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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi unit gas bio milik bapak Imam Syafi’i berada di 

Desa Bocek Kabupaten Malang. Desa Bocek memiliki iklim 

yang sejuk, sehingga sangat cocok untuk perkembangan sapi 

perah. Memiliki suhu rata-rata 27
o
C. dan curah hujan 250 mm 

(Anonimous, 2011). Unit gas bio berkapasitas 10 m
3
 dengan 

bahan isian berasal dari 8 ekor sapi perah. Hasilnya ditampung 

di kolam penampung yang selanjutnya mengisi di tangki 

pencerna mengalir ke kolam oksidasi.  

Sampel padatan lumpur organik didapatkan dari kolam 

oksidasi peternak yang memiliki unit gas bio dengan jumlah 

ternak yang  tidak sesuai dengan kapasitas volume tangki 

pencerna. Dikarenakan jumlah sapi yang terlalu banyak 

sehingga keluaran yang di hasilkan pun tidak maksimal. 

Padatan lumpur organik unit gas bio didapatkan dari kolam 

oksidasi dengan cara mengaduk kolam oksidasi hingga 

homogen, kemudian dilakukan pemisahan antara padatan dan 

cairan dengan cara ditiriskan dan diremas-remas  diatas kain 

kasa sehingga cairan lumpur organik akan menetes sampai 

didapatkan padatan lumpur organik unit gas bio. 

Proses pemeraman dan pengeringan sampel dilakukan di 

daerah Merjosari wilayah Jalan Jaya Taman Sari 1 Kabupaten 

Malang, dengan ketinggian 450m dari permukaan laut.  

Pada lokasi pemeraman dan penjemuran bersuhu 20
0 

C-27
0 

C dan kelembaban mencapai 79 %. kondisi lingkungan yang 

dingin. Dan paparan matahari sangat terik. Ini memudahkan 

dalam proses penjemuran sehingga hanya membutuhkan 
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waktu 3 hari untuk menggeringkan sampel. Dalam satu hari 

penjemuran di lakukan selama 8 jam. Hal ini di karenakan 

pada waktu penelitian saat musim hujan.  

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka lokasi penelitian 

termasuk daerah hangat yang cocok bagi perkembangan 

mikroorganisme mesofilik. Mikro organisme inilah yang 

banyak memanfaatkan substrat unit gas bio untuk dicerna 

menjadi bahan organik yang lebih sederhana lagi.   Salah satu 

bahan organik yang  

dicerna adalah serat kasar, semakin kecil persentase serat kasar 

akan meningkatkan mutu lumpur organik unit gas bio sebagai 

bahan pakan. 

 

4.2 Padatan dan Cairan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Jumlah sampel lumpur organik 80 kg, didapatkan 

perbandingan antara padatan lumpur organik basah dan cairan 

lumpur organik sebesar 43 %:62 %. Setelah pengeringan 

diperoleh hasil 9,374%. Banyaknya air yang masuk kedalam 

padatan menunjukkan bahwa banyak pula mikroorganisme 

yang mencerna serat kasar.  Jumlah cairan lumpur organik di 

peroleh hasil jumlah air yang menguap sebesar 55 %.  

Perbandingan antara endapan cairan lumpur organik dan 

endapan cairan lumpur organik kering adalah 31 %:68 %. 

Berdasarkan persentase lumpur organik diperoleh data seperti 

pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Persentase lumpur organik  

Uraian Kg/L % 

1. Jumlah Sampel LO 80 Kg - 

2. Jumlah Padatan LO Basah 35 Kg 43 

3. Jumlah Cairan LO 50  L 62 

4. Jumlah Padatan LO Kering 7,5 Kg 9,375 

5. Jumlah Air yang Menguap 27,5 55 

6. Jumlah Endapan Cairan LO 15,5 g/L 31 

7. Jumlah Endapan Cairan LO 

Kering 

3,4 g/L 6,8 

Dari data di atas menunjukan penguapan air patusan 

sebesar 55 %. Besarnya penyusutan berat padatan lumpur 

organik dikarenakan masih tingginya kandungan air yang 

terdapat pada sampel lumpur organik. Murni, Suparjo, Akmal 

dan Ginting (2008) limbah yang berasal dari ternak dan 

produk perikanan mempunyai kandungan air yang tinggi, 

sehingga perlu pengurangan kadar air (dehidrasi). Pengeringan 

mampu mengurangi kerapatan jenis beberapa limbah ternak 

sekitar 20 %-30 % dari volume awal. 

