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ABSTRACT 
 

THE EFFECT OF MUSHROOM GROWTH MEDIUM WASTE LEVEL AS 
CRUDE FIBER SOURCE IN COMPLETE FEED ON IN VITRO 

DIGESTIBILITY 
 

         This research was conducted in Animal Nutrition Laboratory Faculty of Animal 
Husbandry, Brawijaya University Malang in August 2008. 
         The aim of this experiment was to know the effect of  use of mushroom growth 
medium waste in complete feed on in vitro digestibility. 
         The materials used were :  mushroom growth medium waste and concentrates. The 
experiment used Randomized Block Design with 4 treatments and 3 replications. The 
treatment were 4 types of complete feed : P1 90% concentrates +  10% mushroom 
growth medium waste, P2 80% concentrates + 20% mushroom growth medium waste 
,P3 70%+ 30% mushroom growth medium waste, P4 60% concentrates + 40% 
mushroom growth medium waste.         
         Result of the research showed that there were highly significant difference among 
the treatments(P<0,01). Higher levels of mushroom growth medium waste usage in the 
complete feed decreased both DMD and OMD. P1 treatment resulted the highest both 
DMD (63,81%) and OMD (64,06%). 
 
Key words : in vitro, concentrate, DMD, OMD 
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RINGKASAN 
 

PENGARUH LEVEL PENGGUNAAN LIMBAH MEDIA TANAM JAMUR 
TIRAM (Pleurotus ostreatus) SEBAGAI SUMBER SERAT DI DALAM PAKAN 

LENGKAP TERHADAP KECERNAAN SECARA  IN VITRO 
 
 
         Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan makananTernak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Agustus 2008. 
         Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan limbah 
media tanam  jamur tiram sebagai pakan lengkap terhadap kecernaan secara in vitro. 
         Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pakan lengkap yang terdiri dari 
limbah media tanam jamur tiram dan konsentrat. Penelitian ini menggunakan rancangan 
acak kelompok (RAK)  dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan terdiri dari 4 
susunan  pakan lengkap,  yaitu : P1 terdiri dari 90% konsentrat + 10% Limbah Media 
Tanam Jamur Tiram (LMTJT), P2 terdiri dari 80% konsentrat + 20% LMTJT, P3 terdiri 
dari 70% konsentrat + 30% LMTJT, P4 terdiri dari 60% konsentrat + 40% LMTJT. 
         Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukan  bahwa perlakuan memberikan 
pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap KcBK dan KcBO. Ada kecenderungan 
semakin tinggi penggunaan limbah media  tanam jamur tiram dalam pakan lengkap 
semakin menurunkan KcBK dan KcBO. Penggunaan limbah media tanam jamur tiram 
sebanyak 10% dapat memberikan nilai KcBK dan KcBO tertinggi apabila dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai tertinggi 
KcBK P1 63,81% dan terendah P4 54%. Sedangkan nilai tertinggi KcBO P1 64,06%  
dan terendah P6 56,14%. 
 
Kata kunci : in vitro, Konsentrat,KcBK, KcBO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

         Upaya pemanfaatan limbah pertanian dan limbah perkebunan untuk pakan ternak 

merupakan integrasi antara bidang usaha tanaman pangan dengan peternakan. Upaya ini 

merupakan suatu alternatif untuk mencukupi kebutuhan pakan khususnya untuk ternak 

ruminansia.  

         Jamur dalam kehidupan manusia dapat mendatangkan keuntungan maupun 

kerugian. Manfaat langsung yang bisa kita rasakan adalah beberapa jamur dapat 

dijadikan bahan makanan, sedangkan manfaat tidak langsung yaitu banyak jamur yang 

menjadi bagian dalam pembuatan obat-obatan tradisional maupun modern. Selain 

mendatangkan keuntungan, beberapa jenis jamur juga dapat merugikan  misalnya 

sebagai penyebab penyakit pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.  

         Suriawira (2000) menyatakan bahwa dari belasan ribu jenis jamur ternyata baru 

beberapa jenis saja yang telah dibudidayakan, antara lain jamur kancing (Agaricus 

bitorquis), jamur padi (Volvariella volvacea), Jamur tiram (Pleurotus ostreatus), jamur 

kuping (Auricularia polytricha), jamur  Shiitake (Lentrimis edodes), jamur maitake 

(Grifolia frondosa) dan jamur ling-zhi (Banodesma lucidum). Sejalan dengan kebutuhan 

manusia terhadap jamur baik itu dimanfaatkan untuk konsumsi maupun untuk bahan 

obat maka kalau hanya tergantung pada alam  (jamur liar) kebutuhan tersebut tidak akan 

terpenuhi. Oleh karena itu banyak pihak yang mulai mengembangkan usaha 
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memproduksi jamur untuk konsumsi manusia. Salah satu jenis jamur yang mulai 

banyak dikembangkan adalah jamur tiram (Pleurotus ostreatus) 

         Salah satu sentra penghasil jamur tiram di Kabupaten Malang adalah di Kepanjen 

Malang yang dikelola oleh Perusahaan Agung Makmur. Usaha di bidang 

pembudidayaan jamur yang semakin berkembang pada saat sekarang ini mengakibatkan 

limbah  buangan yang dihasilkan juga akan mengalami  peningkatan. Limbah buangan  

yang dimaksudkan adalah media tanam jamur yang tidak terpakai lagi. Media tanam 

jamur sebagian besar tersusun dari serbuk gergaji, serbuk jagung, bekatul. Berdasarkan 

bahan penyusun media tanam jamur tiram maka kemungkinan besar limbah media 

tanam tersebut dapat di manfaatkan sebagai pakan ternak  ruminansia terutama sebagai  

sumber serat (fiber). Hal ini sesuai dengan pendapat Suriawiria (2000) yang menyatakan 

bahwa didalam limbah media tanam jamur dapat kita jumpai adanya miselia jamur. 

Komponen limbah media tanam  jamur tersebut sebagian besar terdiri dari selulosa,  

hemiselulosa, lignin, mineral dan sebagian kecil vitamin, yang mana komponen tersebut 

sangat diperlukan oleh ternak ruminansia. Penggunaan bahan-bahan tersebut dalam 

media tanam jamur diharapkan secara tidak  langsung akan mengalami perubahan fisik, 

kimia, dan biologis yang dapat meningkatkan kualitas serat dari media  tanam tersebut. 

         Pada saat sekarang ini belum banyak penelitian tentang pemanfaatan limbah 

media tanam jamur sebagai pakan ternak ruminasia. Padahal  limbah tersebut 

mengandung komponen-komponen nutrisi yang bermanfaat  bagi ternak ruminansia. 

Sejauh mana manfaat  yang bisa kita ambil dengan menggunakan limbah buangan dari 

budidaya  jamur tiram sebagai sumber pakan non konvensional bagi ternak ruminansia 

belum kita ketahui. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai upaya 
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pemanfaatan limbah media tanam jamur tiram tersebut digunakan sebagai komponen 

sumber serat dalam menyusun pakan lengkap dan diuji sebagai pakan ternak 

rumninasia, yang dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kecernaan secara in 

vitro. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

         Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah bagaimana  pengaruh 

penggunaan limbah media tanam jamur tiram sebagai sumber serat dalam pakan 

lengkap terhadap kecernaan secara in-vitro. 

