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ABSTRACT

THE EFFECT OF WATER ADDITION, INCUBATION TIME AND 
LIGNOCHLORINE BACTERIA ON IN VITRO GAS PRODUCTION

OF RICE STRAW

The research was carried out at Animal Nutrition Laboratory of Animal 
Husbandry  Faculty  of  Brawijaya  University,  Malang  from July  to  September 
2006. 

The Objective of the research was to know the effect of water addition and 
incubation  time  in  fermentation  process  of  rice  straw  (Oryza  sativa)  using 
lignochlorine bacteria on gas production by in vitro method.

Materials used were rice straw, rumen liquid, and tools for analyzing gas 
production. Other materials for fermentation process were lignochlorine bacteria, 
plastic bag as fermentor, micro mineral liquid and wheat pollard as additives. In-
vitro gas productions were measured at different incubation period as such as 0, 2, 
4, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, and 96 hour. The experiment was using Factorial 
Randomized Block Nested Design. 

Results  of  statistical  analysis  showed  that  water  level  addition  has  no 
effect on fraction b. But the use of  bacteria has significantly effect (P<0.01) on 
fraction  b  and  interaction  between  water  level  and  incubation  time  has 
insignificantly effect on fraction b. Highest value of b was  24.67 ml/500 mg BK 
at 6 liters of water addition and 3 day of incubation time.

It could be concluded that lignochlorine bacteria with 6 liters addition of 
water and 3 day of  incubation time was the best treatment.

 

Keywords: Lignochlorine  bacteria,  water  level  addition,  incubation  time,  gas 
production, In Vitro.
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RINGKASAN

PENGARUH PERBEDAAN PENAMBAHAN AIR, WAKTU INKUBASI, 
DAN ISOLAT BAKTERI LIGNOCHLORINE TERHADAP PRODUKSI 
GAS DAN DEGRADASI PAKAN JERAMI PADI SECARA IN-VITRO

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas  Peternakan  Universitas  Brawijaya  Malang  mulai  bulan  Juli  sampai 
September 2006.

Tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh perbedaan penambahan air 
yang  berbeda,  lama  inkubasi  dan  bakteri  lignochlorine terhadap  produksi  gas 
jerami padi secara In vitro.

Materi  yang  digunakan  yaitu  jerami  padi  varietas  membramo,  cairan 
rumen, alat dan bahan untuk pengukuran produksi gas, degradasi pakan, nalisa 
proksimat  bahan baku. Untuk fermentasi  digunakan bakteri  lignochlorine (Lc), 
kantong plastik sebagai fermentor, mineral mikro cair dan pollard sebagai aditif. 
Pertambahan produksi gas diukur setiap waktu inkubasi 0, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 36, 
48,  72,  dan  96  jam.  Rancangan  yang  digunakan  adalah  Rancangan  Acak 
Kelompok (RAK) Faktorial Tersarang. Data yang didapat diolah dahulu dengan 
menggunakan  program  Naway. Variabel  yang  diukur  adalah  nilai  parameter  a 
(perhitungan matematis produksi gas dari bahan pakan yang larut), nilai parameter 
b (potensi produksi gas dari bahan pakan yang potensial untuk didegradasi), dan 
nilai parameter c (laju produksi gas).

Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  dapat  diketahui  bahwa  penggunaan 
bakteri  Lc  memberikan  peningkatan  yang  sangat  nyata  (P<0,01),  sedangkan 
penambahan air yang berbeda tidak memberikan pengaruh yang nyata (P>0,05), 
dan interaksi antara penambahan air yang waktu inkubasi memberikan pengaruh 
nyata  (P<0,05)  terhadap  produksi  gas.  Dengan  nilai  produksi  gas  tertinggi 
didapatkan pada penambahan air 6 liter dan waktu inkubasi 3 hari (24,67 ml/500 
mg BK).

Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  penggunaan  bakteri 
lignochlorine dengan penambahan air  6 liter dan waktu inkubasi 3 hari adalah 
perlakuan terbaik.

Kata kunci: bakteri  lignochlorine (Lc),  penambahan  air,  waktu  inkubasi, 
produksi gas, in-vitro.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar  Belakang

Keterbatasan lahan untuk hijauan dan fluktuasi produksi  hijauan serta 

peningkatan  jumlah  ternak,  mendorong  peternak  untuk  menggunakan  limbah 

pertanian sebagai alternatif  pakan pengganti. Jerami padi merupakan salah satu 

limbah pertanian yang  umum dan sudah sejak lama telah dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak ruminansia.   Penggunaan jerami  padi  sebagai  pakan ternak telah 

lama  dilakukan  oleh  peternak  di  daerah  tropik  terutama  saat  musim kemarau 

(Leng, 1990; Wanapat, 1994). Penggunaan jerami padi bisa mencapai 20% pada 

musim hujan dan semakin meningkat pada musim kemarau sampai 43% dari total 

bahan organik (BO) pakan yang dikonsumsi (Soetanto dan Marjuki, 1997).

Potensi  produksi  jerami  padi  sebagai  bahan  pakan  cukup  tinggi  dan 

cenderung meningkat setiap tahun seiring dengan meningkatnya produksi padi di 

Indonesia.   Menurut  BPS  (2006),  dengan  luas  lahan  sebesar  11.818.913  ha, 

produksi jerami padi pada tahun 2005 mencapai 54.254.734 ton. Dengan asumsi 

bahwa konsumsi bahan kering (BK) ternak mencapai 3% bobot badan dan BK 

jerami  80%,  maka  produksi  jerami  padi  tersebut  dapat  memenuhi  kebutuhan 

10.047 ekor sapi per tahun dengan bobot badan 400 kg.

Adapun pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak ini juga memiliki 

suatu keterbatasan.  Keterbatasan penggunaan jerami padi  sebagai  pakan ternak 

disebabkan  karakteristik  dinding  selnya  yang  berbeda  dari  dinding  sel  jerami 

tanaman  sereal  lainnya.  Jerami  padi  merupakan  pakan  yang  dapat  digunakan 
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setelah tumbuhan tua dan dipanen,  sehingga telah mengalami lignifikasi  lanjut 

yang  menyebabkan  terjadinya  ikatan  kompleks  antara  lignin,  selulosa  dan 

hemiselulosa (lignoselulosa). Struktur lignoselulosa pada jerami padi merupakan 

polimer  dari  phenyl-propyl yang  berikatan  kompleks  membentuk  tiga  dimensi 

yang tidak larut dalam air dan merupakan bahan yang amorf. Molekul selulosa 

sebagian besar telah berubah dari  bentuk amorf menjadi bentuk kristal  dimana 

selulosa diikat oleh ikatan glucosidal-β-1,4 dan diperkuat dengan ikatan hidrogen 

antara gugus hidroksil pada C1 dan gugus hidroksil pada C6 sehingga menurunkan 

pemanfaatan  dan  kecernaan  selulosa  dan  hemiselulosa  sebagai  sumber  energi 

(Chuzaemi, 1994 ; Karunandaa, 1996). 

Persyaratan  jerami  padi  yang  dapat  digunakan  sebagai  bahan  pakan 

antara lain, kecernaan nutrien, konsumsi bahan kering (BK) dan efisiensi utilisasi 

penyerapan  nutrien  dari  jerami  padi  tinggi  serta  bebas  residu  dan  aman 

dikonsumsi  oleh  ternak.  Sehingga  diperlukan  suatu  cara  untuk  meningkatkan 

standar kualitas pakan jerami padi agar memenuhi syarat untuk digunakan sebagai 

bahan pakan ternak, antara lain dengan menggunakan biodegradasi lignin yang 

dapat  meningkatkan  utilitas  selulosa,  meningkatkan  konsentrasi  protein  dan 

menghilangkan residu pestisida. Teknologi yang tepat untuk optimalisasi jerami 

padi dengan biodegradasi lignin adalah dengan metode fermentasi oleh mikroba 

pendegradasi lignin dan organochlorine.

Peningkatan  kecernaan  nutrien pakan pada ternak ruminansia  saat  ini 

telah  berkembang  dengan  penambahan  isolat  mikroba  untuk  meningkatkan 

populasi  mikroba  tertentu  dan  memperbaiki  kecernaan  lignoselulosa  dan 

lignohemiselulosa  pada  rumen.  Tetapi  kemampuan  enzimatis  isolat  terhadap 
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kecernaan  lignoselulosa  dan lignohemiselulosa  dalam rumen terbatas  sehingga 

pasok  nutrien  untuk  ternak  juga  masih  terbatas.  Hal  ini  disebabkan  karena 

mikroba  rumen  mempunyai  kemampuan  yang  terbatas  dalam  mendegradasi 

lignin.  Adapun keberadaan lignin dan silika membatasi kecernaan nutrien yang 

lain. Selain itu untuk aktivitas fermentasi,  mikroba rumen membutuhkan pasok 

nutrien  terutama  sumber  karbon  dan  nitrogen  sebagai  sumber  untuk  sintesis 

protein  mikroba,  sehingga teknologi  untuk memperbaiki  kualitas  pakan jerami 

padi masih menjadi prioritas penting dalam memperbaiki kecernaan nutrien ternak 

ruminansia

Pemilihan mikroba selektif sangat penting dalam fermentasi jerami padi 

yaitu yang mempunyai potensi pertumbuhan tinggi sehingga secara nyata mampu 

meningkatkan  jumlah  protein  pada  jerami  padi  dan  mempunyai  potensi  enzim 

lignolitik tinggi yang mempunyai kemampuan oksidatif enzimatis sehingga tidak 

hanya mampu dalam degradasi lignin tetapi juga degradasi organochlorine.  

Prihartini (2005) telah menemukan beberapa isolat bakteri lignochlorine 

yang  mampu mendegradasi  lignin  dan  chlor organik  sebagai  turunan pestisida 

pada jerami padi. Waktu inkubasi untuk mendegradasi organochlorine adalah 3-4 

hari,  sedangkan  waktu  untuk mendegradasi  lignin  adalah  3  –  7  hari  sehingga 

lignin yang tertinggal hanya sekitar 2-3 %.  Adapun efek dari fermentasi jerami 

padi  dengan  isolat  bakteri  tersebut  terhadap  peningkatan  kualitas  jerami  padi 

belum  diketahui.  Oleh  karena  itu  dilakukan  penelitian  tentang  pengaruh 

fermentasi jerami padi dengan isolat bakteri lignochlorine dengan waktu inkubasi 

0, 3 dan 62 hari  terhadap produksi gas dan kecernaan residu BK, BO secara in  

vitro.
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1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh jenis isolat 

bakteri  lignochlorine (LC) dan perbedaan waktu inkubasi 0, 3, dan 6 hari serta 

penambahan air yang berbeda terhadap produksi gas dan kecernaan residu jerami 

padi secara in vitro. Penggunaan isolat bakteri Lc diharapkan dapat meningkatkan 

kandungan nutrien jerami padi seiring dengan lama inkubasi dan penambahan air. 

Hal ini dikarenakan bahwa bakteri Lc memiliki kemampuan untuk mendegradasi 

lignin.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.  Untuk  mengetahui  pengaruh  jenis  isolat  bakteri  lignochlorine (Lc)  dan 

perbedaan waktu inkubasi 0, 3, dan 6 hari serta penambahan air yang berbeda 

terhadap produksi gas dan kecernaan residu dari produksi gas secara in vitro 

pada jerami padi.

2.  Untuk  mendapatkan  komposisi  terbaik  yang  dapat  meningkatkan  kualitas 

jerami padi secara optimal.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dan 

sumber informasi tentang pengaruh fermentasi jerami padi dengan isolat bakteri 

lignochlorine (LC) dalam meningkatkan kualitas jerami padi sebagai pakan ternak 

ruminansia.
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1.5 Hipotesis

Jenis isolat bakteri lignochlorine (LC) dan perbedaan waktu inkubasi 0, 

3  dan  6  hari  serta  dengan  penambahan  air  yang  berbeda  akan  meningkatkan 

produksi gas dan degradasi bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) dari residu 

produksi  gas secara  in vitro jerami padi sehingga akan didapatkan jerami padi 

berkualitas tinggi dan bebas dari residu organochlorine.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Potensi Jerami Padi

Jerami adalah bagian vegetatif tanaman setelah dipanen bulir-bulir buah 

bersama atau tidak dengan tangkainya  dikurangi  dengan akar dan batang yang 

tertinggal setelah disabit batangnya (Komar, 1984). Jerami padi merupakan salah 

satu limbah pertanian yang  umum dan banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

ruminansia.

Menurut  Doyle  et  al.  (1986)  yang  disitasi  oleh  Khush  et  al. (2006) 

Jerami padi adalah sisa-sisa tanaman padi setelah panen yang terdiri  dari mata 

daun (lef blades), sarung daun (leaf sheaths), batang (stem) dan  panicle rachis. 

Proporsi  dari  komponen-komponen  tersebut  sangat  dipengaruhi  oleh  panjang 

jerami.

