan perlakuan maka dilakukan 

uji lanjutan dengan Uji Duncan pada lampiran 8. Rataan pH 

pada P0 (tidak ada penambahan Rhizopus oligosporus), P1 

(penambahan 0,20% Rhizopus oligosporus), P2 (penambahan 

0,40% Rhizopus oligosporus) dan P3 (penambahan 0,60% 

Rhizopus oligosprus). Berdasarkan hal tersebut dapat diduga 

disebabkan karena penambahan kapang yang dicampurkan 

dengan ampas kelapa sebanyak 1 kg setiap perlakuan 

mempengaruhi proses fermentasi selama 72 jam. Seperti yang 

dijelaskan oleh Fardiaz (1992) bahwa jumlah sel maksimal 

Rhizopus oligosporus mencapai 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. 

Dijabarkan lebih lanjut oleh Karmini, dkk (2005) bahwa pada 

penelitian sebelumnya Rhizopus oligosporus suspensi kapang 

sebagai inokulum murni setiap 4 ml mengandung 1 x 106 sampai 

1,5 x 106. Untuk menghasilkan fermentasi yang baik diperlukan 

1 x 106 spora Rhizopus oligosporus per 100 gram sampel. 

Penurunan nilai pH yang terjadi pada Tabel 1 

menunjukkan bahwa ampas kelapa mengandung nutrien yang 

lengkap seperti protein, karbohidrat, lemak dan merupakan 
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media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. 

Didukung oleh pendapat Wang, et al (2007) bahwa bahan pakan 

yang telah difermentasi akan mengalami perubahan pH, 

kelembapan, aroma serta perubahan kandungan nutrien yang 

mencakup terjadinya peningkatan protein dan vitamin 

walaupun vitamin B1 dan mineral phosphor mengalami 

penurunan.  

4.2. Kandungan Nutrien 

Uji proksimat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruhnya dalam meningkatkan kandungan nutrien yang 

terdapat pada fermentasi ampas kelapa. 

Tabel 2.  Pengaruh penambahan Rhizopus oligosporus pada 

fermentasi ampas kelapa Cocos nucifera, L terhadap 

kandungan nutrien 

Perlakuan 
Kandungan Nutrien (%) 

BK BO PK LK SK 

P0 91,51 72,86b 5,68a 38,91c 17,78d 

P1 90,56 70,83b 6,07c 38,57b 16,95c 

P2 91,41 71,05b 5,94b 38,45b 16,53b 

P3 91,02 59,11a 6,08c 37,93a 15,31a 

Keterangan: (a-c)superscript yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukan pengaruh berbeda terhadap nilai 

kandungan nutrien 

Pada ampas kelapa bahan baku yang belum dilakukan 

fermentasi memiliki nilai pH 7,7 dan kandungan nutrien BK 

84,43%, BO 61,77%, PK 5,63%, LK 44,70% dan SK 15,78%. 
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Sebelumnya telah dilakukan penelitian bahwa setelah dilakukan 

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). Pada 

penelitian Rindengan, et al (2004) kandungan nutrien ampas 

kelapa yaitu bahan kering 30%, lemak kasar 5,24%, protein 

6,44%, abu 1,55%, dan serat kasar 24,82%. Hasil perhitungan 

ANOVA dan Uji Duncan dapat dilihat pada lampiran 9 – 

lampiran 13. 

4.2.1 Bahan Kering 

Hasil analisis kadar bahan kering pada fermentasi ampas 

kelapa menggunakan Rhizopus oligosporus dengan cara dioven 

pada suhu 105oC selama 4 jam. Berdasarkan Tabel 2 diketahui 

bahwa rata-rata bahan kering pada fermentasi ampas kelapa 

terfermentasi adalah 90,56% – 91,51%. Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi tingkat penambahan Rhizopus oligosporus pada 

ampas kelapa maka kandungan bahan kering akan semakin 

rendah karena penambahan kadar air selama proses fermentasi. 

Pada Tabel 2 penambahan Rhizopus oligosporus sebesar 0,2% 

memberikan pengaruh paling besar terhadap penurunan 

kandungan bahan kering ampas kelapa Cocos nucifera, L, 

disebabkan selama proses fermentasi terjadi penambahan air 

pada ampas kelapa dapat dilihat dari tekstur setelah dilakukan 

fermentasi ampas kelapa menjadi semakin lembek. Sesuai 

dengan pendapat Melati, et al (2010) penurunan kadar air 

terjadi untuk setiap proses fermentasi yang disebabkan adanya 

perubahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih 

sederhana. P1 memiliki bahan kering paling rendah, yaitu 

perlakuan dengan penambahan suspensi kapang sebesar 0,2% 
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hal ini disebabkan selama proses fermentasi terjadi penguapan 