 

1.3. Tujuan 

         Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tingkat 

penggunaan limbah  media tanam jamur tiram sebagai sumber serat dalam pakan 

lengkap ditinjau dari kecernaan secara in-vitro. 

 

1.4.Manfaat 

         Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan  

dalam memanfaatkan limbah media tanam jamur tiram sebagai pakan ternak 

ruminansia. 
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1.5. Hipotesa 

          Hipotesa dalam penelitian ini limbah media tanam jamur tiram dapat digunakan 

sebagai penyusun  pakan lengkap dan sampai level tertentu tidak menurunkan 

kecernaan secara in vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.1. Media Tanam Jamur Tiram ( Pleurotus ostreatus ) 

           Secara tradisional budidaya jamur kayu  menggunakan cara  sederhana yaitu 

dengan memanfaatkan batang kayu lunak yang telah  mengalami pelapukan terutama 

pohon randu atau kapok, selanjutnya hanya dengan menyirami pohon  tersebut dengan 

air maka dengan sendirinya akan tumbuh  jamur (Suriawiria, 2000). Namun cara 

tradisional  yang hanya menggunakan pohon  kayu lunak kurang efektif dan  efisien 

terutama terhadap produksi yang dihasilkan, sehingga dibuatlah media tanam jamur 

buatan dengan berbagai formula  tergantung jenis jamur yang akan dibudidayakan. 

         Suriawiria (1986) menyatakan bahwa bahan utama yang bisa digunakan  dalam 

media tanam jamur tiram diantaranya adalah serbuk gergaji, jerami padi, sekam, sisa 

kertas serta bahan lainnya seperti bagasse tebu, ampas aren dan sabut  kelapa. Selain 

bahan-bahan yang tersebut di atas biasanya masih ditambahkan bahan  lain seperti 

bekatul, bungkil  biji kapok, kotoran ayam, gypsum  dan kapur. Hal ini penting karena 

menurut Suriawiria (2000) bahwa untuk pertumbuhan jamur memerlukan sumber zat 

makanan lain dalam bentuk unsur nitrogen, fosor,  belerang, karbon serta beberapa 

unsur lainnya. 

         Lebih lanjut Suriawiria (2000)  dan Cahayana, Muchrodji dan  Bakrun  (1999) 

menyatakan bahwa kegunaan  dari masing-masing bahan baku penyusun media tanam 

jamur  tiram tersebut adalah : 
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1. Serbuk  gergaji/jerami padi menjadi tempat tumbuh jamur kayu  yang dapat mengurai  

dan dapat memanfaatkan komponen kayu/jerami  sebagai sumber nutrisinya. 

2. Bekatul merupakan bagian untuk pertumbuhan dan  perkembangan miselia jamur 

serta menjadi pemicu pertumbuhan tubuh buah jamur yang mana kaya  vitamin 

terutama vitamin B kompleks. 

3. Kapur tohor berguna untuk mengatur pH media tanam jamur agar mendekati netral 

atau basa, selain itu untuk menigkatkan  mineral yang diperlukan jamur untuk 

pertumbuhannya. 

4. Gipsum digunakan sebagai sumber kalsium dan sebagai bahan untuk 

memperkokoh media. Dengan kondisi yang kokoh maka diharapkan media tidak 

mudah rusak. 

         Sebelum media siap digunakan, diperlukan adanya beberapa perlakuan. Perlakuan 

awal setelah mencampur berbagai bahan baku penyusun, selanjutnya yaitu membiarkan 

campuran  tersebut selama  7-10 hari,  hal ini penting untuk menguapkan amoniak yang 

terlalu tinggi pada bahan yaitu kotoran ayam. Perlakuan selanjutnya adalah 

mensterilisasikan  media  tanam tersebut dengan suhu 85˚C dan dengan tekanan  2-3 

atmosfir selama 48 jam.  Tujuan sterilisasi adalah untuk mencegah tumbuhnya jamur 

liar  (jamur kontaminan) atau mikroba lain yang tidak diharapkan pertumbuhannya 

(Suriawiria, 2000). 

 

2.1.2.  Potensi Limbah media  tanam jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) Sebagai   
Pakan Ternak Ruminansia 

 
         Perkembangan usaha budidaya jamur yang semakin pesat akan memberikan 

dampak pada banyaknya limbah yang dihasilkan. Limbah yang dimaksud adalah berupa 
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media tanam jamur yang sebelumnya digunakan sebagai media pertumbuhan jamur 

selama kurang lebih 4 bulan atau 5-6 kali panen. Limbah tersebut hanya dibuang begitu 

saja, padahal jika kita lihat dari bahan penyusunnya yang terdiri dari serbuk gergaji, 

serbuk jagung, bekatul maka limbah tersebut dapat kita manfatkan untuk pakan ternak 

ruminansia  terutama sebagai sumber serat yang nantinya  diharapkan dapat ikut 

memasok kebutuhan energi bagi  ternak yang mengkonsumsinya 

         Harahap (1987) menyatakan bahwa  selain rerumputan dan dedaunan maka limbah  

pertanian seperti jerami padi,  jerami kacang tanah dan pucuk tebu juga merupakan 

pakan ternak ruminansia. Mikroba rumen akan mencerna selulosa dan hemiselulosa  

hingga terbentuk VFA (Volatile Fatty Acid) yang meliputi asam asetat, propionat dan 

butirat, disamping itu juga dihasilkan isobutirat, isovalerat, n-valerat dan laktat dalam 

jumlah sedikit. VFA merupakan sumber energi utama  bagi ternak (Soebarinoto, 

Chuzaemi dan Mashudi,1991). 

         Herawati, Suejono dan Soemitro (1987) dan Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo dan Lebdosoekojo (1991) menyatakan bahwa selulosa dan hemiselulosa 

yang  terdapat pada sebagian besar limbah pertanian seperti jerami, keberadaannya 

terikat dengan lignin dan membentuk ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa yang 

tidak dapat dicerna oleh  mikroba rumen. Ketidak mampuan mikroba dalam mencerna 

lignin disebabkan terbentuknya  ikatan hidrogen pada sisi kritis sehingga membatasi 

aktivitas enzim selulase. Oleh karena itu diperlukan adanya perlakuan khusus yang 

mampu merenggangkan ikatan antara lignin dengan selulosa dan hemiselulosa. 

