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ABSTRACT 

 

EFFECT OF Rhizopus oligosporus ADDITION TO FERMENTATION 

MIXTURE  OF ALKALI – HYDROLYSED RUMEN CONTENT AND 

BANANA PEELS ON IN VITRO DIGESTIBILITY 
 

 The research was carried out at The Animal Nutrition Laboratory, Faculty 
of Animal Husbandry Brawijaya University, Malang from December 2006 to 
January 2007 
 The objective of the research was to  investigate the effect of addition  of  
Rhizopus oligosporus in fermentation mixture hydrolysis rumen content and 
banana peels on in vitro dry matter digestibility and organic matter digestibility. 
 The materials used in this research were alkali-hydrolyzed rumen contents, 
banana peels, Rhizopus oligosporus and rumen fluid taken from a slaughterhouse 
of Batu. They were assigned in a randomized block design consisted of five 
treatments and three replications. The treatments were P1: 100 % Hydrolysis 
Rumen Content + 0 % Banana Peels + 0 % Rhizopus oligosporus, P2 : 90 % 
(HRC) + 10 % (BP) + 0,5 % (RO), P3: 80 % (HRC) + 20 % (BP) +  1 % (RO), P4: 
70 % (HRC) + 30 % (BP) + 1,5 % (RO) and P5: 60 % (HRC) + 40 % (BP) + 2 % 
(RO). Variables observed were nutrition contents, In Vitro Dry Matter 
Digestibility (IVDMD) and In Vitro Organic Matter Digestibility (IVOMD). 
 The result of research showed that the addition level of Rhizopus 

oligosporus in fermentation mixture hydrolysis rumen content and banana peels 
have significant effects (P<0,05) on IVDMD and IVOMD, was the highest 
treatment are P3 : 80 % (HRC) + 20 % (BP) + 1 % (RO), IVDMD was  44,03 % as 
well as IVOMD was 39,89 %. 
 It was concluded that the higher addition level of Rhizopus oligosporus in 
fermentation mixture hydrolysis rumen content and banana peels decreased the 
value of IVDMD and IVOMD. It was suggested to do further research on farm 
trial to know palatability and productivity. 
 
Keywords: rumen contents, banana peels, Rhizopus oligosporus, in-vitro 

digestibility. 
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RINGKASAN 

 

PENGARUH TINGKAT PENAMBAHAN RAGI TEMPE 
(Rhizopus oligosporus) DALAM FERMENTASI CAMPURAN ISI RUMEN 

TERHIDROLISIS DAN KULIT PISANG TERHADAP KECERNAAN 

SECARA IN-VITRO 

 

  Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Desember 2006 
sampai Januari 2007 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 
penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) dalam fermentasi campuran 
antara isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang terhadap kecernaan secara in vitro.
 Materi penelitian ini adalah isi rumen terhidrolisis, kulit pisang Agung 
(Musa hanseniaceae sp.), ragi tempe sebagai sumber Rhizopus oligosporus dan 
cairan rumen yang diperoleh dari RPH Batu. Metode penelitian yang digunakan 
adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 
ulangan. Perlakuan yang dilakukan terdiri dari P1: 100 % Isi Rumen Terhidrolisis 
+ 0 % Kulit Pisang + 0 % Ragi Tempe, P2 : 90 % (IRT) + 10 % (KP) + 0,5 % 
(RT), P3: 80 % (IRT) + 20 % (KP) +  1 % (RT), P4: 70 % (IRT) + 30 % (KP) + 
1,5 % (RT) dan P5: 60 % (IRT) + 40 % (KP) + 2 % (RT). Variabel yang diamati 
meliputi kandungan nutrien masing-masing perlakuan, Kecernaan In-Vitro Bahan 
Kering (KcBK) dan Kecernaan In-Vitro Bahan Organik (KcBO). Data dianalisis 
dengan menggunakan sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 
Terkecil. 
  Hasil dari penelitian ini menunjukkkan bahwa penambahan ragi tempe 
(Rhizopus oligosporus) dalam fermentasi campuran antara isi rumen terhidrolisis 
dan kulit pisang berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap KcBK dan KcBO, 
perlakuan yang terbaik adalah pada P3 (isi rumen terhidrolisis 80 % + kulit pisang 
20 % + 1 % ragi tempe) dengan nilai KcBK 44,03 % dan KcBO 39,89 %. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi 
penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) dalam fermentasi campuran 
antara isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang maka nilai KcBK dan KcBO akan 
semakin menurun. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk 
mengetahui palatabitas dan produktivitas ternak. 
 
Kata kunci: isi rumen, kulit pisang, ragi tempe (Rhizopus oligosporus), kecernaan 

in-vitro. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun ke tahun yang terus 

meningkat, berdampak langsung pada peningkatan pendapatan perkapita 

penduduk. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran akan gizi 

masyarakat juga menyebabkan meningkatnya permintaan dan konsumsi daging, 

khususnya daging sapi. Hal ini tampak jelas dari pertumbuhan jumlah sapi yang 

dipotong maupun daging sapi yang dikonsumsi secara nasional beberapa tahun 

terakhir. Menurut data BPS (Anonimus, 2004) bahwa pada tahun 2001 konsumsi 

daging sapi nasional mencapai 578.000 ton, akan tetapi produksi daging dalam 

negeri hanya sekitar 381.900 ton, akibatnya terjadi kekurangan sekitar 196.100 

ton daging sapi. Dalam rangka menanggulangi masalah tersebut, telah ditempuh 

suatu upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan akan daging tersebut, yaitu dengan 

cara mengimpor daging beku maupun sapi hidup bakalan. 

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas daging sapi potong di 

dalam negeri, baik yang berasal dari impor maupun sapi lokal dapat dilakukan 

dengan cara meningkatan kualitas pakan ternak, oleh karena itu diperlukan suatu 

alternatif teknologi pengolahan bahan pakan yang mudah dan murah didapat serta 

tidak bersaing dengan kebutuhan manusia namun nilai nutrisinya cukup memadai. 

Salah satu usaha alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan 

memanfaatkan limbah isi rumen yang terhidrolisis dengan abu sekam dan kulit 
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pisang dengan penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) pada imbangan 

tertentu. 

 Menurut Tajudin (2007), isi rumen adalah kumpulan bahan  pakan atau 

pakan yang ada di lambung ternak ruminansia, yaitu bahan pakan yang belum 

sepenuhnya terfermentasi dan dicerna di dalam rumen ternak yang dipotong, 

dimana dapat diperoleh di Rumah Potong Hewan (RPH). Pada RPH, isi rumen  

biasanya hanya dikumpulkan dalam bak penampungan kemudian dibuang begitu 

saja dengan mengalirkannya ke sungai. Adapun kandungan nutrien isi rumen 

selengkapnya disajikan pada Tabel 6. Penggunaan isi rumen perlu diberi 

perlakuan terlebih dahulu sebelum diberikan pada ternak, hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan nilai nutrisi dari isi rumen tersebut. Menurut Van Soest (1994) 

bahwa untuk meningkatkan kecernaan perlakuan yang dapat diberikan yaitu 

dengan cara menghidrolisis isi rumen dengan larutan abu sekam.  

 Kulit pisang dipilih sebagai campuran isi rumen karena berfungsi sebagai 

penyeimbang kebutuhan energi sekaligus menyediakan karbohidrat sebagai media 

tumbuh Rhizopus oligosporus dalam campuran isi rumen terhidrolisis dan kulit 

pisang yang difermentasi atau IRKPF (Mashudi, 2006). Kulit pisang merupakan 

limbah hasil pengolahan kripik pisang yang masih jarang dimanfaatkan, hanya 

ditumpuk dan dibiarkan membusuk padahal kandungan nutrisinya cukup baik 

yaitu bahan kering (BK) 12,32%, bahan organik (BO) 83,07% dan protein kasar 

(PK) 9,39% (Hermanto dan Mashudi, 1998). Sedangkan menurut Munadjim 

(1983), kulit pisang merupakan limbah buah pisang yang cukup banyak 

jumlahnya, yakni kira-kira 1/3 dari buah pisang yang belum dikupas. 
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 Untuk dapat meningkatkan kualitas campuran antara isi rumen dan kulit 

pisang tersebut, maka perlu diberi suatu perlakuan yang bertujuan untuk 

meningkatkan nilai manfaat bahan pakan tersebut, yaitu melalui fermentasi. 

Fermentasi campuran isi rumen dengan kulit pisang dapat dilakukan dengan 

mengunakan ragi tempe. Penggunaan ragi dalam proses fermentasi adalah sebagai 

sumber protein dan vitamin bagi ternak.  

Ragi tempe (Rhizopus oligosporus) dipilih dalam penelitian ini karena 

memiliki berbagai keunggulan. Ragi tempe memiliki kemampuan memproduksi 

enzim protease sehingga dapat meningkatkan ketersediaan asam amino. Selain itu 

juga memiliki kemampuan mensintesis antibiotik yang tidak dapat dicerna dalam 

pencernaan ternak ruminansia (Kasmidjo, 1990). Ragi tempe sangat mudah 

didapat dengan harga murah sehingga sangat aplikatif bagi para peternak lokal.  

Permasalahan saat ini adalah belum diketahuinya pengaruh tingkat penambahan 

ragi tempe (Rhizopus oligosporus) dalam fermentasi campuran isi rumen 

terhidrolisis dan kulit pisang sebagai pakan alternatif pada ternak, sehingga perlu 

dilakukan evaluasi nutrisi melalui pengukuran kecernaan secara in vitro. Menurut 

Van Soest (1994), teknik kecernaan in vitro adalah suatu teknik penentuan 

kecernaan yang dilakukan secara kimiawi di laboratorium dengan meniru proses 

pencernaan yang terjadi di dalam tubuh ternak ruminansia. Teknik in vitro 

pertama kali dikembangkan oleh Terry dan Tilley pada tahun 1963. Kelebihan 

dari teknik ini adalah jumlah sampel yang digunakan relatif sedikit tetapi dapat 

menentukan kecernaan sampel dalam jumlah yang banyak dalam waktu singkat. 
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 Penelitian ini merupakan proyek penelitian PHK-A2 yang diketuai oleh Ir. 

Mashudi, M. Agr. Sc. Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wijaya (2007) dan Kurniawan (2008). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang muncul adalah 

bagaimana pengaruh tingkat penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) 

dalam fermentasi campuran antara isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang 

terhadap kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik (KcBO) secara in 

vitro. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui pengaruh tingkat penambahan ragi tempe (Rhizopus 

oligosporus) dalam fermentasi campuran antara isi rumen terhidrolisis dan 

kulit pisang terhadap kecernaan secara in vitro. 

2. Mengevaluasi tingkat penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) 

yang optimal dalam fermentasi campuran antara isi rumen terhidrolisis dan 

kulit pisang terhadap kecernaan secara in vitro. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai bahan 

informasi tentang pemanfaatan isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang yang 

difermentasi dengan ragi tempe secara in vitro, sehingga dapat digunakan sebagai 

pakan alternatif yang bergizi tinggi untuk ternak ruminansia. 

 

1.5. Hipotesis 

Semakin tinggi tingkat penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) 

dalam fermentasi campuran isi rumen terhidrolisis dengan larutan abu sekam dan 

kulit pisang dalam pakan perlakuan, akan memberikan kecernaan BK dan 

kecernaan BO yang semakin tinggi pula. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Gambaran Umum tentang Tanaman Pisang 

Menurut Shah and Muller (1993) klasifikasi botani tanaman pisang adalah 

sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Famili  : Musaceae 

Genus  : Musa 

Spesies : Musa spp. 

 Tanaman pisang merupakan tanaman tropis yang dapat tumbuh baik pada 

dataran rendah sampai ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Tanaman 

ini pada daerah kering masih mampu berbuah, walaupun produksinya terlihat 

sedikit menurun (Nazaruddin dan Muchlisah, 1994). Tanaman pisang mampu 

bertahan pada musim kering yang panjang karena batang semunya banyak 

mengandung air, yaitu sekitar 80 - 90% (Munadjim, 1983). 

 Tanaman ini dapat tumbuh ditempat-tempat antara 30° LU - 30° LS. 

Pertumbuhan pisang yang sesuai terletak pada daerah yang memiliki iklim lembab 

dan panas yang merata, artinya mempunyai perubahan panas yang tidak 

menyolok. Distribusi curah hujan pertahun tidak lebih besar 2.000 mm dan suhu 

sekitar 25° - 30° C, tergantung pada kultivar yang ditanam (Notodimedjo, 1995). 

Menurut Hermanto dan Mashudi (1998), tanaman pisang dapat tumbuh pada 
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semua jenis tanah namun lebih baik pada tanah liat yang mengandung kapur atau 

tanah aluvial dengan pH 4,5 - 7,5. 