Menurut Anonimusc (2005) dan Anonimusd  (2006), klasifikasi tanaman 

padi adalah sebagai berikut:

Kerajaan (Kingdom) : Plantae

Divisi (Divisio) : Spermatophyta

Sub Divisi (Sub divisio) : Angiospermae

Kelas (Classis) : Monotyledonae

Bangsa (Ordo) : Poales

Keluarga (Familia) : Gramineae (Poaceae)

Marga (Genus) : Oryza

Jenis (Species) : Oryza sativa, Linn
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Dari data Deptan diketahui bahwa pada tahun 2000 penggunaan varietas IR-64 

mencapai  5.998.200 Ha, namun pada tahun 2004 turun menjadi 4.152.600 Ha. 

Para  petani  banyak  menggunakan varietas-varietas  baru seperti  Ciherang,  Way 

Apo Buru, Memberamo dan lain-lain (Anonimousb ,2004). 

Menurut  Litbang  Pertanian  (2005),  padi  Memberamo  mempunyai 

karakteristik: 

Komoditas                 : Padi Sawah
Tahun                        : 2002
Anakan produktif : 17-20 batang

Anjuran : Dilahan irigasi sebagai padi sawah pada musim hujan 
dan kemarau dengan ketinggian kurang dari 550 m dpl

Asal persilangan : B6555b-199-40/Barumun
Bentuk gabah : Ramping
Bentuk tanaman : Tegak
Bobot : 1000 butir = 27 kg
Daun bendera : Tegak
Dilepas tahun : 1995
Gabah isi permalai : Kurang lebih 145 biji
Golongan : Cere
Hasil : Kurang lebih 6.5 t/ha gabah kering giling
Kadar amilosa : Kurang lebih 19%
Kerebahan : Sedang
Kerontokan : Sedang
Muka daun : Kasar
Nomor pedigri : B7830f-Mr-1-2-3-2
Posisi daun : Tegak
Tahan Hama : Wereng coklat biotipe 1,2 dan 3

Tahan Penyakit : Hawar daun bakteri (HDB) strain III dan agak tahan 
tungro

Tekstur nasi : Pulen
Tinggi tanaman : Kurang lebih 105 cm
Umur tanaman : 115-120 hari
Warna batang : Hijau
Warna daun : Hijau
Warna daun telinga : Tidak berwarna
Warna gabah : Kuning
Warna kaki : Hijau
Warna lidah daun : Tidak berwarna
Status : Non Komersial
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Sama  halnya  dengan  jerami  lain,  kandungan  nutrien  jerami  padi 

bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor-faktor: varietas, tempat pemanenan (daerah 

yang basah biasanya hasil panennya berwarna hijau), lama penyimpanan, proporsi 

daun dan batang, kesuburan tanah dan pupuk yang digunakan, adanya penyakit 

tanaman, cuaca, dan kedewasaan tanaman (Anonimusf, 2006).

 Jerami padi merupakan sumber selulosa yang sangat potensial dengan 

produksi total BK 80% dan lebih dari 50% nya terdiri dari selulosa (Chuzaemi, 

1994).  Di  Indonesia  dengan  luas  lahan  11.818.913  Ha  mempunyai  produksi 

jerami  padi  mencapai  29.547.283  kg  apabila  rataan  jerami  padi  di  Indonesia 

mencapai  2,50  ton  BK/Ha/panen  (Anonimus,1982).  Sedangkan  penggunaan 

jerami padi sebagai pakan ternak mencapai 80%. Namun ternak ruminansia hanya 

dapat mencerna 45-50% dari total BK jerami padi (Prasetyo, Utomo dan Nuschati, 

2001).  

2.2 Kualitas Jerami Padi

Sebagai  pakan  ternak  ruminansia,  jerami  padi  tidak  hanya  rendah 

kualitasnya tetapi masih mengandung multi residu pestisida.  Hal ini disebabkan 

oleh kadar PK yang rendah, kecernaan rendah dan kadar mineralnya tidak serasi 

sehingga konsumsi BK terbatas (Soejono, dkk., 1987).   

           Karakteristik jerami umumnya tinggi kandungan serat, rendah protein, 

komposisi  mineral  tidak  seimbang,  konsumsi  dan  kecernaan  nutrien  rendah. 

Komposisi kimia (% BK) dan kecernaan bahan organik in vitro (%) jerami padi 

menurut Soejono dkk (1987) disajikan pada Tabel 2.
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Tabel 1. Kandungan Nutrien (%BK) dan KBO in vitro (%) jerami padi dan fraksinya
                                                                      Jerami padi

seluruhnya ruas pelepah daun
Protein kasar  3,40  1,70 - 6,40 2,00 -  6,90 3,20 -  8,60
Abu 21,00 11,00-20,00 14,00-25,00 12,00-25,00
NDF 72,00 75,00-85,00 77,00-86,00 71,00-81,00
ADF 50,00 55,00-64,00 54,00-62,00 47,00-56,00
Hemiselulosa 22,00 13,00-28,00 21,00-31,00 20,00-29,00
Selulosa 31,00 38,00-51,00 33,00-49,00 27,00-35,00
Silika 11,00 - - -
KBO in vitro 39,00 34,00-54,00 39,00-54,00 31,00-59,00
Ket : NDF = Neutral Detergent Fiber
         ADF = Acid Detergent Fiber

Kecernaan yang rendah karena  laju degradasi oleh mikroba rumen pada 

jerami relatif rendah dan sangat terbatas. Disamping itu komposisi nutrisi yang 

tidak  seimbang  akan  menurunkan  availability  dari  degradasi  mikroba  rumen 

(Prasad, Sampath, Rai, and Joshi, 1993). Mikroba rumen membutuhkan N, protein 

murni,  energi  dan  mineral,  yang  terbatas  degradasinya  pada  pakan  jerami 

berkualitas rendah (Oosting, 1993). Kandungan silika jerami padi lebih tinggi dari 

ligninnya  dan  kristal  selulosa  meningkatkan  kekuatan  tarik  silika,  dan  lignin 

meningkatkan pertahanan dinding sel sehingga menurunkan penetrasi enzim oleh 

mikroba rumen.

Lignin pada jerami padi merupakan polimer poli aromatik dengan berat 

molekul tinggi dan termasuk golongan phenolik lignin  (Arroyo, 2000) yang tahan 

terhadap hidrolisis enzimatik termasuk fermentasi oleh mikroba rumen dan  alkali 

tanah  (Hatakka,  2000).   Kandungan lignin   mencapai  25% dari  total  biomasa 

lignoselulosa jerami padi (Arroyo, 2000).  Kandungan lignin dari BK beragam, 

menurut Jayasuriya (2000) 7% dan Prihartini (2003) 4-6%.  

Komposisi lignin  pada jerami menentukan kualitas baik kimia maupun 

kecernaan jerami padi,  sehingga perlakuan untuk meningkatkan kualitas jerami 
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diutamakan  pada  pemutusan  senyawa  kompleks  lignin-selulosa  (delignifikasi), 

melarutkan  silika  dan meningkatkan  protein  (Sutardi,  1980).  Komposisi  lignin 

pada dinding sel primer berbeda dengan dinding sel sekunder yang mempengaruhi 

degradasi  polisakarida  didalam  rumen.  Lignin  sangat  mempengaruhi  physio-

chemikal   dari  dinding sel  yang  memainkan  peranan penting  dalam degradasi 

polisakarida non pati  secara in vitro maupun in vivo.

Lignin membatasi utilisasi serat oleh ruminansia,  menurunkan kualitas 

pakan dan meningkatkan  biaya produksi. Perlakuan kimia telah banyak dilakukan 

untuk memperbaiki   kualitas,  selain  mahal  hasil  akhir  produk yang  dihasilkan 

tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, toxik dan memberi efek panas 

pada  lingkungan.  Perlakuan  biologi  untuk  mendegradasi  lignin  lebih  ramah 

terhadap lingkungan dan  mampu memperbaiki  potensi pakan berserat (Kamra 

dan Zadrazil, 1988; Karunanandaa, et. al., 1996).

Degradasi  lignin  di  dalam rumen sangat  terbatas  dan hanya  sebagian 

kecil  mikroba  rumen  yang  mempunyai  kemampuan  mentransformasi  sebagian 

kecil senyawa lignin tidak terkondensasi atau berbentuk monoaromatik menjadi 

senyawa lain yang mudah terhidrolisasi . Bagian yang larut dari lignin didegradasi 

menjadi  metan  dan  CO2 oleh  mikroflora  rumen.  Walaupun  secara  in  vitro 

mikroflora  mampu  melarutkan  lignin  tetapi  tidak  bisa  menggunakan  lignin 

sebagai sumber karbon. Disamping itu belum diketahui mekanisme yang jelas dari 

degradasi lignin secara an aerob.
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2.3 Peningkatan Kualitas Jerami Padi

Di  Indonesia  jerami  padi  merupakan  limbah  pertanian  yang  paling 

melimpah  daripada  limbah  pertanian  lainnya.  Rata-rata  setiap  tahun  produksi 

jerami padi tersedia + 40 ton bahan kering yang diestimasi berdasarkan luas lahan 

panen  di  Indonesia  sekitar  10,5  juta  Ha  (Utomo  et  al.,  1998).  Begitu  banyak 

jerami padi yang berpotensi sebagai sumber pakan ternak telah dibakar di lahan 

atau  dimanfaatkan  sebagai  bahan  bakar  memasak.  Beberapa  lainnya 

memanfaatkan sebagai  litter dan produksi  jamur. Terlebih lagi biasanya  jerami 

padi diberikan kepada ternak tanpa perlakuan dan suplementasi (Trach, 1998).

Berbagai  perlakuan  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  kandungan 

nutrisi jerami padi, yaitu perlakuan fisik, kimia dan biologi atau kombinasinya. 

Perlakuan fisik, untuk mengurangi ukuran partikel yaitu misalnya: penggilingan 

dengan alfalfa hijau; pemotongan; Hot steam spray feed processing; cubing untuk 

jerami padi yang diberi urea dan Ca(OH)2 (Trach, 1998), ditambahkan pula oleh 

Soejono  dkk  (1988)  bahwa  pelarutan  dalam air  (soaking),  pemanasan,  radiasi 

elektron, ultraviolet dan sinar gamma berpengaruh pada komposisi kimia, karena 

terlarutnya isi sel atau perubahan struktur karbohidrat pada dinding selnya.

Perlakuan  kimiawi  dengan  menggunakan  alkalin,  asidic atau  agen 

oksidatif  telah  paling  banyak  diteliti  dan  dikemukakan.  Agen  alkali,  misalnya 

sodium  hydroxide (NaOH),  ammonia (NH3)  dan  urea  secara  kimia  dapat 

memutuskan ikatan ester antara lignin dan hemiselulosa dan selulosa, secara fisik 

mampu  merenggangkan  struktur  serat  (Schiere  dan Ibrahim,  1998).  Kelebihan 

utama  dari  perlakuan  NaOH  adalah  mampu  meningkatkan  kecernaan  dan 

palatabilitas  (Sundstol,  1984),  meskipun  demikian  terdapat  kelemahan  dari 
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metode tersebut, yaitu dapat menyebabkan polusi lingkungan, kandungan Na pada 

jerami  padi  menjadi  terlalu  tinggi,  membutuhkan  fasilitas  dan  prosedur  yang 

kompleks. Selain itu NaOH harganya terlalu mahal bagi petani kecil  dan tidak 

tersedia  luas  (Tengyun,  2000).  Penambahan  amonia  (NH3)  ternyata  sangat 

merugikan karena gas amonia akan bereaksi dengan gula, sehingga meningkatkan 

suhu tubuh dan membentuk formasi  racun berupa komponen  methyl  imidazole 

yang menyebabkan gangguan saraf (Tillman  et al., 1957) (Bartlett dan Broster, 

1958).

Suplementasi dengan perlakuan biologis dapat meningkatkan kecernaan 

dan konsumsi (Preston dan Leng, 1987). Karena jerami padi yang tanpa perlakuan 

selain tinggi kandungan ligninnya juga rendah akan kandungan nitrogen, mineral 

dan vitamin. Suplemen tersebut misalnya  pollard yang merupakan limbah dari 

penggilingan gandum yang tidak mempunyai  anti  nutrisi,  kaya  akan fosfor (P) 

1,29%,  tetapi  miskin  kalsium  (Ca)  0,13%.  Bagian  terbesar  dari  P  ada  dalam 

bentuk  phitin phospor.  Pollard tidak mengandung vitamin A, tetapi kaya akan 

niacin  dan thiamin (Anonimusa,  2004).  Berikut  ini  merupakan tabel  komposisi 

untuk pollard menurut FAO (2006).