         Beberapa jamur telah  diuji coba oleh  para peneliti diantaranya Coprinus 

cinereus, Pleuretus cajus, P. Florida, P. Ostreatus dan Volvariella volvaceae. Potensi 
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perlakuan biologi dalam mendegradasi bahan lignoselulosik dalam skala laboratoris 

memberikan hasil yang cukup baik (Zadrasil, 1984), hal ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan Alfan (1997) yang menyebutkan bahwa terjadi peningkatan kecernaan 

pada serbuk gergaji kayu mahoni setelah diberi perlakuan biologi yaitu dengan 

menumbuhkan jamur Pleurotus florida kedalamnya. Peningkatan kecernaan serbuk 

gergaji kayu mahoni dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 1. Kecernaan in-vitro bahan kering  dan bahan organik pada  berbagai 
perlakuan dengan jamur Pleurotus florida pada serbuk kayu mahoni. 
Perlakuan KcBK (%) KcBO (%) 
Po 
P1 
P2 

14,73 
40,38 
45,94 

20,72 
44,90 
50,35 

Sumber  : Alfan (1997) 
Keterangan : Semua berdasarkan100% bahan kering 
                    Po       = serbuk gergaji kayu tanpa fermentasi 
                    P1       = serbuk gergaji kayu fermentasi sisa biakan jamur 
                    P2       =  serbuk gergaji kayu fermentasi dengan jamurnya 
                     
         Kenaikan kecernaan pada serbuk gergajian kayu sisa biakan  jamur diduga karena 

senyawa komplek lignoselulosa dan lignohemiselulosa sudah mengalami penguraian 

menjadi senyawa yang lebih sederhana atau yang mudah terurai  oleh adanya aktivitas 

zat kimia atau enzim yang  dikeluarkan oleh jamur dan dengan adanya penguraian 

tersebut berarti membantu mikroba rumen untuk mencernanya (Alfan,1997). 

         Degradasi selulosa dalam rumen memerlukan kontak langsung antara substrat 

dengan enzim selulase yang dihasilkan mikroba, hal ini sangat ditentukan oleh luas 

permukaan bahan selulosik terhadap enzim. Soejono, Utomo dan Widyantoro (1987) 

menyatakan bahwa  penggilingan merupakan salah satu upaya untuk memperbesar 

permukaan bahan selulosik. Kemudian  setelah semua bahan  baku tersedia maka  

dilakukan pencampuran terhadap semua bahan baku  tersebut hingga homogen dan  
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dibiarkan selama 7 sampai 10 hari (dikomposkan). Tujuan pengomposan bahan adalah 

untuk menguraikan senyawa-senyawa  kompleks dan bahan-bahan dengan bantuan  

mikroba sehingga diperoleh senyawa-senyawa yang lebih sederhana dan lebih mudah 

dicerna oleh jamur  sehingga memungkinkan pertumbuhan jamur akan lebih baik 

(Cahayana dkk, 1999). Namun pada proses pengomposan terjadi proses dekomposisi 

terhadap bahan organik melalui proses  biokomia sehingga menyebabkan berkurangnya 

bahan organik dan mengakibatkan menigkatnya kadar abu, sehingga hal ini menunjukan 

bahwa perlakuan pengomposan tidak menjamin kenaikan nilai pakan berserat tinggi 

(Soejono dkk, 1987).  Perlakuan alkali akan melarutkan hemiselulosa (Klopfenstein, 

1978), menetralisir asam sitrat bebas serta dapat mengurangi kandungan lignin dinding 

sel (Feist, Baker and Tarkow, 1970 ; Theander and Aman, 1984). Chesson and  Oskov 

(1984) menyatakan bahwa alkali kuat mungkin dapat memecahkan ikatan dalam 

molekul lignin sehingga akan mengurangi besar molekulnya. Selain itu pengaruh ini 

dapat menyebabkan ikatan lignin dan hemiselulosa menjadi lemah  dan selanjutnya 

melarutkan hemiselulosa karena penetrasi enzim mikroba lebih besar terhadap 

kecernaan karbohidrat. 

 

2.2 Pakan Konsentrat 

         Secara umum bahan pakan ternak ruminansia terbagi atas dua golongan yaitu 

pakan kasar yang merupakan pakan utama terdiri dari rumput dan hijauan lainnya yang 

pada umumnya mempunyai serat kasar tinggi dan bahan pakan penguat yang 

merupakan pelengkap yang tersusun dari berbagai bahan pakan biji-bijian dan hasil 

ikutan dari pengolahan hasil pertanian maupun industrinya. Bahan penguat ini 
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dinamakan konsentrat dan perlu ditambahkan untuk menutup kekurangan zat makanan 

yang tidak dapat dipenuhi oleh rumput maupun hijauan. 

         Konsentrat dibedakan menjadi dua yaitu konsentrat sumber energi (Carbonaceous 

concentrate) dan konsentrat sumber protein (Proteinaceous concentrate)   

(Prawirokusumo, 1994) dan (Soebarinoto, Widodo dan Sofjan, 1990). Lebih lanjut 

dikatakan  bahwa konsentrat sumber energi yaitu bahan-bahan yang mengandung  

protein kasar kurang dari 20 persen dan mengandung serat kasar kurang dari 18 persen, 

sebagai contoh adalah bekatul, pollard, onggok, empok, molasses, jagung dan sorghum. 

Sedangkan konsentrat sumber protein yaitu bahan-bahan  yang mengandung protein 

kasar lebih dari 20 persen dan mengandung serat kasar kurang dari 20 persen, sebagai 

contoh adalah kedelai, tepung ikan dan bungkil kopra. Chuzaemi dan Hartutik (1989) 

menyatakan bahwa sifat-sifat umum konsentrat adalah kadar total digestible nutrient 

tinggi, kadar protein dan  karbohidratnya juga tinggi. 

 

2.3 Kecernaan In Vitro 

         Kecernaan adalah jumlah zat pakan yang dikonsumsi  dikurangi dengan jumlah zat 

pakan yang terdapat dalam feses dibagi dengan jumlah zat pakan yang dikonsumsi  

(Mc Donald, Edwards and Greenhalgh, 1988). Sedangkan Tillman, dkk (1984) 

mengatakan bahwa kecernaan merupakan bagian zat makanan yang tidak diekskresikan 

dalam feses, dimana zat makanan tersebut dicerna dalam  alat  pencernaan. 

         Pada dasarnya pengukuran kecernaan suatu  bahan pakan  bertujuan untuk 

menentukan jumlah zat makanan  yang dapat diserap dalam tractus gastrointestinalis, 

yang meliputi proses pencernaan dan penyerapan. Faktor-faktor yang  mempengaruhi 
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kecernaan adalah komposisi ransum,  bentuk fisik ransum, faktor ternak dan nilai  nutisi 

pakan (Ranjhan,1977). Sedangkan menurut Anggorodi (1994), faktor yang 

mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju perjalanan melalui alat pencernaan, bentuk 

fisik bahan  pakan,  komposisi ransum dan perbandingan zat-zat makanan  lainnya. 

         Keuntungan utama teknik in-vitro adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat, 

murah, mudah dikontrol, memerlukan sampel yang sedikit jika dibandingkan teknik in 

vivo,  berkurangnya pengaruh ternak yang dijadikan induk semang dan mempunyai 

koefisien korelasi yang tinggi dengan  kecernaan in vivo ( Esminger dan Olentine, 

1978). Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat diamati pengaruh pakan terhadap 

induk semang serta tingkat kesukaan  ternak terhadap pakan yang diberikan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

 Lokasi dan Pelaksanaan Penelitian 

         Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 

tanggal 25 pada bulan Agustus 2008. 