 

4.3 Campuran Padatan dan Air Patusan 

Dari Tabel 9 diperoleh persentase perbandingan antara 

sampel padatan kering dan sampel air patusan pada masing-

masing proporsi air patusan. Hal ini menunjukan adanya 

penambahan berat sampel pada penambahan air patusan. 
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Tabel 9.Persentase campuran lumpur organik dengan air 

patusan (%) 

Uraian  20% 30% 40% 

1. Jumlah Sampel Padatan 

Kering 

33,3 33,3 33,3 

2. Jumlah Sampel Air 

Patusan 

2 3 4 

3. Berat Sampel Setelah 

dicampur air Patusan 

11,4 12,5 14 

 

Tabel 10. Lumpur organik  setelah perlakuan (kg) 

Uraian 20% 30% 40% 

1. Berat Sampel Setelah 

Fermentasi 

2,678 2,955 3,38 

2. Berat Sampel Setelah di 

Jemur 

2,585 2,875 3,4 

Pada tabel di atas menyatakan bahwa penurunan berat pada 

sampel, di karenakan terjadinya fermentasi pada padatan 

lumpur organik. Lampiran 1.4 menunjukan penurunan berat 

pada lama pemeraman dan penambahan proporsi air patusan. 

Sesuai dengan pendapat Rachman (1989) menyatakan secara 

umum medium pemeraman menyediakan semua zat makanan 

yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memperoleh energi, 

pertumbuhan, bahan pembentuk sel dan biosintesis produk- 

produk metabolisme. Tergantung pada jenis mikroba dan 

produk yang akan diproduksi setiap fermentasi memerlukan 

medium tertentu karena medium yang tidak sesuai dapat 

menyebabkan pertumbuhan jenis produk dan pertumbuhan 

rasio diantara berbagai produk hasil fermentasi bersangkutan 

langsung. 

Proses pengeringan terjadi selama 3 hari. Dari data di atas 

sampel mengalami penyusutan, hal ini di karenakan kadar air 

yang menguap dalam pada padatan lumpur organik unit gas 
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bio. Sesuai dengan pendapat Widyotomo dan Mulato (2005) 

menjelaskan bahwa pengeringan adalah operasi rumit yang 

meliputi perpindahan panas dan massa secara transien serta 

beberapa laju proses, seperti transformasi fisik atau kimia, 

yang pada gilirannya dapat menyebabkan perubahan mutu 

hasil maupun mekanisme perpindahan panas dan massa.  

 

4.4 Pengaruh Waktu Fermentasi terhadap Kandungan 

Serat Kasar pada Lumpur Organik Unit Gas Bio  

Berdasarkan hasil analisis statistik pada Lampiran 2 

menunjukkan bahwa waktu pemeraman memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan serat kasar 

pada lumpur organik unit gas bio. Hasil uji beda nyata terkecil 

menunjukkan bahwa perlakuan waktu fermentasi 72 jam 

memberikan hasil terbaik terhadap kandungan serat kasar pada 

lumpur organik unit gas bio Hasil ini menunjukkan bahwa 

semakin lama waktu fermentasi maka kandungan serat kasar 

akan semakin menurun. Rataan hasil pengujian kandungan 

serat kasar dengan perlakuan waktu fermentasi yang berbeda 

disajikan pada Tabel 11. 
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Tabel 11. Rataan serat kasar pada lumpur organik unit 

gas bio dengan     waktu fermentasi yang 

berbeda (%) 