Tabel 2. Kandungan Nutrien Pollard (%BK) 
Bahan BK 

(%)
PK 
(%)

LK 
(%)

SK 
(%)

Abu 
(%)

TDN 
(%)

Ca 
(%)

P 
(%)

Wheat pollard (kasar) 88,18 17,15 3,79 8,67 5,15 53,69 0,26 1,34
Wheat pollard 86,70 16,10 4,50 7,40 4,70 53,40 - -
Wheat pollard (halus) 88,32 12,95 4,51 7,38 5,98 58,22 0,12 0,73

Soejono  dkk  (1987)  menyatakan  bahwa  perlakuan  biologis  misalnya 

dengan pengomposan, pembuatan silase, pertumbuhan jamur dan enzim, ternyata 

pengomposan  kurang  berhasil  karena  bahan  organik  menjadi  hilang,  terutama 

NDS (Neutral  Detergent  Soluble),  sebab selama pengomposan kandungan abu 

12



dan lignin menjadi naik. Pembuatan silase biasanya memberikan hasil yang tidak 

baik  kualitasnya.  Sedangkan menurut  Zadrazil  (1984)  perlakuan  dengan jamur 

umumnya cukup berhasil di tingkat laboratoris namun kurang aplikatif di lapang. 

Perlakuan enzim mikrobial seperti yang telah dilakukan oleh Han (1974) dengan 

menggunakan  inokulan  Cellulomonas  sp  dan  Alcaligenes  faecalis  dengan 

perlakuan  alkali  NaOH  dan  NH4OH  ternyata  justru  meningkatkan  kandungan 

lignin.   

2.4 Bakteri Lignochlorine

Fermentasi  menurut  Tjondroadikoesoemo  (1986)  merupakan  suatu 

proses  perubahan  kimia  dalam suatu  substrat  organik  yang  dapat  berlangsung 

karena  aksi  katalisator  biokimia,  yaitu  enzim  yang  dihasilkan  oleh 

mikroorganisme  hidup  tertentu.  Ditambahkan  pula  oleh  Afrianti  (2004), 

fermentasi merupakan reaksi oksidasi-reduksi dimana zat yang dioksidasi maupun 

zat  yang  direduksi  adalah  zat  organik  dengan  melibatkan  mikroorganisme 

(bakteri, kapang dan ragi).

Anonimuse (2006)  melaporkan  bahwa saat  ini  istilah fermentasi  tidak 

terbatas pada konteks respirasi anaerobik. Pemecahan pakan/pangan oleh mikroba 

dinyatakan  sebagai  proses  fermentasi  meskipun  aktivitas  mikroba  tergantung 

sebagian  atau  seluruhnya  secara  aerob.  Karena  lebih  lanjut  Afrianti  (2004) 

menyatakan fermentasi berdasarkan tipe kebutuhan akan oksigen dibagi menjadi 

dua tipe yaitu aerobik dan anaerobik.

Prihartini (2005) telah menemukan 2 isolat bakteri  lignochlorine  yang 

mampu mendegradasi lignin dan residu DDT (Dichloro-diphenil-trichloroetana) 
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dari  jerami  padi  IR-64  secara  simultan  dan  signifikan  dalam  suasana  aerob. 

Bakteri   lignochlorine ini  mempunyai  keistimewaan  yaitu  dapat  menghasilkan 

enzim lignase yang dapat mendegradasi  lignin dan menjadikan residu senyawa 

chlor dari  penggunaan pestisida sebagai  prekursor  pembentukan enzim lignase 

tersebut.  Sementara  ini  dua  bakteri  tersebut  sebagai  Effective  Degradation 

Microbes (EDM):  EDM051 dan  EDM052. Akan  tetapi  menurut  Alcalá  (2004) 

penggunaan DDT dewasa ini  sudah ditinggalkan dan telah dilarang oleh  EPA 

(The US Environmental Protection Agency) pada tahun 1972 dan semua pabrik 

pestisida  organochlorine setuju  untuk  menghentikan  penjualan  dari  pestisida 

organochlorine. Penggunaan pestisida yang mengandung senyawa chlor dilarang 

karena menghasilkan residu yang akan mencemari tanah selama bertahun-tahun 

karena tidak dapat diurai oleh bakteri tanah sehingga akan menimbulkan residu 

pada  produk  hasil  pertanian.  Residu  senyawa  ini  bersifat  karsinogenik  atau 

penyebab  munculnya  kanker  pada  manusia  sehingga  akan  sangat  berbahaya 

apabila tetap menggunakan pestisida dengan senyawa chlor.  

Lignin berbentuk padatan amorf dan berwarna coklat dengan rendemen 

17,5 %(b/v) (Jumina dkk, 2006).  Adapun mekanisme pemecahan lignin adalah 

sebagai berikut:

1. Lignin pada dinding sel  jerami padi  termasuk golongan  phenolic lignin 

(Arroyo, 2000).

2. Ekstraseluler enzim yang sangat berperan dalam degradasi phenolic lignin 

adalah lignin peroksidase.  Produksi  lignin peroksidase dipengaruhi oleh 

aryl  metabolit  sebagai  kofaktor  sintesis  ligninase,  sedangkan  aryl 
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metabolit  itu  sendiri  termasuk golongan kloroaromatik yang merupakan 

kofaktor utama yang penting untuk sintesis ligninase atau lignolisis.

3. Biosintesis  metabolit  kloroaromatik  sangat  ditentukan  oleh  laju  sintesis 

klor reaktif (klorinasi) selama proses lignolisis. Klor reaktif yang mudah 

larut  juga  dihasilkan  dari  biodegradasi  mikroba  pada  organoclhorine 

(Topp et al., 2000).

2.5 Lama Inkubasi dan Penambahan Air 

Lama inkubasi akan menunjukkan aktivitas mikroba dalam substrat. Bila 

substrat  gagal  di  tengah-tengah  penelitian  maka  harus  dilanjutkan  dengan 

percobaan.  Namun  bila  pada  segmen  pertama  kondisi  substrat  stabil  selama 

penelitian; misalnya tidak ditemukannya aktivitas mikroba maka percobaan perlu 

dilanjutkan ke segmen berikutnya (Clare dan Barnett, 2004).

Kadar air substrat awal sangat mempengaruhi kandungan protein produk 

fermentasi.  Perbedaan  level  air  akan  membedakan  karakteristik  dari  masing-

masing substrat. Beberapa substrat diharapkan untuk kering, beberapa lagi agak 

berair,  dan  lainnya  benar-benar  berair.  Air  sangat  penting  untuk  pertumbuhan 

mikroba dan jika jumlah air bebasnya berubah maka pengaruh kebusukan atau 

reaksi enzimatis pada substrat juga berubah (Clare dan Barnett, 2004) dan Sinurat 

(1998).

2.6 Produksi Gas

Penilaian  kualitas  pakan  jerami  tidak  selalu  secara  langsung 

menggunakan ternak, tetapi metode in vitro adalah metode pendugaan kecernaan 
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secara  tidak  langsung  yang  prinsipnya  meniru  suasana  pada  alat  pencernaan 

ruminansia (Tilley and Terry, 1963). 

Ørskov  (2002)  menyatakan,  estimasi  karakteristik  degradasi  bisa 

dilakukan  secara  in  vitro melalui  teknik  produksi  gas  in  vitro.  Pengukuran 

produksi  gas  secara  in  vitro   menggambarkan  BO terfermentasi  dalam rumen 

(BOTR) yang berhubungan dengan energi metabolis (EM), sedangkan kecernaan 

in vitro dari residu produksi gas adalah BK atau BO yang terfermentasi dalam 

rumen. 

Bahan organik yang terfermentasi tidak selalu menghasilkan gas, karena 

apabila hasil fermentasi digunakan untuk sintesis protein mikroba maka produksi 

gas  yang  dihasilkan  akan  sedikit  (Blummel,   Steingass  dan  Becker,  1997). 

Komposisi gas yang dihasilkan berupa 65 % CO2, 25 – 27 % CH4 dan sedikit O2, 

H2, serta H2S yang merupakan produk akhir proses fermentasi dalam rumen.

Kinetika produksi gas pada teknik in-vitro tidak hanya digunakan untuk 

memperkirakan  kondisi  fermentasi  rumen  tetapi  juga  untuk  memperkirakan 

kecernaan  nutrisi,  konsumsi  BK  dan  laju  pertumbuhan  ternak  (Blummel  dan 

Ørskov, 1993; Theodore dkk, 1994). Blummel dkk. (1997), menyatakan bahwa 

biomasa  mikroba  dan efisiensi sintesis  protein  microbial  dapat  diestimasi  dari 

degradasi  substrat  nyata  dan  semu  yang  dikonversikan  kedalam  nilai  bahan 

organik  tercerna  dalam rumen  dari  percobaan  in  vitro produksi  gas.  Korelasi 

antara produksi gas dengan konsumsi BK, kecernaan BK dan laju produksi gas 

masing-masing 0,88; 0,93 dan 0,95 sama baik dengan estimasi teknik kantong 

nilon. Korelasi antara kedua metode pada inkubasi 8, 24, 48 dan 72 jam masing-

masing 0,93; 0,97; 0,97 dan 0,97 (Ørskov, 2002). 
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Metode  produksi  gas  in  vitro menurut  Menke  dkk.  (1979)  yang 

dikembangkan oleh Makkar dkk. (1995) memberikan informasi yang baik untuk 

degradasi  nutrisi  dalam  rumen  dan  memberikan  hasil  sama  baik  dengan 

menggunakan prosedur kantong nilon.

Teknik  pengukuran  produksi  gas  dikembangkan  oleh  Menke,  Raab, 

Salewski,  Steingass,  Fruitz  dan  Scheneider  (1997)  yaitu  dengan  jalan 

menginkubasikan  sampel  yang  akan  diteliti  dalam  cairan  rumen  yang  sudah 

dicampur  dengan  larutan  buffer  dalam  suatu  syringe  yang  berskala,  dengan 

demikian  dapat  mengamati  produksi  gas  per  satuan  waktu  yang  diinginkan. 

Produksi  gas  didefinisikan  sebagai  pertambahan  volume  gas  total  (Vt  –Vo) 

dikurangi blanko (Bt-Bo) dan dikalikan dengan faktor koreksi (Makkar, Blummel 

dan Becker, 1995) dengan rumus sebagai berikut :

                           Gb = (Vt – Vo – Blanko) X faktor koreksi

Produksi gas yang tinggi menunjukkan aktivitas mikroba dalam rumen 

dan dapat  mencerminkan kualitas  pakan,  terutama dalam penyediaan energi  di 

dalam rumen. Produksi gas akan mencapai puncak pada inkubasi 24 jam pertama 

selanjutnya laju produksi gas akan mengalami penurunan hingga saat 96 jam dan 

akhirnya mencapai nol. Hal ini terjadi untuk semua jenis pakan, dengan begitu 

semakin lama pakan dalam rumen semakin berkurang sumber bahan organik yang 

dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk produksi gas (Ella, et al., 1997).

2.7 Degradasi BK, BO Residu Produksi Gas In Vitro

Jumlah gas yang dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasikan secara in  

vitro dengan  cairan  rumen,  memiliki  hubungan  erat  dengan  kecernaan  atau 
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degradasi  pakan  di  dalam rumen (Menke  et  al.,  1979).  Pengukuran  degradasi 

pakan  berdasarkan  produksi  gas  in  vitro ini  bertujuan  untuk  mengetahui 

banyaknya BK dan BO yang hilang atau terdegradasi di dalam rumen. Makkar et  

al. (1995) menerangkan bahwa residu hasil produksi gas bisa terdiri dari substrat 

yang tidak terdegradasi ditambah dengan biomasa mikroba, sedangkan jumlah BK 

dan BO bisa mencerminkan degradasi in vitro pakan di dalam rumen.
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Preparasi  sampel  dengan  isolat  dilakukan  di  Laboratorium Nutrisi  dan 

Makanan  Ternak  Universitas  Brawijaya  Malang  dan  di  kebun  hijauan  milik 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Pengukuran produksi gas dan 

degradasi  BK  dan  BO  dari  residu  produksi  gas  jerami  padi  secara  in  vitro 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi  dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya 

Malang mulai bulan Agustus-September 2006.

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jerami padi varietas Membramo

Jerami padi yang digunakan sebagai media untuk fermentasi ini diperoleh 

di daerah Karang Ploso, Malang.

2. Isolat bakteri Lignochlorine

      Pollard, air dan mineral cair untuk Fermentasi

3. Cairan rumen yang diambil dari Rumah Potong Hewan (RPH) Batu untuk 

analisis produksi gas dan kecernaan residu secara in vitro.

4. Bahan kimia dan peralatan untuk analisis produksi gas secara in vitro.

5. Bahan kimia dan peralatan untuk analisis residu (BK dan BO).

6. Bahan kimia dan peralatan untuk analisis proksimat bahan baku.
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3.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok  (RAK)  pola  tersarang  faktorial.  Adapun  perlakuan  yang  diberikan 

adalah:

1. JP diambil sebanyak 3 kg  berdasarkan berat kering matahari.

2. Penambahan air (A) terhadap JP sebanyak 50%, 60% dan 66,67% dari berat JP 

    perbandingannya 1:1, 1:1,5 dan 1:2.

3. Penambahan bakteri Lc dan mineral (M) masing-masing sebanyak 0,1% dari 

    berat JP. 