                                                                                         

 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Bahan 

         Bahan yang digunakan adalah konsentrat yang diperoleh dari KUD Batu dan 

limbah media tanam jamur tiram (Pleurotus ostreatus) yang diperoleh setelah media 

tersebut digunakan untuk menanam jamur selama 4  bulan atau 5-6 kali panen oleh 

Perusahaan Agung Makmur di Desa Talang Agung Kecamatan Kepanjen Kabupaten 

Malang. Limbah media tanam tersebut tersusun dari : Serbuk gergaji 50%, Serbuk  

jagung 25%, Bekatul 25%. Kandungan zat makanan konsentrat dan limbah media tanam 

jamur tiram dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Zat makanan konsentrat dan limbah media tanam jamur tiram yang 
dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya malang 
Bahan BK (%) BO (%BK) PK (%BK) SK (%BK) 

LMTJT 91,68 79,89 2,46 47,43 

Konsentrat 88,25 85,43 16,26 19,33 
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2. Bahan kimia untuk analisis laboratorium 

    a. Analisis PK 

- Destruksi : H2SO4 pekat (96%), katalisator (selenium  gemisch, Merck) 

- Destilasi :  NaOH 40%; H2SO4 0,1 N; indikator mix(0,20 g methilyl red +   

methyl  blue perliter etanol 96%); aquades  

- Titrasi NaOH  0,1 N 

      b. Analisis SK : H2SO4 0,3 N; NaOH 1,5N; HCL 0,3 N; Ethylen Diamin Tetra 

Acetic    (EDTA), aceton, aquades panas 

   c. Bahan kimia untuk analisa kecernaan fermentatif di dalam rumen dan pasca 

rumen secara in vitro 

    - Larutan buffer Mc. Dougal’s : 

(NAOHCO3, Na2HPO4, 12H2O, NaCl, KCl, MgCl2 dan larutan CaCl2), 

aquades,gas CO2 

- Larutan HCl – Pepsin 

3. Peralatan 

    a. Seperangkat alat untuk pembuatan pakan lengkap : plastik, timbangan, baskom, 

pengaduk. 

    b. Seperangkat alat untuk analisis proksimat : 

        - Analisis BK terdiri dari : timbangan sartorius, oven 60˚C dan 105˚C, cawan 

porselin, eksikator dan penjepit. 

 - Analisis abu terdiri dari : timbangan sartorius, tanur 550˚C, alluminium disks, 

eksikator dan penjepit. 
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          - Analisis PK terdiri dari : timbangan sartorius, labu kjeldahl, erlenmeyer,   beaker 

glass, alat desrtuksi, alat destilasi, alat titrasi (buret), alat untuk mendidihkan 

pipet. 

     c. Seperangkat alat untuk mengambil cairan rumen: 

         Termos air panas, termometer ruang, kain saring, spuit 100 ml, dan beaker glas. 

     d. Seperangkat alat untuk pengukuran KcBK dan KcBO secara in-vitro : 

          Timbangan analitik, tabung fermentor, storageflask stirer, pemanas, thermometer, 

dispenser, sumbat karet, bunsen  vulve, inkubator 39˚C, kertas saring whatman  

bebas abu No. 41, cawan porselin, oven 105˚C, tanur 550˚C daan  eksikator. 

�  

 Metode penelitian 

         Metode penelitian yang digunakan adalah percobaan  dalam  Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) dengan  4 perlakuan dan 3 kali ulangan pengambilan cairan rumen 

sebagai kelompok. Penelitian yang dilaksanakan merupakan percobaan kecernaan in 

vitro dengan menggunakan cairan rumen sapi potong sebagai media percobaan untuk 

mengukur kecernaan BK dan BO secara in  vitro.Imbangan antara konsentrat jadi dan 

limbah media tanam jamur tiram disusun berdasarkan bahan kering. Perlakuan dalam 

penelitian ini adalah tingkat penggunaan limbah media tanam jamur tiram dalam pakan 

lengkap yaitu :  

P1 =  90% KJ : 10% LMTJT 

P2 =   80% KJ : 20% LMTJT 

P3 =  70% KJ : 30% LMTJT 

P4 =  60% KJ : 40% LMTJT 
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Keterangan : 

KJ = Konsentrat jadi 

LTMJT = Limbah media tanam jamur tiram 

 

 Variabel yang diamati : 
 

1. Kandungan nutrien bahan pakan yang meliputi BK, BO, PK, LK dan SK. 

2. Kecernaan BK dan BO in vitro. 

 

 Analisis statistik 

         Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan  analisis 

ragam percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 

kelompok sebagai ulangan berdasarkan perbedaan waktu pengambilan cairan rumen.  

            Yij  = µ +τ i + β j +ε ij, dimana : i = 1,2, ...p 

                                                                 J = 1,2 ...r 

 

Keterangan :    Yij = nilai pengamatan  pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

                         µ   = nilai tengah umum 

                         τ i = pengaruh perlakuan ke-i 

                        β j = pengaruh kelompok ke-j  

                       ε ij  = galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

                          p  = banyaknya perlakuan 

                          r   = banyaknya kelompok/ulangan   
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Apabila diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata atau sangat nyata maka 

dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai petunjuk Yitnosumarto 

(1991) sebagai berikut : 

  BNT = t 2
α  (db galat) x 

r
KTgalat2

 

Keterangan : 

�   = taraf uji 

KT galat = kuadrat tengah galat 

r   = banyaknya ulangan 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kandungan Nutrien 

         Kandungan nutrisi pakan lengkap pada masing-masing perlakuan dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3. Hasil analisis proksimat bahan pakan lengkap tiap perlakuan yang dianalisa di 
Laboratorium Nutrisi dan makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang.   

Bahan  BK %  BO ( % BK)  PK (% BK)  SK (% BK)  

P1 89,15 85,18 16,00 21,71 

P2 89,84 84,71 14,28 23,59 

P3 90,10 83,27 12,28 25,54 

P4 90,05 82,86 11,73 29,15 

         Kandungan BK pakan lengkap antar perlakuan berkisar antara 89,15% – 90,10%. 

Tingginya kandungan BK ini disebabkan semua bahan pakan penyusun pakan lengkap 

sudah dalam keadaan kering. Semakin tinggi penggunaan limbah media tanam jamur 

tiram maka nilai protein kasarnya menjadi semakin rendah. Dari penelitian ini perlakuan 

P2 dan P3 dapat dipergunakan sebagai pakan lengkap.Dari segi ekonomi lebih baik 

menggunakan perlakuan P3 sebagai pakan lengkap karena penggunaan limbah media 

tanam jamur tiram lebih banyak sehingga konsentrat yang digunakan lebih sedikit jadi 

biaya pembuatan pakan semakin murah namun mengandung protein kasar yang masih 

memenuhi standar kebutuhan pakan. Menurut  NRC (1996) bahwa protein kasar  yang 

diperlukan dalam pakan ternak sapi perah dengan bobot badan 450 kg adalah 12,78 %. 