 Salah satu keunggulan dari tanaman pisang adalah tidak mengenal musim-

musim tertentu untuk berbuah. Menurut Rismunandar (1983) bahwa musim 

berbuah tanaman ini sepanjang tahun, tidak terpengaruh dengan musim penghujan 

maupun kemarau, sehingga tidak terjadi fluktuasi pada produksi pisang. 

 Pisang merupakan tanaman buah yang paling banyak jenisnya. Menurut 

Kusumo,dkk (1996) yang dikutip oleh Prahardini, Yuniarti, Kasijadi, Harwanto 

dan Soleh (2006) jenis pisang yang dibudidayakan pada dasarnya terbagi menjadi 

dua golongan, yaitu: 

1. Pisang meja atau banana (Musa sapientum L. Kuntze) yaitu pisang yang 

langsung dapat dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu, dimakan sebagai 

buah segar.  

Contohnya : pisang ambon, pisang mas, pisang susu, pisang badak dan     

pisang raja. 

2. Pisang olahan atau plantain (Musa normalis) yaitu pisang yang umumnya 

perlu dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan. 

Contohnya : pisang kepok, pisang nangka, pisang tanduk, pisang candi, 

pisang kipas dan pisang raja bulu. 

Menurut Nazaruddin dan Muchlisah (1994) bahwa jenis-jenis pisang yang 

paling banyak diminati adalah pisang ambon, pisang Cavendish, pisang barangan, 

pisang raja dan pisang kepok. 
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2.1.1 Potensi Limbah Tanaman Pisang sebagai Pakan Ternak 

 Limbah tanaman pisang apabila ditinjau dari produksinya mempunyai 

potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hijauan pakan di Indonesia, 

terutama di daerah yang padat ternak. Produksi pisang sendiri cukup besar yaitu 

mencapai 3.114.358 ton pertahun pada tahun 1995 dengan peningkatan produksi 

pertahunnya 7,20% (Notodimedjo, 1995).  

Limbah tanaman pisang merupakan hasil dari pemanenan buah pisang dan 

pengepakan untuk konsumsi manusia, biasanya tidak dimanfaatkan hanya 

ditumpuk saja sampai membusuk, padahal pada semua bagian limbah tanaman 

pisang mempunyai kandungan nutrisi yang cukup baik untuk dimanfaatkan 

sebagai pakan ternak (Devendra, 1988). Menurut Soebarinoto dan Hermanto 

(1997) bahwa limbah tanaman pisang yang umumnya banyak dijumpai di industri 

pengolahan buah pisang berupa kulit buah dan tangkai (tandan) buah.  

Kulit pisang merupakan limbah buah pisang yang cukup banyak jumlahnya, 

yakni kira-kira 1/3 dari buah pisang yang belum dikupas (Munadjim, 1983). Kulit 

pisang banyak dijumpai di industri pengolahan buah pisang, sebagian digunakan 

oleh petani sebagai pupuk namun ada pula yang digunakan sebagai pakan ternak 

atau dibiarkan membusuk di tempat pembuangan.  

Mudjiardi (1995) menyebutkan bahwa beberapa industri kripik pisang di 

Kodya Malang memanfaatkan kulit pisang sebagai pakan ternak kambing. 

Kandungan nutrisi limbah tanaman pisang mempunyai kadar karbohidrat cukup 

tinggi, sehingga limbah tanaman ini cukup sesuai untuk digunakan sebagai pakan 

ternak ruminansia. Hal ini senada dengan pendapat Gohl (1988) yang menyatakan 
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bahwa pisang mempunyai kandungan pati yang tinggi (sekitar 55%) dan dapat 

digunakan sebagai sumber energi untuk pakan yang mengandung urea. 

 Limbah kulit pisang memiliki potensi untuk diolah dan dimanfaatkan 

sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Kulit pisang masih dapat dimanfaatkan 

secara optimal sebagai alternatif bahan pakan ternak. Kulit pisang mempunyai 

nilai gizi yang cukup baik sebagai sumber protein dan energi. Potensi kulit pisang 

cukup baik untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak dengan kandungan nutrien  

yang tinggi, yaitu meliputi BK 12,32%, BO 83,07% dan PK 9,39% (Hermanto 

dan Mashudi, 1998). Munadjim (1988) juga menambahkan bahwa limbah kulit 

pisang juga kaya akan zat pati dan gula terlarut dimana BETN dan gula 

terlarutnya masing-masing sebesar 58,60% dan 22,00%. 

 Pemanfaatan limbah tanaman pisang, khususnya kulit pisang mempunyai 

faktor pembatas yaitu tingginya kandungan air. Menurut Munadjim (1988) bahwa 

kulit pisang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi (80 - 90%), hal ini 

merupakan faktor pembatas dalam pemanfaatan limbah tanaman pisang karena 

mudah busuk. Faktor pembatas ini perlu diatasi dengan berbagai perlakuan agar 

tidak mudah busuk seperti dikeringkan atau dibuat silase. 

 Hermanto dan Mashudi (1998) menambahkan bahwa selain adanya 

kandungan air yang tinggi faktor pembatas lainnya yaitu adanya metabolit 

sekunder dalam bentuk senyawa penolik berupa tanin. Tanin adalah senyawa 

penol yang mempunyai berat molekul cukup tinggi dan mengandung hidroksi 

penol dan senyawa lain yang mampu membentuk ikatan kompleks yang kuat 

dengan protein dan makro molekul lainnya, sehingga sulit untuk dicerna. 
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 Keberadaan tannin mempunyai aspek positif yaitu sebagai pelindung 

degradasi protein oleh aktifitas mikroba rumen, sedangkan aspek negatifnya 

adalah mengakibatkan defisiensi N dalam rumen apabila kandungan tanin terlalu 

tinggi dan menurunkan aktifitas selulosa dalam rumen. Kandungan tanin dalam 

kulit pisang bervariasi tergantung pada jenis, morfologi dan umur pisang. Menurut 

Budianto (2007) bahwa kandungan tanin pada kulit pisang berkisar antara 2 - 4%. 

Kulit pisang selain mengandung tanin juga mengandung lignin sebesar 12% dan 

pektin sebesar 3,53 - 5,35% (Budianto, 2007). Berikut ini disajikan tabel 

kandungan nutrien dari kulit pisang. 

Tabel 1. Kandungan nutrien kulit pisang 

Nutrien Satuan Jumlah 

Air % 68,90 

Karbohidrat % 18,50 

Lemak % 2,11 

Protein % 0,32 

Kalsium Mg/100 g 715,00 

Fosfor Mg/100 g 117,00 

Besi Mg/100 g 1,60 

Vitamin B Mg/100 g 0,12 

Vitamin C Mg/100 g 17,50 

Sumber : Direktorat Jenderal Industri dan Dagang Kecil Menengah  Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan (Anonimus, 2002) 

 
Dalam penelitian ini kulit pisang yang digunakan adalah jenis pisang Agung 

(Musa hanseniaceae sp). Pisang Agung merupakan salah satu varietas pisang 

yang termasuk pisang olahan yang dikenal oleh masyarakat Lumajang dengan 

nama pisang Agung Talun. Pisang Agung sangat digemari masyarakat karena 

mempunyai keunggulan kompetitif dan mempunyai prospek untuk dikembangkan 

sebagai bahan baku industri pisang olahan. 
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Menurut Prahardini, dkk. (2006), pisang Agung mempunyai beberapa 

keunggulan yaitu: 

1.  Produksi tanaman : mulai berbunga umur 8 – 10 bulan setelah tanam dengan 

produksi 10 – 20 kg/tandan. 

2. Penampilan buah : dilihat dari ukurannya mempunyai nilai lebih dibandingkan 

varietas pisang olahan yang lain, yaitu lebih besar dan kokoh. 

3.  Kulit buah relatif tebal dan keras, sehingga mendukung daya simpan buah 

lebih lama yaitu mencapai 3 – 4 minggu, dengan rasa buah semakin manis dan 

buah masih dapat diolah kecuali kripik. 

4.  Jumlah anakan yang terbentuk ideal untuk budidaya pisang yaitu hanya 1-2 

anakan/rumpun sehingga akan mengurangi biaya pemeliharaan tanaman, 

karena tidak memerlukan penjarangan tanaman. 

5.  Dapat digunakan sebagai buah olahan kebutuhan rumah tangga dan untuk 

industri kecil, menengah dan besar. 

Adapun karakteristik penampilan dari buah pisang Agung disajikan dalam 

Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 2. Karakteristik penampilan buah pisang Agung  

Komponen Penampilan  Pisang Agung 

Bobot per jari buah 500 – 650 g 

Panjang jari buah 33 – 36 cm 

Lingkar jari buah 19 cm 

Warna buah mentah Kuning agak kemerahan 

Warna buah setelah diolah :  

- dikukus Kuning cerah 

- dikripik Kuning cerah 

Matang optimal 9 hari setelah simpan 

Produksi per tandan 10 – 15 kg 

Harga per tandan Rp 10.000 – Rp 20.000,- 

Sumber : Prahardini, dkk. (2006) 
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Sedangkan kandungan nutrien kulit pisang dari beberapa jenis pisang lokal, 

menurut Kurniawan (2008) disajikan dalam Tabel 3 berikut ini  

Tabel 3. Kandungan nutrien kulit pisang dari beberapa jenis pisang lokal (% BK) 

Jenis Pisang Kandungan nutrien 

BK BO PK 

Pisang Agung 

Pisang Susu 

Pisang Ambon 

Pisang Raja 

Pisang Kepok 

13,25 

13,64 

13,01 

13,63 

13,89 

86,07 

86,65 

84,64 

86,40 

84,32 

8,67 

8,51 

8,86 

8,66 

8,57 

 

2.2.  Isi Rumen 

 Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan 

seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk 

ternak, dan lain-lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair 

seperti feses, urine, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, 

tulang, tanduk, isi rumen, dan lain-lain (Anonimus, 2005). 

 Isi rumen merupakan kumpulan bahan  pakan atau pakan yang ada di 

lambung ternak ruminansia, yaitu bahan pakan yang belum sepenuhnya 

terfermentasi dan dicerna di dalam rumen ternak yang dipotong (Tajudin, 2007). 

Isi rumen yang banyak tersedia di Indonesia adalah isi rumen sapi dimana dapat 

diperoleh di Rumah Potong Hewan (RPH). Pada RPH, isi rumen ini biasanya 

hanya dikumpulkan dalam bak penampungan kemudian dibuang begitu saja 

dengan mengalirkannya ke sungai, sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap 

dan dapat mencemari lingkungan yang terdapat disekitarnya. Menurut Anonimus 

(2002b) bahwa ada berbagai cara yang digunakan untuk mengatasi atau 

memanfaatkan limbah RPH ini yaitu digunakan sebagai pakan ternak, pupuk 

ataupun sebagai sumber listrik. 
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 Produksi isi rumen tergantung dari jumlah sapi yang dipotong. Menurut 

Mitchell (1980) yang dikutip oleh Suardana (2005) bahwa perkiraan berat isi 

rumen segar untuk sapi dan kerbau adalah ± 30,5 kg/ekor sedangkan untuk 

kambing dan domba 2,58 kg/ekor. Berdasarkan survei RPH Gadang Kota Malang 

jumlah sapi yang dipotong setiap harinya berkisar antara 80 – 100 ekor dengan 

demikian perhari dapat menghasilkan sekitar 2,44 – 3,50 ton isi  rumen yang 

terbuang (Rahayu, 2003). Isi rumen mempunyai potensi yang cukup besar sebagai 

sumber pakan alternatif, hal ini dikarenakan di dalam isi rumen terkandung asam 

amino esensial, vitamin K dan B komplek yang merupakan hasil sintesa 

mikroorganisme di dalam rumen. (Arora, 1989).   

Menurut Hungate (1966) yang dikutip oleh Kriswanto (2007), bahwa di 

dalam isi rumen sapi terdapat sepuluh macam asam amino esensial, vitamin B 

kompleks dan mineral. Adapun kandungan asam amino esensial dalam isi rumen 

selengkapnya disajikan pada Tabel 4, sedangkan kandungan vitamin B komplek 

disajikan pada Tabel 5 berikut ini. 