4. Penambahan pollard (P) sebanyak 1,2% dari berat JP.

Lama inkubasi (I) yang digunakan adalah 0, 3, 6 hari dengan 3 ulangan. Proses 

fermentasi  JP disajikan pada Lampiran 1.  Gambaran umumnya adalah sebagai 

berikut:

Kontrol tanpa bakteri Lc:

LoA3I0 = JP 3 kg + A 3 lt + M 3 ml + P 36 g + I 0 hr
LoA3I3 = JP 3 kg + A 3 lt + M 3 ml + P 36 g + I 3 hr
LoA3I6 = JP 3 kg + A 3 lt + M 3 ml + P 36 g + I 6 hr

LoA4,5I0 = JP 3 kg + A 4,5 lt + M 3 ml + P 36 g + I 0 hr
LoA4,5I3 = JP 3 kg + A 4,5 lt + M 3 ml + P 36 g + I 3 hr
LoA4,5I6 = JP 3 kg + A 4,5 lt + M 3 ml + P 36 g + I 6 hr

LoA6I0 = JP 3 kg + A 6 lt + M 3 ml + P 36 g + I 0 hr
LoA6I3 = JP 3 kg + A 6 lt + M 3 ml + P 36 g + I 3 hr
LoA6I6 = JP 3 kg + A 6 lt + M 3 ml + P 36 g + I 6 hr

Perlakuan dengan mengggunakan bakteri Lc:

LcA3I0  = JP 3 kg + A 3 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 0 hr
LcA3I3 = JP 3 kg + A 3 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 3 hr
LcA3I6 = JP 3 kg + A 3 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 6 hr

LcA4,5I0 = JP 3 kg + A 4,5 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 0 hr
LcA4,5I3 = JP 3 kg + A 4,5 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 3 hr
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LcA4,5I6 = JP 3 kg + A 4,5 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 6 hr

LcA6I0 = JP 3 kg + A 6 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 0 hr
LcA6I3 = JP 3 kg + A 6 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 3 hr
LcA6I6 = JP 3 kg + A 6 lt + Lc 3 ml + M 3 ml + P 36 g + I 6 hr

3.4 Variabel yang Diukur

Variabel yang diukur dalam pengamatan ini adalah :

1. Produksi gas ( inkubasi 0, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 36, 48, 72, 96 jam) 

2. Degradasi pakan dari residu produksi gas yaitu BK dan BO secara in vitro 

.

3.5 Analisis Statistik

Analisis untuk mengetahui nilai dan besarnya potensi dan laju produksi 

gas  bahan  pakan  terfermentasi  dalam  rumen  menggunakan  program  Naway 

dengan persamaan berdasarkan petunjuk  Ørskov dan McDonald (1979) sebagai 

berikut 

P = a + b ( 1 – e-ct )

Keterangan :
P = Potensi gas pada waktu t (ml)
a = Produksi gas pada waktu 0 jam (ml)
b = Bahan pakan yang potensial untuk didegradasi (ml/500 mg BK)
c = Laju produksi gas (ml/jam)
t = Waktu inkubasi (jam)
e = Eksponensial (2,178)

Data  yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  analisis  ragam  dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial Tersarang dengan isolat bakteri dan 

non-bakteri, 3 waktu inkubasi (0, 3, dan 6 hari), 3 perbedaan penambahan air (3 

liter,  4.5  liter,  dan 6 liter)  dan 3 ulangan proses  fermentas  sebagai  kelompok. 

Data  yang  diperoleh  dianalisis  ragam,  apabila  diantara  perlakuan  terdapat 
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pengaruh  yang  berbeda  nyata  atau  sangat  nyata  dilanjutkan  dengan  uji  jarak 

berganda Duncan.

Model matematis untuk RAK faktorial tersarang adalah :

)l(ijkjk(i))()i(jjαiμYijkl ε+β δ+γ+β++=

i=1,2,.... a  j= 1,2,.... b k=1, 2,.... c l= 1,2,.... n

Keterangan:
Yijk = nilai pengamatan untuk faktor A ke-i, faktor B level ke-j 

dan faktor C level ke-k pada ulangan ke-l (faktor A= 
penambahan bakteri, faktor 
B= penambahan air dan faktor C= lama inkubasi).

µ   = nilai tengah umum dari nilai pengamatan 
αi = pengaruh penambahan bakteri ke-i
βj = pengaruh penambahan air level ke-j
γj(i) = pengaruh penambahan air level ke-j tersarang pada bakteri 

ke-i
(βδ)jk(i) = Interaksi antara penambahan air level ke-j dengan lama 

inkubasi level ke-k tersarang pada bakteri ke-i
εijk(l) = galat percobaan untuk penambahan bakteri Lc ke-i, 

penambahan air level ke-j dan lama inkubasi level ke-k 
pada ulangan ke-l.Yij = µ + αi + βj + €ij
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kandungan Nutrien Bahan Dan Hasil Fermentasi

Berdasarkan hasil  analisis  Laboratorium Nutrisi  dan Makanan Ternak 

Universitas Brawijaya, kandungan nutrien jerami padi (JP) yang di-biodegradasi 

dengan  bakteri  lignochlorine (Lc)  dengan  jumlah  air  dan  lama  inkubasi  yang 

berbeda, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan nutrien JP yang di-biodegradasi dengan bakteri 
lignochlorine (Lc) dengan jumlah air dan lama inkubasi yang berbeda

Air
(Ltr) Bakteri Waktu

inkubasi
Kandungan Nutrien (%BK)

BK BO PK SK Li* SL**

3

L0

0
3
6

43,68
48,27
51,16

76,29
75,94
75,91

5,51
6,12
6,18

36,77
36,47
36,48

4,94
5,17
5,40

35,50
35,26
34,88

Lc
0
3
6

43,27
52,56
54,72

71,55
71,37
68,62

6,49
6,52
6,85

36,55
36,36
35,07

4,79
5,50
5,57

34,93
34,37
33,60

4.5

L0

0
3
6

35,43
37,93
43,78

76,29
76,19
75.99

6,02
6,35
6,59

36,.97
36,42
36,21

5,08
5,22
5,51

35,69
35,48
35,06

Lc
0
3
6

35,55
42,24
43,39

71,50
70,47
69,75

6,65
6,87
6,98

36,93
36,18
35,92

5,27
5,81
5,47

35,08
34,42
33,96

6

L0

0
3
6

33,22
35,26
35,86

76,47
76,11
76,02

5,88
5,96
6,33

36,64
36,11
35,92

5,00
5,19
5,40

35,63
35,34
34,91

Lc
0
3
6

32,35
34,18
36,43

70,37
69,77
69,45

6,65
6,76
7,05

37,48
36,09
35,59

5,53
5,74
6,29

34,83
33,75
32,72

Jerami Padi 65,31 78,74 4,87 37,28 4,23 35,94

Keterangan : * Lignin
** Sellulosa
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Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa kandungan nutrien jerami padi 

(JP) yang di-biodegradasi dengan bakteri lignochlorine (Lc) dalam jumlah air dan 

lama inkubasi  yang berbeda menunjukkan peningkatan pada kandungan bahan 

kering (BK) jerami karena adanya penggunaan air oleh bakteri lignochlorine (Lc) 

dalam  aktivitasnya  mendegradasi  lignin  dan  organochlorine.  Selain  itu 

peningkatan  BK  juga  dikarenakan  adanya  penambahan  kandungan  BK  dari 

bakteri  Lc.  Dari  tabel  3  di  atas  juga  diketahui  bahwa  terjadi  peningkatan 

kandungan protein kasar (PK) dengan adanya penambahan bakteri (Lc). Hal ini 

dikarenakan aktivitas dari  bakteri Lc yang juga mengandung PK asal  mikroba, 

dan merupakan salah satu sumber protein  by-pass. Pernyataan ini sesuai dengan 

Abdullah,  Ho  dan  Jalalludin,  (1992),  yang  dikutip  oleh  Prihartini,  (2005) 

menyatakan  bahwa koloni  jamur  juga meningkatkan delignifikasi  dan PK asal 

mikroba  dan  merupakan  sumber  protein  by  pass  pada  ruminansia.  Adapun 

peningkatan  kandungan  lignin  terjadi  karena  peningkatan  dan  penurunan 

kandungan  selulosa  seiring  dengan  waktu  inkubasi  yang  disebabkan  karena 

bakteri Lc memiliki kemampuan dalam mendegradasi selulosa dan memanfaatkan 

selulosa sebagai sumber karbon awal untuk mempercepat proses pendegradasian 

lignin menjadi monomer-monomernya, sehingga lignin terlihat meningkat dengan 

menurunnya selulosa. Bakteri pendegradasi kayu memiliki aktivitas utama dalam 

mendegradasi selulosa dan pektin (Toumela, 2000). 

4.2. Produksi Gas In Vitro

Produksi  gas  merupakan salah  satu  hasil  akhir  dari  proses  fermentasi 

anaerob oleh  mikroba  rumen  yang  terjadi  di  dalam  rumen  dan  dapat 
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menggambarkan banyaknya bahan organik (BO) yang dapat dicerna dalam rumen. 

Jumlah dan komposisi gas yang dihasilkan relatif berbeda dan tergantung pada 

berbagai faktor, diantaranya : jenis pakan, waktu setelah pemberian pakan (Barry, 

Thomson, dan Armstrong, 1977).

Hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  penambahan  bakteri 

lignochlorine (Lc) pada jerami padi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

produksi  gas  in-vitro jerami  padi,  sedangkan untuk perbedaan penambahan air 

memberikan pengaruh tidak nyata (P > 0,05) terhadap produksi gas in-vitro jerami 

padi. Adapun interaksi antara penambahan air dan waktu inkubasi yang tersarang 

pada bakteri memberikan pengaruh yang nyata (P < 0,05) terhadap produksi gas. 

Nilai parameter a, b, c dari produksi gas in-vitro pada masing-masing perlakuan, 

disajikan pada tabel 4.

Hasil perhitungan dengan program Naway diperoleh nilai parameter a, b, 

c  seperti  tertera  pada  Tabel  4  di  bawah.  Nilai  parameter  a  merupakan  hasil 

perhitungan  secara  matematis.  Sedangkan  secara  biologis  bahan  pakan  yang 

didegradasi pada saat 0 jam belum memproduksi gas sehingga nilainya adalah 0. 

Namun pada tabel 4 didapatkan nilai parameter a adalah 1.73 ml (Lc) dan 1.06 ml 

(Lo), yang disebabkan adanya digesta dari rumen yang diambil cairannya untuk 

penelitian yang terikut masuk dalam  syringe, sehingga mempengaruhi nilai dari 

parameter a.  Nilai  c (laju produksi  gas)  diantara  perlakuan menunjukkan tidak 

terdapat perbedaan (P>0,005),  rata-rata nilai c tertinggi adalah perlakuan tanpa 

bakteri (Lo) pada penambahan air 6 liter dan waktu inkubasi 6 hari, yaitu sebesar 

0,04 ml/jam. Sedangkan untuk nilai c terendah yaitu pada Lo dengan penambahan 

air 3 liter dan waktu inkubasi 3 hari, yaitu sebesar 0,02 ml/jam. Semakin tinggi 
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laju  degradasi  menunjukkan  potensi  pakan  untuk  menghasilkan  gas  dan 

menggambarkan BO yang didegradasi semakin tinggi. Adapun untuk produksi gas 

(parameter b) akan dibahas pada sub bab berikutnya.

Tabel 4. Nilai Parameter a, b, c dari pengukuran gas secara in vitro selama masa 
inkubasi  96  jam  pada  berbagai  waktu  inkubasi  fermentasi  pada 
masing-masing penambahan jenis bakteri.

Bakteri
Air 
(ltr)

Waktu
Inkubasi (hari)

Parameter
a (ml) b (ml) c (ml/jam)

0 1,24 21,74 0,04
3 3 1,37 24,36 0,03

6 1,26 24,35 0,03
Rataan 1,29 23,48 0,03

0 2,07 21,82 0,04
Lc 4.5 3 2,09 24,34 0,03

6 2,02 24,31 0,03
Rataan 2,06 23,49 0,03

0 1,81 21,73 0,04
6 3 1,92 24,67 0,03

6 1,80 24,47 0,04
Rataan 1,84 23,62 0,04

Rataan 1,73 23,53 0,03
0 0,37 13,51 0,04

3 3 0,83 13,90 0,02
6 1,00 13,54 0,03

Rataan 0,73 13,65 0,03
0 0,96 13,52 0,04

Lo 4.5 3 1,39 14,08 0,03
6 1,57 13,53 0,04

Rataan 1,31 13,71 0,04
0 0,77 13,58 0,04

6 3 1,27 13,90 0,03
6 1,35 13,32 0,04

Rataan 1,13 13,60 0,04
Rataan 1,06 13,65 0,04

Keterangan :
parameter a : perhitungan matematis produksi gas dari bahan pakan yang larut
parameter b : potensi produksi gas dari bahan pakan yang potensial untuk didegradasi
parameter c : laju produksi gas

25



4.2.1 Produksi Gas In-Vitro (parameter b) dengan Penambahan Bakteri Lc 

Pada Jerami Padi

Rata-rata produksi gas jerami padi dengan penambahan bakteri Lc dapat 

dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata produksi gas dengan penambahan bakteri Lc pada jerami padi

Bakteri Produksi Gas (ml/500 mg BK)
L0 13,65a

Lc 23,53b

a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01).