Waktu fermentasi Rata –rata 

Tanpa perlakuan 25,84±0,54 
a 

12 jam 24,59±0,90 
a 

24 jam 22,61±1,63 
b 

36 jam 21,15±1,24 
c 

72 jam 19,34±0,36 
d 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

Hasil rataan menunjukkan bahwa kandungan serat kasar 

tertinggi terdapat pada lumpur organik unit gas bio dengan 

waktu fermentasi tanpa perlakuan sebesar 25,84±0,54% 

sedangkan terendah terdapat pada waktu fermentasi 72 jam 

sebesar 19,34±0,36%. Rataan kandungan serat kasar pada 

lumpur organik unit gas bio yang diberi perlakuan waktu 

fermentasi yang berbeda disajikan pada Gambar 2.  
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Gambar 2. Kandungan serat kasar lumpur organik unit 

gas bio pada waktu fermentasi berbeda 

Gambar  2 diatas memperlihatkan bahwa terjadinya 

penurunan serat kasar yang berbeda nyata pada waktu 

fermentasi tanpa perlakuan sampai 72 jam  sebesar 25,15% 

dari kandungan serat kasar pada tanpa perlakuan ke lama 

pemeraman 72 jam. Penurunan ini disebabkan karena  semakin 

lama fermentasi maka akan semakin lama pula bakteri yang 

terdapat pada limbah organik gas bio untuk mendegradasi 

senyawa kompleks serat kasar diantaranya lignin secara 

optimal, dikatakan oleh Hendritomo (1995) bahwa proses 

biodegradasi lignin meliputi reaksi pelepasan ikatan C–C,-0-4 

dimetilasi, ikatan -0-3,-0-5,yang diikuti dengan fragmen-

fragmen lignin dengan bobot molekul rendah. Pemecahan 

cincin aromatki secara oksidatif, reduksi serta hidroksilasi 

pemecahan yang dilakukan oleh bakteri tersebut yang tidak 

lain dikarenakan oleh aktivitas enzim lignoselulotik dimana 

enzim ini dapat memecah ikatan lignin dengan selulosa, ikatan 

Tanpa 

perlakuan 
Waktu fermentasi 
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lignin dengan hemiselulosa serta ikatan lignin dengan protein. 

Dengan pecahnya ikatan lignin tersebut maka secara langsung 

akan berakibat terhadap penurunan kadar serat kasar pada 

limbah organik gas bio dengan lama pemeraman yang lama 

selain itu dengan pecahnya ikatan tersebut maka komponen zat 

makanan lainnya akan lebih mudah untuk dihidrolisis oleh 

pencernaan ternak  

Proses fermentasi merupakan  proses pemecahan bahan-

bahan organik oleh mikroorganisme yang terdapat dalam air 

patusan seperti  Ruminococcus,  Bacteroides dan Clostridium 

sehingga diperoleh bahan-bahan organik yang diinginkan. 

(Soetanto, 2011). Mikroorganisme ini sangat berperan dalam 

proses fermentasi karena memiliki kemampuan untuk 

menghasilkan enzim dalam jumlah besar, biasanya 

mikroorganisme yang berperan dalam proses fermentasi yaitu 

dari golongan bakteri, khamir, dan cendawan, mikroorganisme 

tersebut memiliki sel tunggal dan mempunyai kapasitas 

fungsional pertumbuhan, reproduksi, pencernaan, asimilasi, 

dan memperbaiki isi dalam sel dimana bagi kehidupan tingkat 

tinggi sudah didistribusikan ke jaringan-jaringan, oleh karena 

itu dapat diantisipasi bahwa sel tunggal merupakan wujud 

kehidupan yang lengkap seperti khamir yang memiliki 

produktivitas enzim dan kapasitas fermentatif yang tinggi 

dibandingkan dengan mahluk hidup yang lainnya.  

Penurunan kandungan serat kasar pada padatan lumpur 

organik unit gas bio terjadi karena perlakuan waktu fermentasi 

dapat menyebabkan perubahan struktur dinding sel. Perubahan 

ini disebabkan oleh adanya proses hidrolisis dari bakteri yang 

terkandung dalam lumpur organik unit gas bio mampu 

memecah ikatan lignoselulosa dan lignohemiselulosa, serta 

melarutkan silika dan lignin yang terdapat dalam dinding sel 
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bahan pakan berserat (Komar, 1984). Selain itu menurut 

Marjuki  (2012) enzim yang dihasilkan bakteri dalam proses 

fermentasi mengubah komposisi dan struktur dinding sel 

padatan lumpur organik unit gas bio yang dapat melonggarkan 

atau membebaskan ikatan antara lignin dan selulose atau 

hemiselulose yaitu dengan memutus jembatan hidrogen antara 

lignin dan selulose atau hemiselulose. 

