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ABSTRACT 

 
The research was aimed to evaluate the effect of 

biogas liquid waste as afermentation  starter of  rice husk  
to the  proximate content, gross energy and bulk density. 
The  method  used  laboratory experiment  using a  
completely randomized design  (CRD) on factorial  
pattern  (6  x  5)  with the  first  factor  is  the level of  
biogas  waste  liquid  (P) consisting  of  P0-treatment  (0% 
negative control), P0+ (Cellulomonas  sp as positive 
control), P1 (5%),  P2 (10%), P3 (15%), P4 (20%)  ml/g,  
and  the second factor  is the  incubation time  consisting  
of  T0 (0  day  control  ), T1(7 days), T2 (14 days), T3 (21 
days)  and  T4 (28 days).  The  variables  measured was 
the content of ash, crude protein, crude fiber, crude fat, 
gross energy and bulk density.  Data were analyzed by  
analysis of variance  (ANOVA)  CRD  Factorial  pattern  
and  if  there  is  a  significant  difference  was followed  
by  Duncan's  Multiple  Range  Test.  The  results  of  
research  was  the  biogas  liquid waste  showed that any 
significant  influence  (P<0.01)  on  the  content  of  ash, 
crude protein, crude fiber, crude fat, gross energy and 
bulk density from  rice husk,  and the  incubation  time  
provides a  significant  influence  (P<0.01)  on  the  ash 
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content, crude protein, crude fiber, crude fat, gross energy 
and bulk density from  rice husk, the  interaction  level  
liquid waste  provision  of  biogas  and incubation  time  
was  highly  significant  (P<0.01)  on  the ash content, 
crude protein, crude fiber, crude fat, gross energy and 
bulk density. It can be concluded that the  addition of 
biogas liquid waste 15% (ml/g) with a time of incubation  
for 21 days have best rice husk quality content based on 
improvement of crude protein, crude fat, and gross energy 
with lowest crude fiber. 
 
Keywords: rice husk, biogas liquid waste, fermentation, 
alternative feed 
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RINGKASAN 

Sekam padi umumnya digunakan sebagai bahan 
pakan untuk ternak ruminansia dan unggas namun 
permasalahannya adalah rendahnya kecernaan nutrisi dan 
kandungan abu/silica yang tinggi menjadi faktor pembatas 
dalam penggunaan sekam. Fermentasi merupakan salah 
satu metode pengolahan bahan pakan yang berfungsi 
untuk meningkatkan kualitas bahan pakan dengan cara 
menambahkan bahan mengandung mikroba. Limbah cair 
biogas merupakan cairan yang berasal dari kolam 
pengeluaran biogas yang kaya akan mikroorganisme dari 
hasil fermentasi pembentukan biogas. Jenis bakteri yang 
ditemukan setelah diisolasi adalah genus Clostridium 
yang dikenal sebagai bakteri fermentatif.  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 
Oktober - 17 Desember 2014 di Laboratorium Biokimia 
untuk proses fermentasi dan Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya Malang untuk analisa proksimat, gross energy 
dan kerapatan jenis. Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui jumlah penggunaan limbah cair biogas 
dan lama inkubasi yang digunakan agar menghasilkan 
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komposisi sekam padi yang paling baik sebagai bahan 
pakan alternatif. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah bahan fermentasi yang meliputi limbah cair biogas 
dan sekam padi. Metode percobaan yang digunakan 
adalah metode percobaan Laboratorium dengan 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola 
Faktorial (6x5x4) dengan faktor pertama adalah level 
pemberian limbah cair biogas (P) yang terdiri dari 
perlakuan P0- (0% kontrol negatif), P0+ (Cellulomonas sp 
kontrol positif), P1 (5%), P2 (10%), P3 (15%), dan P4 
(20%) ml/g, serta faktor kedua adalah waktu inkubasi 
yang terdiri dari T0 (0 hari kontrol), T1 (7 hari), T2 (14 
hari), T3 (21 hari), dan T4 (28 hari). Variabel yang 
diamati adalah kandungan proksimat yang meliputi bahan 
anorganik, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, gross 
energy, dan kerapatan jenis. Data dianalisis dengan sidik 
ragam (ANOVA) RAL pola Faktorial dan jika ada 
perbedaan dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda 
Duncan’s. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
pemberian limbah cair biogas memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap kandungan proksimat, gross energy 
dan kerapatan jenis sekam padi. Diketahui kandungan abu 
terendah terdapat pada perlakuan P0+ (18,57±0,48);serat 
kasar P4 (33,7±1,63);protein kasar tertinggi pada 
perlakuan P4 (7,95±0,66); lemak kasar P1 
(7,05±0,55)%;gross energy P4 (2034,45±99,2) kkal/kg; 
dan kerapatan jenis P0- (296,83±16,18) g/l. Hasil 
penelitian juga menunjukkan waktu inkubasi berpengaruh 
sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan proksimat, 
gross energy dan kerapatan jenis. Diketahui kandungan 
abu terendah terdapat pada perlakuan T0 
(18,72±0,49);serat kasar T4 (33,94±1,19); protein kasar 
tertinggi pada perlakuan T3 (8,01±1,03); lemak kasar T0 
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(7,05±0,64)%; gross energy T4 (2129,69±59,08) kkal/kg; 
dan kerapatan jenis T0 (314,48±3,31) g/l. Hasil interaksi 
penggunaan level pemberian dan waktu inkubasi limbah 
cair biogas sebagai starter dalam proses fermentasi sekam 
padi memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 
terhadap kandungan proksimat, gross energy dan 
kerapatan jenis sekam padi. Bahan anorganik paling 
tinggi terdapat pada pemberian limbah cair biogas 
sebanyak 15% dengan waktu inkubasi 21 hari 
(21,89±0,08)%. Protein kasar tertinggi terdapat pada 
pemberian limbah cair biogas sebanyak 15% dengan 
waktu inkubasi 21 hari (9,15±)%. Serat kasar terendah 
terdapat pada pemberian limbah cair biogas sebanyak 
20% dengan waktu inkubasi 21 hari (31,90±0,15)%. 
Lemak kasar tertinggi terdapat pada pemberian limbah 
cair biogas sebanyak 20% dengan tanpa inkubasi 
(7,82±0,06)%. Gross energy tertinggi terdapat pada 
pemberian limbah cair biogas sebanyak 15% dengan 
waktu inkubasi 28 hari (2189,34±9,63) namun tidak 
berbeda dengan pemberian limbah cair biogas sebanyak 
20% dengan waktu inkubasi yang sama (2183,56±6,82) 
kkal/kg. Nilai kerapatan jenis terendah terdapat pada 
pemberian limbah cair biogas sebanyak 20% dengan 
waktu inkubasi 28 hari (240,42±0,75)g/l. 

Peningkatan kualitas sekam padi yang meliputi 
peningkatan kandungan protein kasar, gross energy, 
lemak kasar, dan penurunan serat kasar, perlakuan terbaik 
terdapat pada pemberian limbah cair biogas sebanyak 
15% (ml/g) dengan waktu inkubasi selama 21 hari.  
 

 
 
 
 
 



 

xii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

xiii 

 

DAFTAR ISI 

 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

RIWAYAT HIDUP iii 

KATA PENGANTAR v 

ABSTRACT vii 

RINGKASAN ix 

DAFTAR ISI xiii 

DAFTAR GAMBAR xvii 

DAFTAR TABEL xix 

DAFTAR LAMPIRAN xxi 

DAFTAR SINGKATAN xxiii 

BAB I     PENDAHULUAN 1 

1.1 Latar Belakang 1 

1.2 Rumusan Masalah 3 

1.3 Tujuan Penelitian 3 

1.4 Kegunaan Penelitian 3 

1.5 Kerangka Pikir 4 

1.6 Hipotesis 6 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 7 

2.1 Limbah Cair Biogas 7 

2.2 Sekam Padi 9 

2.3 Fermentasi 10 

2.4 Analisis Proksimat 11 

2.5 Gross energy 13 

2.6 Kerapatan Jenis 16 

Halaman 



 

xiv 

 

BAB III  MATERI DAN METODE 

PENELITIAN 17 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 17 

3.2 Materi Penelitian 17 

3.3 Metode Penelitian 18 

3.4 Variabel Pengamatan 19 

3.5 Analisis Data 20 

3.6 Batasan Istilah 21 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 23 

Pengaruh Pemberian Limbah Cair Biogas 

Sebagai Starter Dalam Proses 

Fermentasi Sekam Padi Sebagai 

Bahan Pakan Alternatif. 23 

4.1. Pengaruh Level Pemberian Limbah 

Cair Biogas Terhadap Komposisi 

Proksimat Sekam Padi 24 

4.1.1. Bahan Anorganik (Abu) 24 

4.1.2. Protein Kasar 25 

4.1.3. Serat Kasar 27 

4.1.4. Lemak Kasar 29 

4.1.5. Gross energy 31 

4.1.6. Kerapatan Jenis 32 

4.2. Pengaruh Waktu Inkubasi Fermentasi 

Limbah Cair Biogas sebagai Starter 

terhadap Komposisi Proksimat Sekam 

Padi 34 

4.2.1. Bahan Anorganik 35 

4.2.2. Protein Kasar 36 

4.2.3. Serat Kasar 39 

4.2.4. Lemak Kasar 40 

Halaman 



 

xv 

 

4.2.5. Gross energy 41 

4.2.6. Kerapatan Jenis 43 

4.3. Interaksi Level Pemberian dengan 

Waktu Inkubasi terhadap Kandungan 

Proksimat Sekam Padi 44 

BAB V   KESIMPULAN DAN SARAN 51 

5.1. Kesimpulan 51 

5.2. Saran 51 

DAFTAR PUSTAKA 53 

LAMPIRAN 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman 



 

xvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                                                               Halaman 

1 . Kerangka Pikir 5 

2 . Bagan Analisis Proksimat 13 

3 . Bagan Gross energy 14 

4 . Proses fermentasi obyek penelitian 19 

5 . Kurva perubahan kandungan protein kasar. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xviii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xix 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel                                                                    Halaman 

1. Komponen berbagai fraksi hasil analisis 

proksimat 11 

2. Angka Kerapatan jenis beberapa bahan 

pakan. 16 

3. Komposisi sekam padi terfermentasi limbah 

cair biogas dengan level pemberian yang 

berbeda. 23 

4. Pengaruh waktu inkubasi terhadap 

kandungan proksimat dan kerapatan jenis 

sekam padi. 34 

5. Interaksi Level Pemberian dengan Waktu 

Inkubasi terhadap kandungan proksimat 

Sekam Padi. 44 

 

 

 

 

 

 



 

xx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxi 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                                                        Halaman 

1. Prosedur analisa Bahan Kering 65 

2. Prosedur analisa Bahan Anorganik 65 

3. Prosedur analisa Protein Kasar 66 

4. Prosedur analisa Lemak Kasar 67 

5. Prosedur analisa Serat Kasar 69 

6. Prosedur analisa Gross energy 70 

7. Data Statistik Kandungan Bahan Anorganik 

Sekam Padi terfermentasi limbah cair biogas. 73 

8. Data Statistik Kandungan Protein Kasar Sekam 

Padi terfermentasi limbah cair biogas. 79 

9. Data Statistik Kandungan Serat Kasar Sekam  

Padi terfermentasi limbah cair biogas. 85 

10. Data Statistik Kandungan Lemak Kasar Sekam 

Padi terfermentasi limbah cair biogas. 93 

11. Data Statistik Kandungan Gross Energy Sekam 

Padi terfermentasi limbah cair biogas. 101 

12. Data Statistik Kerapatan Jenis Sekam Padi 

terfermentasi limbah cair biogas. 109 



 

xxii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xxiii 

 

DAFTAR SINGKATAN 

BK   = Bahan Kering 

ABU   = Bahan Anorganik 

BO   = Bahan Organik 

PK   = Protein Kasar 

SK   = Serat Kasar 

LK   = Lemak Kasar 

GE   = Gross energy 

KJ   = Kerapatan Jenis 

ANOVA  = Analisys of Varian 

NPN   = Non Protein Nitrogen 

BETN   = Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

ME   = Metabolisme Energy 

C   = Carbon 

DE   = Degestible Energy 

UE   = Urine Energy 

AMEn  = Apparent Metabolizable Energy 

KCl   = Kalium Klorida 

ZA   = Amonium Sulfat 

N   = Nitrogen 

P   = Phospor 

K   = Kalium 

VFA   = Volatil Fatty Acid 

PST   = Protein Sel Tunggal 

EM4   = Efective Microorganisme 

Kkal   = Kilo Kalori 

Kg  = Kilo gram 

g   = gram 

l   = Litter 

mg   = Mili gram 



 

xxiv 

 

CFU   = Colony Forming Units 

ml   = Mili litter 

NDF   = Neutral Detergent Fiber 

ADF   = Acid Detergent Fiber 

SSF   = Solid State Fermentation 

OD   = Optical Density 

 

 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bekatul telah banyak dimanfaatkan sebagai pakan 

ternak ruminansia maupun nonruminansia sehingga 

timbul persaingan yang menyebabkan meningkatnya 

permintaan bekatul. Tingginya permintaan bekatul 

mengakibatkan harga tinggi dan muncul indikasi 

kecurangan dalam penyediaan bekatul di pasar. Bekatul 

rentan terjadi pengoplosan dengan bahan yang digunakan 

untuk campuran seperti dedak padi halus dan sekam padi 

giling (Zakariah, 2012). Penggabungan bekatul dengan 

sekam giling dapat menghasilkan bekatul kualitas rendah 

yang memiliki harga lebih ekonomis daripada bekatul 

kualitas baik. Kualitas pakan yang rendah dapat 

menurunkan performa ternak. 