Tabel 4. Kandungan asam amino isi rumen berdasarkan % PK  

Asam amino Kandungan (%) 

Arginin 

Histidin 

Isoleusin 

Leusin 

Lisin 

Metionin 

Fenilalanin 

Theononin 

Triptofan 

Valin 

4,70 

1,18 

6,50 

4,77 

4,42 

1,40 

4,15 

3,30 

1,24 

4,23 
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Tabel 5. Kandungan vitamin B komplek dan mineral isi rumen  

Vitamin dan mineral Kandungan (%) ppm 

Vitamin B1               0,0210  

Vitamin B2               0,0110  

Vitamin B6               0,0028  

Vitamin B12               0,0050  

Asam Nikotinat               0,0500  

Asam Pantotenat               0,0100  

Asam Folat               0,0017  

Biotin               0,0002  

 

Fe 

               

              0,0040 

 

Mg               0,3200  

K               0,6700  

Na               0,2500  

Cu  28,000 

Mn  83,000 

Zn  6,000 

  
 Sedangkan kandungan nutrien beberapa jenis rumen disajikan pada Tabel 6 

berikut ini 

Tabel 6. Kandungan nutrien beberapa jenis rumen 

Jenis isi rumen Kandungan nutrien 

BK (%) PK (%) SK (%) LK (%) Abu (%) 

Isi rumen segar1 13,20 16,30 30,30 2,60 12,40 

Isi rumen kering 

(limbah RPH)1 

91,30 16,20 28,10 2,31 10,80 

Isi rumen kering2 83,70 10,20 28,32 - 13,25 

Sumber: 1). Anonimus (2006b) 
      2). Rahayu,dkk (2003) 

 
 Adanya perbedaan kandungan nutrisi isi rumen sapi pada tabel diatas dapat 

dikarenakan oleh jenis pakan hijauan yang diberikan serta umur sapi yang tidak 

sama. Adapun kandungan lignin dari IRS cukup tinggi yaitu 10,20% (Anonimus, 

2008) sedangkan menurut Hale, Duncan and Huffman (2008) kandungan lignin 

dari IRS sebesar 26 - 28%. 
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2.3. Abu Sekam 

 Sekam padi adalah bagian terluar dari bulir padi, yang merupakan hasil 

sampingan pada saat proses pengilingan gabah menjadi beras dilakukan, dengan 

proporsi sekitar 20% dari berat padi adalah sekam padi dan kurang lebih 13 - 29% 

dari proporsi abu sekam yang dihasilkan setiap kali sekam dibakar (Hara, 1986).  

 Badan Pusat Statistik (BPS) (2008) menyatakan bahwa Indonesia 

mempunyai lahan padi seluas 12.124.827 Ha, sedangkan luas lahan tanaman padi 

di Jawa Timur 1.736.048 Ha pada tahun 2007, dimana dapat memproduksi padi 

sebanyak 9.402.029 ton/th. Menurut Anonimus (2002a) bahwa besarnya sekam 

adalah 24% dari hasil penggilingan gabah menjadi beras, dengan demikian 

dihasilkan sekam sebanyak 2.256.486,96 ton/th atau 6.182,16 ton/hari. 

 Limbah pertanian yang berupa sekam padi biasanya hanya digunakan 

sebagai pupuk atau sebagai alas untuk unggas. Sedangkan abu sekam merupakan 

hasil pembakaran dari sekam padi, selain dari hasil pembakaran sendiri juga dapat 

berasal dari limbah pembakaran keramik dan batu bata. Menurut Wijaya (2007) 

bahwa proses pemecahan abu sekam secara kimia, adalah sebagai berikut: 

Abu sekam (KOH) + H2O            KOOH + OH- (merenggangkan ikatan kimia) 

 Menurut Setu (1993) bahwa sekam mengandung unsur-unsur selulosa 40 %, 

lignin 30% dan abu 20%. Abbas, dkk (1985) berpendapat bahwa abu sekam 

mengandung Si 85 – 90% dan C 10 – 15% dimana memiliki sifat mudah 

menyerap air dan tidak berbau, sedangkan menurut Setu (1993) bahwa abu sekam 

mengandung 1,74 – 2,61% P, 16,60 – 24,9% K dan 7,10% Ca. 

 Natsir, dkk (2002) menyatakan bahwa abu sekam merupakan sumber KOH 

(alkalis) yang murah sehingga larutan abu sekam dapat dimanfaatkan untuk 
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menghidrolisis isi rumen, yaitu merenggangkan ikatan antara lignin dan 

selulosa/hemiselulosa sehingga kecernaan dapat meningkat. Lebih lanjut 

Suprayuki (1997) menyatakan perendaman isi rumen dengan larutan abu sekam 

dapat menurunkan kandungan SK dan lignin isi rumen. 

 

2.4. Isi Rumen Terhidrolisis dengan Larutan Abu Sekam. 

Selama ini limbah isi rumen ini jarang dimanfaatkan, biasanya hanya 

dipergunakan sebagai kompos atau pupuk tanaman saja. Akan tetapi, 

kenyataannya limbah isi rumen ternyata juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak, dengan jalan dikeringkan terlebih dahulu. 

Salah satu teknologi pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap isi rumen 

adalah dengan proses hidrolisis. Hidrolisis adalah suatu proses penguraian 

molekul yang komplek menjadi molekul yang lebih sederhana dengan media air, 

hidrolisis dapat berlangsung dalam suasana asam maupun basa (Tajudin, 2007).  

Bahan kimia yang dikenal dapat menghidrolisis lignin ataupun selulosa dari 

bahan pakan berserat tinggi seperti isi rumen adalah alkali (KOH dan NaOH) atau 

asam HCl. Wijaya (2007) menambahkan bahwa salah satu sumber alkali (KOH) 

yang cukup murah dan mudah di dapat adalah larutan abu sekam. Hal ini senada 

dengan pendapat Van Soest (1994) yang menyatakan bahwa salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk memanfaatkan limbah isi rumen adalah dengan 

menghidrolisis dengan larutan abu sekam.  

Hidrolisis isi rumen dengan menggunakan larutan abu sekam bertujuan 

untuk memecahkan ikatan antara lignin dengan selulosa atau hemiselulosa. Hal ini 
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senada dengan pernyataan Mashudi (2006) yang menyatakan bahwa tujuan 

perlakuan alkali abu sekam adalah sebagai berikut: 

1. Memecah atau menghidrolisa ikatan ester antara lignin dengan selulosa 

(lignoselulosa) maupun hemiselulosa (ligno-hemiselulosa) 

2. Memecah atau menghidrolisa ikatan ester antara hemiselulosa dengan gugus 

asetil 

3. Memperbaiki daya larut hemiselulosa 

4. Mengurangi atau menghilangkan kristal selulosa 

Dengan pemanfaatan isi rumen yang terhidrolisis dengan larutan abu sekam 

dalam pakan ternak selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan juga dapat 

meningkatkan kecernaan bahan pakan, dimana kandungan nutrisinya PK 8,45%; 

LK 33,53%; SK 28,47%; Ca 0,2% dan P 0,45% (Natsir dkk, 2002).  

 Isi rumen yang terhidrolisis ini masih jarang digunakan sebagai pakan 

ternak, karena bahan pakan ini kurang umum digunakan oleh peternak (bahan 

pakan non-konvensional). Menurut Hermanto (2001) bahwa bahan pakan non – 

konvensional seperti isi rumen adalah bahan pakan yang kurang umum digunakan 

sebagai pakan ternak karena kemungkinan tidak disukai ternak, kualitasnya 

rendah, kandungan air tinggi sehingga mudah membusuk atau bentuknya yang 

sulit dicampur dengan bahan lain. Namun demikian, dikarenakan harga pakan 

yang terlalu tinggi menyebabkan peternak harus dapat menemukan terobosan baru 

dalam menemukan pakan alternatif lain seperti limbah isi rumen yang terhidrolisis 

dengan larutan abu sekam ini. 

 Penggunaan isi rumen terhidrolisis dalam abu sekam sebagai pakan 

alternatif pada ransum ruminansia telah lama diteliti, salah satunya penelitian 
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yang dilakukan oleh Erlin pada tahun 2004. Dia meneliti kecernaan in-vitro isi 

rumen terhidrolisis yang diimbangi dengan rumput gajah, dimana proporsi 

imbangan hijauan : konsentrat dalam ransum pakan lengkap yaitu sebesar 40 : 60 

(Rumput gajah dan isi rumen dimasukkan dalam kelompok hijauan sebagai 

sumber SK). Dari penelitian tersebut diketahui bahwa imbangan terbaik abu 

sekam dibanding dengan rumput gajah untuk menghasilkan kecernaan tertinggi 

yaitu sebesar 50 : 50 (dalam BK). 

 Selain Erlin (2004), penelitian isi rumen yang dihidrolisis menggunakan 

larutan abu sekam juga dilakukan oleh Wijaya (2007). Dia melakukan pengukuran 

kecernaan in-vitro isi rumen yang dihidrolisis abu sekam dengan berbagai level 

abu sekam. Dari penelitiannya dapat diketahui bahwa perlakuan dengan level abu 

sekam 30% dan isi rumen 70% menghasilkan kecernaan tertinggi yaitu KcBK 

47,01% dan KcBO 43,90%. 

 Permasalahannya pada saat ini adalah masih belum diketahuinya pengaruh 

penggunaan isi rumen yang terhidrolisis dalam larutan abu sekam sebagai pakan 

alternatif pengganti pakan hijauan dan tingkat penggunaan yang optimal dalam 

pakan ternak ruminansia, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi nutrisi melalui 

kecernaan secara in vitro. 
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2.5. Ragi Tempe (Rhizopus oligosporus) 

Menurut Anonimus (2007a) bahwa klasifikasi Rhizopus oligosporus adalah 

sebagai berikut: 

Kingdom : Fungi 

Division : Zygomycota 

Clas  : Zygomycetes 

Order : Mucorales  

Family : Mucoraceae 

Genus : Rhizopus 

Species : Rhizopus oligosporus 

Berikut ini disajikan gambar Rhizopus oligosporus 

 

 
Gambar 1. Rhizopus oligosporus 

 

 Rhizopus oligosporus atau yang lebih sering dikenal dengan ragi tempe 

merupakan salah satu kapang yang biasanya digunakan dalam fermentasi bahan 

makanan, yaitu fermentasi tempe. Menurut Anonimus (2006a) kapang ini 

mempunyai sifat-sifat diantaranya adalah teksturnya seperti permen kapas, koloni 
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pada awalnya berwarna putih kemudian berubah menjadi hijau berangsur-angsur 

menjadi coklat kekuning-kuningan dan tumbuh dengan cepat. Sporangiofora 

terdiri dari kelompok atau sendiri-sendiri dengan diameter 6 – 15 µm, dimana 

tidak bercabang dan kebanyakan berwarna coklat. Sporangiofora muda bersel 

tunggal berdiameter 4 – 11 µm, berwarna transparan (sub-hyalin) yang berangsur-

angsur menjadi kecoklatan, sedangkan sporangia terletak di ujung sporangiofora 

berdiameter 40 – 350 µm. 

 Spora berupa sel-sel tunggal, dimana bentuknya tidak beraturan atau 

seperti bola (bulatan-bulatan) dengan diameter 7 – 10 µm, berwarna kecoklatan 

dengan dinding sel halus. Sedangkan rhizoidnya bercabang pendek dan terletak di 

tengah dimana stolon dan sporangiofora bertemu. Kolumela berbentuk bulat 

sampai agak bulat dengan apofisis berbentuk setengah bulatan (setengah bola). 

Temperatur optimum untuk pertumbuhan adalah 37º C dengan temperatur 

minimal 12º C dan temperatur maksimal 45º C (Anonimus, 2006a). 

Menurut Hardjo, Nastiti dan Tadjudin (1989) bahwa kecepatan 

pertumbuhan kapang dalam suatu substrat mengalami 4 fase pertumbuhan, yaitu : 

1. Fase lambat (Lag phase) 

Periode ini digunakan oleh kapang untuk menyesuaikan diri dengan kondisi 

lingkungan pertumbuhan yang baru. Pada periode ini tidak terjadi 

pembelahan, akan tetapi terjadi sintesis material selular dan pembesaran sel. 

Apabila nutrien dalam substrat tidak sesuai untuk pertumbuhan kapang maka 

dapat menghambat pertumbuhan kapang, sehingga dapat memperpanjang fase 

ini. 
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2. Fase eksponensial 

Terjadi pada saat kelebihan semua nutrisi, pengeluaran bahan-bahan 

pembatas dengan campuran tidak merata atau terjadi pengendapan bahan-

bahan tidak larut. Fase ini merupakan fase ideal dimana laju pertumbuhan 

mempunyai nilai maksimal. 

3. Fase stasioner 

Pada fase ini laju pertumbuhan akan menurun akibat persediaan substrat 

berkurang dan terjadi akumulasi zat-zat metabolit yang akan menghambat 

pertumbuhan. Laju pertumbuhan akan menurun terus sampai nol. Selanjutnya 

total massa sel akan konstan tetapi jumlah sel hidup akan berkurang dan 

terjadi lisis sampai terjadi penurunan massa sel. 

4. Fase menurun (kematian) 

Pada fase ini terjadi penurunan kadar PK, karena sumber nutrisi pada media 

mulai berkurang dan terjadi penimbunan racun hasil metabolisme akibatnya 

kecepatan pertumbuhan mulai menurun dan aktivitas metabolisme terhenti. 