Dari masing-masing perlakuan dapat diketahui  perlakuan P3 yang memungkinkan 

digunakan sebagai pakan  ternak.          
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          Dilihat dari kandungan protein kasarnya ternyata limbah media tanam jamur tiram 

nilainya lebih rendah dibandingkan jerami padi yang mengandung PK = 3,45%  

(Chuzaemi dan Soejono, 1987) namun lebih tinggi dari baggase  tebu yang 

mengandung PK = 1,90% (Gohl,1981). Hal ini  mengindikasikan bahwa dalam media 

tanam  jamur tiram tersebut terutama bahan-bahan yang memiliki kadar serat kasar 

tinggi yaitu pada serbuk gergaji dapat menyebabkan terjadinya penurunan kecernaan 

bahan pakan. Kandungan protein kasar pakan lengkap antar perlakuan diharapkan 

mampu memenuhi kebutuhan protein ternak. Pada ternak ruminansia, pakan dengan 

kadar protein yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen untuk 

pertumbuhan mikroba dalam rumen.  

         Kandungan serat kasar pada perlakuan P1, P2, P3 dan P4 menunjukan bahwa 

semakin tinggi proporsi limbah media tanam jamur tiram dalam pakan lengkap maka 

kandungan SK dalam pakan lengkap semakin tinggi pula.  

         Pada penelitian ini konsentrat yang digunakan adalah konsentrat jadi yang 

mengandung berbagai janis bahan pakan antara lain pollard, bekatul, bungkil kelapa dan 

mineral dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan nutrien dari ternak. Djanah (1985)  

serta Blakely dan Bade (1998)  menyatakan bahwa campuran dari berbagai jenis bahan 

pakan konsentrat dapat saling melengkapi dan dapat  meningkatkan efisiensi dan 

palatabilitas pakan secara keseluruhan sehingga ternak dapat mencapai produksi secara 

maksimum. Digunakannya limbahmedia tanam jamur tiram sebagai sumber serat 

dengan cara diformulasi dalam bentuk pakan lengkap dengan menggunakan konsentrat 

jadi. Campuran dari beberapa  bahan pakan sumber protein dan sumber energi akan 
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menjamin kecukupan beberapa macam mikro nutrien sehingga defisiensi dapat dicegah 

apabila ternak  dalam jangka waktu yang  lama diberi pakan tersebut (Anggorodi,1984). 

Kecernaan In Vitro dan kandunganTDN pakan perlakuan 

Nilai kecernaan merupakan cara yang umum digunakan untuk menilai kualitas pakan 

(Van Soest, 1994). Menurut  Ørskov dan Ryle (1990) bahwa nilai kecernaan suatu 

pakan sangat tergantung dari komposisi nutrien yang terkandung dalam pakan dan laju 

aliran pakan meninggalkan rumen. Semakin banyak bahan pakan yang dapat dicerna 

akan meningkatkan laju aliran pakan dari rumen ke saluran pencernaan berikutnya 

sehingga tersedia ruangan di dalam rumen untuk penambahan pakan. 

Hasil pengukuran KcBK, KcBO, dan TDN pada masing masing perlakuan dapat 

dilihat pada tabel 4 di bawah ini.  

Tabel 4. Rataan nilai kecernaan BK dan BO serta TDN pada masing-masing perlakuan 
. 
Perlakuan Kecernaan BK (%) Kecernaan BO (%) TDN (%) 

P1 63,81 ± 3,34 b        64,06 ± 3,31 b      67,26 ± 2,95 

P2 58,83 ± 4,01 ab       57,14 ± 3,91 ab        60,00 ± 3,48 

P3 58,23 ± 3,67 a        60,40 ± 2,65 a         63,42 ± 2,32 

P4 54,00 ± 5,46 a       56,14 ± 2,89 a        58,95 ± 2,51 

Rata-rata 58,72 59,44 62,41 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukan tidak ber 

nyata (P>0,05) 
 

          Hasil uji statistik menunjukan bahwa perlakuan dengan penggunaan limbah  

media tanam jamur tiram dalam  pakan lengkap memberikan pengaruh yang tidak 

berbeda nyata (P>0,05) terhadap  KcBK dan KcBO serta TDN. Semakin tinggi 

penggunaan limbah media tanam jamur tiram nilai KcBK, KcBO, dan  TDN semakin 
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rendah. Hal ini karena tingginya penggunaan limbah media tanam jamur tiram 

menyebabkan kandungan serat kasar dalam pakan semakin tinggi padahal serat kasar 

yang tinggi biasanya diikuti dengan kandungan lignin yang tinggi sehingga dapat 

menurunkan kecernaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soejono dkk (1987) 

menyatakan bahwa bahan pakan jerami padi memiliki kandungan lignin dan silika yang 

tinggi sehingga menurunkan daya cerna.  Tillman Dkk (1998) menyatakan bahwa serat 

kasar dari suatu bahan pakan  merupakan komponen kimia yang besar pengaruhnya 

terhadap kecernaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

         Perlakuan P3 menunjukkan KcBO dan TDN lebih tinggi daripada P2 dan P4. Hal 

ini menunjukan bahwa P3 memiliki imbangan konsentrat dan limbah media tanam 

jamur tiram paling optimal. Nilai KcBO dan TDN pada perlakuan P2 lebih rendah 

dibandingkan pada P3. Hal ini mungkin pada perlakuan P2 proporsi konsentrat  yang 

cukup tinggi terhadap hijauan sehingga dapat menurunkan pH rumen. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Ørskov (1998) yang  menyatakan bahwa pemberian konsentrat yang 

berlebihan mempunyai efek yang merugikan karena sejumlah besar konsentrat akan 

berakibat pada peningkatan keasaman rumen sehingga mengganggu pencernaannya. 

Nilai KcBO dan TDN pada P4 paling rendah dibanding pada perlakuan lain, hal ini 

karena kandungan serat kasar pada P4 lebih besar sedangkan kandungan protein kasar 

pada P4 lebih rendah. Tingginya kandungan lignin, silika, selulosa kristal serta 

rendahnya kandungan protein dan mineral pada pakanyang banyak mengandung 

limbahmedia tanam jamur tiram akan mengakibatkan kecernaan di dalam rumen rendah. 

Derajat pengkristalan yang tinggi pada selulosa akan menghambat aktifitas enzim 

selulase yang dihasilkan mikroba rumen, sehingga menurunkan kecernaan selulosa. 
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Enzim selulase kurang mampu menyerang bagian selulosa kristal karena selulosa 

tersebut selain diikat oleh ikatan glukosida beta-1, 4 juga dikokohkan oleh ikatan 

hidrogen antara gugus hidroksil pada karbon nomor satu dengan gugus hidroksil pada 

karbon nomor enam dalam mkolekul glukosa yang lain. Ikatan tambahan ini 

mempersulit pencernaan (Capper et al., 1997). Peranan lignin di dalam dinding sel 

adalah memperkokoh struktur dinding sel yaitu dengan mengikat selulosa dan 

hemiselulosa, akibatnya hanya sebagian selulosa maupun hemiselulosa yang dapat 

dicerna oleh mikroba rumen. Hal ini disebabkan karena terjadinya proses lignifikasi 

dalam jerami sehinga terbentuk lignoselulosa dan ligno-hemiselulosa yang sulit dicerna 

(Sutardi, 1980). Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kecernaan menurut 

Anggorodi (1994) adalah : 

a.  Suhu, berpengaruh terhadap nafsu makan dan jumlah pakan yang dikonsumsi    

sehingga pada akhirya mempengaruhi kecernaan. 

b.  Laju pakan dalam saluran pencernaan,  pakan  yang dikonsumsi terlalu cepat melalui 

alat pencernaan maka pakan tidak cukup waktu untuk dicerna. 

c.  Bentuk fisik pakan, semakin kecil atau semakin luas permukaan pakan akan 

memudahkan  dalam proses pencernaan. 

d.  Komposisi ransum, kecernaan campuran bahan pakan tidak selalu sama dengan  

kecernaan dengan komponen penyusunnya. 