Dari data pada tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan 

produksi gas yang sangat nyata pada jerami padi setelah ditambahkan bakteri Lc. 

Hal ini membuktikan bahwa bakteri Lc telah bekerja untuk mendegradasi lignin 

menjadi  lebih  sederhana  sehingga  mikroba  rumen  dapat  lebih  optimal  dalam 

mencerna sellulosa. Selain itu juga terdapat asupan dari jasad renik bakteri, yang 

juga  ditunjukkan  pada  tabel  kandungan  nutrien,  dimana  terjadi  peningkatan 

kandungan PK seiring dengan waktu inkubasi. Menurut Gupta, et al (1993) bahwa 

tujuan utama dari proses biologis jerami padi agar dapat digunakan sebagai pakan 

ternak  adalah  protein  biomasa  mikroba,  mikroba  lignoselulolitik  untuk 

meningkatkan  kecernaan,  enzim,  dan  memperbaiki  nilai  protein.  Hal  ini  juga 

didukung oleh Prihartini (2005) yang menyatakan bahwa biodegradasi lignin pada 

jerami terutama jerami gandum dan jerami padi telah banyak dilakukan dengan 

tujuan  menghilangkan  lignin,  meningkatkan  kecernaan  selulosa  dan  jumlah 

protein dari fungi, sehingga meningkatkan kualitas jerami sebagai pakan ternak.

Data tersebut di atas juga diperkuat oleh Mareta (2006) yang melakukan 

penelitian  dengan  judul  yang  sama terhadap  kecernaan  secara  in-vitro,  bahwa 
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dengan penggunaan bakteri Lc akan didapatkan peningkatan kecernaan Bk dari 

36,32%  menjadi  41,43%,  demikian  juga  kecernaan  BO  dari  32,61%  menjadi 

41,75%.

Adapun  angka  produksi  gas  yang  didapatkan  pada  tabel  di  atas 

sebenarnya adalah sangat rendah yang menggambarkan bahwa BO yang dicerna 

dalam rumen masih sangat sedikit.  Hal ini dikarenakan jerami padi merupakan 

jenis  pakan  yang  tinggi  serat,  terutama  adalah  kandungan  lignin,  sehingga 

mikroba rumen memerlukan waktu yang sangat panjang untuk dapat mencerna 

kandungan BO jerami padi. Adapun dalam grafik, proses pencernaan BO jerami 

padi yang diukur dari produksi gas, akan memiliki  lag phase yang panjang yang 

tidak  cukup  hanya  digambarkan  dengan  inkubasi  selama  96  jam  saja  untuk 

mengetahui  peak atau dari grafik yang menggambarkan waktu yang diperlukan 

mikroba  rumen  untuk  mencerna  kandungan  BO  jerami  padi  secara  maksimal 

mikroba rumen.  Lag phase  merupakan fase awal yang digambarkan oleh suatu 

garis grafik yang akan menuju puncak grafik atau fase maksimal dimana mikroba 

rumen dapat mencerna kandungan BO jerami padi. Grafik pertambahan volume 

gas antara jerami padi selama inkubasi 96 jam dengan penambahan bakteri Lc dan 

tanpa bakteri Lc serta  pollard dan jerami padi kering sebagai pembanding dapat 

dilihat pada grafik 1.
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Grafik 1. Laju Pertambahan Volume Gas Selama 96 jam inkubasi

Dari  grafik  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  jerami  padi  memiliki  lag 

phase  yang  panjang  dikarenakan  memiliki  kandungan serat  kasar  yang  tinggi. 

Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh mikroba rumen untuk mencerna BO jerami 

padi  juga  lebih  lama,  dimana  pada  akhir  waktu  inkubasi,  96  jam,  hanya 

didapatkan  produksi  gas  sebesar  (23,53  ml/500  mg  BK)  dengan  penggunaan 

bakteri Lc dan 13,65 ml/500 mg BK tanpa bakteri Lc. Dari panjangnya lag phase 

tersebut dapat juga diketahui bahwa pakan jerami padi memiliki daya cerna yang 

rendah,  sehingga  pada  pemberiannya  pada  ternak  perlu  adanya  suatu  pakan 

tambahan yang memiliki daya cerna tinggi. Pakan yang memiliki kandungan serat 

lebih kecil dibanding dengan jerami padi, yaitu pollard, memiliki lag phase yang 

singkat  sehingga  pakan  ini  jauh  lebih  cepat  dicerna  oleh  rumen  yang  berarti 

pollard memiliki daya cerna yang tinggi.

Rendahnya  produksi  gas  yang  didapatkan  mencerminkan  aktivitas 

mikroba  rumen dalam mendegradasi  pakan jerami  padi  sangat  rendah.  Hal  ini 

dikarenakan  tingginya  kandungan  serat  membuat  kerja  mikroba  rumen  untuk 
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mendegradasi  BO  jerami  padi  menjadi  lambat.  Produksi  gas  ini  dapat  juga 

digunakan  sebagai  acuan  untuk  menetapkan  kualitas  suatu  pakan  ternak 

berdasarkan  tinggi  rendahnya  produksi  gas  dan  nilai  degradasi  dari  residu 

produksi gas yang pada akhirnya dapat menentukan daya cerna suatu pakan. 

4.2.2 Produksi  Gas  Jerami  Padi  dengan  Penambahan  Bakteri  Lc 

Berdasarkan Penambahan Air yang Berbeda.

Rata-rata  produksi  gas  dengan  penambahan  bakteri  Lc  berdasarkan 

penambahan air yang berbeda disajikan pada Tabel 6.

Tabel  6.  Rata-rata  produksi  gas  jerami  padi  dengan  penambahan  bakteri  Lc 
berdasarkan penambahan air yang berbeda 

Produksi Gas (ml/500 mg BK)
Air 3 liter Air 4,5 liter Air 6 liter

Lo 13,65a 13,71a 13,60a

Lc 23,48a 23,49a 23,62a

a-b Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan perbedaan yang 
tidak nyata (P>0,05).

Dari  tabel 6 di  atas diketahui bahwa perbedaan penambahan air  tidak 

memberikan  pengaruh  yang  nyata  terhadap  produksi  gas.  Namun  ada 

kecenderungan  bahwa  produksi  gas  tertinggi  sebesar  23.62  ml  terjadi  dengan 

penambahan  air  sebanyak  6  liter  dan  adanya  bakteri  Lc.  Hal  ini  dikarenakan 

bahwa jumlah air yang tinggi akan menimbulkan media basah yang merupakan 

kondisi  ideal  bagi  pertumbuhan  jamur  dan  mikroorganisme,  yang  juga 

mengandung  bahan  organik  (BO).   Hal  ini  juga  didukung  dengan  adanya 

penelitian Maretha (2006) bahwa dengan penambahan air sebanyak 6 liter  dan 
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adanya bakteri Lc akan memberikan kecernaan BK jerami padi yang paling tinggi 

dibandingkan dengan penambahan air 3 dan 4.5 liter. Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan  Moentamaria,  (2000)  bahwa  untuk  pertumbuhan  dan 

perkembangbiakan  mikroorganisme  dibutuhkan  media  yang  cukup  akan 

kandungan  air,  kandungan  nitrogen,  dan  kandungan sumber  energi  atau unsur 

karbon (C).

4.2.3 Produksi Gas Berdasarkan Jumlah Air dan Waktu Inkubasi 

Dari tabel 7 di bawah, dapat diketahui bahwa secara umum, dari waktu 

inkubasi  0  hari,  produksi  gas  akan  meningkat  secara  signifikan  pada  waktu 

inkubasi 3 hari. Hal ini dikarenakan bakteri Lc telah bekerja mendegradasi lignin 

menjadi  struktur  yang  lebih  sederhana,  yaitu  menjadi  oligomer-oligomernya 

semisal  bentuk dimmer ataupun trimer.  Bentuk polimer lignin seperti  ini  tidak 

bersifat  toksik  (racun)  bagi  mikroba  rumen  sehingga  bakteri  selulolitik  dapat 

mencerna  (BO)  lebih  banyak.  Adapun  secara  keseluruhan,  terjadi  penurunan 

produksi gas dari waktu inkubasi 3 hari ke 6 hari. Hal ini karena degradasi lignin 

telah sampai pada tahap pecah menjadi monomer-monomer yang mempunyai sifat 

toksik bagi  mikroba rumen, sehingga terjadi  penurunan proses pencernaan BO 

oleh bakteri selulolitik. Hal ini sesuai dengan Chesson et al. (1982) yang dikutip 

oleh  Harvey  et  al.  (2006)  yaitu  bahwa  sifat  racun  dari  asam  phenolik  bebas 

diperlihatkan dalam daerah bakteri rumen yang luas. Pengaruh bakteriocidal dan 

bakteriostatik dapat dilihat pada bakteri selulolitik, seperti  Ruminococcus albus,  

Ruminococcus  flavifaciens dan  Bakteroides  succinogenes,  dalam  10  mM  atau 

kurang p-coumaric acid dan ferulic acid.
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Tabel 7. Rata-rata  produksi  gas  berdasarkan  jumlah  air  dan  waktu  inkubasi 
setelah 96 jam

Produksi Gas (ml/500 mg BK)
A 3 A 4,5 A 6

I 0 I 3 I 6 I 0 I 3 I 6 I 0 I 3 I 6
Lo 13,51a 13,90a 13,54a 13,52a 14,08a 13,53a 13,58a 13,90a 13,32a

Lc 21,74a 24,36b 24,35b 21,82a 24,34b 24,31b 21,73a 24,67b 24,47b

Keterangan : A = Level Penambahan Air (liter)
I = Waktu Inkubasi (hari) 
Lo = non bakteri
Lc = menggunakan bakteri
a-b = Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang nyata (P<0,05).

Secara  keseluruhan,  produksi  gas  akan  mengalami  peningkatan 

signifikan setelah waktu inkubasi mencapai 3 hari dibandingkan dengan 0 hari, 

dan akan menurun sedikit pada waktu inkubasi 6 hari. Hal ini karena pada waktu 

inkubasi  3 hari,  degradasi  lignin menjadi oligomer semisal  trimer dan dimmer 

yang tidak bersifat toksik. Sehingga bakteri selulolitik dapat mencerna BO lebih 

banyak dibanding pada waktu inkubasi 0 hari dimana lignin masih utuh. Adapun 

sedikit penurunan produksi gas pada inkubasi 6 hari dikarenakan adanya bentuk 

monomer  dari  proses  degradasi  lignin  yang  bersifat  toksik  yang  dapat 

menghambat  kerja  bakteri  selulolitik.  Penambahan  air  yang  berbeda  tidak 

berpengaruh terhadap kecepatan ataupun kuantitas produksi  gas seiring dengan 

waktu inkubasi, yang berarti penambahan air yang berbeda, yaitu 3 liter, 4,5 liter, 

dan 6 liter tidak berpengaruh terhadap kerja bakteri Lc.

Pada  pakan  kontrol,  tanpa  penambahan bakteri  Lc,  terjadi  pola  yang 

sama yaitu produksi gas akan meningkat signifikan pada waktu inkubasi 3 hari 

dari  0  hari.  Hal  ini  dikarenakan  selama inkubasi  3  hari  telah  banyak  tumbuh 
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bakteri dan jamur pembusuk yang juga mempunyai kandungan BK dan BO dari 

jasad renik. Adapun penurunan pada waktu inkubasi 6 hari disebabkan  karena 

dimungkinkan adanya penurunan jumlah bakteri pembusuk dan jamur yang dipicu 

oleh semakin menurunnya jumlah air dan kelembaban yang merupakan habitat 

ideal bagi media tumbuhnya jamur dan bakteri pembusuk tersebut.

Data tersebut di atas juga diperkuat oleh Mareta (2006) yang melakukan 

penelitian yang sama terhadap kecernaan secara  in-vitro, bahwa pola data yang 

didapatkan  sama  dengan  data  tentang  produksi  gas  di  atas.  Korelasi  antara 

produksi  gas  dan kecernaan  secara  in-vitro adalah  positif  karena produksi  gas 

merupakan  gambaran  dari  banyaknya  BO  yang  didegradasi  dalam  rumen, 

sehingga semakin tinggi produksi gasnya dapat diartikan bahwa semakin banyak 

kandungan BO pakan yang didegradasi di dalam rumen.

4.3. Degradasi  Pakan Berdasarkan  Produksi Gas In Vitro 

Menke  et al., (1979) menyatakan bahwa jumlah gas yang dibebaskan 

ketika bahan pakan diinkubasikan secara in vitro dengan cairan rumen, memiliki 

hubungan erat dengan kecernaan atau degradasi pakan di dalam rumen.              