Menurut  Badan Pusat Statistik (2014), produksi 

padi tahun 2013 sebesar 71.28 juta ton gabah kering 

giling (GKG), mengalami peningkatan sebesar 2,22 juta 

ton (3,22%) dibandingkan tahun 2012. Peningkatan 

produksi padi tersebut terjadi di pulau Jawa sebesar 0,97 

juta ton dan di luar pulau Jawa sebesar 1,25 juta ton. 

Peningkatan produksi padi memiliki korelasi positif 

terhadap peningkatan jumlah limbah penggilingan padi 

yang berupa bekatul dan sekam. 78% dari berat padi 

adalah beras dan sisanya 22% adalah sekam (Nasution, 

2006).  

Sekam padi umumnya digunakan sebagai bahan 

pakan untuk ternak ruminansia dan unggas namun 
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permasalahannya adalah rendahnya kecernaan nutrisi dan 

kandungan abu/silica yang tinggi menjadi faktor 

pembatas dalam penggunaan sekam (Aderolu, Ayiyi, and 

Onilude, 2007). Dedak memiliki kandungan serat kasar 

yang sangat tinggi yang menjadi masalah dalam jumlah 

penggunaannya. Unggas hanya mampu mencerna serat 

kasar antara 3-5 % dikarenakan unggas tidak memiliki 

enzim pemecah serat. Penggunaan dedak sendiri dalam 

pakan tidak boleh lebih dari 10 %.  

Fermentasi merupakan salah satu metode 

pengolahan bahan pakan yang berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas bahan pakan. Berbagai macam 

mikroorganisme dan produk jadi dimanfaatkan untuk 

starter. Fermentasi dilakukan dengan cara menambahkan 

bahan mengandung mikroba proteolitik, lignolitik, 

selulolitik, lipolitik, dan bersifat fiksasi nitrogen non 

simbiotik (Yunilas, 2009). Keuntungan dari proses 

fermentasi adalah mengawetkan, merusak atau 

menghilangkan bau yang tidak diinginkan, meningkatkan 

daya cerna, menambah flavor, dan menghasilkan warna 

yang diinginkan (Rahayu dan Pudji, 1990). 

Keberadaan limbah biogas telah banyak 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternative baik untuk 

pakan unggas (Pratama, Widodo, dan Djunaidi, 2014) 

maupun kelinci (Sabilanafsi, Junus, dan Cholis, 2015), 

namun penggunaan limbah cair biogas masih belum 

banyak dimanfaatkan untuk pengolahan pakan ternak.  

Limbah cair biogas merupakan cairan yang berasal dari 

kolam pengeluaran biogas yang kaya akan 

mikroorganisme dari hasil fermentasi pembentukan 

biogas (Gamayanti, Pertiwiningrum, dan Yusiati, 2012). 
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Jenis bakteri yang ditemukan setelah diisolasi adalah 

genus Clostridium yang dikenal sebagai bakteri 

fermentatif dan dapat memproduksi hidrogen (Fang, Li, 

and Zhang, 2006). Berdasarkan kajian di atas maka perlu 

dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh 

penggunaan limbah cair biogas sebagai starter pada 

proses fermentasi sekam ditinjau dari kandungan nutrisi 

serta kerapatan jenis bahan pakan ternak.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana 

pengaruh pemanfaatan limbah cair biogas sebagai starter 

pada proses fermentasi terhadap kandungan nutrisi serta 

kerapatan jenis sekam padi untuk bahan pakan alternatif. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui jumlah penggunaan limbah cair 

biogas sebagai starter dan lama inkubasi yang 

digunakan agar menghasilkan bahan pakan alternatif 

yang paling baik.  

 Untuk mengetahui komposisi sekam padi 

terfermentasi limbah cair biogas sebagai bahan pakan 

alternatif dengan penggunaan limbah cair biogas 

sebagai starter dengan lama waktu inkubasi yang 

berbeda. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Menentukan penggunaan jumlah penggunaan limbah 

cair biogas sebagai starter dan lama inkubasi yang 

digunakan agar menghasilkan bahan pakan alternatif 

yang paling baik. 
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 Menentukan kemampuan limbah cair biogas dalam 

meningkatkan kualitas sekam padi pada proses 

fermentasi untuk menghasilkan bahan pakan alternatif. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Penyusunan pakan perlu memperhatikan kandungan 

nutrisi dari masing-masing bahan pakan untuk menentukan 

besarnya proporsi penggunaan masing-masing bahan pakan. 

Sekam merupakan salah satu limbah pertanian yang berasal 

dari hasil samping penggilingan padi. Hasil samping 

penggilingan padi berupa sekam sebesar 22% dari berat padi 

total (Nasution, 2006). Produksi padi Indonesia pada tahun 

2013 mencapai 71,28 juta ton (Badan Pusat Statistik, 2014), 

artinya sebanyak 15,68 juta ton sekam berpeluang 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak alternative. 

Sekam padi memiliki kandungan nutrisi rendah (PK 

1,92% dan SK 37,33%) (Telew C., Kereh, V.G., Untu, I.M, 

dan Rembet, B.W., 2013). Kandungan serat kasar yang tinggi 

menjadi salah satu faktor pembatas penggunaan sekam sebagai 

pakan ternak unggas. Daya cerna makanan berhubungan erat 

dengan komposisi kimiawinya dan serat kasar mempunyai 

pengaruh yang terbesar terhadap daya cerna. Baik susunan 

kimia maupun proporsi serat kasar dalam pakan perlu 

dipertimbangkan (Tillman, Hartadi, Reksohadiprodjo, 

Prawirokusumo, dan Lebdosoekojo, 1982). Pengolahan bahan 

pakan diperlukan untuk meningkatkan daya cerna pakan 

khususnya ternak unggas. 

Fermentasi merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kualitas bahan pakan dengan memanfaatkan 

mikroba. Fermentasi  jerami  padi  dapat meningkatkan 

kandungan BK dan PK dan menurunkan kandungan BO, SK, 
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lignin dan selulosa (Prihartini dkk., 2011). Proses penguraian 

dalam tangki pencerna biogas terdapat bakteri fermentatif 

yang berperan mencerna karbohidrat (Waluyo, 2005). 

Kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 

dibawah ini: 

 
 

Gambar 1 . Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian Total Plate Count 

Laboratorium Penyakit di Jurusan Hama dan Penyakit 

Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang 

(2014), limbah cair biogas memiliki populasi mikroba 2,4x107 

CFU/ml bakteri dan 3,0x106 CFU/ml jamur.  Berdasarkan 

hasil laboratorium tersebut, limbah cair memiliki potensi 

untuk digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi 
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pakan ternak, namun saat ini belum diketahui berapa jumlah 

penggunaan dan lama inkubasi yang dibutuhkan untuk 

mengubah kandungan nutrisi pakan ternak. 

1.6 Hipotesis 

Jumlah penggunaan limbah cair biogas dan lama 

waktu inkubasi yang berbeda pada proses fermentasi 

meningkatkan kandungan nutrisi sekam padi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Limbah Cair Biogas 

Biogas atau gas bio merupakan salah satu jenis energi 

yang dapat dibuat dari  banyak  bahan  buangan  dan  bahan  

sisa,  semacam  sampah,  kotoran  ternak, jerami, enceng 

gondok serta banyak bahan-bahan lainnya lagi. Segala jenis 

bahan yang dalam  istilah  kimia termasuk senyawa organik, 

baik yang berasal dari sisa dan kotoran  hewan  maupun  sisa  

tanaman,  dapat  dijadikan  bahan  biogas (Suriawiria, 2005). 

Limbah cair biogas merupakan cairan yang berasal dari kolam 

pengeluaran biogas yang kaya akan mikroorganisme dari hasil 

fermentasi pembentukan biogas (Gamayanti dkk, 2012). 

Lateng (2010) melaporkan bahwa  berbagai  jenis  

limbah  dapat digunakan  sebagai  bahan  baku  biogas  

misalnya  limbah  perkebunan  seperti  kulit kakao,  limbah  

industri   seperti  industri  tahu,  limbah  perairan seperti  

enceng  gondok,  limbah  pertanian  seperti  jerami  padi  

(Arati, 2009) dan limbah peternakan (kotoran sapi, kotoran 

ayam). Limbah tersebut dapat sebagai bahan baku biogas baik 

secara tersendiri maupun kombinasi lebih dari dua jenis 

limbah (Sakinah, Tawali, dan Muin, 2012). 

Efektifitas  pembentukan  biogas  ditentukan oleh  

jenis  bahan  dan  konsentrasi  biostarter,  penggunaan  

kotoran  sapi  sebagai biostarter  menghasilkan  produksi  

biogas  dari  limbah  jerami  padi  lebih  banyak dibandingkan  

kotoran  ayam pada konsentrasi  yang  sama,  k omposisi  

konsentrasi biostarter  maksimal  yang  digunakan  untuk  

produksi  biogas  dari  limbah  jerami padi  yaitu  15%  

biostarter  kotoran  sapi  dan  5%  kotoran  ayam  sedangkan  
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waktu fermentasi  maksimal  yang  digunakan  untuk  produksi  

biogas  dari  limbah  jerami padi yaitu 30 hari (Sakinah dkk., 

2012). 

Feses  sapi dan  feses  kuda  dapat  digunakan sebagai  

sumber  energi  pembuatan  biogas, namun penambahan daun 

jati sebagai sumber carbon yang berfungsi  untuk  

meningkatkan  rasio  C/N  dengan harapan  dapat  

meningkatkan  produksi  metan  tidak dapat  meningkatkan  

produksi  biogas  bahkan  dapat menimbulkan penurunan 

produksi gas pada kuda. Penurunan  yang terjadi  pada  kadar  

metan  mempengaruhi  turunnya produksi  gas  metan,  hal  ini  

disebabkan  karena bakteri  metanogenik  yang  sangat  peka  

terhadap tannin (Windyasmara, Pertiwiningrum, dan Yusiati, 

2012). 

Ada 3 kelompok mikroba yang berperan dalam proses 

degradasi karbohidrat secara anaerobic dalam tangki biogas, 

yakni : kelompok bakteri fermentatif ( Streptococcus, 

Bacteroides, dan beberapa Enterobacteriaceae), kelompok 

bakteri asetogenik (Methanobacillus dan Desulfovibrio), dan 

kelompok bakteri metan (Methanobacterium, 

Methanobacillus, Methanosarcina, dan Methanococcus)  

(Waluyo, 2005). Bakteri termofilik juga ditemukan pada 

kotoran sapi setelah mengalami pemanasan 100 ºC. Jenis 

bakteri yang ditemukan setelah diisolasi adalah genus 

Clostridium. Banyak spesies ini yang dikenal sebagai bakteri 

fermentatif dan dapat memproduksi hidrogen, yaitu 

Clostridium beijerinckii, Clostridium roseum, dan Clostridium 

acetobutylicum (Fang, Li, and Zhang, 2006). 
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2.2 Sekam Padi 

Sekam padi merupakan bagian terluar dari gabah hasil 

samping dari proses penggilingan padi. Kulit gabah sebagian 

besar terdiri dari lignin yang tidak dapat dicerna oleh ternak, 

demikian pula silika yang merupakan 90% dari abu kulit 

gabah (Parakkasi, 1986). Proses penggilingan padi yang tidak 

efisien mengakibatkan dedak padi tercampur sekam. 

Disamping itu, sekam padi juga sengaja digiling dan 

dicampurkan ke dalam dedak padi oleh pedagang pengumpul 

sehingga kualitas gizinya sangat menurun. Sekam padi tidak 

mempunyai nilai gizi sama sekali untuk unggas, penambahan 

sekam padi sebesar 20 – 40% dari total dedak padi akan sangat 

menurunkan nilai gizi dedak padi (Tangendjaja, 2007). 

Dedak padi memiliki kandungan nutrisi energi 

metabolis 1630 kkal, abu 21,02%, Serat Kasar 29%, Protein 

Kasar 6,61%, dan Lemak Kasar 9,08% (Ligyarohman, Natsir, 

dan Djunaidi, 2014). Sekam padi memiliki kualitas lebih 

rendah dengan kandungan Protein Kasar 1,92% dan Serat 

Kasar 37% (Telew dkk., 2013). Cara untuk meningkatkan nilai 

nutrisi dan kecernaan dedak padi serta aman penggunaannya 

adalah dengan cara biologis yaitu dengan teknik fermentasi 

(Sufi, Rosyidi, dan Djunaidi, 2014). 

Prabhu, Mrudula, and Rajesh (2014) melaporkan 

bahwa fermentasi dedak padi dengan yeast dapat 

meningkatkan kandungan polyfenol, flavonoid, dan 

antioksidan serta menurunkan komponen antinutrisi seperti 

tannin terlarut serta menurunkan kualitas fisik seperti bulk 

density dan volume sedimentasi. Proses fermentasi dapat 

meminimalkan  pengaruh  antinutrisi  dan meningkatkan  

kecernaan  bahan  pakan dengan kandungan serat kasar tinggi  
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yang ada  pada  dedak  padi (Sukaryana, Atmomarsono, 

Yunianto, dan Supriyatna, 2011). 

 

2.3 Fermentasi 

Peningkatkan mutu gizi limbah pertanian dapat 

dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan perlakuan 

secara fisik (mekanis), biologis (enzimatis, jamur maupun 

mikroba), kimiawi (amoniasi urea), serta kombinasi perlakuan 

kimiawi dan biologis. Cara tersebut dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar, protein mudah larut, serta kecernaan 

bahan organik (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 

Kalimantan Selatan, 2006). Bioteknologi fermentasi memiliki 

keunggulan antara lain bahan pakan yang difermentasi 

memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi dibandingkan 

tanpa fermentasi (meningkatkan protein dan menurunkan serat 

kasar) dan memiliki sifat organoleptis (bau harum dan asam) 

sehingga lebih disukai ternak (palatable) (Yunilas, 2009). 