Rhizopus oligosporus merupakan salah satu jenis kapang yang aktif dan 

baik digunakan dalam proses fermentasi. Rhizopus oligosporus ini dimana 

menurut Tajudin (2007), berfungsi sebagai penghasil enzim protease, lipase, 

amilase, fitase dan biosintesa vitamin B. Hal ini sependapat dengan pernyataan 

Kasmidjo (1990) yang menyatakan bahwa Rhizopus oligosporus merupakan 

kapang yang mempunyai sifat spesifik yaitu kemampuan mensintesa antibiotik, 

biosintesa vitamin dan bisa memproduksi enzim hidrolitik seperti protease, 

pektinase, amilase dan mampu mensintesa protease lebih banyak, sedangkan 

amilase dalam jumlah sedikit (Muchtadi, 1992). Handoko (2008) menambahkan 
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bahwa enzim-enzim yang dihasilkan kapang/jamur tempe selama proses 

fermentasi kedelai dapat menimbulkan perubahan pada protein, lemak maupun 

karbohidrat.  Kadar protein tidak meningkat, tetapi jumlah nitrogen terlarutnya 

bertambah 0,5 - 2,5% dan beberapa asam amino meningkat kadarnya berkisar 

antara 5 hingga 10%.  Aktivitas enzim lipolitik menguraikan lemak pada kedelai 

menjadi asam lemak bebas.  Asam lemak bebas dalam kedelai rebus berjumlah 

0,5% meningkat menjadi 21% dalam tempe.  

 

2.6. Proses Fermentasi 

Fermentasi merupakan aktifitas untuk memperoleh energi yang diperlukan 

untuk metabolisme dan pertumbuhan mikroorganisme melalui pemecahan 

senyawa-senyawa organik secara anaerob atau suatu proses perubahan kimia 

dalam suatu substrat organik yang dapat berlangsung karena aksi katalisator 

biokimia yaitu enzim yang dihasilkan mikroorganisme hidup. Sedangkan menurut 

Muchtadi (1989) fermentasi adalah suatu proses oksidasi anaerobik atau parsial 

anaerobik dari karbohidrat yang akan menghasilkan alkohol serta beberapa asam. 

Fermentasi menyebabkan terjadinya perubahan pada substrat sebagai hasil 

penguraian dari mikroorganisme. Perubahan-perubahan tersebut antara lain : 

1. Protein kasar 

Peningkatan kandungan PK disebabkan oleh kandungan zat nutrien lainnya 

menurun terutama karbohidrat, dimana karbohidrat dimanfaatkan oleh mikroba 

untuk tumbuh dan berkembang biak, sedangkan mikroba itu sendiri merupakan 

protein sel tunggal dengan kandungan protein sebesar 31 – 50%. 
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2. Serat kasar 

Selama proses fermentasi terjadi peningkatan kandungan SK. Peningkatan 

SK pada hasil fermentasi disebabkan adanya penambahan jumlah miselia dan 

sporangia terutama dari khitin yaitu senyawa yang mempunyai fungsi sama 

dengan selulos pada sel-sel tanaman. 

3. Pati 

Kandungan pati akan mengalami proses penurunan selama proses 

fermentasi karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi kapang. 

Penurunan kadar pati selama fermentasi juga diakibatkan oleh hidrolisis pati 

menjadi gula sederhana. 

4. Lemak 

Penurunan kadar lemak disebabkan oleh perombakan yang dilakukan oleh 

enzim lipolitik yang dihasilkan oleh mikroba ragi. 

Prinsip dari fermentasi adalah mengaktifkan pertumbuhan metabolisme dari 

mikroba pembentuk alkohol dan asam serta menekan pertumbuhan mikroba 

proteolitik dan lipolitik. Dalam bentuk yang paling sederhana, proses fermentasi 

dapat dilakukan hanya dengan mencampur mikroorganisme dengan suatu bahan 

dan membiarkan komponennya beraksi (Smith, 1990).  

Menurut Indriastuti (2007) bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi proses fermentasi, antara lain : 

1. Perlakuan awal pada substrat 

Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan substrat bagi pertumbuhan 

mikroba. Perlakuan awal pada substrat dapat berupa penggilingan atau 

pengukuran substrat, yang bertujuan untuk mempermudah penetrasi miselium 
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kapang  ke dalam substrat agar dapat cepat tumbuh, diharapkan akan terjadi 

pembentukan protein mikrobial yang tinggi. 

2. Penambahan air pada substrat 

Air sangat diperlukan untuk pertumbuhan mikroorganisme dan dapat juga 

mempengaruhi terjadinya reaksi enzimatis. Menurut Winarno dan Fardiaz 

(1992), kapang membutuhkan air sebesar 0,8 – 0,88 sebagai syarat untuk 

pertumbuhan optimal. Oleh karena itu kadar air pada substrat awal sangat 

mempengaruhi kandungan protein fermentasi. 

3. Suhu 

Merupakan faktor yang sangat menentukan proses fermentasi karena suhu 

mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroorganisme. 

Kapang dan kamir tergolong dalam mikroorganisme mesolifik yaitu tumbuh 

pada suhu 25° – 30° C 

4. Substrat 

Kapang dapat memanfaatkan sumber karbon yang ada dalam substrat 

sebagai sumber energi. Tebal atau tipisnya substrat juga berpengaruh dalam 

sirkulasi pertukaran udara dalam fermentasi. Semakin tebal substrat, maka 

inkubasi udara dalam substrat semakin berkurang dan akan sulit mengeluarkan 

panas dalam substrat yang dihasilkan oleh metabolisme mikroorganisme. 

5. Jumlah inokulum 

Menurut Rahman (1992) terlalu banyak inokulum dalam substrat dapat 

menimbulkan kompetisi dalam makanan, sehingga kemampuan 

mikroorganisme untuk melakukan fermentasi terhadap substrat akan menjadi 

berkurang. 
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Fardiaz (1992) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi perkembangan kapang antara lain yaitu: 

1. Nilai Aw, minimal untuk pertumbuhan kapang adalah 0,98 untuk Aspergilus 

dan 0,95 – 0,98 untuk Rhizopus. Pada Aw dibawah 0,62 semua pertumbuhan 

kapang akan terhambat. 

2. Kapang umumnya bersifat mesofilik, tumbuh baik pada suhu kamar. Suhu 

optimum untuk tumbuh adalah 25º – 30º C, akan tetapi ada juga yang tumbuh 

pada suhu 35º - 37º C. 

3. Kapang bersifat aerob yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya 

4. Kapang dapat menggunakan berbagai komponen nutrisi, mulai dari yang 

sederhana sampai yang kompleks. Kebanyakan kapang memproduksi enzim 

hidrolitik, seperti amilase, pektinase, protease dan pektin. Oleh karena itu 

dapat tumbuh pada makanan yang mengandung pati, pektin, protein dan 

lemak. 

Berikut ini disajikan gambar proses fermentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram proses fermentasi (Anonimus, 2007c) 



26 
 

Proses fermentasi pada Rhizopus menurut Fardiaz (1992), pada prinsipnya 

terdiri dari dua tahap, yaitu : 

1.  Pemecahan rantai karbon dari glukosa dan pelepasan atom hidrogen yang 

menghasilkan 2 pasang atom hidrogen, 2 pasang asam piruvat 

(CH3COCOOH) dan 2 ATP, reaksinya adalah sebagai berikut : 

C6H12O6 + 2 ADP + 2 NAD + 2 H2O         2 piruvat + 2 ATP + 2 NADH + H+ 

2.  Asam piruvat akan dirubah menjadi sel-sel protein menggunakan atom 

hidrogen yang diproduksi pada tahap akhir fermentasi  

Piruvat + NAD + ATP + H+     CHnCHCOOH(NH3)n (amino) + 2 asam 

propionat + 2 NADH + CO2 

Menurut Tamminga (1979) dan Smith (1989) bahwa NH3 dihasilkan dari 

proses deaminasi dari produk antara yang juga menghasilkan karbondioksida 

(CO2), metan (CH4), asam alfa keton dan Volatile Fatty Acid (VFA).  

Dalam proses fermentasi isi rumen diperlukan adanya penambahan bahan 

pakan yang kaya energi, seperti limbah kulit pisang yang berfungsi untuk 

menyeimbangkan kebutuhan energi sekaligus sebagai media pertumbuhan 

Rhizopus oligosporus. Menurut Hermanto dan Mashudi (1998), bahwa pada kulit 

pisang banyak mengandung atau terdapat gula yang nantinya komponen gula 

tersebut akan menghasilkan VFA yang digunakan sebagai sumber energi. Proses 

fermentasi dengan berbasis isi rumen yang kaya protein dan kulit pisang yang 

kaya energi diharapkan dapat lebih meningkatkan nilai nutrien kedua limbah 

tersebut. 
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2.7. Kecernaan In-vitro 

 Menurut Cullison (1978), bahwa kualitas dari suatu bahan pakan 

ditentukan oleh tingkat kecernaan nutrisi pakan, dimana bagian nutrisi dari bahan 

pakan tersebut tidak diekskresikan dalam feses dan dinyatakan dalam bentuk 

persen. Hal ini senada dengan pernyataan Church (1984) yang menyatakan bahwa 

kecernaan adalah prosentase dari pakan yang masuk dalam saluran pencernaan 

dan diserap oleh tubuh atau bagian dari bahan pakan yang tanpa diekskresikan 

dalam feses. 

 Kecernaan bahan makanan untuk ruminansia dapat ditentukan 

menggunakan 2 kali pencernaan yaitu pada rumen dan pasca rumen. Kecernaan 

pakan merupakan indikasi yang penting untuk diketahui, sebab kecernaan dapat 

digunakan sebagai petunjuk tentang pemanfaatan pakan oleh ternak atau untuk 

menentukan jumlah nutrien dari bahan pakan yang diserap oleh saluran 

pencernaan (Anggorodi, 1994).  

 Menurut Wijaya (2007) bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kecernaan bahan pakan, yaitu: kandungan nutrisi pakan, komposisi 

bahan pakan, penyiapan pakan, pengolahan pakan, faktor ternak dan jumlah pakan 

yang diberikan. Lebih lanjut Chuzaemi, Hartutik dan Mashudi. (1991) yang 

dikutip oleh Kurniawan (2008) bahwa terdapat 2 faktor utama yang 

mempengaruhi kecernaan, yaitu faktor ternak dan faktor pakan.  

1. Faktor ternak : 

• Spesies ternak : ternak ruminansia mempunyai kemampuan lebih besar 

dalam mencerna pakan yang berserat tinggi dibanding ternak non 

ruminansia. 
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• Umur ternak : ternak yang terlalu muda alat pencernaannya belum  

sempurna. 

•   Keragaman antar individu ternak. 

2. Faktor pakan : 

• Komposisi kimia : meningkatnya PK dalam pakan dapat meningkatkan 

kecernaan, sebaliknya meningkatnya SK akan menurunkan kecernaan 

semua nutrien. Hal ini disebabkan ada komponen dalam SK yang tidak 

dapat dicerna akan menghalangi aktifitas mikroba dan enzim saluran 

pencernaan.  

• Bentuk fisik pakan : butir-butiran yang digiling memberikan permukaan 

yang luas terhadap getah pencernaan sehingga dapat meningkatkan 

kecernaan 

• Level pemberian pakan : meningkatnya konsumsi pakan akan menyebabkan 

pakan lebih cepat meninggalkan saluran pencernaan sehingga memperkecil 

kemungkinan mikroba dan enzim untuk mencerna pakan. 

Penentuan kecernaan bahan pakan dapat dilakukan dengan beberapa cara, 

yaitu dengan cara in-vitro, in-sacco dan teknik in-vivo. Kecernaan in-vitro adalah 

usaha untuk meniru proses in-vivo di dalam rumen dengan menggunakan tabung-

tabung yang berisi cairan rumen ternak ruminansia (sapi, kambing, domba atau 

kerbau). Menurut Van Soest (1994), teknik kecernaan in-vitro adalah suatu teknik 

penentuan kecernaan yang dilakukan secara kimiawi di laboratorium dengan 

meniru proses pencernaan yang terjadi di dalam tubuh ternak ruminansia. 

Menurut Chuzaemi dan Hartutik (1989) yang dikutip oleh Kurniawan 

(2008), ide dikembangkannya teknik in-vitro adalah penentuan kecernaan yang 
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lebih praktis yaitu secara kimiawi di laboratorium dengan tetap memperhatikan 

suasana dan hal-hal yang diperlukan seperti yang terjadi dalam alat pencernaan 

ternak ruminansia yaitu di dalam rumen dan usus halus. 

 Di dalam rumen, karbohidrat dihidrolisis menjadi glukosa yang kemudian 

akan difermentasi menjadi VFA (Volatile Fatty Acid) dengan komponen utama 

terdiri dari asam asetat (C2) dan asam butirat (C4) yang merupakan sumber energi 

bagi ruminansia (Van Soest, 1994). Sedangkan sumber rantai karbon C2, C3, C4, 

CO2 dan gas methan adalah hasil akhir pencernaan jasad renik untuk oksidasi dan 

metabolisme karbohidrat pakan (Tillman dkk, 1998). 

Aktivitas sebagian besar mikroba dilakukan dilakukan di dalam rumen 

sehingga ternak ruminansia mampu untuk mencerna pakan yang berserat tinggi. 