Pada proses fermentasi peristiwa yang terjadi adalah suatu 

rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

metabolit yang khas berada dalam sistem biologis hidup. 

Perubahan kimia oleh aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme tersebut meliputi perubahan molekul-molekul 

kompleks atau senyawa-senyawa organik seperti protein, 

karbohidrat dan lemak menjadi molekul sederhana dan mudah 

dicerna (Setiyatwan, 2001). 

 

4.5 Pengaruh proporsi air patusan terhadap kandungan 

serat kasar pada lumpur organik unit gas bio  

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kandungan 

air patusan dalam bahan berpengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan serat kasar sludge. Hasil uji beda nyata 

terkecil  menunjukkan kandungan serat kasar pada perlakuan 

dengan proporsi air patusan 40% tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan proporsi air patusan 30% (P>0,05) tetapi  

memberikan perbedaan nyata (P<0,01) dengan perlakuan 

proporsi air patusan 20%. Hasil penelitian pengaruh proporsi 

air patusan terhadap serat kasar lumpur organik unit gas bio 

disajikan pada Tabel 12. 
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Tabel 12. Rataan serat kasar pada lumpur organik unit 

gas bio proporsi air  patusan yang berbeda (%) 

Proporsi Air Patusan Rata –rata 

20% 23,57±2,49 
b 

30% 22,40±2,73 
a 

40% 22,14±2,48 
a 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

Hasi analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi 

air patusan makan akan  menurunkan kandungan serat kasar 

pada lumpur organik unit gas bio. Tingkat kandungan air yang 

optimum dalam bahan kurang lebih 55-65% dalam proses 

ensilase akan dapat memudahkan proses fermentasi dan 

tingginya konsentrasi asam butirat dan N-amonia 

mengakibatkan degradasi protein, pembentukan toksin dan 

kehilangan bahan kering serta energi (Anonimus, 2008). 
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Gambar 3. Kandungan serat kasar lumpur organik unit 

gas bio pada  proporsi air patusan yang berbeda 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi air 

patusan maka akan semakin rendah kandungan serat kasarnya. 

Hasil analissi menunjukan bahwa proporsi air patusan sebesar 

20% menghasilkan kandungan erat kasar sebesar 

23,57±2,49%, kemudian menurun seiring dengan 

meningkatnya proporsi air patusan dengan nilai masing-

masing sebesar 22,40±2,73% dan 22,14±2,48% pada proporsi 

air patusan 30% dan 40%.  Hal ini berkaitan dengan bahan 

kering dimana semakin tinggi kandungan air pada bahan akan 

menyebabkan kandungan bahan keringnya semakin rendah 

sehingga kandungan serat kasarnya juga akan semakin rendah 

pula. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Marjuki, 2012) yang 

menyatakan bahwa kelembaban minimal dalam silo atau 

plastik untuk terjadinya proses hidrolisis urea adalah 30-60%. 
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Jika kelembaban kurang dari 30 % proses hidrolisis urea akan 

berlangsung lambat sehingga akan memperlambat proses urea 

amoniasi, dan jika lebih dari 60%  berarti terlalu banyak air 

yang  digunakan, maka amonia yang terbentuk banyak yang 

terlarut dalam air dan biasanya mengendap di bagian bawah 

silo sehingga proses amoniasi menjadi tidak efektif dan tidak 

merata.   

Penurunan kadar serat kasar pada perlakuan ini disebabkan 

karena enzim yang dihasilkan oleh bakteri dalam air patusan 

seperti Ruminococcus,  Bacteroides dan Clostridium  mampu 

memecah selulosa selama proses fermentasi menjadi glukosa. 