         Menurut Siregar (1995) bahwa untuk mencapai PBB yang tinggi bila pakan  basal 

berkualitas rendah maka rasio antara hijauan  dan konsentrat yang diberikan adalah 45% 

: 55%. Bila kualitas pakan basal yang diberikan berkualitas sedang adalah 50% : 50% 
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dan jika kualitas pakan basal hijauan yang diberikan berkualitas tinggi maka ratio 

hijauan dan konsentrat yang diberikan adalah 60% : 40%. 

         Pada penelitian ini KcBK dan KcBO terendah terdapat pada P4 yaitu masing-

masing 54,00% dan 56,14%. Hal tersebut dikarenakan SK dari  perlakuan P4 cukup 

tinggi, yaitu 29,15% dan pada perlakuan P4 ini susunan pakan lebih banyak 

mengandung limbah media tanam jamur tiram daripada konsentrat padahal penggunaan 

konsentrat sebagai bahan pakan sumber protein dan sumber energi sangat dibutuhkan 

oleh ternak.Hal ini sesuai dengan pendapat (Anggorodi, 1994) bahwa campuran dari  

beberapa bahan pakan sumber protein dan sumber energi akan menjamin kecukupan 

beberapa macam  mikro nutrien sehingga defisiensi dapat dicegah apabila ternak dalam 

jangka waktu yang lama diberi pakan tersebut,  Miller (1979) menyatakan bahwa 

konsentrat merupakan bahan pakan yang mengandung banyak nutrien mudah tercerna, 

seperti protein kasar dan energi tetapi kandungan serat kasar rendah dimana fungsi 

untuk konsntrat adalah mencukupi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak dan mineral 

(baik makro maupun mikro) yang tidak tercukupi dari hijauan. Sehingga penggunaan 

limbah media tanam jamur tiram sebagai pakan  harus dicampur dengan konsentrat agar 

kebutuhan nutrisi  ternak pada pakan lengkap dapat  tercukupi. 

         Faktor yang dapat mempengaruhi kecernaan antara lain adalah energi, dimana 

pada penelitian ini semakin tinggi tingkat penggunaan limbah media tanam jamur tiram 

maka semakin rendah pula energinya. 

         Sudah tercukupinya kebutuhan TDN yaitu nutrien yang tercerna oleh ternak dari 

pakan bisa menjadi tolok ukur dari terpenuhinya kebutuhan energi bagi ternak. Bila 

ternak diberi pakan protein dan energi yang dihasilkan sudah melebihi kebutuhan hidup 
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pokok maka ternak akan menggunakan kelebihan zat pakan tersebut untuk pertumbuhan 

dan reproduksi (Parakkasi,1999). Perhitungan nilai TDN dapat dilihat pada lampiran 5. 

Hasil perhitungan TDN dapat dilihat pada tabel 3. 

         Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai TDN dari pakan perlakuan hampir 

semua perlakuan memenuhi syarat, karena berdasarkan NRC (1996) kandungan TDN 

pakan yang dibutuhkan sapi potong dengan  BB antara 300 – 400 kg dan PBB 0,32 – 

1,69 kg/hari adalah 50% – 80%. Dari tabel 4 dapat diketahui nilai TDN paling tinggi 

terdapat pada perlakuan P1 sedangkan nilai TDN paling rendah terdapat pada perlakuan 

P4, hal ini disebabkan kandungan limbah media tanam jamur tiram yang tinggi dan juga 

karena energi yang terkandung dalam pakan perlakuan rendah, sehingga aktivitas 

mikroba rumen dalam mendegradasi pakan tidak bisa optimal. Chuzaemi dan Hartutik 

(1998)  menyatakan bahwa ternak menggunakan makanannya untuk memenuhi 

kebutuhan energi yang dibutuhkan untuk fungsi-fungsi tubuh dan untuk melancarkan 

reaksi-reaksi sintesis tubuh. 

         Pada penelitian ini kecernaan pakan lengkap yang berasal dari berbagai campuran 

bahan pakan tidak selalu sama dengan kecernaan bahan baku penyusun pakan lengkap 

tersebut. Hal ini didukung oleh Tillman dkk. (1998) bahwa kecernaan campuran bahan  

pakan tidak selalu sama dengan kecernaan masing-masing komponen penyusunnya. 

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa kandungan serat kasar dan protein pakan, perlakuan 

terhadap bahan pakan, faktor jenis ternak dan jumlah pakan juga dapat mempengaruhi 

nilai kecernaan. 

         Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penggunaan limbah media tanam jamur 

tiram sebagai pakan sebaiknya dibuat dalam pakan lengkap. Menurut Owen,(1979) 
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menyatakan bahwa tujuan penggunaan pakan lengkap adalah meningkatkan palatabilitas 

pakan dan menurunkan seleksi bagian-bagian pakan oleh ternak serta mengurangi 

terjadinya fluktuasi rumen sehingga mikroba rumen dapat tumbuh dan berkembang 

biak. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

         Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1.   Semakin tinggi tingkat penggunaan limbah media tanam jamur tiram sebagai 

sumber serat dalam pakan  lengkap maka semakin rendah nilai KcBK dan KcBO. 

2.   Tingkat penggunaan limbah  media tanam jamur tiram dalam pakan lengkap yang 

paling baik dari ke empat perlakuan adalah 30%, karena menghasilkan kecernaan in 

vitro yang tinggi (KcBK= 58,23% dan KcBO = 60,40%). 

 

Saran 

1.   Agar dilakukan penelitan lebih lanjut tentang penggunaan limbah media tanam 

jamur tiram dalam pakan  lengkap dengan komposisi campuran bahan pakan yang 

berbeda dari penelitian ini sehingga didapatkan nilai KcBK dan KcBO yang 

optimal. 

 

2.   Disarankan dilakukan penelitian dengan menggunakan metode in vivo, agar 

diketahui tingkat kecernaan sesungguhnya penggunaan limbah media tanam jamur 

tiram dalam pakan lengkap pada ternak 
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3.   Penggunaan limbah media tanam jamur tiram sebagai pakan sebaiknya dibuat dalam 

pakan lengkap  untuk meningkatkan palatabilitas pakan dan menurunkan seleksi  

bagian-bagian pakan oleh ternak. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran1.  Prosedur analisis proksimat kandungan BK, BO, PK (AOAC, 1980). 