Aktivitas beberapa mikroba dalam proses fermentasi 

dapat meningkatkan daya cerna, merusak atau menghilangkan 

beberapa zat atau bau yang tidak dikehendaki serta (Rahayu 

dan Pudji, 1990). Fermentasi  jerami  padi  dengan  inokulum 

lignolitik meningkatkan kandungan BK dan PK lebih  tinggi  

dibandingkan  kontrol.  Sebaliknya, fermentasi jerami padi 

menurunkan kandungan BO, SK, lignin dan selulosa. 

Fermentasi  jerami  padi  dengan  inokulum lignolitik 

meningkatkan kandungan BK dan PK lebih  tinggi  

dibandingkan  kontrol.  Sebaliknya, fermentasi jerami padi 

menurunkan kandungan BO, SK, lignin dan selulosa 

(Prihartini dkk., 2011). Pemanfaatan mikroba sebagai starter 

dalam proses fermentasi pakan telah banyak dilakukan 

diantaranya Saccharomyces cereviceae pada pakan buatan 
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ikan nila merah  (Afrianto, 2010), Lactobacillus acidophilus 

pada dedak pakan ikan patin  (Mediawati, 2009) dan 

Azotobacter pada pakan kelinci  (Lestari, Cholis, dan 

Setyowati, 2013). 

 

2.4 Analisis Proksimat 

Kebutuhan nutrisi unggas membutuhkan  unsur-unsur  

protein, energi,  vitamin,  mineral,  air,  dan  unsur lainnya.  

Semua  unsur  gizi  itu  saling terkait  satu  sama  lain  dan  

saling mempengaruhi. Kebutuhan unsur gizi ada batasnya.  

Batas  ini  berkisar  pada  nilai minimum  dan  maksimum,  

bila melampaui  batas  akan  terjadi  kelainan. Dalam 

penyusunan pakan, data yang digunakan berupa kandungan 

nutrisi bahan pakan (proksimat) yang mencakup kadar air, 

kadar abu, protein kasar, serat kasar, lemak total, bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN), dan metabolisme energi (ME) 

(Nugraha, 2011). 

Komponen penyusun dari berbagai fraksi hasil analisis 

proksimat ditampilkan pada tabel berikut : 

Tabel 1.Komponen berbagai fraksi hasil analisis proksimat 

Fraksi Komponen 

Air Air dan senyawa organik yang mudah menguap 

Abu Unsur mineral 

Protein Kasar Protein, asam amino, NPN 

Lemak Kasar Lemak, minyak, asam organik, lilin, pigmen, 

vitamin ADEK 

Serat Kasar Hemiselulosa, selulosa, lignin 

BETN Pati, gula, selulosa, hemiselulosa, lignin. 

Sumber: (Suparjo, 2010). 
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Kandungan nutrisi tersebut  saling berkaitan  dan  

menyangkut  aspek pemilihan,  konsumsi  bahan  pakan, 

pencernaan dan penyerapan  nutrisi  dalam saluran  

pencernaan,  serta  metabolisme nutrisi  dalam  sel  tubuh  

untuk  berbagai tujuan.  Istilah  dari  kandungan  nutrisi 

tersebut diantaranya: 

 Bahan  Kering  (BK) merupakan  berat konstan  bahan  

makanan  setelah dihilangkan  kandungan  airnya  

dengan pemanasan 1050C.  

 Abu merupakan  zat-zat  mineral  yang ditentukan 

dengan membakar makanan (zat organik).  

 Protein  Kasar adalah  semua  zat  yang mengandung 

nitrogen.  

 Serat  Kasar merupakan  dari  bahan makanan yang 

sulit dicerna.  

 Lemak yaitu  zat  makanan  yang berfungsi sebagai 

cadangan energi.  

 Bahan  Ekstrak  Tanpa  Nitrogen (BETN) yaitu  

bagian  dari  bahan makanan  yang  mengandung 

karbohidrat, gula dan pati.  

 Metabolisme Energi (ME) adalah nilai energi  yang  

terhimpun  pada  zat-zat yang  dapat  dicerna  

dikurangi  nilai energi  yang  keluar  sebagai  air  

kencing (urine) dan gas-gas usus (Nugraha, 2011). 

 

Bahan pakan yang digunakan minimal harus diketahui 

kandungan nutrisi proksimat untuk menentukan jumlah 

penggunaan serta kecukupan nutrisi bagi ternak. Tahap 

penentuan kandungan nutrisi proksimat bahan pakan dapat 

dilakukan melalui tahap seperti pada Gambar 2 berikut :  
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Gambar 2. Bagan Analisis Proksimat. 

Sumber: (Suparjo, 2010) 

 

2.5 Gross energy 

Untuk mengetahui sumbangan energi dari masing-
masing komposisi gizi yang terkandung dalam bahan makanan 
ternak ataupun pakan dapat ditentukan dengan kandungan 
energi bruto (GE) yang dapat diukur dengan menggunakan 
analisa energi dengan Bomb Calorimeter. Energi bruto suatu 
bahan makanan dapat ditentukan dengan membakar sejumlah 
bahan tersebut sehingga diperoleh hasil-hasil oksidasi yang 
berupa karbondioksida, air, dan gas-gas lainnya. Untuk tujuan 
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ini digunakan suatu kalorimeter bom guna mengukur panas 
yang ditimbulkan oleh pembakaran tersebut. Kalorimeter bom 
terdiri dari suatu bejana yang tertutup, tempat bahan makanan 
tersebut dibakar (Anggorodi, 1979). 

 

 

Gambar 3. Penggunaan Gross energy dalam tubuh ternak 

(Anggorodi, 1979) 

Energi dalam bahan pakan (energi bruto/gross energy) 

tidak semua dapat digunakan oleh ternak, sebab tidak semua 

nutrien yang dikonsumsi oleh ternakdapat dicerna seluruhnya, 

masih ada sebagian yang terdapat didalam feses (faecal 

energy) dan energi yang terdapat didalam nutrien yang 



 

15 

 

tercerna yang disebut energi tercerna atau digestible energy 

(DE). Selanjutnya jumlah DE tidak semuanya dapat digunakan 

oleh tubuh, tetapi sebagian ada yang dikeluarkan atau dilepas 

bersama urine yang disebut energi urine atau urine energy 

(UE) dan ada juga yang dilepas berupa gas metan yang disebut 

energi metan atau methane energy. Energi yang diperoleh dari 

DE dikurangi UE dan energi metan disebut energi termetabolis 

atau metabolizable energy (ME). Proses pencernaan oleh 

ternak selalu diikuti dengan hilangnya energi yang disebut 

energi termis atau (heat increment). Hasil pengurangan antara 

ME dan energi termis disebut energi netto (nett energi). Energi 

netto merupakan energi yang tersedia bagi ternak untuk pokok 

hidup dan berbagai produksi (Purbowati, Sutrisno, Baliarti, 

Budhi, dan Lestariana, 2008). 

Nilai energi metabolis merupakan nilai energi 

metabolis semu yang dikoreksi dengan nilai retensi nitrogen 

yang dilambangkan dengan AMEn. Perhitungan kandungan 

energi metabolis berdasarkan kandungan bahan kering (BK) 

100%, sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk 

penyusunan pakan ternak unggas yang umumnya berdasarkan 

asfed. Dengan demikian perlu dikonversi dulu dari bahan 

kering ke asfed sebelum digunakan untuk penyusunan pakan 

unggas (Gunawan, Widaningsih, dan Djaya, 2012). Energi 

yang hilang dalam feses, pembakaran gas-gas, dan urin yang 

dikurangkan dari jumlah seluruh energi dalam makanan dan 

sisanya disebut energi metabolis. Energi metabolis 

memperlihatkan nilai suatu bahan makanan untuk memelihara 

suhu tubuh. Energi yang digunakan dalam energi termis, 

semuanya diubah kedalam panas (Anggorodi, 1979). 
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2.6 Kerapatan Jenis 

Pengujian kualitas suatu bahan pakan dapat dilakukan 

secara fisik, kimia dan biologis, dimana pengujian dilakukan 

mengingat bahwa adanya variasi antara bahan pakan. Secara 

fisik pengujian dilakukan secara makroskopik dan 

mikroskopik ini dilakukan untuk menganalisis bahan pakan 

secara fisik dengan mengunakan mikroskop yang dapat berupa 

pengamatan meliputi pengamatan tekstur, bentuk, bau, dan 

rasa. Teknik mikroskopik mempunyai manfaat yaitu untuk 

menghindari terjadinya pemalsuan suatu bahan pakan 

sehingga dapat diperoleh bahan pakan yang berkualitas 

(Sihombing, 2014).  

Kerapatan jenis bahan menggambarkan berat per unit 

volume dinyatakan dengan kilogram per meter kubik (kg/m3 ). 

Kerapatan jenis dapat sangat bervariasi pada bahan baku yang 

sama yang dapat disebabkan oleh perbedaan ukuran partikel, 

kadar air dan kepadatan. Kerapatan jenis bahan baku 

mempunyai peran penting dalam kontrol inventaris dan 

menentukan bagaimana bahan baku akan diperlakukan selama 

penyimpanan dan pencampuran. Bahan baku dengan densitas 

tinggi dimasukkan lebih dahulu pada mixer vertikal, tetapi 

kemudian pada mixer horizontal. Uji berat merupakan 

pengukuran kerapatan jenis yang diterapkan pada butir-butiran 

(Suparjo, 2010). 

Tabel 2. Angka Kerapatan jenis beberapa bahan pakan 

Bahan pakan Angka Kerapatan jenis (g/L) 

Bekatul 546 

Pollard 440 

Dedak Halus 337.2 – 350.7 

 Sumber : Zakariah (2012) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober – 17 

Desember 2014 di Laboratorium Biokimia Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya untuk proses fermentasi. 

Analisis proksimat dan gross energy dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya.  

 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sekam padi dan limbah cair biogas. Bahan dan peralatan yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

a. Bahan yang digunakan : 

Bahan-bahan yang digunakan dalam fermentasi adalah 

sekam padi dan limbah cair biogas yang telah dipisahkan 

padatannya dengan cara penyaringan sebagai starter yang 

diperoleh dari penampungan outlet unit biogas yang berada di 

peternakan rakyat milik bapak Rohmad di Jl. Kenangan, Desa 

Oro-oro Ombo, Kota Batu. Bahan penunjang fermentasi yang 

meliputi aquades, molasses, urea, mikro nutrient (KCl, ZA dan 

NPK) dan bahan kimia untuk analisa proksimat. 

 

b. Alat yang digunakan : 

Peralatan yang digunakan untuk proses fermentasi 

meliputi : 

 Alat yang digunakan untuk mengambil limbah cair 

biogas : beaker glass, kain saring dan gelas ukur. 
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 Alat yang digunakan untuk fermentasi : timbangan 

analitik, autoklaf, nampan, lembaran kain, grinder 

dan oven. 

Alat yang digunakan untuk pengamatan terdiri dari 

seperangkat alat analisa proksimat dan gross energy. Uji 

kerapatan jenis menggunakan timbangan analitik dan gelas 

ukur. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian laboratorium dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap pola Faktorial (6x5). Faktor pertama adalah 

jumlah penggunaan starter limbah cair biogas (P) dengan 6 

perlakuan yang terdiri P0- = 0% sebagai kontrol negatif, P0+ = 

Penambahan Celullomonas spsebagai kontrol positif, P1= 5%, 

P2= 10%, P3= 15%, dan P4= 20% dari berat sekam (ml/g). 

Faktor kedua adalah waktu inkubasi fermentasi (T) yang 

dilakukan secara anaerob terdiri dari 5 perlakuan yang 

meliputi T0= tanpa diinkubasi sebagai kontrol, T1= waktu 

inkubasi 7 hari, T2= waktu inkubasi 14 hari, T3= waktu 

inkubasi 21 hari, dan T4= waktu inkubasi 28 hari. Masing-

masing perlakuan mempunyai 4 ulangan. Prosedur penelitian 

dapat dilihat pada bagan berikut : 
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Gambar 4. Proses fermentasi obyek penelitian 

3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah: 

1. Kandungan zat makanan berdasarkan proksimat 

merupakan analisa kimiawi pada pakan/bahan yang 

berlandaskan cara Weende yang akan menghasilkan 

bahan kering (BK), bahan anorganik (abu), protein 

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

dalam satuan persen (%). 
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2. Gross Energi merupakan sejumlah panas yang 

dibebaskan apabila suatu bahan makanan dioksidasi 

secara total dalam Bomb Calorimeter yang 

mengandung 25-30 atmosfir oksigen. 

3. Kerapatan Jenis merupakan massa per unit volume 

suatu zat pada temperatur tertentu. 

3.5 Analisis Data 

Data pengamatan dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (Analisis of varian = ANOVA) 2 faktor. 

Apabila diperoleh hasil yang berbeda atau signifikan maka 

untuk mencarai rataan terbaiknya dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah 

Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial dengan model 

matematis sebagai berikut: 

Yijk = µ + A+ B + AB + ∑ijk 

Keterangan: 

Yijk  = nilai hasil pengamatan untuk faktor A level ke-i, 

factor B level ke-j dan pada ulangan ke-k. 

µ      = nilai tengah umum. 

A      = pengaruh tingkat penggunaan jumlah limbah cair 

biogas sebagai starter (0%, 5%, 10%, 15% dan 

20% dari berat sekam padi). 