Protein kasar yang masuk retikulo rumen berasal dari pakan dan saliva. Protein 

pakan yang tidak lolos dari retikulo rumen akan dicerna menjadi peptida dan 

asam-asam amino oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Selanjutnya 

asam-asam amino tersebut akan dicerna menjadi asam-asam organik, amonia dan 

CO2. Amonia bersama-sama dengan peptida dan asam-asam bebas akan 

digunakan untuk sintesis protein tubuh mikroba (Fianto, 2008). 

Teknik kecernaan in-vitro ini pertama kali dikembangkan Tilley dan Terry 

pada tahun 1963, dimana tidak hanya mengukur fraksi serat yang dapat dicerna, 

tetapi juga mengukur fraksi lain yang mudah larut sehingga diakui secara umum 

sebagai metode yang cocok untuk memprediksi kecernaan semua jenis hijauan 

dan konsentrat. Tilley dan Terry (1963) membagi proses pencernaan ruminansia 

secara in-vitro menjadi dua fase yaitu : 
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1. Fase pencernaan fermentatif. 

Pada fase pertama ini bahan makanan difermentasi secara anaerob dalam 

cairan rumen dan larutan buffer selama 48 jam. 

2. Fase pencernaan hidrolitik. 

Fase kedua ini merupakan kelanjutan dari fase pertama yaitu residu 

mengalami pencernaan hidrolitis atau enzimatis,yang merupakan pencernaan 

oleh larutan asam pepsin-HCl dengan tujuan untuk menghilangkan protein 

bakteri dan protein pakan yang tidak mengalami degradasi di dalam rumen.  

Menurut Church (1979) bahwa penentuan kecernaan dengan menggunakan 

teknik in-vitro jika dibandingkan dengan menggunakan teknik in-vivo memiliki 

beberapa kelebihan, yaitu: 

1. Dapat dipelajarinya fermentasi yang terjadi di rumen. 

2. Dapat dipelajarinya aktivitas mikroba tanpa dipengaruhi oleh induk semang 

dan makanannya. 

3. Dapat dilakukan secara tepat dalam waktu relatif singkat dan biaya ringan. 

4. Jumlah sampel yang digunakan sedikit, kondisi masih bisa dikontrol dan dapat 

dievaluasi kecernaan bahan pakan dalam jumlah relatif banyak dalam waktu 

singkat. 
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BAB III 

MATERI  DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya Malang untuk pengukuran kecernaan 

in vitro, sedangkan untuk pengambilan cairan rumen diambil dari Rumah 

Pemotongan Hewan (RPH) Desa Beji Kota Batu. Penelitian ini dilaksanakan 

mulai bulan Desember 2006 sampai bulan Januari 2007. 

 

3.2.  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Limbah RPH yang berupa isi rumen yang didapat dari RPH Gadang. 

2. Bahan untuk proses hidrolisis : sekam padi yang di dapat berasal dari tempat 

pengilingan gabah kering di Sumber Sekar. 

3. Kulit pisang jenis pisang Agung (Musa hanseniaceae sp.) yang diperoleh dari 

industri rumah tangga pembuatan kripik pisang di daerah Gadang. 

4. Bahan untuk proses fermentasi : ragi tempe (Rhizopus oligosporus) diperoleh 

dari industri rumah tangga pembuatan tempe di daerah Lowokwaru. 

5. Cairan rumen yang diambil dari RPH Batu 

6. Bahan kimia yang digunakan : 

a. Analisis proksimat : 
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� Analisis PK : H2SO4 pekat (95-97%), katalisator (kjeldahl tablet), 

aquadest, NaOH 40%, H2SO4 0,1 N, indikator (2 g methyl red + methyl 

blue/liter 96%), NaOH 0,1 N 

� Analisis SK : H2SO4 0,3 N, NaOH 1,5 N, HCL 0,3 N, Ethylene Dinitri 

Tetraacetic Acid (EDTA), aseton, aquadest panas 

� Analisis LK : n – hexan dan batu didih 

b. Analisis untuk kecernaan in vitro  : 

� Larutan buffer (9,8 g NaHCO3 + 10 g Na2HPO4.2H2O + 0,57 g KCl + 

0,47 g NaCl + 0,12 g MgSO4.7H2O + 5,3 g CaCl2.2H2O dalam 100 

aquadest) 

� Larutan pepsin (0,2 g pepsin + 0,1 HCN menjadi 50 ml) 

� Aquadest dan gas CO2 

7. Peralatan  yang digunakan, meliputi : 

a. Seperangkat alat untuk pembuatan isi rumen terhidrolisis abu sekam : 

ember plastik, kain saring (kain nilon), timbangan analitis, pengaduk kaca 

dan oven 60°C. 

b. Seperangkat alat untuk analisa proksimat : cawan porselin, oven 105°C, 

eksikator, tang penjepit, timbangan satorius, tanur 550-600°C, labu 

Kjeldahl, erlenmeyer 600 ml, beaker glass 300 ml, alat destilasi, biuret 

titrasi, selongsong S porselin, beaker glass dan labu khusus untuk analisa 

lemak kasar, beaker glass dan alat pemanas untuk analisa serat kasar, gelas 

ukur, crusible dan pompa vakum. 

c. Seperangkat alat untuk pengukuran kecernaan in vitro menurut petunjuk 

Tilley dan Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van der Meer (1980) : 
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timbangan analitis, centrifuge, tabung fermentor, bunsen valve, inkubator 

39°C, pengaduk (filter stick), pH meter, tanur 550-600°C, tabung gas CO2, 

electric stirrer, beaker glass, pipet dan  kertas saring bebas abu Whatmann 

41 Ø 0,11 mm. 

d. Seperangkat alat untuk pengambilan cairan rumen : termos air panas, 

beaker glass, kain saring (kain nilon) dan thermometer ruang. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :  

1. Prosedur pembuatan isi rumen terhidrolisis abu sekam (lihat Lampiran 4) 

� Pembuatan isi rumen. 

a. Isi rumen segar dikeringkan selama 3 hari di bawah sinar matahari 

sampai kering dengan kadar BK diatas 85 %. 

b. Isi rumen yang telah kering kemudian digiling (grinding). 

c. Dilakukan penimbangan sesuai dengan imbangan sesuai prosentase 

pada masing-masing perlakuan. 

� Pembuatan larutan abu sekam. 

a. Sekam hasil penggilingan padi dibakar hingga warna abu memutih. 

b. Abu sekam direndam ke dalam air dengan perbandingan abu sekam 

dibanding air yaitu 1 : 10 (dalam kg) selama 24 jam. 

c. Air perendaman abu kemudian disaring dengan menggunakan kain 

nilon sedangkan ampas (sisa) penyaringan dibuang. 

d. Setelah itu hasil rendaman isi rumen dengan air larutan abu sekam 

dikeringkan selama di bawah sinar matahari sampai kering.  
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� Pembuatan isi rumen terhidrolisis dengan abu sekam. 

a. Isi rumen kering setelah dijemur kemudian direndam dengan larutan 

abu sekam selama 48 jam pada masing-masing perlakuan. 

b. Hasil perendaman kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari 

selama 3 hari. 

c. Penghalusan dengan menumbuk atau digiling (grinding) dan siap untuk 

dicampur dengan fermentasi kulit pisang. 

2. Prosedur pembuatan kulit pisang terfermentasi dengan isi rumen terhidrolisis 

abu sekam (lihat Lampiran 5) 

� Kulit pisang segar dikeringkan dengan menggunakan oven 60°C selama 24 

jam. 

� Kulit pisang yang telah kering kemudian digiling (grinding) sampai 

menjadi partikel-partikel kecil. 

� Isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang kering kemudian dicampur sesuai 

dengan imbangan masing-masing perlakuan sampai merata (100 % : 0 %; 

90 % : 10 %; 80 % : 20 %; 70 % : 30 % dan 60 % : 40 %). 

� Campuran tersebut dimasukkan dalam dandang bersarang untuk dikukus 

selama 2 jam. Kemudian campuran tersebut diangkat lalu diangin-

anginkan hingga dingin. 

� Setelah dingin kemudian ditambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) 

dengan perbandingan 0 % (P1); 0,5 % (P2); 1 % (P3); 1,5 % (P4) dan 2 % 

(P5), baru dicampur secara merata 

� Campuran tersebut dimasukkan dan dibungkus dengan kantong plastik. 

Dilubangi dengan jarak 0,5 cm untuk sirkulasi udara agar kapang dominan 
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tumbuh, dengan ketebalan 1,5 cm pada suhu kamar hingga didapatkan 

fermentasi campuran isi rumen terhidrolisis dengan kulit pisang. 

� Kantung plastik dibalik setiap hari selama 7 hari sampai tumbuh hifa 

berwarna putih yang menutupi seluruh permukaan media, hal ini 

menunjukkan bahwa proses fermentasi sudah terjadi. 

� Dipanen dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering, dan siap 

untuk dianalisa proksimat dan kecernaan in vitro.  

3. Rancangan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan, dimana masing-masing 

perlakuan adalah sebagai berikut : 

 P1 = Isi rumen terhidrolisis 100% + kulit pisang 0%   + 0% ragi tempe 

 P2 = Isi rumen terhidrolisis 90%   + kulit pisang 10% + 0,5% ragi tempe 

 P3 = Isi rumen terhidrolisis 80%   + kulit pisang 20% + 1,0% ragi tempe 

 P4 = Isi rumen terhidrolisis 70%   + kulit pisang 30% + 1,5% ragi tempe 

 P5 = Isi rumen terhidrolisis 60%   + kulit pisang 40% + 2,0% ragi tempe 

 Kemudian diperam selama 7 hari. 

4. Analisis proksimat : 

Hasil fermentasi tersebut kemudian dianalisa proksimat seperti yang tertera 

pada Lampiran 1.  

5. Analisis kecernaan secara in vitro 

Analisa ini dilakukan menurut petunjuk Tilley and Terry (1963) yang 

dimodifikasi oleh Van der Meer (1980), dimana prosedur kerjanya dapat dilihat 

pada Lampiran 2. Setelah mengetahui hasilnya, masing-masing perlakuan 

dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :   
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KcBK (%) = 0
0100
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−−
 

Keterangan : 

BK awal  = berat sampel x % BK 

BK residu  = (berat cawan + residu setelah oven 105° C) – (berat cawan + 

kertas    saring) 

BK blanko  = (berat cawan + residu blanko setelah oven 105°C) – (berat cawan 

+ kertas saring) 

BO residu   = BK residu – residu tanur 550° C 

BO blanko  = BK blanko – residu blanko setelah tanur 550° C 

 

3.4. Variabel Pengamatan 

  Variabel yang diukur dalam penelitian ini meliputi : 

1. Kandungan Nutrien meliputi bahan kering (BK), bahan organik (BO), 

protein kasar (PK), serat kasar (SK) dan lemak kasar (LK). 

2. Kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO) in-

vitro 

 

3.5. Analisis Statistik 

  Data yang diperoleh dari variabel yang diukur akan dianalisis dengan 

menggunakan analisis peragam dari Rancangan Acak Kelompok. Selanjutnya 

apabila diantara perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata atau nyata, 

akan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai dengan petunjuk 

Yitnosumarto (1993).  
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Model linier analisis Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang digunakan adalah: 

Yij = µ + βj + δi + εij 

i=1,2,…………,p 

j=1,2,…………,r 

Keterangan: 

Yij = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

µ = Nilai tengah umum 

βj = Pengaruh pada kelompok ke-j 

δi = Pengaruh pada perlakuan ke-i 

εij = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

 

3.6. Batasan Istilah 

Abu sekam : hasil akhir proses pembakaran sekam padi 

IRS : bahan pakan yang berada di dalam lambung ternak yang   

dipotong (utamanya rumen, retikulum dan omasum) yang belum 

sepenuhnya tercerna. 

Kulit pisang : lapisan terluar dari buah-buahan atau sayuran yang telah diambil 

(khususnya buah pisang) 

Fermentasi : perubahan kimiawi serta fisik (bau dan warna) yang terjadi pada 

suatu bahan sebagai akibat aktivitas suatu enzim dari 

mikroorganisme 

Inokulum : kultur kapang yang diinokulasikan ke dalam media fermentasi 

(dalam penelitian ini yang dimaksud inokulum adalah Rhizopus 

oligosporus) 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Kandungan Nutrien Pakan 

 Hasil analisis proksimat kandungan nutrien masing-masing perlakuan dalam 

penelitian ini yang dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang disajikan dalam Tabel 7. 

berikut ini 

Tabel 7. Kandungan nutrien pada masing-masing perlakuan. 