Enzim selulosa merupakan enzim komplek yang bekerja 

secara bertahap atau bersamaan untuk memecah selulosa 

menjadi glukosa. Selanjutnya glukosa yang dihasilkan dari 

subtrat akan dipergunakan sebagai sumber karbon dan energi. 

Selain itu semakin lama waktu fermentasi meyebabkan 

terjadinya perombakan aktifitas bakteri yang dapat 

merenggangkan ikatan ligno-selulosa dan ikatan 

lignohemiselulosa semakin lama sehingga sebagian komponen 

serat dapat larut. Hal ini sesuai pernyataan Widayati dan 

Widalestari (1996) yang menyatakan bahwa dalam proses 

fermentasi, mikroba dapat memecah komponen yang 

kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana sehingga 

mudah dicerna oleh ternak, serta dapat memecah selulosa dan 

hemiselulosa menjadi gula sederhana dan turunannya yang 

mudah dicerna. 
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4.6 Interaksi waktu fermentasi dan proporsi air patusan 

terhadap kandungan serat kasar pada lumpur 

organik unit gas bio  

Hasil analisis ragam pada Lampiran 1 menunjukkan bahwa 

kombinasi perlakuan lama fermentasi sampai 72 jam dan 

peningkatan proporsi air patusan memperlihatkan adanya 

interaksi yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kadar serat 

kasar sludge. Hal ini berarti kedua faktor perlakuan (waktu 

fermentasi dan proporsi air patusan) saling mempengaruhi 

untuk menurunkan kadar serat kasar. Rataan kandungan serat 

kasar pada lumpur organik unit gas bio dengan waktu 

fermentasi dan proporsi air patusan yang berbeda disajikan 

pada Tabel 13. 

 

Tabel 13. Rataan serat kasar pada lumpur organik unit 

gas bio dengan waktu fermentasi dan proporsi 

air patusan yang berbeda (%) 

Waktu 

 fermentasi 

Proporsi Air Patusan 

20 % 30 % 40 % 

Tanpa 

perlakuan 

25,89±0,82
g 

25,89±0,82
g 

25,73±0,31
g 

12 jam 25,27±0,78
g 

24,94±0,35
ef 

23,55±0,16
g 

24 jam 24,64±0,33
fg 

21,61±0,34
cd 

21,58±0,81
cd 

36 jam 22,54±0,47
de 

19,97±0,26
bc 

20,93±0,76
ab 

72 jam 19,49±0,24
ab 

19,59±0,25
ab 

18,93±0,16
a 

Keterangan: Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) 

Lumpur unit gas bio pada saat dikeringkan akan mudah 

patah. Ketika ditambah dengan air patusan yang jumlahnya 

tinggi maka akan menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme 

dalam lumpur unit gas bio semakin meningkat seiring dengan 

meningkatnya waktu lama fermetasi. Akibat tingginya 



47 
 

kandungan mikroorganisme ini maka akan menghasilkan 

enzim yang mampu mengubah ikatan lignoselulosa dan 

lignohemiselulosa, serta melarutkan silika dan lignin yang 

terdapat dalam dinding sel bahan pakan berserat yang akhirnya 

menyebabkan kandungan serat kasar pada lumpur unit gas bio 

menurun. Tujuan dari fermentasi yaitu untuk mengubah 

selulosa menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui 

dipolimerisasi dan memperbanyak protein mikroorganisme, 

sehingga hubungan antara protein kasar dan serat kasar selalu 

berbanding terbalik. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 13 bahwa 

kandungan waktu fermentasi 72 jam dengan proporsi air 

patusan 40% memberikan hasil terbaik pada kandungan serat 

kasar  pada lumpu organik unit gas bio sebesar 18,93±0,16%.  