B      = pengaruh tingkat lama inkubasi ke (0 hari, 7 hari, 

14 hari, 21 hari, dan 28 hari). 

AB    = interaksi antara jumlah starter limbah cair biogas 

dengan lama inkubasi. 

∑ijk  = Kesalahan (galat) percobaan untuk level ke-i (A), 

level ke-j (B), ulangan ke-k. 

i      = jumlah starter limbah cair biogas (0%, 5%, 10%, 

15% dan 20% dari berat       sekam). 
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J        = waktu pemeraman (0 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 

dan 28 hari). 

 

3.6 Batasan Istilah 

Sekam Padi :Hasil samping penggilingan padi 

yang berupa kulit pengelupasan 

biji padi kering. 

Limbah cair biogas :Cairan yang berasal dari outlet 

tangki pencerna biogas. 

Analisis Proksimat :Analisis kimiawi sekam 

terfermentasi limbah cair biogas 

mencakup serat kasar, protein 

kasar, lemak kasar, abu dan 

bahan kering. 

Kerapatan Jenis :Satuan massa per unit volume 

sekam terfermentasi limbah cair 

biogas yang diukur menggunakan 

gelas ukur 1 liter. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Pemberian Limbah Cair Biogas Sebagai Starter 

Dalam Proses Fermentasi Sekam Padi Sebagai Bahan 

Pakan Alternatif. 

Berdasarkan pengamatan setelah pemanenan dan 

dianalisa komposisi proksimat, sekam padi yang difermentasi 

dengan limbah cair biogas mengalami perubahan dari segi 

fisik maupun kimia. Perubahan fisik diketahui dari warna, bau, 

tekstur dan nilai kerapatan jenis dari bahan.  Ciri – ciri fisik 

sekam padi yang difermentasi dengan limbah cair biogas dapat 

ditinjau dari Kerapatan Jenis (KJ) pada Tabel 3. Komposisi 

kimia dapat dilihat dari komposisi proksimat sekam padi yang 

meliputi nilai Bahan anorganik (abu), Protein Kasar (PK), 

Serat Kasar (SK), Lemak Kasar (LK), dan Gross Energi (GE) 

seperti pada Tabel 3 berikut:  

Tabel 3. Komposisi nutrisi sekam padi terfermentasi limbah 

cair biogas dengan level pemberian yang berbeda. 

Perlakuan Abu (%) PK (%) SK (%) LK (%) GE (Kkal/kg) KJ (g/L) 

P0- 
(negatif) 

18,58±0,34a 6,60±0,69a 34,95±0,9c 6,34±0,34a 1939,12±100,45a 296,83±16,18d 

P0+ 
(positif) 

18,57±0,48a 6,88±0,4b 35,89±0,85e 6,76±0,3b 1953,72±114,02b 292,85±15,33c 

P1 (5%) 19,07±0,61b 7,34±0,33c 34,11±0,71b 7,05±0,32f 1975,85±53,51c 291,19±21,91b 

P2 (10%) 20,21±0,79d 7,32±1,01c 35,35±1,44d 6,94±0,41e 2007,88±60,52d 290,55±25,61b 

P3 (15%) 20,94±0,86e 7,66±1,04d 35,5±3,09d 6,87±0,45d 2016,24±130,53d 283,66±23,78a 

P4 (20%) 19,99±0,86c 7,95±0,66e 33,7±1,63a 6,81±0,55c 2034,45±99,2e 283,61±27,76a 

*Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01). 
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4.1. Pengaruh Level Pemberian Limbah Cair Biogas 

Terhadap Komposisi Proksimat Sekam Padi 

Level pemberian limbah cair biogas yang semakin 

meningkat sebagai starter berdasarkan Tabel 3 memberikan 

hasil yang sangat berbeda nyata (P<0,01) terhadap 

peningkatan kandungan abu, PK, LK, dan gross energy serta 

menurunkan kandungan SK dan angka kerapatan jenis sekam 

padi. 

4.1.1. Bahan Anorganik (Abu) 

 Berdasarkan Tabel 3, level pemberian limbah cair 

biogas sebagai starter memberikan hasil yang sangat berbeda 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan abu dari sekam padi. 

Peningkatan level pemberian limbah cair sebagai starter dalam 

proses fermentasi sekam padi dapat meningkatkan kandungan 

abu hingga pada penambahan level sebesar 15%. 

Mirwandhono dkk., (2006) menjelaskan semakin banyak 

jumlah populasi mikroba, maka akan semakin banyak bahan 

organik yang terdapat dalam bahan utama yang dimanfaatkan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroba sehingga 

berakibat pada peningkatan kandungan bahan anorganik dalam 

bahan yang difermentasi. Penambahan starter limbah cair 

biogas dengan level yang semakin tinggi mengakibatkan 

jumlah populasi mikroba yang semakin tinggi pula. Jumlah 

mikroba yang bertambah  banyak  menyebabkan material 

bahan organik yang terfermentasi oleh  mikroba rumen 

menjadi VFA semakin banyak (Bata, 2008). 

Prasetyo, Caribu, dan Widiyastuti (2013) menjelaskan 

bahwa semakin  tinggi  level  penambahan  Saccharomyces  

cerevisiae  semakin tinggi kecernaan bahan kering dan bahan 

organik. Peningkatan  populasi  dan  biodiversitas  mikroba  
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rumen  akan  meningkatkan  aktivitas mikroba  sehingga  daya  

cerna  pakan  meningkat. Nurlaili, Suparwi dan Sutardi (2013) 

melaporkan bahwa kulit singkong yang difermentasi 

menggunakan Aspergillus niger memiliki rataan kecernaan 

bahan organik yang tergolong rendah karena kurang dari 50%, 

namun hasilnya tetap meningkat bila dibandingkan dengan 

yang tidak mendapat perlakuan fermentasi artinya semakin 

tinggi bahan organik yang dicerna oleh mikroba rumen. Bahan 

organik yang terkandung dalam substrat akan semakin banyak 

dicerna mikroba seiring dengan penambahan jumlah populasi 

mikroba dalam proses fermentasi. 

Semakin meningkatnya dosis Probiss, populasi dan 

aktifitas mikroba rumen semakin meningkat sehingga 

kecernaan pakan semakin tinggi. Probiotik (Lactobacillus) 

dalam Probiss menghambat kerja bakteri pathogen. 

Menurunnya aktifitas bakteri pathogen pada rumen akan 

memaksimalkan perkembangan dan aktifitas mikrobia rumen. 

Dengan meningkatnya jumlah mikrobia rumen, maka dapat 

meningkatnya aktifitas dalam mendegadrasi secara fermentatif 

bahan organik pakan menjadi senyawa sederhana yang mudah 

larut  (Nasih, Kusmartono, dan Hartutik , 2014). Sepadan 

dengan peryataan tersebut bahwa dengan penambahan level 

pemberian limbah cair biogas, populasi serta aktifitas mikroba 

meningkat dan menurunkan kandungan bahan organik bahan 

pakan. 

4.1.2. Protein Kasar 

  Berdasarkan Tabel 3, nilai persentase kandungan 

Protein Kasar (PK) paling rendah terdapat pada perlakuan P0- 

(6,60±0,69), kemudian P0+ (6,88±0,4), P2 (7,32±0,4), P1 

(7,34±0,33), P3 (7,66±1,04), dan yang paling tinggi adalah P4 
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(7,95±0,66)%. Level pemberian limbah cair biogas sebagai 

starter memberikan hasil yang sangat berbeda nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan PK dari sekam padi. Kandungan PK dari 

kontrol yang mencapai 6,60% diduga sekam padi telah 

bercampur dengan dedak yang mengandung PK 6,61% 

(Ligyarohman dkk., 2014). Peningkatan kandungan PK seiring 

dengan meningkatnya level pemberian starter. Menurut 

Mirwandhono dkk., (2006), setiap penambahan level 

Aspergillus niger pada masing-masing perlakuan ternyata 

mampu meningkatkan kadar protein. Peningkatan kandungan 

protein setelah difermentasi diduga berasal dari enzym yang 

disintesis oleh mikroba dalam pembentukan asam amino. Lebih 

lanjut, Mangunwidjaja, Sukmaratri, dan Setiyarto ( 2015) 

menambahkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan 

kadar protein bahan adalah dengan membudidayakan sel 

mikroba pada ampas kulit nanas sebagai sumber protein atau 

disebut protein sel tunggal (PST). PST didefinisikan sebagai 

sumber protein yang berasal dari mikroba seperti khamir, 

kapang, bakteri, dan alga. 

Telew dkk., (2013) menyatakan bahwa sekam padi 

yang difermentasi dengan EM4 memberikan kandungan 

protein kasar lebih tinggi secara nyata dibandingkan dengan 

yang tidak difermentasi, karena pada saat fermentasi 

berlangsung terjadi peningkatan jumlah massa sel mikroba. 

Peningkatan tersebut terjadi karena dalam proses fermentasi 

mikroba menghasilkan sel mikrobia berupa protein sel tunggal, 

enzim mikrobia dan hasil metabolisme mikrobia yaitu asam 

amino, nukleotida, dan protein. Peningkatan level pemberian 

limbah cair biogas yang semakin tinggi hingga 15% semakin 

meningkatkan kandungan protein sekam padi seiring dengan 

peningkatan jumlah mikroba. 
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Sistem peningkatan protein dalam proses fermentasi 

seperti halnya dalam rumen ternak ruminansia bahwa 

keberadaan mikroba pada rumen menjadi salah satu faktor 

yang menentukan sintesis protein asal mikroba. Massa 

mikroba semakin tinggi maka efisiensi sintesis protein 

mikroba juga semakin tinggi. Mikroba sebagai agent 

fermentasi maka jumlah di dalam rumen akan mempengaruhi 

fermentasi pakan (Mayasari, Kusmartono, dan Marjuki , 

2014).  

4.1.3. Serat Kasar 

 Berdasarkan Tabel 3, kandungan Serat Kasar paling 

rendah terdapat pada perlakuan P4 (33,7), diikuti oleh P1 

(34,11), P0- (34,95), P2 (35,35), P3 (35,5), dan P0+ (35,89)%. 

Berdasarkan analisa statistik pada Lampiran 9, level 

pemberian limbah cair biogas memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan SK dari sekam 

padi. Pemberian level limbah cair biogas sebesar 20% (ml/g) 

memberikan hasil fermentasi yang mengandung persentase SK 

paling rendah. 

 Semakin banyak populasi mikroba dapat menurunkan 

serat kasar yang tinggi pula. Tingkat dosis berkaitan dengan 

besaran populasi mikroba yang menentukan cepat tidaknya 

perkembangan mikroba dalam menghasilkan enzim untuk 

merombak substrat menjadi komponen yang lebih sederhana 

(Lunar, Supratman, dan Abun, 2012).  Mangunwidjaja dkk., 

(2015) menjelaskan bahwa serat kasar menjadi komponen 

tebesar yang terkandung pada ampas kulit nanas seperti halnya 

pada sekam padi. Komponen tersebut dapat menjadi sumber 

nutrisi mikroba alternatif untuk proses fermentasi selain gula, 

pati, lemak dan lainnya. Serat kasar dapat berbentuk selulosa 
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murni, ataupun selulosa yang masih terbungkus dengan zat 

lain dalam bentuk lignin (lignoselulosa), hemiselulosa dan 

lain-lain. 

Suasana asam pada proses fermentasi mampu 

merenggangkan ikatan - ikatan serat yang ada pada jerami padi 

dan sekam padi, sehingga mikroba rumen mampu 

menghidrolisis dan memfermentasi selulosa, hemiselulosa dan 

karbohidrat lainnya yang ada pada jerami maupun pada sekam 

padi yang digunakan dalam penelitian ini. Urea yang 

terkandung dalam mikronutrien penunjang fermentasi sekam 

padi juga dapat merenggangkan ikatan - ikatan ester antara 

lignin dan hemiselulosa maupun ikatan polisakarida sehingga 

memberi peluang mikroba rumen atau enzim untuk 

memfermentasi isi sel atau komponen nutrien lainnya (Bata, 

2008). 

Beberapa  spesies diantaranya Cyathus stereoreus 

dapat meningkatkan laju fermentasi, metabolisme  nitrogen  

dan  serat  yang  dapat dimanfaatkan  oleh  ternak.  Kolonisasi  

jamur juga  meningkatkan  delignifikasi  dan  protein kasar  

asal  mikroba  dan  merupakan  sumber protein  by  pass  pada  

ruminansia. Fermentasi jerami padi oleh inokulum Lignolitik 

TLiD dan BOpR menurunkan kandungan BO, SK, lignin dan 

selulosa  (Prihartini dkk., 2011). Berdasarkan pernyataan 

tersebut, koloni jamur yang terdapat dalam limbah cair biogas 

diduga turut berperan mengurangi kandunga bahan organik 

dan serat kasar sekam padi. Penurunan serat kasar disebabkan 

adanya degradasi polisakarida menjadi karbohidrat yang lebih 

sederhana. Semakin tinggi jumlah bakteri selulolitik, semakin 

banyak pula polisakarida yang terdegradasi sehingga 
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penurunan serat kasar juga semakin tinggi (Lamid dan Mirni, 

2014). 

4.1.4. Lemak Kasar 

Hasil analisis ragam menunjukkan adanya pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan Lemak Kasar 

(LK) dari sekam padi. Berdasarkan analisis statistik pada 

Lampiran 10, level pemberian limbah cair biogas memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap kandungan lemak kasar 

sekam padi. Hasil uji lanjut Duncan’s menunjukkan 

kandungan LK dari sekam padi yang difermentasi tertinggi 

terdapat pada perlakuan P1 (7,05), kemudian P2 (6, 94), P3 

(6,87), P4 (6,81), P0+ (6,76), dan yang paling rendah pada 

perlakuan P0- (6,34)%.  