Perlakuan Ulangan 
Kandungan Nutrien 

BK (%) BO (%)* PK (%)* SK (%)* LK (%)* 

P1 I 88,67 60,46 8,31 28,89 1,12 

II 88,83 62,06 8,29 30,56 0,96 

Rata-rata  88,75 61,26 8,30 29,73 1,04 

P2 I 89,19 59,52 8,28 26,75 1,48 

II 89,16 59,85 8,52 27,64 1,54 

Rata-rata  89,18 59,69 8,40 27,20 1,51 

P3 I 87,98 60,53 8,24 26,87 1,99 

II 87,61 62,82 8,44 26,07 2,01 

Rata-rata  87,80 61,68 8,36 26,47 2,00 

P4 I 86,90 64,64 8,35 29,44 2,50 

II 86,89 67,71 8,36 28,00 1,92 

Rata-rata  86,90 66,18 8,36 28,72 2,21 

P5 I 86,60 69,23 8,99 27,40 2,25 
II 86,23 68,33 8,70 28,19 2,28 

Rata-rata  86,42 68,78 8,85 27,80 2,27 
Keterangan : * berdasarkan BK 

 

 Berdasarkan hasil analisis proksimat yang disajikan pada Tabel 7 diatas 

menunjukkan bahwa kandungan BK dan BO pada masing-masing perlakuan tidak 

menunjukkan perbedaan yang nyata (P>0,05), dengan kisaran 86,42 - 89,18% 

untuk BK dan kisaran 59,69 - 68,78% untuk BO.  

 Kandungan protein kasar (PK) juga menunjukkan perbedaan yang kurang 

signifikan seiring dengan bertambahnya penggunaan Rhizopus oligosporus dalam 
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perlakuan, yaitu dengan kisaran 8,30 – 8,85%. Hal ini kurang sesuai dengan 

pendapat Sulliantri dan Rahayu (1990) yang menyatakan bahwa dalam proses 

fermentasi terjadi peningkatan kadar protein sebagai akibat penguraian bahan 

pakan itu sendiri dan protein yang berasal dari sintesis sel mikroba. Penurunan 

protein ini, kemungkinan besar disebabkan karena Rhizopus oligosporus hanya 

mampu tumbuh baik pada media sumber protein tinggi (Kasmidjo,1990), 

sebagaimana kapang ini tumbuh baik pada kedelai. Sebaliknya kedua media yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah isi rumen dan kulit pisang yang kandungan 

PKnya tergolong rendah yaitu masing-masing 8,86% dan 8,06%, hal inilah yang 

menyebabkan proses fermentasi tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Fardiaz (1992) bahwa untuk mempertahankan kelangsungan 

hidup dan pertumbuhannya, kapang membutuhkan substrat yang mengandung 

komponen-komponen yang dibutuhkan kapang, yaitu C dan N. Untuk mensintesis 

protein, kapang mengambil sumber karbon dari karbohidrat, sumber N organik 

dan sumber mineral substratnya. 

 Adapun kandungan PK tertinggi terdapat pada perlakuan P5 yang berupa 

campuran antara  60% isi rumen terhidrolisis dengan 40% kulit pisang dengan 

penambahan 2,0% Rhizopus oligosporus sebesar 8,85%. Hal ini menunjukkan 

bahwa peningkatan kandungan PK dapat disebabkan oleh semakin besarnya 

proporsi kulit pisang dalam perlakuan, selain itu dilakukannya proses fermentasi 

juga dapat meningkatkan kandungan PK perlakuan. 

 Menurut Natsir dkk. (2002), menyatakan bahwa peningkatan kandungan PK 

dapat disebabkan oleh kandungan nutrien lainnya menurun terutama karbohidrat, 

dimana karbohidrat dimanfaatkan oleh mikroba untuk tumbuh dan berkembang 
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biak, sedangkan mikroba itu sendiri merupakan protein sel tunggal dengan 

kandungan protein sebesar 31 – 50%. 

 Pada Tabel 7 diatas menunjukkan bahwa kandungan SK perlakuan 

mengalami penurunan kemudian kembali meningkat. Kandungan SK tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1 yang berupa campuran antara 100% isi rumen 

terhidrolisis dengan 0% kulit pisang dengan penambahan 0% Rhizopus 

oligosporus sebesar 29,73%. Penurunan SK perlakuan ini disebabkan karena isi 

rumen yang terhidrolisis dengan abu sekam memiliki kadar SK 38,86%, jauh 

lebih tinggi dari SK kulit pisang yaitu 17,38%. Seiring berkurangnya proporsi isi 

rumen terhidrolisis dengan abu sekam, maka secara otomatis akan menurunkan 

nilai SK pada pakan perlakuan.kandungan serat kasar (SK). 

 Peningkatan kandungan SK dapat disebabkan oleh tingginya kandungan 

kitin dalam dinding sel pada kebanyakan kapang (Indriastuti, 2007). Selain itu 

juga dapat disebabkan dari proses hidrolisis abu sekam, dimana komponen yang 

abu sekam yang terdiri dari zat-zat mineral seperti K, Ca dan P tidak dapat larut 

selama proses perendaman. Hal ini dapat menyebabkan nilai SK abu sekam 

setelah proses hidrolisis mengalami peningkatan (Anggorodi, 1994). 

 Kandungan lemak kasar (LK) pada setiap perlakuan juga menunjukkan 

peningkatan seiring dengan menurunnya penggunaan isi rumen dan meningkatnya 

penggunaan campuran kulit pisang dengan Rhizopus oligosporus dalam 

perlakuan. Menurut Muchtadi, dkk. (1992), bahwa menurunnya kandungan LK 

diduga dari perombakan lemak yang dilakukan oleh enzim lipolitik yang 

dihasilkan oleh mikroba ragi. Kandungan lemak kasar (LK) tertinggi pada 

penelitian ini terdapat pada perlakuan P5 yang berupa campuran antara 60% isi 
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rumen terhidrolisis dengan 40% kulit pisang dengan penambahan 2% Rhizopus 

oligosporus. 

 Adapun hasil analisis proksimat kandungan nutrien bahan pakan penyusun 

pakan perlakuan dalam penelitian ini yang dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang disajikan 

dalam Tabel 8. berikut ini 

Tabel 8. Kandungan nutrien bahan pakan penyusun pakan perlakuan  

 
Bahan pakan 

Kandungan nutrien (% BK) 

BK BO PK SK LK 

Sekam* 91,96 75,31 3,00 42,41 1,46 
Isi rumen kering** 91,30 89,20  8,86  30,30    2,31 
Isi rumen terhidrolisis 

kering* 
 

91,21 
 

81,89 
 

8,93 
 

38,86 
 

1,95 
Kulit pisang segar**** 14,00 89,30 7,10 10,70 10,70 
Kulit pisang segar*** 13,25 86,64 8,06 11,28 - 

Sumber : *) Sulistyorini (2004) 
    **) Anonimus (2006b) 
    ***) Budianto (2007) 
    ****) Hartadi,dkk (1997) 
 

Kandungan BO pakan perlakuan yang telah terfermentasi dari Tabel 7 diatas 

cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan bahan pakan 

penyusunnya. Kandungan BO pakan perlakuan berkisar antara 59,69 - 68,78%, 

lebih rendah dibandingkan dengan BO isi rumen yaitu 89,20% dan kulit pisang 

yaitu 86,64%. Hal ini menunjukkan bahwa pakan perlakuan setelah mengalami 

proses fermentasi mengalami penurunan kandungan BO. Sebagaimana dijelaskan 

Fardiaz (1992), bahwa selama proses fermentasi kapang terjadi proses pemecahan 

karbohidrat dan protein. Karbohidrat terlebih dahulu dipecah menjadi gula 

sederhana, kemudian dipecah lagi menjadi unit-unit glukosa. Glukosa diperlukan 

oleh kapang sebagai prekursor pembentuk asam piruvat yang nantinya akan 

dipergunakan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Selain itu, glukosa 
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sangat diperlukan sebagai sumber karbon yang akan dipakai dalam proses sintesis 

protein Rhizopus. 

Kandungan SK isi rumen terhidrolisis abu sekam lebih tinggi dibandingkan 

dengan isi rumen sebelum dihidrolisis. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat 

Suprayuki (1997) yang menyatakan bahwa perendaman isi rumen dengan larutan 

abu sekam dapat menurunkan kandungan SK dan lignin isi rumen. Berbeda 

dengan penelitian Wijaya (2007), diketahui bahwa semakin tinggi proporsi 

penggunaan abu sekam dalam proses hidrolisis isi rumen menyebabkan 

kandungan SK dari isi rumen semakin tinggi. 

 Dalam penelitian ini, abu sekam yang dibakar belum terbakar secara 

sempurna (berwarna hitam), bukan berupa abu sekam yang terbakar sempurna 

(berwarna putih abu-abu), hal ini menyebabkan kandungan BO abu sekam masih 

tergolong tinggi (lihat Tabel 8). Oleh karena kondisi abu sekam yang tidak 

terbakar sempurna ini, maka abu sekam tidak mampu mensuplai unsur Kalium 

(K) pada larutan abu sekam yang penting bagi proses hidrolisis isi rumen. 

 

4.2. Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan  Bahan Organik 

(KcBO) secara in vitro 

 

Kecernaan adalah bagian nutrien pakan yang tidak diekskresikan dalam 

feses (Tillman dkk., 1998). Sedangkan menurut Ørskov dan Ryle (1990) 

kecernaan suatu pakan sangat tergantung dari komposisi nutrisi yang terkandung 

dalam pakan dan laju aliran pakan meninggalkan rumen. 

Adapun rataan KcBK dan KcBO secara in vitro pada masing-masing 

perlakuan disajikan pada Tabel 9. berikut ini 
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Tabel 9. Rataan KcBK dan KcBO pada masing-masing perlakuan 

Perlakuan 
Kecernaan 

KcBK (%) KcBO (%) 

P1 42,96a  ± 0,9440 39,50a ± 6,5265 

P2 43,98ab ± 0,3887 39,88a ± 5,7232 

P3 44,03b  ± 0,3263 39,89ab ± 7,5628 

P4 42,98a  ± 0,0947 38,23b ± 7,9471 

P5 43,25ab ± 0,3382 38,13b ± 8,3821 

Keterangan: a-b Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata.(P<0,05) untuk KcBK dan KcBO. 

 

Berdasarkan analisa statistik, didapatkan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap nilai KcBK dan nilai KcBO. Nilai KcBK 

dan KcBO tertinggi terdapat pada perlakuan P3 yaitu sebesar 44,03% dan 39,89% 

dimana merupakan perlakuan 80% isi rumen terhidrolisis dan 20% kulit pisang 

dengan penambahan 1% ragi tempe (Rhizopus oligosporus). 

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai KcBK P1 dan P4 secara nyata lebih 

rendah (P<0,05) dibandingkan P2 P3 dan P5, sedangkan nilai KcBO P4 dan P5 juga 

secara nyata lebih rendah (P<0,05) dibandingkan dengan P1, P2 dan P3. Semakin 

tinggi tingkat penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosporus) serta isi rumen 

terhidolisis dalam fermentasi campuran isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang 

menyebabkan nilai KcBK dan KcBO semakin rendah. 

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa dengan menurunnya proporsi isi 

rumen terhidrolisis dan kulit pisang dengan penambahan ragi tempe yang tetap 

(1%), dapat menurunkan nilai KcBK dan KcBO (Kurniawan, 2008). Hal ini 

kemungkinan besar disebabkan oleh tingginya kandungan SK dari isi rumen 

terhidrolisis tersebut. Tillman, dkk. (1998) menyatakan bahwa kandungan SK dari 

suatu bahan pakan merupakan komponen kimia yang besar pengaruhnya terhadap 
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kecernaan,yaitu semakin meningkat kandungan SK dalam pakan maka semakin 

rendah kecernaannya.   

Selama penelitian, nilai KcBK dan KcBO mengalami penurunan pada 

tingkat penambahan Rhizopus oligosporus diatas 1% (pada P4 dan P5). Hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan media biakan Rhizopus oligosporus yang 

digunakan. Ragi tempe (Rhizopus oligosporus) biasanya digunakan dalam proses 

pembuatan tempe, dimana media biakan yang mendukung pertumbuhan  Rhizopus 

oligosporus  adalah kedelai dengan kandungan protein yang tinggi yaitu berkisar 

antara 35 – 45% (Anonimus, 2009). Sedangkan pada penelitian ini media biakan 

yang digunakan yaitu isi rumen terhidrolisis abu sekam dikatakan tidak mampu 

mendukung karena kandungan serat kasarnya yang tinggi yaitu 38,86%. Menurut 

Tajudin (2007) Rhizopus oligosporus menghasilkan beberapa enzim hidrolitik 

diantaranya protease, pektinase, amilase, fitase dan biosintesa vitamin B. Hal 

inilah yang menyebabkan penggunaan inokulum Rhizopus oligosporus dalam 

fermentasi campuran isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang dirasa tidak berfungsi 

secara optimal. 