 

Analisis BK udara 

- Menimbang kotak kertas (a gram), sampel dimasukkan kedalam kotak kertas tersebut, 

kemudian ditimbang lagi (b gram) 

- Kertas kotak yang sudah diisi sampel dimasukkan kedalam oven 60 0Cselama 24 jam 

sampai berat konstan. 

- setelah 24 jam kotak dikeluarkan dari oven dan diangin anginkan kemudian ditimbang 

(c gram). 

- Perhitungan prosentase % BK udara : 

   % BK udara  x 100%�

 

Analisis BK oven 

- Cawan porselin dimasukkan kedalam oven 105 0C selama 1 jam 

- Cawan diambil lalu dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam kemudian   

ditimbang (a gram) 

- Menimbanhg sampel sebayak ± 5 gram lalu dimasukkan kedalam cawan dan 

ditimbang kembali (b gram), kemudian dimasukkan ke dalam oven 105 0C selama 4 

jam. 

- Setelah 4 jam cawan yang berisi sampel diambil kemudian dimasukkan kedalam 

eksikator  selama 1 jam dan ditimbang (c gram). 
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- Perhitungan % BK oven: 

 % BK oven =  x 100% 

 % BK sebenarnya =  x BK udara 

 

Analisis kandungan abu 

- Cawan yang berisi sampel dari penentuan BK (c gram) dimasukkan kedalam tanur 550 

0C selama 4 jam atau sampai berubah menjadi berwarna putih (menjadi abu) 

- Cawan yang berisi abu diambil dan dimasukkan kedalam eksikator selama 1jam 

kemudian ditimbang ( d gram) 

- Perhitungan % abu: 

  % Abu =  x 100% 

  % BO = 100% - % Abu 

 

Analisis kandungan  PK  

Analisis kandungan pK dibagi menjadi 3 tahap yaitu: 

1. Destruksi  

a. Menimbang kertas minyak (a gram) lalu ditambah sampel kurang lebih 0,3 gram 

kemudian ditimbang lagi. 

b. Sampel dimasukkan ke dalam labu jeldahl dan ditambahkan ,4 gram katalisator ( 

seleniumgemimisch) kemudian ditambah dengan 5 ml H2SO4 pekat dengan 

dispenser. 
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c. Di destruksi sampai jernih kemudian didinginkan, kemudian ditambah aquadest 60 ml 

(dibagi 4 kali) lalu di kocok dan dimasukkan kedalam tabung destilator. 

2. Destilasi 

a. 25 ml NaOH  40 % ditambahkan kedalam tabung destilator tersebut dan dilakukan 

destilasi, hasil destilasi ditampung dengan beaker glass yang sebelumnya telah diisi 

dengan 25 ml H2SO4 0,1N dan 3 tetes indikator (methyl red blue 2 g per liter etanol 

96%) 

b. Destilasi dihentikan jika volume dalam larutan erlenmeyer tinggal 100ml. 

3.Titrasi  

a. Membuat blanko (tanpa sampel) Dengan cara melakukan titrasi campuran 25 ml 

H2SO4 pekat dan 3 tetes indikator yang ditempatkan dalam beaker glass kemudian 

diukur volume titrasinya (d ml) 

b. Beaker glass yang berisi hasil penyulingan dititrasi denagan NaOH 0,1 N sampai 

jernih dan diukur volume totrasinya. 

c. Perhitungan % PK : 

% PK =  x 100% 

 

Analisis kandunagan SK 

1. Kertas minyak ditimbang (a gram) lalu ditambahkan sampel kira kira 1 gram 

kemudian ditimbang kembali (b gram). 

2. Sampel dituankan kedalam  beaker glass khusus analisis SK lalu ditambahkan 50 ml 

H2SO4 0,3 N dan didihkan selama 30 menit. 
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3. Ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N lalu didihkan selama 25 menit kemudian 

ditambahakan EDTA 0,5 g lalu didihkan selama 5 menit. 

4. Larutan dalam beaker glass tadi dituangkan kedalam cawan filtrasi atau filtrasi 

crussible sambil dibersihkan dengan aquadest panas. 

5. Ditambahkan 50 ml HCL 0,3 N lalu didiamkan selama 1 menit lalu dihisap dengan 

pimpa vacum, kemudian dimasukkan 50 ml aquadest panas sdetelah dihisap dengan 

pompa vacum. 

6. Ditambahkan 50 ml aseton dan diamkan selama 1 menit lalu dihisap sampai kering. 

Selanjutnya crussible dimasukkan kedalam oven 140 0C selama 1,5 jam kemudian 

dimasukkan kedalam eksikator selam 1 jam lalu ditimbang ( c gram). 

7. Setelah itu dimasukkan kedalam tanur 550 0C selama 2 jam lalu setelah 2 jam 

dikeluarkan dari tanur dan dimasukkan kedalam eksikator selama 1 jam kemudian 

ditimbang (d gram). 

8. Perhitungan % SK: 

    % SK =  x 100% 
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Lampiran 2. Prosedur pengukuran kecernaan in vitro sesuai petunjuk Tilley dan 

Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van der Meer (1980) adalah 

sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan larutan buffer McDougall’s yang mempunyai komposisi   sama 

dengan saliva rumen yaitu NaNHCO3 48 gram, NaHPO4. 12 H2O 46,50 gram, NaCl 

2,35 gram, dan KCl 2,85 gram yang dilarutkan dalam aquades sampai volumenya 

mencapai 1 liter dan larutan MgCl2 6% yang dibuat dengan cara menimbang 6 gram 

MgCl2 kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan dilarutkan dengan 40 

ml aquades sampai homogen. Setelah itu ditambahkan larutan CaCl2 4% yang dibuat 

dengan cara yang sama dengan pembuatan  larutan MgCl2 hanya saja CaCl2 

ditimbang sebanyak 4 gram. 

2.   Larutan buffer McDougall’s dimasukkan dalam storage flask berstirer, ditaruh di 

atas   pemanas dan dialiri gas CO2. 

3.  Mengambil cairan rumen kemudian disaring, ditaruh dalam termos dan dipindahkan 

ke dalam storage flask yang telah berisi larutan buffer. Perbandingan larutan buffer 

dengan carian rumen adalah 4 : 1. Kondisi campuran buffer dan cairan rumen ini 

harus pada pH 6,9 – 7,0 dengan suhu 38-39 0C. 

4.  Menimbang sampel kering udara yang akan diuji ± 5 gram, dimasukkan ke dalam 

tabung fermentor dan dimasukkan ke dalam incubator 38-39 0C (± 1 hari sebelum 

pelaksanaan). 

5. Mengambil 50 ml larutan campuran cairan rumen dan larutan buffer, dimasukkan ke 

dalam tabung fermentor yang telah berisi sampel dan tabung fermentor kosong 

(blanko) dengan menggunakan dispencer dan segera ditutup dengan sumbat karet 
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yang dilapisi dengan bunsen valve. Sebelum ditutup, terlebih dahulu dialiri dengan 

gas CO2. 