Safitri (2014) melaporkan bahwa dengan penggunaan 

berbagai macam bakteri dan level pemberian yang berbeda 

mampu menghasilkan kandungan lemak substrat yang 

semakin menurun. Kandungan lemak kasar limbah buah sawit 

rendah lemak mampu diturunkan lebih besar dengan 

penambahan mikroba konsentrasi 10% dibandingkan dengan 

penggunaan starter dengan konsentrasi 5%. Penelitian tersebut 

mendukung dengan kandungan lemak kasar hasil fermentasi 

sekam padi dengan limbah cair biogas bahwa dengan 

penggunaan level pemberian stater yang semakin tinggi pada 

P4 (20%) memberikan hasil yang lebih rendah dibandingkan 

dengan level pemberian limbah cair biogas sebesar 5% (P1). 

Hasil penelitian yang dilaporkan oleh Jalc, Laukova, 

Simonovva, Varadyova, and Homolka (2009), bahwa 

penggunaan jenis bakteri inokulan yang berbeda dalam proses 

ensiling rumput kebun menghasilkan silase dengan kandungan 
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lemak yang berbeda pula. Penggunaan Enterobacter faecium 

mampu meningkatkan kandungan lemak kasar silase rumput 

kebun, sedangkan penggunaan Lactobacillus fermentum dan 

Lactobacillus plantarum mampu menurunkan kandungan 

lemak kasar silase. Penggunaan Enterobacter faecium sebagai 

inokulan silase rumput kebun meningkatkan kandungan lemak 

kasar serupa dengan penggunaan limbah cair biogas sebagai 

starter dalam proses fermentasi sekam padi. 

Khodanazary, Hajimoradloo and Ghorbani (2013) 

menjelaskan bahwa kandungan lemak kasar dari produk yang 

terfermentasi oleh mikroorganisme yang berbeda mengalami 

penurunan, namun kandungan lemak kasar dari mikroba dan 

yeast mengalami peningkatan. Sekam padi yang difermentasi 

dengan inokulan limbah cair biogas memiliki kandungan 

lemak kasar yang lebih tinggi dibanding dengan tanpa 

inokulan. Peningkatan kandungan lemak kasar dari sekam padi 

dengan penambahan inokulan diduga berasal dari lemak yang 

terdapat dalam mikroba dan yeast yang terkandung dalam 

limbah cair biogas. Kandungan lemak kasar meningkat seiring 

dengan peningkatan massa sel dari jamur dan yeast. Sel Yeast 

memiliki potensi yang tinggi guna meningkatkan kandungan 

lemak kasar substrat karena sel yeast mengandung 4,9% lemak 

kasar (Safitri dan Wahyudi, 2011). Andriani, Sastrawibawa, 

Safitri, dan Abun (2012) melaporkan bahwa fermentasi kulit 

umbi singkong dengan inokulum Aspergillus tamari, Bacillus 

megaterium dan Bacillus mycoides dengan dosis 5% mampu 

meningkatkan kandungan lemak kasar 38,19% meskipun 

peningkatan lemak tersebut tidak memberikan angka yang 

signifikan. 
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4.1.5. Gross energy 

 Penelitian mengenai pengaruh penggunaan level 

pemberian limbah cair biogas terhadap kandungan gross 

energy sekam padi tercantum pada Tabel 3. Hasil analisis 

ragam (Lampiran 11) menunjukkan adanya pengaruh yang 

sangat nyata dari penggunaan limbah cair biogas sebagai 

starter dalam proses fermentasi terhadap kandungan gross 

energy sekam padi (P<0,01). Hasil uji lanjut Duncan’s 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P<0,01) pada 

hampir semua perlakuan kecuali pada perlakuan P2 (10%) dan 

P3 (15%) tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. 

Penambahan limbah cair biogas dengan level semakin banyak 

dapat meningkatkan kandungan gross energy dari sekam padi. 

Peningkatan kandungan gross energy sekam padi 

seiring dengan peningkatan jumlah Total Plate Count mikroba 

yang terkandung dalam limbah cair biogas. Peningkatan gross 

energy sekam padi diduga adanya peningkatan mikroba 

selulolitik sesuai dengan penjelasan Telew dkk,(2013), bahwa 

pengayaan substrat selulolitik dengan menggunakan teknologi 

EM4 sangat efektif untuk meningkatkan kadar energi. Sekam 

padi yang difermentasi dengan EM4 memberikan peningkatan 

kandungan gross energy disebabkan semakin meningkatnya 

mikroba selulolitik yang mampu memecah atau menguraikan 

komponen kompleks selulosa menjadi glukosa. Degradasi 

terhadap selulosa memberikan pengaruh terhadap nilai energi, 

hal ini disebabkan glukosa merupakan suatu senyawa yang 

mempunyai nilai manfaat sebagai bahan dasar energi siap 

pakai/mudah dicerna). Peningkatan kandungan gross energy 

sekam padi dikarenakan adanya pembentukan enzym xilanase 

pada proses fermentasi yang memecah xylan yang terdapat 
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pada hemiselulosa sekam padi. Xylan yang sudah dipecah 

menjadi gula sederhana dengan bantuan enzim xilanase dapat 

digunakan sebagai sumber energi oleh ternak non ruminansia 

(Suryanata, Djunaidi, dan Natsir, 2013). 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilaporkan oleh 

Puastuti, Yulistiani dan Susana (2014) yang menjelaskan 

bahwa pengolahan secara fermentasi dengan kapang 

memerlukan sumber energi untuk pertumbuhannya, sehingga 

terjadi penurunan energi bruto (gross energy) pada bungkil inti 

sawit fermentasi dibandingkan bungkil inti sawit tanpa 

fermentasi (3985, 4204, 4070 vs 4508 Kkal/kg). Perbedaan 

hasil kandungan gross energy diduga adanya perbedaan waktu 

inkubasi serta bahan baku yang digunakan. Bungkil inti sawit 

diinkubasi dengan waktu mencapai 3 hari, sedangkan sekam 

padi yang difermentasi dengan inokulum limbah cair biogas 

menggunakan waktu inkubasi selama 28 hari. 

4.1.6. Kerapatan Jenis 

Pengaruh level pemberian limbah cair biogas terhadap 

angka kerapatan jenis dari sekam padi dapat dilihat pada Tabel 

3.  Nilai kerapatan jenis sekam padi tertinggi terdapat pada 

perlakuan P0- (296,83), diikuti P0+ (292,85), P1 (291,19), P2 

(290,55), P3 (283,66) dan yang terendah adalah P4 

(283,61)g/l. Hasil analisis sidik ragam (Lampiran 12) 

menunjukkan bahwa peningkatan level pemberian starter 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) dalam 

menurunkan kerapatan jenis sekam padi. Berdasarkan uji 

lanjut Duncan’s menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 

dari masing-masing perlakuan kecuali pada perlakuan P1 (5%) 

dengan P2 (10%) dan P3 (15%) dengan P4 (20%). Hasil uji 

kerapatan jenis menunjukkan bahwa semakin tinggi level 
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pemberian limbah cair biogas dapat menurunkan angka 

kerapatan jenis dan meningkatkan sifat bulky. Daniel, Sjofjan, 

dan Djunaidi (2014) menjelaskan bahwa sifat bulky adalah 

tingkat keambaan bahan pakan yang disebabkan densitas 

bahan pakan. Densitas bahan pakan dipengaruhi oleh berat 

jenis dan ukuran partikel, semakin rendah berat jenis dan 

semakin besar ukuran partikel maka semakin menurunkan 

nilai densitas bahan pakan.  

Kualitas dedak padi secara kualitatif dapat diuji 

dengan menggunakan bulk density ataupun uji apung. Bulk 

density dedak padi yang baik adalah 337.2 – 350.7 g/l. Makin 

banyak dedak padi yang mengapung, makin jelek kualitas 

dedak padi tersebut  (Zakariah, 2012). Hasil pengukuran angka 

kerapatan jenis sekam padi baik yang difermentasi maupun 

yang tidak difermentasi memiliki angka dibawah dari 

kerapatan jenis dedak padi. Kandungan SK yang tinggi dalam 

pakan biasanya meningkatkan sifat bulky. Hal ini 

menyebabkan tembolok penuh pakan dan itik berhenti 

mengkonsumsi pakan  (Pratama, Widodo, dan Djunaidi,  

2014). Ukuran partikel pakan yang semakin kecil mencapai 

400 micron dapat meningkatkan konsumsi dan kecernaan 

bahan kering dari induk babi di bandingkan dengan ukuran 

pakan sebesar 1200 micron (Goodband, Tokach, and Nelssem, 

1997). 

Peningkatan pori-pori jerami padi disebabkan suasana 

asam pada proses fermentasi mampu merenggangkan ikatan - 

ikatan serat yang ada pada jerami padi, sehingga mikroba 

rumen mampu menghidrolisis dan memfermentasi selulosa, 

hemiselulosa dan karbohidrat lainnya yang ada pada jerami 

tersebut (Bata, 2008). Level pemberian limbah cair biogas 
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yang semakin meningkat akan meningkatkan pula jumlah 

mikroorganisme. Penurunan angka kerapatan jenis sekam padi 

yang difermentasi dengan level pemberian yang berbeda 

diduga berasal dari semakin banyaknya jumlah mikroba yang 

merubah kondisi substrat menjadi semakin asam sehingga 

ikatan - ikatan serat yang terdapat dalam sekam padi menjadi 

semakin renggang. 

4.2. Pengaruh Waktu Inkubasi Fermentasi Limbah Cair 

Biogas sebagai Starter terhadap Komposisi 

Proksimat Sekam Padi  

Waktu inkubasi fermentasi sekam padi dengan limbah 

cair biogas yang semakin lama memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap peningkatan kandungan abu, 

PK, LK, dan gross energy serta menurunkan kandungan SK 

dan angka kerapatan jenis seperti pada Tabel 4 berikut : 

Tabel 4. Pengaruh waktu inkubasi terhadap kandungan 

proksimat dan kerapatan jenis sekam padi. 

Perlakuan 
Abu (%) PK (%) SK (%) LK (%) GE (Kkal/kg) KJ (g/L) 

T0 (tanpa 
Inkubasi) 

18,72±0,49a 6,91±0,9a 36,63±2,13e 7,05±0,64d 1916,60±52,53a 314,48±3,31e 

T1 (7 hari) 19,44±1,28b 7,35±0,4d 36,04±1,16d 6,63±0,39a 1930,54±46,15b 303,59±6,58d 

T2 (14 hari) 19,55±1,01b 7,02±0,82b 34,43±0,75c 6,89±0,39c 1927,69±17,51b 292,35±6,78c 

T3 (21 hari) 19,94±1,22c 8,01±1,03e 33,55±1,07a 6,78±0,41b 2034,84±91,24c 285,56±8,6b 

T4 (28 hari) 20,16±0,85d 7,17±0,51c 33,94±1,19b 6,62±0,24a 2129,69±59,08d 252,93±10,9a 

*Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

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

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 4, 

kandungan proksimat dari sekam padi yang difermentasi 

limbah cair biogas memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01). Kandungan abu, protein kasar, dan gross energy 

sekam padi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, 
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sedangkan kandungan serat kasar, lemak kasar, dan nilai 

kerapatan jenis sekam padi mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. 

Proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang dibagi menjadi dua bagian yaitu intrinsik dan ekstrinsik. 

Faktor intrinsik faktor yang mempengaruhi fermentasi antara 

lain substrat, suhu, pH, oksigen, dan mikroba yang digunakan. 

Sedangkan faktor ekstrinsik meliputi temperatur, kelembaban 

lingkungan, konsentrasi gas di lingkungan dan beberapa faktor 

lain (Kunaepah, 2008). 

4.2.1. Bahan Anorganik 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa waktu inkubasi 

proses fermentasi dengan penggunaan limbah cair biogas 

sebagai starter memberikan hasil yang sangat berbeda nyata 

(P<0,01) terhadap peningkatan kandungan abu sekam padi. 

Semakin lama waktu yang digunakan untuk proses fermentasi, 

kandungan abu sekam padi semakin meningkat hingga pada 

perlakuan T4 (28 hari). 

Mirwandhono dkk., (2006) menjelaskan bahwa selama 

proses fermentasi terjadi adanya perombakkan bahan organik 

terutama karbohidrat untuk dijadikan sumber energi bagi 

pertumbuhan dan aktivitas mikroba dan kapang sehingga 

terjadi peningkatan kandungan abu sekam padi. Semakin lama 

waktu inkubasi serta semakin banyak jumlah populasi 

mikroba, maka akan semakin banyak bahan organik yang 

terdapat dalam bahan utama yang dimanfaatkan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan mikroba. Hal ini akan 

berakibat pada peningkatan kandungan bahan anorganik dalam 

bahan yang difermentasi.  
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Semakin lama fermentasi sekam padi oleh limbah cair 

biogas berlangsung, kadar abu semakin meningkat seperti 

pada fermentasi tepung kulit ubi kayu. Bertambahnya massa 

sel tumbuh kapang dan terjadinya peningkatan konsentrasi 

didalam produk karena perubahan bahan-bahan organik akibat 

proses biokonversi yang menghasilkan H2O dan CO2 

(Mirwandhono dkk., 2006). Fermentasi jerami padi yang 

diinokulasi dengan Lignolitik TLiD dan BOpR menunjukkan 

penurunan bahan organik hingga waktu inkubasi pada hari ke 

18 . Penurunan kandungan bahan organik pada hari ke 7 dan 

hari 12 memang tidak berbeda nyata namun ditinjau dari 

nominal, kandungan bahan organik jerami padi mengalami 

penurunan (Prihartini dkk., 2011). Hasil penelitian Suparjo 

dan Nelson (2011) menunjukkan bahwa dalam proses 

fermentasi kulit buah kakao dengan Phanerochaete 

chrysosporium didapatkan dengan lama fermentasi selama 25 

hari, kandungan abu kulit buah kakao meningkat secara nyata. 