Pengukuran  degradasi  pakan  berdasarkan  produksi  gas  in  vitro ini 

bertujuan untuk mengetahui banyaknya BK dan BO yang hilang atau terdegradasi 

di dalam rumen. Makkar  et al., (1995) menerangkan bahwa hasil produksi gas 

bisa  terdiri  dari  substrat  yang  tidak  terdegradasi  ditambah  dengan  biomassa 

mikroba, sedangkan jumlah BK dan BO bisa mencerminkan kecernaan  in vitro 

pakan di dalam rumen.
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Berdasarkan hasil analisis statistik, didapatkan nilai rata-rata degradasi 

BK dan BO berdasarkan produksi gas in vitro selama inkubasi 96 jam tertera pada 

Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Nilai degradasi BK dan BO produksi gas in vitro selama masa inkubasi 
96 jam pada masing-masing waktu inkubasi  fermentasi  yang  berbeda 
dengan masing-masing penambahan jenis  bakteri  dan penambahan air 
yang berbeda

Bakteri
Air 
(ltr)

Waktu
Inkubasi (hari)

Degradasi (%)
BK BO

0 40,32 46,46
3 3 42,68 49,93

6 42,40 49,56
Rataan 41,80 48,65

0 40,41 46,54
Lc 4.5 3 43,33 50,36

6 43,30 49,85
Rataan 42,34 48,91

0 40,73 46,70
6 3 45,40 51,57

6 45,12 51,21
Rataan 43,75 49,83

Rataan 42,63 49,13
0 30,44 41,52

3 3 31,76 40,57
6 31,52 41,49

Rataan 31,24 41,19
0 30,71 40,83

Lo 4.5 3 32,30 40,03
6 32,22 39,46

Rataan 31,75 40,11
0 30,95 41,25

6 3 33,60 41,83
6 33,33 42,27

Rataan 32,63 41,78
Rataan 31,87 41,03
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4.3.1 Degradasi  Bahan  Kering  (BK)  dan  Bahan  Organik  (BO)  dengan 

Penambahan Bakteri Lc Pada Jerami Padi

Degradasi BK dan BO jerami padi dengan penambahan bakteri Lc dapat 

dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Rata-rata degradasi BK dan BO dengan penambahan bakteri Lc pada 
jerami padi

Bakteri BK (%) BO (%)
L0 31,87y 41,03y

Lc 42,63x 49,13x

x-y Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01).

Dari  tabel  9  di  atas,  didapatkan bahwa dengan penambahan bakteri  Lc 

dapat  meningkatkan  degradasi  pakan,  terutama  bahan  kering  (BK  dan  bahan 

organik (BO) jerami padi secara in-vitro setelah masa inkubasi 96 jam. Rata-rata 

degradasi BK tertinggi terdapat pada jerami padi dengan penambahan bakteri Lc 

yaitu sebesar 42,63%. Hal ini dikarenakan bakteri Lc memiliki  kelebihan yaitu 

pertumbuhannya  baik  sehingga  cepat  mengalami  pertumbuhan  pada  saat 

fermentasi sehingga dapat mendegradasi BK dengan baik. Degradasi BK terendah 

pada pakan jerami padi tanpa penambahan bakteri Lc, yaitu sebesar 31,87 %. Hal 

ini  disebabkan karena tanpa adanya penambahan bakteri  Lc menyebabkan BK 

sulit  didegradasi  karena  selulosa  masih  terikat  kuat  dengan  lignin,  adanya 

mikroorganisme aerob yang dapat memanfaatkan selulosa dalam jumlah kecil dan 

rendahnya kandungan protein.

Adapun  rata-rata  degradasi  bahan  organik  (BO)  tertinggi  juga  terdapat 

pada jerami padi dengan penambahan bakteri Lc, yaitu sebesar 49,13 %. Hal ini 

dikarenakan bakteri Lc telah dapat mendegradasi ikatan lignin dengan selulosa, 

34



sehingga mikroba rumen dapat mencerna isi sel (bahan organik) jerami padi lebih 

optimal.

 

4.3.2 Degradasi  Bahan  Kering  (BK)  dan  Bahan  Organik  (BO)  dengan 

Penambahan Bakteri Lc pada Jerami Padi berdasar Penambahan Air 

yang Berbeda

Degradasi  BK  dan  BO  jerami  padi  dengan  penambahan  bakteri  Lc 

berdasarkan penambahan air yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.  Rata-rata degradasi  BK dengan penambahan bakteri Lc pada jerami 
padi berdasarkan penambahan air yang berbeda

Degradasi BK (%)
Air 3 liter Air 4,5 liter Air 6 liter

Lo 31,24o 31,75n 32,63m

Lc 41,80n 42,34n 43,75m

m-n Superskrip yang berbeda pada baris sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01).

Tabel 11.  Rata-rata degradasi  BO dengan penambahan bakteri Lc pada jerami 
padi berdasarkan penambahan air yang berbeda

Degradasi BO (%)
Air 3 liter Air 4,5 liter Air 6 liter

Lo 41,19n 40,11o 41,78m

Lc 48,65n 48,92n 49,83m

m-n Superskrip yang berbeda pada baris sama menunjukkan perbedaan yang sangat 
nyata (P<0,01).

Dari tabel 10 dan 11 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa penambahan 

air  yang berbeda memberikan perbedaan yang sangat nyata  terhadap degradasi 

BK dan BO jerami padi. Nilai degradasi BK tertinggi terdapat pada jerami padi 

yang  telah  ditambahkan  bakteri  Lc  dengan  penambahan  air  sebanyak  6  liter, 
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memberikan  perbedaan  yang  sangat  nyata  apabila  dibandingkan  dengan 

penambahan  air  3  dan  4,5  liter.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  penambahan  air 

sebanyak 6 liter tersebut, bakteri Lc dapat bekerja mendegradasi lignin lebih baik 

sehingga ikatan lignosellulosa pecah dan isi sel dapat dicerna secara lebih optimal 

oleh  mikroba  rumen.  Dengan  kata  lain  adalah  air  sejumlah  6  liter  tersebut 

merupakan kondisi yang ideal bagi bakteri Lc untuk bekerja. Hal ini juga sesuai 

dengan  pernyataan  Moentamaria,  (2000)  bahwa  untuk  pertumbuhan  dan 

perkembangbiakan  mikroorganisme  dibutuhkan  media  yang  cukup  akan 

kandungan air, kandungan nitrogen, dan kandungan sumber energi atau unsur C.

Adapun  pada  pakan  jerami  kontrol,  tanpa  penambahan  bakteri  Lc, 

penambahan  air  yang  berbeda  juga  memberikan  pengaruh  yang  sangat  nyata. 

Nilai degradasi BK tertinggi juga terdapat pada penmbahan air sebanyak 6 liter. 

Hal  ini  dikarenakan pada jumlah air  tersebut  juga merupakan jumlah air  yang 

cukup optimal bagi tumbuhnya mikroba pembusuk sehingga nilai degradasi BK 

juga  tinggi  karena  adanya  tambahan  dari  jasad  renik  mikroba.  Tingginya  laju 

degradasi  bahan  pakan  yang  tidak  diikuti  dengan  tingginya  laju  produksi  gas 

mengindikasikan bahwa hasil  degradasi  tersebut tidak digunakan oleh mikroba 

rumen  untuk  menghasilkan  VFA  namun  untuk  kepentingan  sintesis  protein 

mikroba.

Nilai  degradasi  BO  tertinggi  terdapat  pada  pakan  yang  mengandung 

bakteri Lc dengan penambahan air sebanyak 6 lliter. Hal ini dikarenakan kondisi 

kelembaban yang cukup ideal bagi bakteri Lc bekerja yang mengakibatkan ikatan 

lignosellulosa  dapat  pecah sehingga mikroba rumen dapat  mencerna  BO yang 

terdapat pada isi sel. 
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Adapun pada pakan kontrol,  nilai  degradasi  BO tertinggi  terdapat  pada 

pakan  dengan  penambahan  air  sebanyak  3  liter.  Hal  ini  disebabkan  pada 

penambahan  air  sebanyak  3  liter  masih  belum  cukup  ideal  bagi  mikroba 

pembusuk  sehingga  kandunganBO  masih  belum  banyak  yang  dirusak.  Nilai 

degradasi  BO  akan  sedikit  menurun  pada  penambahan  air  4,5  liter  yang 

disebabkan meningkatnya kadar air juga meningkatkan jumlah mikroba pembusuk 

yang  merusak  kandungan  BO jerami  padi.  Pada  penambahan air  6  liter,  nilai 

degradasi BO kembali meningkat, yang disebabkan adanya tambahan kandungan 

BO dari jasad renik mikroba pembusuk.

4.3.3 Degradasi BK dan BO Berdasarkan Jumlah Air dan Waktu Inkubasi 

Rata-rata nilai  degradasi BK dan BO jerami padi berdasarkan jumlah air 

dan waktu inkubasi disajikan pada Tabel 11.

Tabel 12. Rata-rata  nilai  degradasi  BK  berdasarkan  jumlah  air  dan  waktu 
inkubasi

Degradasi BK (%)
A 3 A 4,5 A 6

I 0 I 3 I 6 I 0 I 3 I 6 I 0 I 3 I 6
Lc 40,32c 49,93b 42,40b 40,41c 43,33b 43,30b 40,73c 45,40a 45,12a

Lo 30,44bc 31,76b 31,52b 30,71bc 32,30ab 32,23b 30,94b 33,60a 33,33a

Keterangan : A = Level Penambahan Air (liter)
I = Waktu Inkubasi (hari) 
Lo = non bakteri
Lc = menggunakan bakteri
a-b = Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).

Tabel 13. Rata-rata  nilai  degradasi  BO  berdasarkan  jumlah  air  dan  waktu 
inkubasi

Degradasi BO (%)
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A 3 A 4,5 A 6
I 0 I 3 I 6 I 0 I 3 I 6 I 0 I 3 I 6

Lc 46,46d 42,68b 49,56bc 46,54d 50,36b 49,85bc 46,70d 51,57a 51,21a

Lo 41,52ab 40,57bc 41,49ab 40,83bc 40,03c 39,46c 41,25ab 41,83a 42,27a

Keterangan : A = Level Penambahan Air (liter)
I = Waktu Inkubasi (hari) 
Lo = non bakteri
Lc = menggunakan bakteri
a-b = Superskrip yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata (P<0,01).

Dari tabel 11 dan 12 di atas dapat diketahui bahwa secara umum, nilai 

degradasi bahan kering (BK) dan bahan organic (BO)  pakan dengan penambahan 

bakteri Lc akan meningkat dari waktu inkuasi 0 hari terhadap inkubasi 3 hari. Hal 

ini dikarenakan pada masa inkubasi 3 hari pemecahan ikatan lignin dan sellulosa 

menjadi  oligomer  semisal  trimer  dan  dimer  yang  tidak  bersifat  toksik  bagi 

mikroba  rumen  sehingga  mikroba  rumen  dapat  menerobos  dinding  sel  untuk 

kemudian mencerna bahan organic atau isi sel jerami padi. Terjadinya penurunan 

degradasi BK dan BO pada masa inkubasi 6 hari daibandingkan dengan inkuasi 3 

hari dikarenakan pada inkubasi 6 hari, pemecahan ikatan lignin telah sampai pada 

tahap  pembentukan  monomer-monomer  yang  mempunyai  sifat  toksik  bagi 

mikroba rumen sehingga mempengaruhi  nilai  degradasi.  Hal ini sesuai  dengan 

yang diungkapkan oleh Chesson  et  al. (1982) yang dikutip oleh Harvey  et  al. 

(2006)  yaitu  bahwa  sifat  racun  dari  asam phenolik  bebas  diperlihatkan  dalam 

daerah bakteri rumen yang luas. Pengaruh bakteriocidal dan bakteriostatik dapat 

dilihat  pada  bakteri  selulolitik,  seperti  Ruminococcus  albus,  Ruminococcus 

flavifaciens dan Bakteroides succinogenes, dalam 10 mM atau kurang p-coumaric  

acid dan ferulic acid.
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Pada pakan kontrol, tanpa penambahan bakteri Lc, nilai degradasi BO 

pada penambahan air 3 liter, nilai degradasi tertinggi pada inkubasi 0 hari yang 

diikuti dengan penurunan nilai degradasi pada inkubasi 3 hari. Hal ini disebabkan 

pada  0  hari  belum  adanya  pertumbuhan  jamur  ataupun  bakteri  pembusuk, 

sehingga kandungan BO belum rusak. Adanya penurunan nilai degradai BO pada 

inkubasi  3  hari  dikarenakan  adanya  penggunaan  kandungan  BO  untuk 

pertumbuhan bakteri  pembusuk dan juga  jamur.  Adapun pada inkubasi  6  hari 

terjadi peningkatan nilai degradasi yang disebabkan adanya tambahan kandungan 

BO dari jasad renik, terutama jamur. Pada penambahan air sebanyak 4,5 liter nilai 

degradasi BO akan semakin menurun seiring dengan masa inkubasi. Penurunan 

tersebut terjadi karena rusaknya BO oleh mikroorganisme pembusuk yang tumbuh 

optimal pada penambahan air 4,5.  Pada penambahan air  sebanyak 6 liter,  nilai 

degradasi BO akan maeningkat seiring dengan masa inkubasi. Hal ini dikarenakan 

pada level  penambahan air  tersebut merupakan kondisi  ideal bagi jamur untuk 

tumbuh, sehingga semakin lama waktu inkubasi makan akan bertambah jumlah 

jamur yang tumbuh yang akan mengakibatkan meningkatnya nilai degradasi BO 

karena adanya tambahan dari jasad renik jamur.