H2O sehingga menambah kadar air pada ampas kelapa. Namun 

P0 memiliki bahan kering yang paling tinggi karena pada P0 

tidak ditambahkan Rhizopus oligosporus sehingga tidak terjadi 

proses respirasi mikroorganisme selama 72 jam. Hal ini sesuai 

dengan Kurniawan (2016) proses fermentasi menyebabkan 

penurunan kandungan bahan kering ampas kelapa, karena 

selama proses fermentasi, uap air terperangkap dalam wadah 

sehingga kembali ke media. Didukung oleh Fardiaz (1987) 

proses fermentasi berlangsung baik jika terjadi serangakaian 

reaksi biokimiawi yang merubah BK menjadi energi, molekul 

air dan CO2 sehingga proses ini menyebabkan pernurunan kadar 

BK.  

4.2.2 Bahan Organik 

Hasil analisis bahan organik pada fermentasi ampas 

kelapa dengan menggunakan Rhizopus oligosporus disajikan 

pada Tabel 2. Analisis bahan organik dilakukan untuk 

mengetahui kandungan mineral yang terdapat pada ampas 

kelapa setelah difermentasi dengan Rhizopus oligosporus. 

Prinsip dari penetapan kandungan bahan organik adalah bahan 

organik ditentukan secara gravimetri sebagai residu setelah 

pemanasan pada suhu tinggi sampai menjadi abu 

(inceneration). Bahan organik adalah 100% bahan kering 

dikurangi jumlah kadar abu setelah dilakukan analisis. 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa rata-rata bahan organik 

fermentasi ampas kelapa Cocos nucifera, L menggunakan 

Rhizospus oligosporus berkisar antara 59,11% – 72,86%. Hal 

ini menunjukkkan bahwa semakin banyak penambahan 

Rhizopus oligosporus menyebabkan penurunan bahan organik. 

Sesuai dengan pendapat dari Fardiaz (1987) bahwa penurunan 
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bahan kering diikuti dengan penurunan bahan organik akibat 

terjadi serangkaian reaksi biokimiawi yang mengubah bahan 

kering menjadi energi, molekul air dan CO2, sehingga proses ini 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar abu substrat yang 

digunakan.  

Pada P3 rata-rata kandungan bahan organik sebesar 

59,11% karena kandungan bahan organik ikut tercerna selama 

proses fermentasi sehingga menyebabkan penurunan 

kandungan bahan organik. Karena bahan organik adalah 100% 

bahan kering dikurangi abu maka apabila bahan kering 

mengalami penurunan akan berdampak pada penurunan bahan 

organik juga, sebagaimana dijelaskan oleh Kurniawan (2016) 

bahwa interaksi antara pengukusan dan fermentasi memberikan 

pengaruh sangat nyata terhadap penurunan kandungan bahan 

organik ampas kelapa. Pada proses pengukusan mengalami 

penguapan sehingga kandungan nutrien ampas kelapa 

mengalami perubahan akibatnya terjadi penurunan bahan 

kering dan bahan organik.  

4.2.3 Protein Kasar 

Hasil analisis protein fermentasi ampas kelapa dengan 

penambahan Rhizopus oligosporus disajikan pada Tabel 2. 

Semakin tinggi presentase penambahan Rhizopus oligosporus 

berdampak pada penambahan kandungan protein diduga karena 

Rhizopus oligosporus memiliki enzim protease yang dapat 

menguraikan protein, sehingga selama proses fermentasi 

protein diuraikan dan digunakan untuk metabolismenya sesuai 

dengan pendapat dari Aunstrup (1979) bahwa Rhizopus 

oligosporus juga memproduksi enzim protease dan didukung 

oleh pendapat Han, et al (2003) bahwa Rhizopus oligosporus 

menghasilkan enzim protease, lipase, a-amilase, glutaminase 



40 

 

dan a-galactosidase. Adanya enzim-enzim tersebut diharapkan 

dapast menurunkan kadar anti nutrisi sekaligus meningkatkan 

nutrisi pakan. Pada Tabel 3 diketahui rata-rata kadar protein 

berkisar antara 5,68% - 6,08%. Penambahan Rhizopus 

oligosporus 0,6% merupakan penambahan level paling baik 

dengan nilai kadar protein sebesar 6,08%, hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan protein sesuai dengan penambahan kadar 

Rhizopus oligosporus pada 1 kg ampas kelapa, namun kurang 

sesuai dengan penelitian sebelumnya bahwa kandungan protein 

kasar pada ampas kelapa dinilai cukup tinggi yaitu 23,5% 

sebelum dilakukan fermentasi (Yulvianti, dkk., 2015) dan 

setelah dilakukan fermentasi menggunakan Rhizopus 

oligosporus terjadi peningkatan protein kasar sebesar 7,5% 

(Yamin, 2008). Beberapa penelitian lain menyebutkan bahwa 

kandungan protein kasar ampas kelapa hanya 6,44% 

(Rindengan, et al., 2004).  