4.2.2. Protein Kasar 

Kandungan protein kasar sekam padi yang 

difermentasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan 

(P<0,01) dari T0 (tanpa inkubasi) hingga pada waktu inkubasi 

pada T3 (21 hari). Peningkatan kandungan protein sekam padi 

yang sangat signifikan tidak diikuti dengan kurva yang statis. 

Kurva peningkatan protein kasar sekam padi yang 

difermentasi limbah cair biogas sangat fluktuatif seperti pada 

Gambar 5 berikut : 
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Gambar 5. Kurva perubahan kandungan protein kasar dengan 

waktu inkubasi yang berbeda. 

Peningkatan kandungan protein kasar sekam padi 

yang difermentasi limbah cair biogas diduga berasal dari 

mikroba dan kapang yang berkembang selam masa inkubasi. 

Hasil penelitian Mangunwidjaja dkk., (2015) menunjukkan 

adanya peningkatan yang cukup tinggi pada kapang jenis 

Aspergillus niger dibandingkan dengan dua kapang lainnya 

dikarenakan oleh keberadaan selulase pada substrat yang 

diduga telah disintesis oleh kapang Aspergillus niger sehingga 

kecepatan pertumbuhan sel lebih tinggi. Jenis Rhizopus 

oligosporus kapang dapat menggunakan substrat berupa sisa - 

sisa gula, dan lemak yang masih tersedia pada substrat untuk 

pertumbuhan awal. Trichoderma viride tidak menunjukkan 

pertumbuhan dan perbedaan kadar protein kasar yang nyata 

dibandingkan inkubasi tiga hari karena kapang tersebut masih 

berada pada fase pertumbuhan awal. 

Inkubasi sembilan hari tidak memberikan pengaruh 

nyata dibandingkan inkubasi enam hari. Peningkatan yang 

signifikan terjadi pada jenis kapang Trichoderma viride dan 
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Aspergillus niger dengan peningkatan sebesar 10.67% dan 

39.87% dari kondisi awal.  Aspergillus niger menjadi kapang 

terbaik untuk meningkatkan kadar protein bahan dibandingkan 

dengan kedua kapang lainnya. Inkubasi hari ke – 9 

menunjukkan adanya peningkatan kadar protein sampel 

Aspergillus niger masih berbeda signifikan dibandingkan 

dengan hasil pada inkubasi sebelumnya, begitu juga pada 

sampel Trichoderma viride. Sehingga waktu inkubasi terbaik 

untuk meningkatkan kadar protein kasar dengan ketiga jenis 

kapang ini adalah 9 hari (Mangunwidjaja dkk., 2015). 

Perbedaan hasil fermentasi sekam padi dengan limbah cair 

biogas diduga dari waktu inkubasi yang berbeda serta adanya 

mikroba yang terkandung dalam limbah cair biogas yang 

membantu kapang dan jamur meningkatkan protein kasar 

selama proses fermentasi berlangsung. 

Suparjo dan Nelson (2011) melaporkan bahwa 

kandungan protein kasar tertinggi dari hasil fermentasi kulit 

buah kakao terdapat pada hari ke 15. Peningkatan kandungan 

protein terjadi karena biokonversi gula menjadi protein 

miselium atau protein sel tunggal. Sekresi enzim ektraseluler 

oleh Phanerochaete chrysosporium turut berperan dalam 

meningkatkan kandungan protein biomasa kulit buah kakao. 

Kandungan protein kasar jerami padi yang diteliti oleh  

Prihartini, dkk.(2011) juga mengalami peningkatan namun 

pada hari ke 18 yang menunjukkan kandungan protein kasar 

tertinggi. Rata – rata kandungan protein kasar jerami padi hasil 

fermentasi dengan inokulum Lignolitik TLiD dan BOpR 

mengalami kenaikan sebesar 50%. 
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4.2.3. Serat Kasar 

Pengaruh waktu inkubasi terhadap kandungan Serat 

Kasar (SK) paling rendah terdapat pada perlakuan T3 (33,55), 

diikuti oleh T4 (33,94), T2 (34,43), T1 (36,04), dan T0 

(36,63)%. Berdasarkan analisa statistic pada Lampiran 6, 

waktu inkubasi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan SK dari sekam padi. Semakin 

lama proses fermentasi hingga waktu inkubasi T3 (21 hari), 

kandungan serat kasar semakin menurun. 

Penurunan kandungan serat kasar terjadi karena 

adanya pembentukan enzym xylanase oleh mikroorganisme 

yang mengalami peningkatan hingga hari ke-28  (Masutti et 

al., 2012). Enzym xylanase adalah enzym yang mampu 

menghidrolisis xilan atau polimer yang terdapat pada 

hemiselulosa (Ligyarohman dkk, 2014). Hasil penelitian dari 

Murning, Sjofjan, dan Djunaidi, (2015) menunjukkan bahwa 

lama waktu inkubasi berpengaruh sangat nyata terhadap 

kandungan NDF, ADF, selulosa, hemiselulosa, lignin dan 

silika sekam padi dalam proses fermentasi dengan limbah cair 

biogas. Kandungan NDF terendah terdapat pada perlakuan 

dengan waktu inkubasi 14 hari (63,21 ± 0,30), kandungan 

ADF terendah terdapat pada perlakuan dengan waktu inkubasi 

7 hari (50,03 ± 0,18), kandungan hemiselulosa tertinggi pada 

perlakuan dengan waktu inkubasi 7 hari (15,40 ± 0,01), 

kandungan selulosa tertinggi pada perlakuan dengan waktu 

inkubasi 14 hari (37.53 ± 0.15), kandungan lignin terendah 

pada perlakuan dengan waktu inkubasi 14 hari (7,49 ± 0,02), 

dan kandungan silika terendah pada perlakuan dengan waktu 

inkubasi 7 hari (12,22 ± 0,01)%. 
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Berbeda dengan fermentasi jerami padi yang 

diinokulasi dengan Lignolitik TLiD dan BOpR menunjukkan 

penurunan serat kasar hingga waktu inkubasi pada hari ke 18 . 

Penurunan kandungan bahan organik pada hari ke 3, hari ke 7 

dan hari 12 memang tidak berbeda nyata dengan kandungan 

serat kasar pada hari ke 18 namun ditinjau dari nominal, 

kandungan serat kasar jerami padi mengalami penurunan 

(Prihartini dkk., 2011). Ditinjau dari komponen penyusun serat 

jerami padi juga menunjukkan penurunan. Kandungan lignin 

dan selulosa terendah pada jerami padi fermentasi terdapat 

pada hari ke 12. Rataan kadar serat kasar dari kapang jenis T. 

viride cenderung lebih stabil dibandingkan lainnya, dan 

mengalami penurunan dari keadaan awal dari proses 

fermentasi ampas kulit nanas. Waktu fermentasi hingga hari ke 

9 mampu memberikan hasil kandungan serat kasar yang paling 

rendah  (Mangunwidjaja dkk., 2015). 

4.2.4. Lemak Kasar 

Kandungan lemak kasar sekam padi yang difermentasi 

dengan menggunakan limbah cair biogas sebagai starter 

mengalami penurunan yang sangat signifikan (P<0,01) antara 

perlakuan tanpa inkubasi (T0) dengan perlakuan yang 

menggunakan waktu inkubasi. Kandungan lemak kasar 

tertinggi terdapat pada perlakuan T0 (tanpa inkubasi), 

sedangkan kandungan lemak kasar terendah terdapat pada 

perlakuan T4 (28 hari) meskipun tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan T1 (7 hari). 

Menurut Mirwandhono dkk., (2006), lamanya waktu 

fermentasi mampu meningkatkan kadar lemak pada fermentasi 

6 hari. Menurut Ganjar (1983 disitasi Mirwandhono dkk., 

2006), peningkatan kadar lemak selama proses fermentasi 
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disebabkan kandungan lemak kasar yang berasal dari massa 

sel mikroba yang tumbuh dan berkembang biak pada media 

selama fermentasi. Berdasarkan penelitian yang dilaporkan 

oleh Joseph, Raj, and Bhatnagar (2008) bahwa proses 

fermentasi dedak gandum dengan teknik Solid State 

Fermentation (SSF), penggunaan karbohidrat sebagai media 

tumbuh mikroba serta mengubahnya menjadi protein dan asam 

lemak. Setelah 96 jam, kandungan lemak pada substrat 

menurun yang diduga telah digunakan untuk aktivitas 

pembentukan enzym lipolytic ekstraseluler oleh jamur yang 

terdapat pada lipid dan asam lemak dalam substrat. Hasil 

penelitian tersebut memiliki kurva yang hampir sama dengan 

fermentasi dari sekam padi dengan penambahan limbah cair 

biogas dimana kandungan lemak kasar meningkat di awal fase 

( hari ke 7) dan mengalami penurunan hingga hari ke 28. 

Khodanazary et al., (2013) melaporkan bahwa kandungan 

lemak kasar dari tepung ikan yang difermentasi dengan 

inokulan mikroorganisme yang berbeda secara perlahan 

menunjukkan penurunan selama proses fermentasi. 

Kandungan lemak kasar meningkat hingga hari ke 4 dari 

proses fermentasi dan mengalami penurunan hingga hari ke 

14. 

4.2.5. Gross energy 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa kandungan 

gross energy sekam padi mengalami peningkatan mulai dari 

perlakuan T0 (1916,60), T2 (1927,69), T1 (1930,54), T3 

(2034,84) dan T4 (2129,69)kkal/kg. Hasil uji lanjut Duncan’s 

menyatakan bahwa masing-masing perlakuan berdasarkan 

waktu inkubasi memberikan perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan gross energy sekam padi kecuali 
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pada perlakuan T1 dan T2 dimana keduanya tidak 

memberikan hasil yang berbeda nyata. 

Kandungan energy bruto sekam padi yang 

difermentasi dengan limbah cair biogas didapatkan dari 

perlakuan waktu inkubasi pada hari ke 28. Peningkatan kadar 

energy bruto diduga akibat adanya perombakan karbohidrat 

mudah tercerna (BETN) dan senyawa N oleh mikroorganisme 

pengurai. Kandungan energi bruto biji sorghum mengalami 

peningkatan seiring dengan lamanya waktu fermentasi. Kadar 

energy bruto tertinggi dari biji sorghum dicapai pada 

perlakuan dengan lama fermentasi 6 hari yaitu 3952,25 Kkal 

(Nuswantara, Pangestu, Chritiyanto, Surono, dan Subrata, 

1999).  

Hasil penelitian  Aderolu et al., (2007) menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan kandungan gross energy sekam 

padi yang difermentasi dengan Trichoderma viride hingga 

pada masa inkubasi pada hari ke 30. Masa inkubasi hari ke 40, 

kandungan gross energy sekam padi mengalami penurunan 

kembali mendekati kandungan gross energy pada masa 

inkubasi hari ke 10. Peningkatan kandungan gross energy 

sekam padi yang difermentasi limbah cair biogas dari 

penelitian ini juga menujukan hal penungkatan yang sesuai 

bahwa hingga hari ke 28, kandungan gross energy mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan(P<0,01). Berbeda dengan 

pendapat (Lunar, dkk., 2012) yang menjelaskan bahwa lama 

fermentasi menghasilkan kandungan energy bruto dari produk 

Ficus lyrata semakin menurun. Perlakuan pada dosis 

inokulum 0,2% dan lama fermentasi 72 jam menghasilkan 

energy bruto dari Ficus lyrata yang paling tinggi.  
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4.2.6. Kerapatan Jenis 

Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa nilai kerapatan 

jenis sekam padi yang difermentasi dengan limbah cair biogas 

tertinggi terdapat pada perlakuan T0 (tanpa inkubasi). Masing 

–masing waktu inkubasi berdasarkan analisis ragam dan uji 

lanjut Duncan’s memberikan hasil yang sangat berbeda nyata 

(P<0,01) antara perlakuan T0 (tanpa inkubasi), T1 (7 hari), T2 

(14 hari), T3 (21 hari) dan T4 (28 hari). Menurut Soewarno 

(2007) berat jenis yang tinggi juga mencerminkan bahwa 

bahan pakan tersebut akan lebih cepat mengalami proses 

kecernaan dalam saluran pencernaan. Bahan dengan berat 

jenis tinggi memiliki berat molekul yang tinggi pula, dimana 

semakin tinggi berat molekul maka laju alir dalam saluran 

pencernaan semakin cepat. Peningkatan sifat bulky ditandai 

dengan menurunnya angka kerapatan jenis yang artinya sekam 

padi yang difermentasi limbah cair biogas dengan waktu 

inkubasi semakin lama akan menurunkan proses kecernaan 

pakan dalam saluran pencernaan. 

Adebowale and Maliki (2011) menjelaskan bahwa 

hasil fermentasi tepung biji kacang Pigeon memberikan nilai 

bulk density yang semakin rendah. Penurunan nilai bulk 

density secara stabil hingga pada waktu inkubasi hari ke 5. 