Perlakuan P3 memberikan nilai KcBK dan KcBO yang tertinggi secara 

nyata pada subskrip. Hal ini menunjukkan bahwa komponen serat dalam P3 paling 

mudah dicerna oleh mikroba rumen dan enzim saluran pencernaan. Hal ini 

kemungkinan besar disebabkan karena proporsi pakan dalam P3 sudah 

mencerminkan adanya keseimbangan kebutuhan sumber karbon (C) dan sumber 

nitrogen (N) yang dibutuhkan Rhizopus dalam proses sintesis protein mikroba. 

Hal ini menyebabkan dalam pakan P3 terjadi proses pemecahan komponen 

organik saat proses fermentasi lebih besar dari pakan perlakuan lainnya. 
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Pernyataan ini didukung oleh Fardiaz (1992) yang menyatakan bahwa Rhizopus 

membutuhkan sumber karbon yang berasal dari karbohidrat dan sumber nitrogen 

yang dapat berasal dari bahan organik maupun anorganik. Sumber N terbaik  

adalah dari bahan organik.  Selain bahan organik, bahan anorganik yang dapat 

digunakan sebagai  sumber N adalah amonium dan nitrat. Kedua komponen ini 

harus tersedia secara berimbang agar dapat menghasilkan protein sel mikroba 

yang optimal.  Menurut Fianto (2008) bahwa semakin tinggi kandungan protein 

dalam pakan maka menyebabkan kecernaan yang semakin meningkat pula. 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kurniawan (2008) 

diketahui bahwa nilai KcBO secara in vitro isi rumen meningkat berkisar antara 

39,81 - 59,69%. Respon terbaik diperoleh pada level 80% isi rumen dari BK 

ransum. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian ini, nilai KcBO perlakuan 

sebaliknya malah mengalami penurunan yaitu berkisar antara 38,13 - 39,89%. Hal 

ini dimungkinkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi kecernaan antara 

lain: suhu, laju pakan dalam pencernaan, bentuk fisik pakan dan komposisi 

ransum (Anggorodi, 1994). 

 Berdasarkan keterangan diatas maka tingkat penambahan Rhizopus 

oligosporus pada fermentasi campuran isi rumen terhidrolisis dan kulit pisang 

sebaiknya tidak lebih dari 1%, karena pada penggunaan lebih dari 1% 

menunjukkan nilai KcBO yang semakin menurun. Hal ini kurang sesuai dengan 

pernyataan Winarno dan Fardiaz (1992) yang menyatakan bahwa pakan yang 

mengalami fermentasi akan mempunyai nilai kecernaan yang lebih tinggi. Hal ini 

disebabkan kapang bersifat katabolik yang akan memecah komponen-komponen 

yang komplek menjadi sederhana sehingga menjadi lebih mudah dicerna. Selain 
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mampu meningkatkan nilai kecernaan, perlakuan fermentasi juga memberikan 

keuntungan lain diantaranya mampu dapat mengawetkan, menghilangkan bau isi 

rumen yang tidak disukai dan membentuk aroma yang diinginkan ternak sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan palabilitas ternak (Santoso, 1990). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penambahan ragi tempe (Rhizopus oligosphorus) tidak mampu 

meningkatkan KcBK dan KcBO dalam fermentasi. Nilai KcBK dan KcBO 

perlakuan pada tingkat penambahan lebih dari 1% terlihat semakin 

menurun. 

2. Nilai KcBK dan KcBO tertinggi terdapat pada perlakuan P3 (80% isi 

rumen terhidrolisis + 20% kulit pisang + 1% Rhizopus oligosphorus) 

sebesar 44,03% dan 39,89% 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa batas tingkat 

penambahan Rhizopus oligosphorus dalam fermentasi sampai dengan 1%. Lebih 

lanjut agar dapat diketahui palatabilitas dan pengaruhnya terhadap produktivitas 

ternak, sebelum dapat direkomendasikan pemanfaatannya dalam ransum ternak 

ruminansia maka perlu adanya penelitian secara in vivo. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur analisis proksimat menurut petunjuk AOAC (1980) 

A.  Penetapan kadar bahan kering udara (BKU) 

Alat-alat: 

• Timbangan 

• Kantong plastik 

• Kotak kertas 

• Oven 60° C 

Cara kerja: 

1. Kotak kertas ditimbang (berat = A g), sampel ditimbang sebanyak 200 g, 

dimasukkan ke dalam kotak kertas dan timbang (berat = B g). 

2. Selanjutnya dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60-70° C selama ± 24 jam 

3. Setelah itu dikeluarkan dan diangin-anginkan di dalam ruangan selama 1 jam 

dan ditimbang (berat = C g). 

Perhitungan: 

Kadar BKU = 0
0100×

−

−

AB

AC
 

Keterangan : 

A  = berat kertas (g) 

B = berat kertas + sampel sebelum dioven 60-70o C (g) 

C  = berat kertas + sampel setelah dioven 60-70° C (g) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

B.  Penetapan kadar bahan kering oven (BK oven) 

Alat-alat: 

• Cawan porselin 

• Oven 105° C 

• Eksikator 

• Penjepit 

• Timbangan  

Cara kerja: 

1. Cawan porselin dimasukkan ke dalam oven 105° C selama 1 jam. 

2. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (dengan tang penjepit) selama 1 jam. 

Kemudian cawan porselin ditimbang dengan teliti (berat = A g). 

3. Sampel ditimbang ± 3-5 g secara teliti kemudian dimasukkan ke dalam cawan, 

didapatkan berat cawan + sampel (berat = B g). Selanjutnya cawan yang berisi 

sampel di masukkan ke dalam oven 105° C selama 4 jam. 

4. Cawan diambil dengan menggunakan tang penjepit dan dimasukkan ke dalam 

eksikator selama 1 jam, kemudian ditimbang (berat = C g). 

Perhitungan: 

Kadar BK = 0
0100×

−

−

AB

AC
 

A  =  berat cawan porselin (g) 

B =  berat cawan porselin + sampel sebelum dioven 105o C (g) 

C =  berat cawan porselin + sampel setelah dioven 105° C (g) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

C.  Penetapan kadar bahan organik (BO) 

Alat-alat: 

� Cawan porselin 

� Tanur 550-600° C 

� Eksikator 

� Penjepit 

� Timbangan analitis 

Cara Kerja: 

1. Cawan porselin dan sampel dari pengukuran BK oven dimasukkan ke dalam 

tanur sampai berwarna putih atau menjadi abu-abu (berat = C g). 

2. Cawan porselin diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator dan didiamkan 

selama 1 jam, kemudian ditimbang (berat = D g). 

Perhitungan: 

Kadar Abu = 0
0100×

−

−

AC

AD
 

Kadar BO = 100% - % abu dalam BK 

Keterangan: 

A =  berat cawan porselin (g) 

B =  berat cawan porselin + sampel dari BK oven 105oC (g) 

C =  berat cawan porselin + sampel setelah tanur 550-600°C (g) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

D.   Penetapan kadar protein kasar (PK) 

Alat-alat: 

� Timbangan analitis 

� Labu didih Kjeldahl (50 ml) 

� Dispenser 

� Beaker glass (300 ml) 

� Alat untuk destruksi 

� Alat untuk destilasi 

� Pipet volume 25 ml 

� Buret 50 ml 

Bahan kimia: 

� H2SO4 pekat (95-97 %) 

� Katalisator (kjeldahl tablet) 

� Aquadest 

� NaOH 40% 

� H2SO4 0,1 N 

� Indikator (2 gram methyl red + methyl blue/liter 96%) 

� NaOH 0,1 N 

Cara Kerja: 

1. Destruksi 

a)  Kertas minyak ditimbang (berat = A g). Sampel ditimbang ± 0,30 g untuk 

bahan yang mengandung protein rendah atau ± 0,20 g untuk bahan yang 

mengandung protein tinggi kemudian dituangkan dalam kertas minyak dan 
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 Lampiran 1. (Lanjutan) 

 
ditimbang kembali (berat = B g). Sampel dimasukkan ke dalam labu didih 

Kjeldahl. 

b) Ditambah dengan 1,4 gram katalisator dan ditambah 5 ml H2SO4 pekat 

dengan menggunakan dispenser (dalam lemari asam). 

c) Didestruksi sampai warna menjadi hijau, kemudian didiamkan. 

d) Ditambah 60 ml aquades (dibagi 4 kali), dikocok dan dimasukkan larutan 

ke dalam tabung khusus destilasi untuk didestilasi. 

2.   Destilasi 

a) Beaker glass 300 ml diisi dengan H2SO4 25 ml dengan menggunakan 

dispenser, ditambah 3 tetes indikator mix (methyl red + methyl blue). 

Beaker glass di letakkan di bawah ujung alat destilasi. 

b) Tabung yang berisi hasil destruksi dipasang pada alat destilasi dan 

ditambah 20 ml NaOH 40 %. Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi 

selesai apabila larutan dalam beaker glass 300 ml mencapai volume kira-

kira 100 ml. 

3. Titrasi 

a) Beaker glass yang berisi hasil destilasi (sulingan) dititrasi dengan NaOH 

0,1 N sampai warna berubah dari ungu menjadi hijau jernih dan dicatat 

jumlah NaOH untuk titrasi (C ml). 

b) Membuat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai sampel dengan 

volume NaOH 0,1 N dan dicatat jumlah NaOH untuk titrasi blanko (D ml). 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

Perhitungan: 

Kadar PK = 
( )

0
0100

25,6014,0
×

−

×××−

AB

NaOHCD
 

Keterangan : 

A = berat kertas minyak (g) 

B = berat kertas + sampel (g) 

C = volume NaOH 0,1 N untuk titrasi (ml) 

D = volume NaOH 0,1 N untuk titrasi blanko (ml) 

0,014 = berat atom, N = 14 

6,25 = dalam 100% protein mengandung 16% N (100 : 16) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

E.   Penetapan kadar serat kasar (SK) 

Alat-alat: 

� Timbangan analitis 

� Beaker glass khusus untuk serat kasar  

� Alat untuk mendidihkan 

� Cawan filtrasi (Crusible) serta alat filtrasinya 

� Eksikator (silika gel biru) 

� Oven 140° C 

�  Tanur 550-600° C 

Bahan kimia: 

� H2SO4 0,3 N 

� NaOH 1,5 N 

� HCL 0,3 N 

� Ethylene Dinitrilo Tetraacetic Acid (EDTA) 

� Aseton 

� Aquades panas 

� Pasir bersih dan batu didih 

Cara Kerja: 

1. Kertas minyak ditimbang (berat = A g). Mengambil sampel ± 1 g dengan teliti 

dan ditaruh diatas kertas minyak dan ditimbang kembali (berat = B g). Sampel 

dimasukkan ke dalam beaker glass khusus (kertas minyak tidak diikutkan) 

untuk analisa serat kasar lalu ditambahkan 50 ml H2SO4 0,3 N dan batu didih. 

Kemudian dididihkan selama 30 menit (tepat). 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

2. Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N didihkan lagi 

selama 5 menit tepat. 

3 Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 g EDTA kemudian dididihkan lagi selama 

5 menit tepat. Selama mendidih ditambahkan aquadest. 

4. Selanjutnya disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah diisi 

dengan pasir. 

5. Beaker glass dibersihkan dengan aquades panas sesedikit mungkin sampai 

semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

6. Lalu ditambahkan ke dalam cawan 50 ml HCL 0,3 N dan didiamkan selama 1 

menit lalu dihisap dengan pompa vakum. 

7. Ditambahkan dengan 10 ml aquades panas (sampai 5 kali). 

8. Kemudian ditambahkan 50 ml saetón, didiamkan 1 menit lalu dihisap dengan 

pompa sampai kering. 

9. Selanjutnya dioven pada suhu 140° C selama 1,5 jam, kemudian dimasukkan 

ke dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (berat = C g). 

10. Kemudian dimasukkan ke dalam tanur 550-600° C selama 2 jam, dikeluarkan 

dengan tang penjepit lalu dimasukkan ke dalam eksikator, didiamkan selama 1 

jam dan ditimbang dengan teliti (berat = D g). 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

Perhitungan: 

Kadar SK = 0
0100×

−

−

AB

DC
 

Keterangan : 

A = berat kertas minyak (g) 

B = berat kertas + sampel (g) 

C = berat cawan filtrasi setelah dimasukkan oven 140° C (g) 

D = berat cawan filtrasi setelah dimasukkan tanur 550-600° C (g) 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

F.   Penetapan kadar lemak kasar (LK) 

Alat-alat: 

� Alat ekstraksi “Goldfish” 

� Beaker glass khusus untuk lemak 

� Oven vakum 80° C dan oven 105° C 

� Alat porselin atau selongsong S 

� Gelas ukur 

� Timbangan analitis 

� Eksikator 

� Penjepit 

Bahan kimia: 

� n-hexan 

� batu didih 

Cara kerja: 

1. Beaker glass yang sudah diberi 2-3 batu didih dimasukkan ke dalam oven 

dengan suhu 105° C selama 1 jam, kemudian beaker glass diambil dan 

dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam. 