6.  Tabung-tabung fermantor diletakkan dalam incubator 39 0C selam 48 jam dan 

dikocok setiap 4 jam sekali. 

7.  Setelah 48 jam, tabung fermentor diambil dari incubator dan direndam dalam air es 

untuk menghentikan aktifitas mikroba, kemudian disentrifuge dengan kecepatan 

2500 rpm selama 15 menit. 

8.  Mempersiapkan larutan HCl-pepsin dengan cara memasukkan 2 gram pepsin ke 

dalam Erlenmeyer  2000 ml, kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit HCl 0,1 N 

sambil dikocok sampai volume 1 liter. 

9.   Cairan supernatant dibuang dan residu sampel ditambah dengan 50 ml larutan HCl-

pepsin, kemudian dimasukkan kembali ke dalam incubator suhu 39 0C selama 48 

jam tanpa penutup Bunsen valve, tanpa CO2 dan dikocok. 

10. Setelah 48 jam, tabung diambil dan cairan disaring dengan menggunakan kertas 

saring bebas abu whatman 41 Ø 0,11 mm yang sebelumnya telah diketahui beratnya, 

dilipat dan dimasukkan ke dalam cawan yang sebelumnya telah dipanaskan dalam 

oven 105 0C selama 1,5 jam dan ditimbang. Cawan dan residu dikeringkan dalam 

oven 105 0C selama 12 jam, kemudian didinginkan dalam eksikator dan ditimbang. 

Cawan yang berisi kertas saring dan residu dimasukkan ke dalam tanur 550 0C 

sampai berwarna putih atau abu-abu, kemudian didingankan dan ditimbang. 

Nilai KcBK dan KcBO in-vitro dapat diketahui dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut: 
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      BK sampel – (BK residu – BK blanko) 

KcBK =           x 100% 

       BK sampel 

        

      BO sampel – (BO residu – BO blanko) 

KcBO =            x 100% 

       BO sampel 

 Keterangan : 

 BK sampel     =  berat sampel awal x %BK sampel 

BK residu     =  (berat cawan + residu setelah di oven 105 0C) – (berat   
cawan + kertas sring) 

 BO sampel     =  BK sampel x %BO sampel 

BO residu     =  BK residu – {(berat cawan + residu setelah ditanur 5500C) 
– (berat cawan + kertas saring)}. 
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Lampiran 3. Analisa statistik KcBK in vitro (inkubasi 96 jam) pada pakan lengkap  

Analisis statistik KcBK pada masing masing perlakauan  

ulangan jumlah rataan 
perlakuan 

I II III  I 

P2 

P3 

P4 

P5 
 

64,09 

56,79 

58,76 

50,70 
 

60,34 

56,24 

54,32 

51,00 
 

67,00 

63,45 

61,61 

60,30 
 

191,43 

176,48 

174,69 

162,00 
 

63,81 

58,83 

58,23 

54,00 
 

jumlah     230,34   221,90   252,36   704,6  

rataan 57,585    55,475 63,09   

 

Sidik ragam 

Faktor koreksi (FK) : 

 FK  = 
( )

34
6,704 2

x
  = 41371,76 

Jumlah kuadrat total (JKT) : 

 JKT  = (64,09² + 60,34² + .....60,30²) -FK 

          = 286,3967              

Jumlah kuadrat kelompok (JKK) : 

 JKK  = ��
�

�
��
�

� ++
4

36,25290,22134,230 222

  -FK 

           = 123,6605 

Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) : 

 JKP  = ��
�

�
��
�

� ++
3

00,162....48,17643,191 222

 - FK 

`          = 145,3138 

JK Galat      = Jk total- JKK – JKP 

  = 286,3967 – 123,6605 – 145,3138 

  = 17,4224g 
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Sidik Ragam       

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Kelompok 2 123,6605 61,83023 21,29336** 5,14 10,92 

Perlakuan 3 145,3138 48,43793 16,68126** 4,76 9,78 

Galat 6  17,4224 2,903733    

Total 11      

 

Uji BNT Perlakuan 

BNT 1% = �
�
�

�
�
�
�

�

r
KTG

xt
2

, 01,0  

BNT 1% =  �
�
�

�
�
�
�

�

3
903733,22

707,3
x

x  

               =   5,157691 
Perlakuan Rataan Notasi 

P4 54,00 a 

P3 58,23 a 

P2 58,83 ab 

P1 63,81   b 

 

Uji BNT Ulangan 

BNT 1% =  5,157691 

                
Ulangan Rataan Notasi 

U2 55,475 a 

U1 57,585 a 

U3 63,09 b 
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Lampiran 4. Analisa statistik KcBO in  vitro (inkubasi 96jam) pada pakan 

lengkap. 

Analisis statistik KcBO pada masing masing perlakauan  

ulangan jumlah rataan 
perlakuan 

I II III  I 

P1 

P2 

P3 

P4 
 

67,13 

54,33 

63,02 

54,93 
 

60,56 

55,48 

57,72 

54.06 
 

64,50 

61,60 

60,46 

59,44 
 

192,19 

171,41 

181,20 

168,43 
 

64,06 

57,14 

60,40 

56,14 
 

jumlah     239,41   227,82   246   713,23  

rataan 59,8525 56,955 61,5   

 

Sidik ragam 

Faktor koreksi (FK) : 

 FK  = 
( ) 2

34
23,713

x
  = 42391,42 

Jumlah kuadrat total (JKT) : 

 JKT  = (67,13² + 60,56 2 + .....59,44²) -FK 

          = 198,5529 

Jumlah kuadrat kelompok (JKK) : 

 JKK  = 
( )

4
24682,22741,239 222 ++

  - FK 

           = 42,35572 

Jumlah kuadrat perlakuan (JKP) : 

 JKP  = 
( )

3
43,168....41,17119,192 222 ++

 - FK 

`          = 115,4103 

JK Galat      = Jk total- JKK – JKP 

  = 198,5529 – 42,35572 – 115,4103 

  = 40,78688 
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Sidik Ragam       

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01 

Kelompok 2 42,35572 21,17786 3,115392 5,14 10,92 

Perlakuan 3 115,4103 38,4701 5,659187 4,76 9,78 

Galat 6 40,78688 6,797814    

Total 11      

 

Uji BNT 

BNT 1% = �
�
�

�
�
�
�

�

r
KTG

xt
2

, 01,0  

BNT 1% =  �
�
�

�
�
�
�

�

3
797814,62

447,2
x

x  

               =  5,209223 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 56,1433 a 

P2 57,1367 a 

P3 60,40 ab 

P1 64,06333   b 
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Lampiran 5. Nilai TDN (%) yang diestimasi dengan menggunakan rumus  

Ibrahim (1986) pada masing-masing pakan lengkap. 

Total Digestible Nutrient (TDN) 

TDN (%) = KcBO % x 1,05 

TDN P1 (%) = 64,06 % x 1,05 = 67,26 % 

TDN P2 (%) = 57,14 % x 1,05 = 60,00 % 

TDN P3 (%) = 60,40 % x 1,05 = 63,42 % 

TDN P4 (%) = 56,14 % x 1,05 = 58,95 % 

 

 

 

 

 
 
 
 