Nilai  degradasi bahan kering (BK) secara umum meningkat  dari  waktu 

inkubasi 0 hari terhadap inkubasi 3 hari yang kemudian terjadi sedikit penurunan 

nilai degradasi pada waktu inkkubasi 6 hari. Hal ini dikarenakan pada inkubasi 0 

hari  belum terjadi  reaksi  apapun sehingga belum terjadi  pengurangan  ataupun 

penambahan  kandungan  BK.  Pada  inkubasi  3  hari  terjadi  peningkatan  nilai 

degradai  Bk  yang  cukup  signifikan  yang  terjadi  karena  dimungkinkan  pada 

inkubasi  3  hari  telah  banyak  tumbuh  jamur  yang  mengakibatkan  adanya 
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penambahan kandungan BK dari jasad renik jamur. Peningkatan nilai degradasi 

BK pada waktu inkubasi 6 hari juga disebabkan karena semakin banyak jamur 

yang tumbuh sehingga adanya tambahan kandungan BK dari jasad renik jamur 

juga semakin banyak.

4.4 Rangkuman Pembahasan 

Penambahan bakteri Lc pada jerami padi dapat meningkatkan produksi gas 

secara sangat nyata hingga 72,36 %, dari 13.65 ml/500 mg BK (tanpa bakteri Lc) 

menjadi  23.53  ml/500mg  BK  (dengan  penambahan  bakteri  Lc);  Bakteri  Lc 

bekerja  optimal  dengan penambahan air  sebanyak  6 liter,  tetapi  tidak berbeda 

nyata dangan penambahan air 3 dan 4,5 liter. Produksi gas tertinggi terdapat pada 

perlakuan dengan bakteri Lc dengan penambahan air sebanyak 6 liter dan masa 

inkubasi selama 3 hari (24,67 ml/500 mg BK).

Penambahan  bakteri  Lc  memberikan  peningkatan  yang  sangat  nyata 

terhadap nilai degradasi BK dan BO hingga 42.63 % (BK) dan 49.13 % (BO) 

dibandingkan dengan nilai degradasi BK dan BO pakan tanpa bakteri Lc, yaitu 

sebesar  31.87  %  (BK)  dan  41.03  %  (BO);  Degradasi  BK  dan  BO  tertinggi 

terdapat pada perlakuan penambahan bakteri Lc dengan penambahan air sebanyak 

6 liter yang berbeda sangat nyata dengan penambahan air sebanyak 3 dan 4,5 liter; 

Nilai degradasi BK dan BO tertinggi terdapat pada perlakuan dengan penggunaan 

bakteri Lc dengan penambahan air sebanyak 6 liter dan masa inkubasi 3 hari, yang 

berbeda sangat nyata dengan masa inkubasi 0 dan 6 hari.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penggunaan bakteri Lc dengan penambahan air 6 liter dan waktu inkubasi 

3 hari  dapat meningkatkan produksi  gas dan nilai  degradasi dari  residu 

produksi gas jerami padi secara in-vitro.

2. Penggunaan bakteri Lc dengan penambahan air 6 liter dan waktu inkubasi 

3 hari dapat meningkatkan secara optimal kualitas jerami padi.

5.2 Saran

Disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan bakteri Lc 

terhadap pakan yang berasal dari limbah pertanian yang lain atau pakan dengan 

kandungan  lignin  tinggi  sehingga  akan  diketahui  lebih  banyak  tentang 

kemampuan bakteri Lc..
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Lampiran 3. Prosedur pengukuran produksi gas secara in vitro

Pengukuran produksi gas secara in vitro metode Makkar et al.,( 1995) 

sebagai berikut:

1. Menimbang sampel pakan sebanyak 500 mg BK, selanjutnya dimasukkan 

ke  dalam  syringe/pipet  piston  dengan  bantuan  weighing  boat.  Tongkat 

syringe  diolesi  dengan  vaselin  untuk  memperlancar  gerakan  sewaktu 

inkubasi.  Letak  sampel  diusahakan  berada  didasar  syringe dan  tidak 

menempel pada dindingnya. 

2. Ujung syringe dihubungkan dengan selang karet silicon yang panjangnya 

sampai 5 cm dan ditutup dengan klip plastik.  Kemudian  syringe tersebut 

dimasukkan ke dalam inkubator 390C.

3. Selanjutnya membuat larutan buffer. Pembuatan larutan buffer (tiap 1 liter) 

terdiri dari :

a. NaOHCO3 13,2  g  +  NH4HCO3 13,2  g  dilarutkan  dalam 1  liter 

aquadest.

b. Larutan mineral makro (tiap 1 liter) terdiri dari Na2HPO4 5,7 g + 

KH2HPO4 6,2 g + MgSO4.7H2O 6,2 g + NaCL 2,22 g dilarutkan 

dalam 1 liter aquades.

c. Larutan mineral mikro tiap 1 liter terdiri dari : CaCL2.2H2O 13,29g 

+  MnCL2.4H2O  10  g  +  COCL2.6H2O  1  g  +FeCl2.6H2O  0,8  g 

dilarutkan dalam aquadest sampai volumenya 100 ml.

Larutan  Rezazurin  terdiri  dari  :  100 mg rezazurin  dilarutkan  dalam 

aquadest sampai volume 100 ml.

48



d. Reduktor solvent (dibuat sesaat sebelum mengambil cairan rumen) 

terdiri  dari  Na2S.7H2O  0,8  g  +  NaOH  1N  2  ml  dan  ditambah 

aquadest 47,5 ml.

4. Larutan  buffer  campuran  ini  dimasukkan  kedalam  labu,  dicampur  dan 

dipanaskan  pada  suhu  39  0C  dalam  waterbath.  Gas  CO2  dialirkan, 

sementara  itu  larutan  reduktor  ditambahkan.  Larutan  yang  berwarna 

kebiru-biruan  akan  berubah  menjadi  agak  merah  kemudian  menjadi 

bening.

5. Cairan rumen dimasukkan ke dalam labu apabila indikator sudah berubah 

menjadi  tidak berwarna dengan perbandingan volume 1:2.  Penambahan 

CO2 diteruskan setelah cairan rumen dimasukkan dalam labu, kemudian 

dituangkan  ke  dalam  Erlenmeyer  dicampur  dan  dipanaskan  pada  suhu 

39oC dalam waterbath.

6. Campuran larutan buffer dan cairan rumen sebanyak 50 ml dimasukkan 

dalam setiap syringe yang berisi sampel dengan menggunakan dispenser. 

Diusahakan  pada  saat  memasukkan  larutan  campuran  kedalam syringe 

tidak ada gelembung-gelembung udara didalamnya.

7. Blanko  dibuat  untuk  koreksi  dengan  cara  seperti  diatas  hanya  tanpa 

penambahan sampel. Volume gas dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 8,16, 24, 

36, 48, 72, 96 jam. Volume gas bersih pada tiap periode inkubasi dihitung 

dengan  mengurangkan  volume  gas  dalam  syringe  yang  mengandung 

substrat dan volume gas dari blanko.

8. Perhitungan volume gas menggunakan rumus sebagai berikut : 

Gb = ( Vt – V0 – Vblanko) Fk
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Keterangan:
Gb = Produksi gas waktu t jam(ml)
Vt = Volume pada t jam (ml)
Vo = Volume pada waktu 0 jam (ml)
Vblanko = Volume blanko
Fk = Faktor koreksi

     9.  Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran degradasi BK dan BO residu 

setelah dilakukan pengamatan terhadap produksi gas pada masa inkubasi 

96 jam
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Degradasi pakan (BK dan BO) secara
                       in vitro

Pengukuran degradasi  bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) dari 

produksi gas in vitro inkubasi 96 jam (Makkar et al., 1995)

1.  Sampel  produksi  gas  yang  telah  mengalami  fermentasi  selama  96  jam 

disentrifius untuk memisahkan supernatan dan residu. 

2.  Cawan yang berisi  residu dimasukkan ke dalam oven 1050C selama 4 jam, 

didinginkan dalam eksikator.

3.  Selanjutnya ditimbang dan dimasukkan ke dalam oven 5500C untuk pengabuan 

4. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Degradasi BK(%) = (%BK. Sampel) – (Brt residu  1   – brt blanko  1  )    x 100%
                                                    (%BK. brt sampel)

Degradasi BO(%) = ((Brt sampel. %BK).%BO)–(brt residu  2   – brt blanko  2  )  x 100%
                                                    ((%BO. brt sampel).%BK)
 

            Keterangan : 
Brt sampel = Berat sampel
Brt  residu1 = Berat residu setelah oven 1050C
Brt blanko1 = Berat rata-rata blanko setelah oven 1050 C
Brt  residu2 = Berat residu setelah tanur 5500C
Brt blanko2 = Berat rata-rata blanko setelah tanur 5500 C
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Lampiran 5. Perhitungan Statistik Parameter b dan c

Parameter b
Bakteri Air

(ltr)
Waktu

Inkubasi (hr)
Kelompok

Run 1 Run 2 Run 3
Total Rataan

0 15.04 13.53 11.95 40.52 13.5067
3 3 14.38 11.96 15.37 41.71 13.9033

6 14.97 12.44 13.21 40.62 13.5400
Total 122.85 13.6500

0 15.08 13.52 11.97 40.57 13.5233
Lo 4.5 3 14.49 12.17 15.57 42.23 14.0767

6 15.00 12.50 13.09 40.59 13.5300
Total 123.39 13.7100

0 15.22 13.39 12.12 40.73 13.5767
6 3 14.15 12.15 15.41 41.71 13.9033

6 14.69 12.24 13.03 39.96 13.3200
Total 122.4 13.6000

Total 368.64 13.65333

0 23.58 21.32 20.32 65.22 21.7400
3 3 25.79 22.72 24.57 73.08 24.3600

6 23.49 25.07 24.49 73.05 24.3500
Total 211.35 23.4833

0 23.58 21.32 20.32 65.22 21.7400
Lc 4.5 3 25.79 22.72 24.57 73.08 24.3600

6 23.49 25.07 24.49 73.05 24.3500
Total 211.35 23.4833

0 23.86 21.21 20.13 65.2 21.7333
6 3 24.89 24.3 24.83 74.02 24.6733

6 24.09 24.88 24.43 73.4 24.4667
Total 212.62 23.6244

Total 635.39 23.53296

FK = 18668.08

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01
L 1 1317.696 1317.696 895.1485 4.130018 7.444136
A-L 4 0.167852 0.041963 0.028507 2.649894 3.927333
(AI)-L 12 43.86071 3.655059 2.482987 2.05004 2.757971
Kelompok 2 25.75579 12.8779 8.748325 3.275898 5.289277
Galat 34 50.04941 1.472041
Total 53

Fhit>F0,01 = Berbeda sangat nyata

Nilai parameter b pada penambahan bakteri Lc

SE = 0.233495
JND 1% 3.862
JNT 1% 0.901759
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Perlakuan
Non-Lignochlorine 13.65333
Lignochlorine 23.4963

Nilai parameter b pada penambahan bakteri Lc Berdasarkan Penambahan 
Air yang Berbeda

Bakteri Air (ltr)
3 12.9333

Non-Lignochlorine 4.5 14.4500
6 13.8678

3 22.7056
Lignochlorine 4.5 25.0500

6 23.1122

Nilai parameter b pada penambahan bakteri  Lc Berdasarkan Jumlah Air 
dan Waktu Inkubasi

SE = 0.700486
JND 5% 2.878 3.028 3.112 3.188 3.238 3.282 3.312 3.342
JNT 5% 2.015998 2.130467 2.189569 2.243042 2.278221 2.309179 2.330287 2.351394

Bakteri Air (ltr) Inkubasi (hari)
0 13.5067

3 3 13.9033
6 13.5400
0 13.5233

Non-Lignochlorine 4.5 3 14.0767
6 13.5300
0 13.5767

6 3 13.9033
6 13.3200

0 21.7400
3 3 24.3600

6 24.3500
0 21.8167

Lignochlorine 4.5 3 24.3433
6 24.3133
0 21.7333

6 3 24.3433
6 24.4667
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Parameter c
Bakteri Air