4.2.4 Lemak Kasar 

Adapun hasil pengaruh penambahan Rhizopus 

oligosporus pada fermentasi ampas kelapa terhadap lemak 

kasar sebagaimana tersaji pada Tabel 2. Lemak adalah 

sekelompok zat-zat yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam 

eter, klorofom dan benzene. Yang termasuk dalam golongan 

lipida adalah lemak, fosfatida, seterol, dan lain-lain. Lemak 

merupakan bagian yang terpenting dari golongan zat-zat 

tersebut. Ampas kelapa Cocos nucifera, L 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). Menurut Bonzon 

dan Velasco (1982) tepung ampas kelapa segar memiliki 

kandungan nutrien yang cukup baik yaitu lemak kasar 12,2%, 
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protein 18,2%, serat kasar 20%, abu 4,9% dan kadar air 6,2%. 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa rata-rata kadar lemak 

kasar berkisar antara 37,93-38,91%. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak penambahan Rhizopus oligosporus 

berdampak pada penurunan lemak kasar. Pada penelitian 

Yamin (2008) fermentasi menggunakan Rhizopus oligosporus 

terjadi penurunan kadar lemak kasar sebesar 17,7%. Penurunan 

kadar lemak dapat disebabkan oleh aktivitas enzim lipolitik 

pada Rhizopus oligosporus karena Rhizopus oligosporus 

memproduksi enzim amilolitik, lipolitik dan proteolitik. Pada 

tahap fermentasi terjadi penguraian lemak, karbohidrat, protein 

dan senyawa-senyawa lain dalam ampas kelapa menjadi 

molekul yang lebih kecil sehingga mudah dimanfaatkan oleh 

tubuh ternak (Ekasari, 2009).  

Penambahan Rhizopus oligosporus pada fermentasi 

ampas kelapa Cocos nucifera, L terhadap lemak kasar 

berpengaruh berbeda nyata. Perbedaan P3 dengan P0 

menunjukkan bahwa terjadi perbedaan yang nyata diduga 

dikarenakan P0 adalah kontrol yang tidak diberikan 

penambahan Rhizopus oligosporus sehingga tidak ada aktivitas 

metabolisme mikroorgansime dan P3 adalah perlakuan yang 

diberikan Rhizopus oligosporus paling banyak yaitu sebesar 

0,60%. Hal ini disebabkan karena Rhizopus oligosporus 

memiliki enzim lipase yang dijelaskan lebih lanjut oleh 

Kusumaningrum, et al (2012) bahwa penurunan kandungan 

lemak kasar disebabkan oleh perombakan lemak enzim lipase 

kapang yang digunakan sebagai energi untuk pertumbuhannya.  

4.2.5 Serat Kasar 

Hasil analisis lemak kasar fermentasi ampas kelapa 

dengan penambahan Rhizopus oligosporus disajikan pada Tabel 
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2. Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa P3 dengan penambahan 

0,6% Rhizopus oligosporus paling berdampak pada penurunan 

serat kasar. Hal ini karena kapang Rhizopus oligosporus mampu 

menghasilkan enzim selulase yang mampu mendegradasikan 

serat kasar pada ampas kelapa Cocos nucifera, L sehingga lebih 

mudah dicerna. Winarno (2004) menyatakan bahwa penurunan 

serat kasar pada setiap perlakuan setelah fermentasi disebabkan 

karena enzim yang dihasilkan oleh Rhizopus oligosporus 

mampu memecah selulosa menjadi glukosa pada proses 

fermentasi. Enzim selulosa merupakan enzim kompleks yang 

berkerja secara bertahap dalam memecah selulosa menjadi 

glukosa, kemudian glukosa yang dihasilkan dari substrat akan 

digunakan sebagai sumber karbon dan energi (Fardiaz, 1987).  

Serat kasar merupakan salah satu komponen polisakarida 

non-pati. Menurut Tilman et al (1998) serat kasar terdiri dari 

selulosa, hemiselulosa dan lignin. Kandungan serat kasar 

dipengaruhi oleh intensitas pertumbuhan miselia kapang, 

kemampuan kapang memecah serat kasar untuk memenuhi 

kebutuhan energi, dan kehilangan bahan kering selama 

fermentasi. Pertumbuhan miselia kapang dapat meningkatkan 

kandungan serat kasar karena terbentuknya dinding sel yang 

mengandung selulosa, disamping terjadinya kehilangan dari 

sejumlah padatan (Rahayu, et al. 1993).  

 