2. Kertas saring bebas abu ditimbang (berat = A g). Sampel  diambil ± 3-5 gram, 

ditaruh diatas kertas saring dan ditimbang kembali (berat = B g). Sampel 

dibungkus dengan menggunakan kertas saring tersebut, kemudian sampel 

dimasukkan ke dalam alat porselin atau selongsong S. 
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Lampiran 1. (Lanjutan) 

3. Beaker glass khusus untuk analisa lemak diambil dari eksikator dan ditimbang 

(berat = C g). Kemudian beaker glass diisi dengan 50 ml n-hexan ke dengan 

menggunakan gelas ukur. 

4. Kemudian beaker glass dan alat porselin (selongsong S) dipasang ke alat 

ekstraksi, dan di ekstraksi selama 4 jam 

5. Alat porselin atu selongsong S dengan sampel diambil dan diganti dengan 

labu khusus untuk mengumpulkan hexan lagi, sampai hexan dalam beaker 

glass tinggal sedikit saja 

6. Beaker glass yang berisi lemak dimasukkan ke dalam oven 80° C. Lalu 

dihisap udara dari oven, beaker glass dioven selama 1,5 jam 

7. Beaker glass dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang 

dengan teliti (berat = D g) 

Perhitungan: 

Kadar LK = 0
0100×

−

−

AB

CD
 

Keterangan : 

A = berat kertas saring bebas abu (g) 

B = berat kertas + sampel (g) 

C = berat beaker glass (g) 

D = berat beaker glass setelah dimasukkan eksikator (g) 
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Lampiran 2. Penetapan daya cerna secara In-Vitro sesuai petunjuk Tilley 

dan Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van der Meer (1980). 

Alat-alat : 

� Tabung fermentor 

� Bunsen valve 

� Inkubator 

� Pengaduk (filter stick) 

� pH meter 

� Tanur 550° C  

� Cawan porselin 

� Sentrifuge 

� Kertas saring bebas abu Whatman 41 Ø 0,11 mm 

� Beaker glass 

� Electric stirer 

Bahan kimia : 

� Larutan buffer : 9,8 gr NaHCO3; 10,0 gr Na2HPO4.2 H2O; 0,57 gr KCl; 

0,47 gr NaCl; 0,12 gr MgSO4.7 H2O dan 5,3 gr CaCl2.2 H2O tiap 100 ml 

air destilasi 

�  Larutan pepsin : 0,2 gr pepsin dengan 0,1 N HCl menjadi 50 ml 

Cara kerja : 

1. Mempersiapkan larutan buffer Mc. Dougall’s yang mempunyai komposisi 

yang sama dengan saliva rumen, terdiri dari 3 larutan yaitu : (a). Larutan yang 

terdiri dari 9,30 gram Na2HPO4 2 H2O; 19,6 gram NaHCO3;  0,94 gram NaCL 

dan 1,14 gram KCl yang dilarutkan dalam 400 ml aquadest; (b). Larutan 

MgCl2 6 % (MgCl2 6 gr dilarutkan dalam 100 ml aquadest); (c). Larutan  
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Lampiran 2. (Lanjutan) 

CaCl2 4 % (2 gram CaCl2 dilarutkan dalam 100 ml aquadest). Cara 

pembuatannya adalah ke dalam labu ukur 1000 ml dimasukkan berturut-turut 

200 ml larutan a, 2 ml larutan b dan 2 ml larutan c, kemudian tambahakan 

aquadest sedikit demi sedikit sambil dikocok terus sampai batas 1000 ml. 

2. Menimbang sampel kering udara yang diuji maupun sampel standar ± 0,5 gr, 

kemudian dimasukkan ke dalam tabung fermentor dan dimasukkan ke dalam 

inkubator 38-39° C (± 1 hari sebelum pelaksanaan) 

3. Larutan buffer Mc.Dougall’s dimasukkan ke dalam storage flask berstirer lalu 

ditempatkan diatas pemanas dan dialiri CO2 

4. Disiapkan cairan rumen yang telah disaring dengan kain muslim lalu 

dipindahkan ke dalam storage flask yang telah berisi larutan buffer dengan 

perbandingan antara larutan buffer dengan cairan rumen yaitu 4:1. Kondisi 

cairan ini harus dipertahankan dengan suhu 38 – 39° C dan pH 6,9 – 7,0 

5. Campuran larutan buffer dan cairan rumen sebanyak 50 ml dimasukkan ke 

dalam tabung fermentor sebagai blanko serta tabung fermentor yang sudah 

berisi sampel perlakuan dan sampel standart dengan menggunakan dispenser 

lalu ditutup dengan sumbat karet yang telah dilengkapi dengan Bunsen valve. 

Sebelum ditutup, terlebih dahulu dialiri dengan gas CO2 

6. Tabung fermentor tersebut diletakkan di dalam inkubator selama 48 jam 

dengan suhu 39° C dan dikocok setiap 4 jam sekali 

7. Setelah 48 jam tabung fermentor diambil dari inkubator dan direndam dengan 

air es untuk menghentikan aktivitas mikroba, kemudian disentrifuge dengan 

kecepatan 2500 rpm selama 10 menit 
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Lampiran 2. (Lanjutan) 

8. Setelah 15 menit disentrifuge, cairan supernatant dibuang dan residu sampel 

ditambahkan dengan larutan HCl sebanyak 50 ml kemudian dimasukkan 

kembali ke dalam inkubator dengan suhu 39° C selama 48 jam, tanpa penutup 

bunsen 

9. Setelah 48 jam cairan dalam tabung fermentor disaring dengan menggunakan 

kertas saring bebas abu Whatman 41 Ø 0,11 mm kemudian dilipat dan 

dimasukkan ke dalam cawan untuk dikeringkan di dalam oven 105° C selama 

4 jam lalu didinginkan di dalam eksikator selama 1 jam kemudian ditimbang 

10. Cawan yang berisi kertas saring dan residu tersebut dimasukkan ke dalam 

tanur 550° C sampai warnanya putih (abu-abu) kemudian didinginkan di 

dalam eksikator selama 1 jam lalu ditimbang 

Perhitungan Kecernaan: 

KcBK (%) = 0
0100

)(
×

−−

awalBK

blankoBKresiduBKawalBK
 

KcBO (%) = 0
0100

)(
×

−−

awalBO

blankoBOresiduBOawalBO
 

Keterangan : 

BK awal = berat sampel x % BK 

BK residu = (berat cawan + residu setelah dioven 105° C) – (berat cawan + 

kertas    saring) 

BO residu = BK residu – residu tanur 550° C 

BK blanko = (berat cawan + residu blanko setelah dioven 105°C) – (berat 

cawan + kertas saring) 

BO blanko = BK blanko – residu blanko setelah tanur 550° C 
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Lampiran 3. Prosedur Pengambilan Cairan Rumen 

 
 Cairan rumen yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari RPH Batu, 

kemudian ditampung di dalam termos. Termos yang digunakan dipertahankan 

suhunya 39º C dengan cara sebelum digunakan untuk menampung cairan rumen 

termos diisi dengan air panas. Cara pengambilannya adalah air yang berada di 

dalam termos dibuang terlebih dahulu dan suhu termos dipertahankan 39º C, 

kemudian dimasukkan ke dalam termos dan secepatnya dibawa ke laboratorium. 

Setelah di laboratorium cairan rumen disaring dan dipisahkan antara cairan dan 

padatannya. Cairan rumen yang akan digunakan dicampur dengan larutan buffer, 

kemudian dialiri CO2 untuk menciptakan kondisi an aerob.
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Lampiran 4. Proses Pembuatan Isi Rumen Terhidrolisis 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isi Rumen Kering 

Direndam selama 48 jam 

Disaring 

Isi Rumen Segar 

 

Abu Sekam 

 

+ Air dengan Proporsi 
Abu  : sekam = 1 : 10 

Direndam 24 jam 

 
Disaring 

Larutan Abu Sekam 

 

 + Larutan Abu 

nvmvkfjvsSSeSeka

Isi Rumen Terhidrolisis 
Larutan Abu Sekam 

(IRT) 

Dikeringkan 
3 hari 

Dikeringkan 
3 hari 
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Lampiran 5. Proses Pembuatan Fermentasi Campuran Isi Rumen 

Terhidrolisis Larutan Abu Sekam dan Kulit Pisang dengan 

Ragi Tempe (IRKPF): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isi Rumen Kulit Pisang 
 

Dikukus sampai lunak 2 jam 
Kemudian diangin-anginkan 

hingga dingin 
 

Ditambah ragi tempe dengan level 
tertentu 

 

Disimpan dalam kantong 
plastik yang telah 
dilubangi selama 1 

minggu 

 
Air Bersih 

150 ml/kg 

 
IRKPF 

Siap dikonsumsi ternak  

Isi Rumen Terhidrolisis 
Larutan Abu Sekam (IRT) 

dengan level tertentu 

Kulit pisang 
dengan level tertentu 
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Lampiran  6.  Analisis KcBK menggunakan RAK 
 

Perlakuan Kelompok Total Rata-rata 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

P1 43,6846 41,8931 43,3048 128,8826 42,9609 
P2 44,0616 43,5596 44,3246 131,9458 43,9819 
P3 44,2471 43,6559 44,1907 132,0938 44,0313 
P4 43,0687 42,9991 42,8814 128,9492 42,9831 
P5 43,6253 42,9730 43,1438 129,7420 43,2473 

Jumlah 218,6873 215,0807 217,8453 651,6133  
 

Faktor Koreksi (FK) = 
( )

=
× 35

6133,651
2

28306,6595 

JK Total = 43,681462 + .............+ 43,14382 - FK 

   = 28312,5597 - FK 

   = 5,9002 

JK Kelompok  = FK−
++

5

8453,2170807,2156873,218 222

 

   = 28308,0835 – FK 

   = 1,4240 

JK Perlakuan 

 FK−
++++

3

7420,1299492,1280938,1329458,1318826,128 22222

 

   = 28310,0245 – FK 

   = 3,3650 

JK Galat = JK Total - JK Kelompok - JK Perlakuan 

   = 5,9002 – 1,4240 – 3,3650 

   = 1,1112 

Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Kelompok 2 1,4240 0,7120 5,1260* 4,46 8,65 

Perlakuan 4 3,3650 0,8412 6,0562* 3,64 7,01 

Galat 8 1,1112 0,1389 _ _ _ 

Total 14 5,9002 0,4214    

Ket: * = berbeda nyata, dimana F hitung > F 0,05 (P<0,05) 
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Lampiran 6. (Lanjutan) 

Uji BNT untuk perlakuan 

SE = (tα/2,db galat) x 
r

KTgalat2
 

 = 2,306 x 
3

0,13892 x
 

 = 2,306 x 0,3043 

 = 0,7017 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P1 42,9609 a 

P4 42,9831 a 

P5 43,2473 ab 

P2 43,9819 ab 

P3 44,0313 b 
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Lampiran 7.  Analisis KcBO menggunakan RAK 

 

Perlakuan Kelompok Total Rata-rata 

Ulangan I Ulangan II Ulangan III 

P1 43,2022 37,0467 38,2462 118,4951 39,4984 
P2 43,1768 38,0906 38,3612 119,6286 39,8762 
P3 44,2274 37,3174 38,1102 119,6551 39,8850 
P4 42,7044 35,1156 36,8667 114,6867 38,2289 
P5 42,9427 36,1522 35,2918 114,3867 38,1289 

Jumlah 216,2536 183,7225 186,8762 586,8523  

 

Faktor Koreksi (FK) = 
( )

=
× 35

8523,586
2

22959,7081 

JK Total = 43,20222 + .............+ 35,29182 - FK 

   = 23101,9029 - FK 

   = 142,1948 

JK Kelompok = FK−
++

5

8762,1867225,1832536,216 222

 

   = 23088,45816 – FK 

   = 128,7500 

JK Perlakuan 

FK−
++++

3

3867,1146867,1146551,1196286,1194951,118 22222

 

   = 22968,9300 – FK 

   = 9,2219 

JK Galat = JK Total - JK Kelompok - JK Perlakuan 

   = 142,1948 – 128,7500 – 9,2219 

   = 4,2229 

 
Tabel Sidik Ragam 

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Kelompok 2 128,7500 64,3750 121,9536** 4,46 8,65 

Perlakuan 4 9,2219 2,3055 4,3673* 3,64 7,01 

Galat 8 4,2229 0,5279 _ _ _ 

Total 14 142,1948 10,1568    

Ket: * = berbeda nyata, dimana F hitung > F 0,05 (P<0,05) 

** = berbeda sangat nyata, dimana F hitung > F 0,01 (P<0,01) 
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Lampiran 7. (Lanjutan) 

Uji BNT untuk perlakuan 

SE = (tα/2,db galat) x 
r

KTgalat2
 

 = 2,306 x 
3

5279,02 x
 

 = 2,306 x 0,5932 

 = 1,3680 

 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P5 38,1289 a 

P4 38,2289 a 

P1 39,4984  ab 

P2 39,8762  b 

P3 39,8850  b 

 