(ltr)
Waktu

Inkubasi (hr)
Kelompok

Run 1 Run 2 Run 3
Total Rataan

0 0.0355 0.0339 0.0434 0.1128 0.0376
3 3 0.0353 0.0339 0.0338 0.1030 0.0343

6 0.0329 0.0312 0.0396 0.1037 0.0346
Total 0.3195 0.0355

0 0.0333 0.0356 0.0482 0.1171 0.0390
Lo 4.5 3 0.0367 0.0327 0.0324 0.1018 0.0339

6 0.03 0.03 0.0423 0.1089 0.0363
Total 0.3278 0.0364

0 0.0339 0.0352 0.0458 0.1149 0.0383
6 3 0.0358 0.0328 0.0328 0.1014 0.0338

6 0.0383 0.0351 0.0442 0.1176 0.0392
Total 0.3339 0.0371

Total 0.9812 0.036341

0 0.0315 0.0391 0.0377 0.1083 0.0361
3 3 0.0308 0.0290 0.0425 0.1023 0.0341

6 0.0362 0.0304 0.0384 0.105 0.0350
Total 0.3156 0.0351

0 0.0313 0.0384 0.0355 0.1052 0.0351
Lc 4.5 3 0.0313 0.0292 0.0427 0.1032 0.0344

6 0.0353 0.0304 0.0383 0.104 0.0347
Total 0.3124 0.0347

0 0.0316 0.0386 0.0366 0.1068 0.0356
6 3 0.0312 0.0294 0.0418 0.1024 0.0341

6 0.0337 0.0303 0.0387 0.1027 0.0342
Total 0.3119 0.0347

Total 0.9399 0.034811

FK = 0.068345

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01
L 1 3.16E-05 3.16E-05 2.406242 4.130015 7.4441
A-L 4 1.25E-05 3.13E-06 0.238157 2.649898 3.927312
(AI)-L 12 0.00012 1E-05 0.76149 2.05004 2.757957
Kelompok 2 0.000463 0.000232 17.63587 3.2759 5.28928
Galat 34 0.000446 1.31E-05
Total 53
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Lampiran 6. Data dan Perhitungan Statistik Degradasi Bahan Kering (BK)

Nilai degradasi BK
Bakteri Air

(ltr)
Waktu

Inkubasi (hr)
Kelompok

Run 1 Run 2 Run 3
Total Rataan

0 30.29 30.57 30.45 91.31322 30.4377
3 3 31.42 32.09 31.78 95.29017 31.7634

6 30.94 32.08 31.53 94.55085 31.5170
Total 281.15424 31.2394

0 30.60 30.82 30.73 92.14367 30.7146
Lo 4.5 3 31.90 32.68 32.31 96.89529 32.2984

6 31.83 32.60 32.24 96.67846 32.2262
Total 285.71742 31.7464

0 30.98 30.90 30.96 92.83464 30.9449
6 3 32.76 34.43 33.62 100.81423 33.6047

6 32.54 34.10 33.34 99.98421 33.3281
Total 293.63308 32.6259

Total 860.50474 31.870546

0 40.33 40.29 40.34 120.95714 40.3190
3 3 42.48 42.87 42.70 128.05015 42.6834

6 42.04 42.75 42.42 127.20248 42.4008
Total 376.20977 41.8011

0 40.41 40.38 40.42 121.21651 40.4055
Lc 4.5 3 43.46 43.17 43.34 129.97817 43.3261

6 43.41 43.16 43.31 129.88663 43.2955
Total 381.08131 42.3424

0 40.55 40.90 40.75 122.20458 40.7349
6 3 45.91 44.87 45.41 136.18933 45.3964

6 45.89 44.33 45.14 135.36083 45.1203
Total 393.75474 43.7505

Total 1151.0458 42.631327

FK = 74932.14

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01
L 1 1563.224 1563.224 9460.025** 4.130015 7.4441004
A-L 4 27.08798 6.771994 40.98147** 2.649898 3.9273118
(AI)-L 12 88.53773 7.378144 44.64965** 2.05004 2.7579574
Kelompok 2 0.762136 0.381068 2.306074 3.2759 5.2892801
Galat 34 5.618339 0.165245
Total 53

** = Berbeda sangat nyata

55



Lampiran 6 (lanjutan)

Nilai degradasi BK pada penambahan bakteri Lc

SE = 0.078232
JND 1% 3.862
JNT 1% 0.302131

Perlakuan
Non-Lignochlorine 31.87055
Lignochlorine 42.63133

Nilai degradasi BK pada penambahan bakteri Lc Berdasarkan Penambahan 
Air yang Berbeda

SE =  0.135501
JND 1% 3.862 4.032
JNT 1% 0.523306 0.546341

Bakteri Air (ltr)
3 31.2394

Non-Lignochlorine 4.5 31.7464
6 32.6259

3 41.8011
Lignochlorine 4.5 42.3424

6 43.7505

Nilai degradasi BK pada penambahan bakteri Lc Berdasarkan Jumlah Air 
dan Waktu Inkubasi

SE = 0.234695
JND 1% 3.862 4.032 4.136 4.2 4.288 4.336 4.382 4.418
JNT 1% 0.906392 0.94629 0.970699 0.985719 1.006372 1.0176376 1.028434 1.036883
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Bakteri Air (ltr) Inkubasi (hari)
0 30.4377

3 3 31.7634
6 31.5170
0 30.7146

Non-Lignochlorine 4.5 3 32.2984
6 32.2262
0 30.9449

6 3 33.6047
6 33.3281

0 40.3190
3 3 42.6834

6 42.4008
0 40.4055

Lignochlorine 4.5 3 43.3261
6 43.2955
0 40.7349

6 3 45.3964
6 45.1203
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Lampiran 7. Data dan Perhitungan Statistik Degradasi Bahan Organik (BO)

Nilai degradasi BO
Bakteri Air

(ltr)
Waktu

Inkubasi (hr)
Kelompok

Run 1 Run 2 Run 3
Total Rataan

0 41.81 41.15 41.61 124.5725 41.5242
3 3 40.62 40.44 40.66 121.724 40.5747

6 41.33 41.55 41.57 124.4564 41.4855
Total 370.7529 41.1948

0 41.06 40.52 40.92 122.4978 40.8326
Lo 4.5 3 40.01 39.97 40.12 120.0917 40.0306

6 39.45 39.37 39.55 118.3704 39.4568
Total 360.9598 40.1066

0 40.91 41.49 41.33 123.7354 41.2451
6 3 42.36 41.21 41.92 125.4791 41.8264

6 42.60 41.84 42.36 126.8034 42.2678
Total 376.0179 41.7798

Total    1107.731 41.02706

0 46.70 46.13 46.55 139.3918 46.4639
3 3 49.49 50.29 50.02 149.8006 49.9335

6 49.10 49.93 49.65 148.6761 49.5587
Total 437.8685 48.6521

0 46.71 46.28 46.63 139.6126 46.5375
Lc 4.5 3 50.15 50.48 50.45 151.0731 50.3577

6 49.65 49.96 49.94 149.5472 49.8491
Total 440.2329 48.9148

0 46.73 46.57 46.79 140.0888 46.6963
6 3 51.72 51.34 51.66 154.712 51.5707

6 51.43 50.91 51.30 153.6341 51.2114
Total 448.4349 49.8261

Total 1326.536 49.13097

FK = 109734.4

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01
L 1 886.5911 886.5911 11548.04** 4.130015 7.4441
A-L 4 19.81042 4.952604 64.50875** 2.649898 3.927312
(AI)-L 12 98.02677 8.168898 106.4017** 2.05004 2.757957
Kelompok 2 0.374691 0.187345 2.440214 3.2759 5.28928
Galat 34 2.610321 0.076774
Total 53

** = Berbeda sangat nyata
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Lampiran 7 (lanjutan)

Nilai degradasi BO pada penambahan bakteri Lc

SE = 0.053324
JND 1% 3.862
JNT 1% 0.205939

Perlakuan
Non-Lignochlorine 41.02706
Lignochlorine 49.13097

Nilai degradasi BK pada penambahan bakteri Lc Berdasarkan Penambahan 
Air yang Berbeda

SE =  0.09236
JND 1% 3.862 4.032
JNT 1% 0.356696 0.372398

Bakteri Air (ltr)
3 41.1948

Non-Lignochlorine 4.5 40.1066
6 41.77976

3 48.6521
Lignochlorine 4.5 48.9148

6 49.8261

Nilai degradasi BO pada penambahan bakteri Lc Berdasarkan Jumlah Air 
dan Waktu Inkubasi

SE = 0.159973
JND 1% 3.862 4.032 4.136 4.2 4.288 4.336 4.382 4.418
JNT 1% 0.617816 0.645011 0.661649 0.671887 0.685965 0.693643 0.701002 0.706761
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Bakteri Air (ltr) Inkubasi (hari)
0 41.5242

3 3 40.5747
6 41.4855
0 40.8326

Non-Lignochlorine 4.5 3 40.0306
6 39.4568
0 41.2451

6 3 41.8264
6 42.2678

0 46.4639
3 3 49.9335

6 49.5587
0 46.5375

Lignochlorine 4.5 3 50.3577
6 49.8491
0 46.6963

6 3 51.5707
6 51.2114
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Puji  syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan 
Rahmat, Hidayah, dan Inayyah-NYA, serta Shalawat salam senantiasa 
tercurahkan  kepada  junjungan  kita  Nabi  Besar  Muhammad  SAW,  
sehingga  penulis  dapat  menyelesaikan  skripsi,  sebagai  syarat  untuk 
mendapatkan  gelar  sarjana.  Kupersembahkan  karya  ilmiah  ini  agar  
dapat bermanfaat bagi semua.

Pada lembar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Bapak Hadi Soetrisno dan ibu Tusini, my beloved parent. No  

words  can  paint  your  big  support  and  pray.  Thank  you  so  

much…..

- My wife and my little hero, Dhani, you’re my power to faces  

all the problems. Thank you for all the love you‘ve been gives  

all the time. Papa loves you all….

- My sister and brother, my nephew and niece also, hope we’ll be one big 

family forever….

- Semua dosen-dosen Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Brawijaya Malang,  dan semua dosen yang pernah memberiku ilmu, 

terima  kasih  yang  tulus  saya  berikan.  Semoga  ilmu  tersebut 

bermanfaat bagiku dan menjadi amal baik bagi semua dosen-dosen....

- Especially my honors to say thank you to: 

1. Prof. Dr. Ir. Soebarinoto;

2.  Prof. Dr. Ir. Hartutik, MP.; 



3. Dr. Ir. Osfar Sjofjan M.Sc.; 

4. Ir. Mashudi M. Agr. Sc.;

5.  Dr. Ir. Eko Widodo M. Agr. Sc., M. Sc.;(domo arigato gozaimasu)

6.  Dr. Ir. Kusmartono; 

7. Ir. Herni Sudarwati, MS.; 

8. Artharini Irsyamawati S.Pt., MP.;

- Segenap  keluarga  besar  Fapet  UB,  kalian  telah  memberiku  cerita 

hidup untuk dipelajari dan dibagi.... suwun lho pak win, pak gi’, n 

pak mahfud.

- MamoTeam (Souphie,  ayo ....  jare ternak sapi!!!;  Tante,  salam buat 

hitta, keep nggacor n konyol!!!; Tere, thanks for all, especially kopine; 

Boezzer,  ojo lali  karo aku lho yo.....)  buat kebersamaan,  dukungan, 

dan keceriaan selama kuliah, penelitian, sampe saat ini.

- Teman – teman Joe72 <Tommy ”Kadhal”, Wiwid ”Tembesm”, Sofa 

”Potter”,  Anas  ”Kontheng”,  Novan  ”Gaden/Kenthang”,  Bagus 

”Enson”,  Kristian  ”Dono”,  Erfan  ”Blangkon”,  Popo  ”Sukro”,  Ata 

”Atol”,  Imam  ”Pelir”,  Catur  ”Subali”,  Benny  ”BenDot”,  Zaenal 

”Gundul”, Friendy ”Kirun”, Bahtiar ”sorinji”, Pram ”Hokage”, Yayan 

”Chiekung/my bro”, Agung ”Acunk”, Masgianto ”Jayent”, Kriswanto 

”Sanen”,  buat  dukungan,  bantuan  dan  kebersamaannya  dalam 

berjuang (akhire yo dadi sarjono, tapi ojo suwe-suwe naganggur yo...)



- Temen – teman NMT’02 cowok dan cewek, yang dapat dilihat dari 

foto  kenangan  yang  pernah  kita  buat  ini.  Semoga  sedulurane  gak 

pedhot, lebih sulit mencari saudara daripada mendapatkan musuh.

Akhir  kata,  hanya  ucapan  terima  kasih  yang  terdalam dan 

permintaan maaf yang teramat tulus dari aku, sebagai teman dan 

saudara, yang tak pernah lepas dari salah dan dosa....



” domo arigato gozaimasu ”

” life isn’t a game, so we can restart and fix all  

the mistake we had done ”

“ love isn’t how you get it, but how you share it “

“ life is once, so never make a mistake that will  

make you down all the time “

“ always remember, ALLAH will always with us 

wherever we go “
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