Penurunan  kadar serat kasar pada perlakuan  waktu 

fermentasi 72 jam dengan proporsi air patusan 40% diduga 

karena semakin meningkatnya air patusan maka jumlah 

mikrooorganisme akan semakin meningkat pula. Kandungan 

air yang tinggi meyebabkan bakteri dalam lumpur unit gas bio 

mempunyai media yang membantu proses sintesi bahan. Hal 

ini disebabkan karena penurunan bahan kering sejalan dengan 

bertambahnnya waktu fermentasi. Hal ini dikarenakan 

semakin lama waktu fermentasi akan menyebabkan lebih 

banyak air yang terikat dalam substrat itu digunakan oleh 

bakteri untuk pertumbuhan dan perkembangan miseliumnya, 

selain itu semakin lama fermentasi maka akan semakin banyak 

air yang akan menguap ketika proses fermentasi terus 

berlangsung (Toha , 1998). Oleh karena itu, dengan semakin 

tingginya proporsi air patusan maka kadar air yang menguap 

dapat segera tergantikan. 

Fermentasi merupakan salah satu upaya dalam peningkatan 

kualitas bahan pakan ternak. Secara biokimia, fermentasi 
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merupakan pembentukan energi melalui senyawa organik, 

sedangkan aplikasi ke dalam bidang industri diartikan sebagai 

proses mengubah bahan dasar menjadi produk oleh massa sel 

mikrobia. Dan proses fermentasi dapat terjadi jika ada kontak 

antara mikroorganisme penyebab fermentasi dengan subtrat 

organik yang sesuai. 

Peningkatan lama waktu pemeraman menyebabkan 

meningkatnya kesempatan mikroba untuk melakukan 

pertumbuhan dan fermentasi, sehingga semakin lama waktu 

pemeraman pada waktu tertentu maka kesempatan mikroba 

untuk mendegradasi tongkol jagung semakin tinggi. Penelitian 

Toha (1998) menyebutkan bahwa fermentasi pod coklat 

dengan A. niger pada lama fermentasi tanpa perlakuan, 4, 6, 8, 

10 dan 12 hari menyebabkan kadar serat kasar semakin 

menurun dari 35,83% (fermentasi 0 hari) menjadi 26,12% 

pada lama fermentasi 12 hari. 

Semakin tinggi proporsi air patusan dan lama fermentasi 

dalam proses ini meyebabkan semakin rendahnya serat kasar. 

Penurunan ini diduga karena kandungan nutrisi yang 

diperlukan bakteri pada proses ini sangat mencukupi sehingga  

mempengaruhi proses degradasi serat. Menurut Fardiaz 

(1992), pola pertumbuhan mikroba adalah mula-mula lambat 

(fase lag), karena berusaha adaptasi dengan lingkungan, 

kemudian tumbuh cepat (faselog), yaitu pada saat makanan 

berlimpah, kemudian akan melambat dan stasioner (fase 

stasioner), yaitu terjadi saat kondisi makanan dalam substrat 

menipis, kemudian pertumbuhan menurun dan menuju 

kematian (“death fase”), yaitu terjadi jika zat nutrisi dalam 

substrat atau medium yang dubutuhkan mikroba sudah habis. 

Kandungan air yang tinggi meyebabkan bakteri dalam 

sludge mempunyai media yang membantu proses sintesis 
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bahan. Hal ini disebabkan karena penurunan bahan kering 

sejalan dengan bertambahnnya waktu fermentasi. Semakin 

lama waktu fermentasi akan menyebabkan lebih banyak air 

yang terikat dalam substrat itu digunakan oleh bakteri untuk 

pertumbuhan dan perkembangan miseliumnya, selain itu 

semakin lama fermentasi maka akan semakin banyak air yang 

akan menguap ketika proses fermentasi terus berlangsung. 

Karena itu dengan semakin tingginya proporsi air patusan 

meyebabkan kandungan air yang menguap selama proses 

pemeraman dapat dikurangi sehingga pertumbahan bakteri 

untuk memecah ikatan lignin dengan selulosa, ikatan lignin 

dengan hemiselulosa serta ikatan lignin dengan protein. 

Dengan pecahnya ikatan lignin tersebut maka secara langsung 

akan berakibat terhadap penurunan kadar serat kasar pada 

sludge selain itu dengan pecahnya ikatan tersebut maka 

komponen zat makanan lainnya akan lebih mudah untuk 

dihidrolisis oleh pencernaan ternak. 

 
 
 
 
 

 