Hasil tersebut sama dengan angka bulk density sekam padi 

yang difermentasi limbah cair biogas. Semakin lama waktu 

inkubasi dari fermentasi sekam padi, nilai bulk density sekam 

padi kian mengalami penurunan hingga waktu inkubasi hari ke 

28. Prabhu, Mrundula and Rajesh (2014) menambahkan 

bahwa fermentasi dedak padi dengan menggunakan yeast 

dapat menurunkan angka bulk density hingga 37,5% pada 

waktu inkubasi 24 dan 48 jam. Penelitian tersebut mendukung 
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mengingat dedak padi dan sekam padi memiliki karakteristik 

yang hampir sama dan juga berasal dari limbah penggilingan 

padi. 

Waktu inkubasi hingga hari ke 28 secara signifikan 

menurunkan angka bulk density sekam padi yang difermentasi 

dengan limbah cair biogas. Peningkatan nilai bulk density 

disebabkan meningkatnya pori total tanah (Khoiri, Annom, 

dan Wawan, 2013). Peningkatan pori-pori sekam padi 

disebabkan suasana asam pada proses fermentasi mampu 

merenggangkan ikatan - ikatan serat yang ada pada jerami 

padi, sehingga mikroba rumen mampu menghidrolisis dan 

memfermentasi selulosa, hemiselulosa dan karbohidrat lainnya 

yang ada pada jerami tersebut (Bata, 2008). 

4.3. Interaksi Level Pemberian dengan Waktu Inkubasi 

terhadap Kandungan Proksimat Sekam Padi 

Hasil dari penelitian didapatkan bahwa interaksi 

penggunaan level pemberian dan waktu inkubasi limbah cair 

biogas sebagai starter dalam proses fermentasi sekam padi 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan proksimat, gross energy dan kerapatan jenis sekam 

padi. Interaksi level pemberian dan waktu inkubasi terbaik 

terdapat pada level pemberian 15% dengan waktu inkubasi 21 

hari. Pengaruh interaksi level pemberian starter dengan waktu 

inkubasi terhadap kandungan nutrisi proksimat sekam padi 

dapat dilihat pada Tabel 5 berikut: 
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Tabel 5. Interaksi Level Pemberian dengan Waktu Inkubasi 

terhadap kandungan proksimat Sekam Padi. 
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Kandungan bahan anorganik paling tinggi terdapat 

pada perlakuan P3T3 (21,89%). Kandungan protein kasar 

tertinggi terdapat pada perlakuan P3T3 (9,15%). Kandungan 

serat kasar terendah terdapat pada perlakuan P4T3 (31,90%). 

Kandungan lemak kasar tertinggi terdapat pada perlakuan 

P4T0 (7,82%). Kandungan gross energy tertinggi terdapat 

pada perlakuan P3T4 (2189,34) namun tidak berbeda dengan 

P4T4 (2183,56). Nilai kerapatan jenis terendah terdapat pada 

perlakuan P4T4 (240,42). Interaksi level pemberian dan waktu 

inkubasi berhubungan dengan jumlah dan pertumbuhan 

mikroorganisme yang terdapat dalam limbah cair biogas. 

Tahap pertumbuhan mikroorganisme dapat dibagi menjadi 4 

fase, yaitu fase pertumbuhan lambat, fase eksponensial, fase 

stasionary, dan fase kematian. Pembentukan biogas meningkat 

seiring bertambahnya waktu dimana pada hari ke 7 hingga 14, 

volume biogas meningkat tajam yang disebabkan adanya 

mikroorganisme pencerna dalam tangki biogas memasuki 

tahap eksponensial. Mikroorganisme pada fase pertumbuhan 

yang seimbang (aktivitas metabolik konstan) sehingga dapat 

berkonsentrasi menguraikan bahan organik yang terdapat 

dalam substrat (Prastyani dan Dwi, 2011). Berikut dibuktikan 

dengan adanya peningkatan bahan anorganik pada sekam padi 

yang difermentasi limbah cair biogas pada masing – masing 

level penambahan pada minggu pertama (T1). 

Reproduksi selular terlihat pada 24 jam, yang ditandai 

dengan bertambahnya jumlah koloni bakteri, fase ini 

merupakan fase eksponensial bakteri. Fase stasioner terjadi 

pada 48 sampai 72 jam, dimana pertumbuhan bakteri tidak 

terjadi lagi pada proses fermentasi kakao  (Utami, Syukur, dan 

Jamsari , 2012). Hidayat, Kusrahayu, dan Mulyani (2013) 

menjelaskan bahwa sel-sel bakteri dapat tumbuh sampai 
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jumlah maksimum didalam media yang dipengaruhi 

ketersediaan nutrisi pada media tersebut. Sekam padi yang 

digunakan sebagai media fermentasi selain mengandung 

bahan-bahan organik juga telah ditambahkan molases, urea, 

dan bahan-bahan mikro nutrien lain untuk menunjang 

kelangsungan hidup dan perkembangbiakan mikroba. 

Berdasarkan penelitian dari  Lashkari, Taghizadeh, Seifdavati, 

and Salem (2014), bahwa dengan suplementasi bahan – bahan 

sumber nitrogen dalam bahan baku silase dapat meningkatkan 

jumlah mikroba dalam silase jerami gandum-bulir jeruk. 

Jumlah mikroba yang semakin meningkat maka akan semakin 

menurunkan ph silase yang dibuat. 

Pertumbuhan bakteri diamati dengan cara mengukur 

optical density (OD) pada panjang gelombang 660 nm dengan 

alat spektrofotometer. Proses tumbuh bakteri menunjukkan 

pertambahan sel yang meningkat. Proses pertambahan sel 

meningkat mulai jam ke-24 sampai jam ke-48 untuk 

percobaan bagas tebu dan glukosa. Pertumbuhan sel rata-rata 

menurun pada jam ke-72 untuk substrat glukosa walaupun 

pada fermentasi glukosa 0,5 g/L sedikit menunjukkan 

ketidakstabilan. Berbeda dengan fermentasi bagas tebu, 

dengan substrat ini pertumbuhan bakteri umumnya meningkat 

sampai jam ke-48 dan mulai menurun pada jam ke-72. Untuk 

fermentasi bagas tebu 2,5 g/L menunjukkan ketidakstabilan. 

OD langsung tinggi pada jam ke-0 sekitar 0,1914 dan 

mengalami penurunan pada jam ke-24 selanjutnya naik 

kembali pada jam ke-48 dan akhirnya menurun tajam pada jam 

berikutnya (Sucipto, 2009). Berdasarkan penyataan tersebut, 

perkembangan mikroba mampu menurunkan densitas seperti 

pada proses fermentasi sekam padi dengan limbah cair biogas. 
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Kelompok bakteri Clostridium sp ditemukan dan 

teridentifikasi pada seluruh titik isolasi sampel, meskipun 

muncul kelompok bakteri Actinomyces pada isolas hari ke-0 

dan kelompok bakteri Streptococcus sp pada isolasi hari ke-7 

dan hari ke-28. Namun secara keseluruhan, kondisi tersebut 

menggambarkan bahwa kelompok genus  Clostridium sp ini 

menjadi kelompok bakteri dominan yang ada dan berperan 

dalam pengolahan biowaste dalam reaktor batch anaerob dan 

diduga menjadi mikroba dominan yang terdapat dalam limbah 

cair biogas. Hasil identifikasi diperoleh jenis bakteri yaitu 

Clostridium beijerinckii / butyricum, Clostridium botulinum / 

sporogenes, Actinomyces meyeri / odontolyticus, 

Streptococcus intermedius, Strepcoccus constellatus,  dan  

Clostridium innocuum (Suciati dan Muntalif, 2009). 

Clostridium acetobutylicum diduga terdapat dalam 

limbah cair biogas pada hari ke-2 sampai hari ke-6 memasuki 

fase  lag  yakni  dimana  mikroba  masih menyesuaikan  diri  

dengan  kondisi  lingkungan  sehingga  aktivitas  mikroba  

belum  optimum. Massa  sel  bertambah  sangat  sedikit  tanpa  

disertai  penambahan  densitas  jumlah  sel  oleh  karena  itu  

laju pertumbuhan sel bisa saja sama dengan nol. Lama fase lag 

pada bakteri sangat bervariasi, tergantung pada komposisi 

media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel pada inokulum awal dan 

sifat fisiologis mikroorganisme pada media  sebelumnya. pH 

medium fermentasi penting untuk pertumbuhan bakteri, karena 

enzim-enzim  tertentu  hanya  akan  mengurai  substrat  sesuai  

dengan aktivitasnya  pada  pH  tertentu  yang  disebut  sebagai  

pH optimum.  Pengaturan  pH  sangat  penting dalam  proses  

fermentasi.  pH  optimum  pertumbuhan  bakteri Clostridium  

acetobutylicum  berada  pada  rentang  4,5-5 (Fajariah dan 

Hadi, 2014). pH medium fermentasi juga mengakibatkan 
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perubahan kerapatan jenis dan serat kasar sekam padi sehingga 

merenggangkan ikatan - ikatan serat, sehingga mikroba dalam 

limbah cair biogas mampu menghidrolisis dan memfermentasi 

selulosa, hemiselulosa dan karbohidrat lainnya. 

Sel  yang telah  menyesuaikan  diri  dengan  

lingkungan  yang  baru  maka  sel  mulai membelah  hingga  

mencapai  populasi  yang  maksimum.  Fase  ini  disebut  fase  

logaritma  atau  fase eksponensial.  Fase  eksponensial  

ditandai  dengan  terjadinya  periode  pertumbuhan  yang  

cepat.  Setiap  sel dalam populasi membelah menjadi dua sel. 

Variasi derajat pertumbuhan bakteri pada fase eksponensial  

ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkannya. 

Selain itu, derajat pertumbuhan juga dipengaruhi oleh kadar 

nutrien dalam media, suhu inkubasi, kondisi pH dan aerasi. 

Fase ini terjadi pada hari ke-8 dan hari ke-10 yang ditandai 

dengan peningkatan kadar bioetanol. Laju pertumbuhan atau 

reproduksi seluler mencapai titik maksimum, maka  terjadi  

pertumbuhan  secara  ekponensial.  Hari ke-12, bakteri 

mengalami fase stasioner yang menunjukkan bakteri sudah 

tidak bekerja lagi secara optimal.  Fase stasioner terjadi pada 

saat laju pertumbuhan  bakteri sama dengan laju kematiannya, 

sehingga jumlah bakteri keseluruhan tetap (Sari, Ahmad, dan 

Usman, 2010). Banyaknya jumlah mikroba pada masing-

masing fase pertumbuhan akan berakibat pada kandungan 

bahan organik dan kandungan nutrisi dari sekam padi yang 

difermentasi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Pemanfaatan limbah cair biogas sebagai starter dalam 

fermentasi sekam padi mampu meningkatkan kandungan 

bahan anorganik, protein kasar, lemak kasar, dan gross energy, 

serta menurunkan kandungan serat kasar dan angka kerapatan 

jenis sekam padi. Pemberian limbah cair biogas sebesar 20% 

memberikan hasil terbaik. Inkubasi selama 21 hari mampu 

memberikan kandungan nutrisi sekam padi dengan kualitas 

terbaik. Interaksi level pemberian dan waktu inkubasi terbaik 

terdapat pada level pemberian 15% dengan waktu inkubasi 21 

hari. 

5.2. Saran 

Perlu adanya uji lanjut terhadap kecernaan sekam padi 

terfermentasi limbah cair biogas terhadap berbagai macam 

ternak baik non ruminansia maupun pseudoruminansia. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1: Prosedur analisa Bahan Kering 

Prosedur : 
 Cawan porselin dimasukkan dalam oven 105°C 

selama 1 jam. 
 Cawan diambil dan dimasukkan eksicator (gunakan 

tang penjepit) selama 1 jam. 
 Timbang cawan tersebut dengan teliti, misalnya 

beratnya A gram. 
 Masukkan sampel ± 5 gram dalam cawan dan 

ditimbang kembali. Misalnya beratnya B gram. 
Kemudian masukkan cawan yang berisi sampel 
tersebut kedalam oven 105°C selama 4 jam. 

 Cawan diambil, dimasukkan dalam eksicator selama 1 
jam, kemudian ditimbang beratnya dengan teliti, 
misalnya C gram. Pada waktu mengambil cawan, 
gunakan tang penjepit. 

 Perhitungan : 
 
Kadar BK =  
 
 
Lampiran 2: Prosedur analisa Bahan Anorganik 

 
Prosedur : 

 Ambil Al- disk dan masukkan ke dalam tanur (600°C) 
selama 1 jam. 

 Dengan menggunakan tang penjepit Al- disk 
dimasukkan dalam eksikator diamkan selama 1 jam. 

 Timbang Al- disk tersebut, misal beratnya A gram. 
Ambil sampel kira-kira 3-5 gram masukkan dalam 
Aldisk dan ditimbang kembali, misal beratnya B gram. 
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 Masukkan Aldisk yang berisi sampel ke dalam tanur 
600°C sampai warnanya berunah menjadi putih atau 
berubah menjadi abu. Tidak boleh terdapat warna 
hitam (kira-kira selama 4 jam). 

 Al-disk diambil dimasukkan ke dalam eksikator 
diamkan selama 1 jam kemudian ditimbang dengan 
teliti (beratnya C gram). 

 Perhitungan : 
 
Kadar Abu =  

 
 
Lampiran 3: Prosedur analisa Protein Kasar 

Prosedur : 

1. DESTRUKSI 

 Timbang kertas minyak, misal berat A gram. Ambil 

sampel kira-kira 0,3 gram tuangkan dalam kertas 

minyak dan timbang kembali, misal beratnya B gram. 

Masukkan sampel (tidak 

 dengan kertas minyak) ke dalam labu kjeldahl. 

 Tambahkan 1,4 gram katalisator dan batu didih. 

Kemudian tambahkan 5 ml H2SO4 pekat (di dalam 

lemari asam) dengan menggunakan dispenser. 

 Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan 

menjadi dingin. 

 Tambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), kocok dan 

masukkan larutan ke dalam Erlenmeyer 300 ml. 

2. DESTILASI 

 Ambil beaker glas 300 ml, isi dengan H2SO4 0,1 n 

sebanyak 25 ml dengan menggunakan dispenser. 

Tambahkan 3 tetes indikator mix, warna menjadi 
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ungu. Kemudian letakkan beakerglas dibawah ujung 

alat destilasi (ujung alat destilasi harus masuk kedalam 

cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang hilang). 

 Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40 % dalam 

Erlenmeyer hasil destruksi, kemudian dengan cepat 

(agar tidak ada NH3 yang hilang) pasang dalam alat 

destilasi. 

 Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi selesai 

kalau larutan di dalam erlenmeyer 300 ml mulai 

mendidih tidak lancar lagi. 

3. TITRASI 

 Beakerglas yang berisi hasil sulingan dititrasi dengan 

NaOH 0,1 n sampai warna berubah menjadi hijau 

jernih. Misal jumlah NaOH untuk titrasi C ml. 

 Buat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai 

sampel (Misal untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1n). 

 Perhitungan : 

 

Kadar PK =  

 

 
Lampiran 4: Prosedur analisa Lemak Kasar 

Prosedur : 

 Masukan beaker glas yang sudah diberi 2 -3 buah batu 

didih ke dalam oven dengan suhu 105 ºC selama 1 

jam. 

 Ambil beakerglas dan masukkan dalam eksikator 

selama 1 jam. 

 Timbang kertas saring bebas abu, misal A gram. 

Ambil sampel kira 3 – 5 gram taruh diatas kertas 
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saring dan ditimbang kembali, misal beratnya B gram. 

Bungkus sampel dengan menggunakan kertas saring 

tersebut, kemudian masukkan sampel ke dalam alat 

porselin atau selongsong S. 

 Ambil beakerglas khusus untuk analisa lemak dari 

eksikator dan ditimbang, misal beratnya C gram. Isi 

beakerglas dengan 50 ml n-hexan dengan 

menggunakan gelas ukur. 

 Kemudian beakerglas dan alat porselin (atau 

selongsong S) dipasang ke alat ekstraksi Goldfish, dan 

di ekstraksi selama 4 jam. 

 Ambil alat porselin atau selongsong S dengan sampel 

dang anti dengan labu khusus untuk mengumpulkan 

hexan lagi, sampai hexan dalam beakerglas tinggal 

sedikit saja. 

 Beakerglas yang telah berisi lemak dimasukkan ke 

dalam oven vacuum 80ºC. 

 Lalu dihisap udara dari oven, beakerglas di oven 

selama 1,5 jam. 

 Beaker glas dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 

jam, dan ditimbang dengan teliti, misal beratnya D 

gram. 

 Perhitungan : 

 

Kadar Lemak =  
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Lampiran 5: Prosedur analisa Serat Kasar 

 
Prosedur : 

 Timbang kertas minyak, misal beratnya A gram. 
Ambil sampel kira-kira 1 gram taruh diatas kertas 
minyak dan timbang kembali, misal beratnya B gram. 
Tuangkan sampel (kertas minyak tidak diikutkan) 
dalam beaker glas khusus untuk analisa serat kasar 
dan tambahkan H2SO4 0,3 n sebanyak 50 ml dengan 
menggunakan gelas ukur, didihkan selam 30 menit. 

 Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 
1,5 n dan didihkan lagi selama 25 menit tepat. 

 Dengan cepat pula ditambah 0,5 gram EDTA 
kemudian didihkan lagi selama 5 menit tepat. 

 Matikan tombol pemanas. Ambil beaker glas. 
 Saring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah 

diisi dengan pasir. 
 Bersihkan beaker glas dengan aquadest panas 

sesedikit mungkin sampai semua larutan masuk ke 
cawan filtrasi. 

 Lalu tambahkan 50 ml HCl 0,3 n diamkan 1 menit lalu 
dihisap dengan pom vacuum. 

 Ditambah dengan 10 ml aquadest panas (sampai 5 
kali). 

 Kemudian ditambahkan lagi 40 ml aceton, diamkan 1 
menit lalu dihisap sampai kering. 

 Selanjutnya dioven pada t = 105 ºC selama 1,5 jam, 
kemudian masukkan ke dalam eksikator selama 1 jam 
dan ditimbang dengan teliti (beratnya C gram). 

 Setelah itu masukkan ke dalam tanur 550 – 600 ºC 
selama 2 jam, keluarkan dengan tang penjepit dan 
masukkan kembali ke dalam eksikator, diamkan 
selama 1 jam dan timbanglah dengan teliti (beratnya D 
gram). 
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 Perhitungan : 
 

Kadar Serat Kasar =  

 

Lampiran 6: Prosedur analisa Gross energy 

 
Prosedur : 

 Sampel dibuat pellet dengan berat kira-kira 1-1,5 
gram. Misal beratnya A gram. 

 Timbang kawat (7-10 cm), misal beratnya B gram. 
 Letakkan cawan pada crucible. 
 Kawat dipasang pada bomb. Hubungkan sampel 

dengan kawat dengan menggunakan benang. 
 Timbang air sebanyak 2000 gram masukkan pada 

bucket. 
 Isi bomb dengan 5 atm O2 kemudian keluarkan dan 

selanjutnya diisi lagi dengan 25-30 atm O2. Sekrup 
pada bomb dikencangkan. Masukkan bomb ke dalam 
bucket. 

 Masukkan bucket ke dalam jaket dan ditutup 
 Periksalah pengaduk dan termometer. 
 Hubungkan dengan arus listrik. 
 Tunggu sampai suhu menjadi konstan, dan catat (T1). 
 Tekan tombol pembakaran (astilah umumnya di-bom). 
 Catat suhu terakhir setelah 7-10 menit (T2). 
 Matikan aliran listrik. 
 Buka tutup jaket dan keluarkan bom. 
 Keluarkan oksigen dari dalam bomb (minimal 1 

menit). 
 Cuci bagian bomb sebelah dalam, crucible dan tempat 

melekatnya kawat, dengan aquadest sehingga 
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mencapai volume kira-kira 50 ml. Tuangkan aquadest 
tersebut pada beaker glas dan tambahkan 2-3 tetes 
indikator. 

 Titrasi dengan NaOH 0,1 N. Timbang sisa kawat (C 
gram). 

 Perhitungan:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
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Lampiran 7 : Data Statistik Kandungan Bahan Anorganik 

Sekam Padi terfermentasi limbah cair biogas.  
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Tabel Dua Arah 

P0- P0+ P1 P2 P3 P4 Jumlah 
Rata-
rata 

T0 72,92 73,25 73,27 76,52 78,04 75,16 449,16 18,72 

T1 73,91 72,39 74,65 85,92 83,16 76,64 466,67 19,44 

T2 73,41 74,10 75,85 79,96 83,47 82,37 469,15 19,55 

T3 74,74 73,84 77,92 81,88 87,55 82,56 478,50 19,94 

T4 76,63 77,81 79,80 79,97 86,55 83,02 483,79 20,16 

Jumlah 371,62 371,39 381,48 404,25 418,76 399,76 2347,25 
Rata-
rata 18,58 18,57 19,07 20,21 20,94 19,99 

 

Faktor Koreksi  

    

    45913,29 

JK Total  = 2 – Faktor 

Koreksi 

   = 

(18,312+18,242+18,192+…..+20,812) – Faktor Koreksi 

   = 46060,37 – 45913,29 

   = 147,08 

JK Kadar Pemberian = 2 – Faktor Koreksi 
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   =  (371,622+371,392+…...+399,762) 

– Faktor Koreksi 

   = (  920139,1) – 45913,29 

   = 93,66 

JK Waktu Inkubasi = 2 – Faktor Koreksi 

   =  (449,162+466,672+…...+483,792) 

– Faktor Koreksi 

   = (  1102626) – 45913,29 

   = 29,46 

JK Interaksi = 2 /r – Faktor 

Koreksi – JK Kadar Pemberian – JK 

Waktu Inkubasi 

 = ((72,922+73,252+……..+83,022)/4) - 

45913,29 – 93,66 – 29,46 

 = 23,36 

JK Galat = JK Total – JK Kadar Pemberian – 

JK Waktu Inkubasi – JK Interaksi 

 = 147,08 – 93,66 – 29,46 – 23,36 

 = 0,59 
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Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F 0,05 F0,01 

Pemberian 5 93,66 18,732 2857,424 2,315689 3,227626 

Waktu 4 29,46 7,365 1123,475 2,472927 3,534992 

Interaksi 20 23,36 1,168 178,1695 1,688298 2,088176 

Galat 90 0,59 0,006556  

Total 119  

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Kadar Pemberian 

SE =   

 =    

 = 0,018105 

JND 1 % 5,70 5,96 6,11 6,18 6,26 6,33 
JNT 1 % 0,103 0,108 0,1106 0,1119 0,113 0,1146 

 

Penotasian untuk Kadar Pemberian 

Perlakuan Rataan Notasi 
P0+ 
P0- 
P1 
P4 
P2 
P3 

18,57 
18,58 
19,07 
19,99 
20,21 
20,94 

a 
a 
  b 
    c 
      d 
        e 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Waktu Inkubasi 

SE =   

 =    

 = 0,016527 

JND 1 % 6,51 6,68 6,74 6,76 6,76 
JNT 1 % 0,107 0,110 0,111 0,112 0,112 
 

Penotasian untuk Waktu Inkubasi 

Perlakuan Rataan Notasi 
T0 
T1 
T2 
T3 
T4 

18,71 
19,44 
19,55 
19,94 
20,16 

a 
  b 
  b 
    c 
      d 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Interaksi Kadar 

Pemberian dengan Waktu Inkubasi. 

SE =   

 =    

 = 0,040483 

JND 1 % 3,73 3,89 3,99 4,08 4,14 
JNT 1 % 0,151 0,157 0,162 0,165 0,168 
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JND 1 % 4,19 4,24 4,27 4,31 
JNT 1 % 0,1696 0,172 0,173 0,175 

 

Penotasian untuk Interaksi Kadar Pemberian dengan Waktu 

Inkubasi. 

Perlakuan Rataan Notasi 
P0+T1 
P0-T0 
P0+T0 
P1T0 
P0-T2 
P0+T3 
P0-T1 
P0+T2 
P1T1 
P0-T3 
P1T2 
P2T0 
P4T1 
P0-T4 
P0+T4 
P1T3 
P3T0 
P1T4 
P2T2 
P2T4 
P2T3 
P4T2 
P4T3 
P4T4 
P3T1 
P3T2 
P2T1 
P3T4 
P3T3 

18,10 
18,23 
18,31 
18,32 
18,35 
18,46 
18,48 
18,52 
18,66 
18,69 
18,96 
19,13 
19,16 
19,16 
19,45 
19,48 
19,51 
19,95 
19,99 
19,99 
20,47 
20,59 
20,64 
20,76 
20,79 
20,87 
21,48 
21,64 
21,89 

a 
ab 
  b 
  bc 
  bc 
  bc 
    c 
    cd 
      d 
      d 
        ef 
          f 
          f 
          f 
            g 
            g 
            g 
              h 
              h 
              h 
                i 
                ij 
                 ij 
                  j 
                  j 
                  j 
                   k 
                   k 
                     l 
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Lampiran 8 : Data Statistik Kandungan Protein Kasar Sekam 

Padi terfermentasi limbah cair biogas. 
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Tabel Dua Arah 

P0- P0+ P1 P2 P3 P4 Jumlah 

Rata-

rata 

T0 25,85 25,55 28,55 25,91 24,85 35,09 165,80 6,91 

T1 26,81 27,69 30,53 31,05 30,07 30,20 176,34 7,35 

T2 22,91 25,99 27,65 29,10 33,36 29,52 168,52 7,02 

T3 25,34 28,74 31,15 35,74 36,61 34,68 192,26 8,01 

T4 31,15 29,65 28,89 24,64 28,27 29,43 172,03 7,17 

Jumlah 132,05 137,62 146,77 146,45 153,16 158,91 874,96 

Rata-

rata 6,60 6,88 7,34 7,32 7,66 7,95 

 

Faktor Koreksi  

    

   6379,653 

JK Total  = 2 – 

FaktorKoreksi 

   = (6,492+6,462+6,452+…..+7,382) – 

FaktorKoreksi 

   = 6466,36– 6379,653 

   = 86,71 

JK Kadar Pemberian = 2 – FaktorKoreksi 
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   =  (132,052+137,622+…...+158,912) 

– FaktorKoreksi 

   = ( 128076,4) – 6379,653 

   = 24,16903 

JK WaktuInkubasi = 2 – FaktorKoreksi 

   =  (165,802+175,342+…...+172,032) 

– FaktorKoreksi 

   = ( 153546,6) – 6379,653 

   = 18,12305 

JK Interaksi = 2/r – Faktor 

Koreksi – JK Kadar Pemberian – JK 

Waktu Inkubasi 

 = ((25,852+25,552+……..+29,432)/4) -

6379,653 – 24,16903–18,12305 

= 44,32754 

JK Galat = JK Total – JK Kadar Pemberian – 

JK Waktu Inkubasi – JK Interaksi 

 = 86,71 – 24,17 – 18,12 – 44,33 

 = 0,09 
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TabelAnalisisRagam 

SK db JK KT F hitung F0,05 F 0,01 

Pemberian 5 24,17 4,833807 5018,042 2,315689 3,227626 

Waktu 4 18,12 4,530763 4703,448 2,472927 3,534992 

Interaksi 20 44,32754 2,216377 2300,852 1,688298 2,088176 

Galat 90 0,09 0,000963  

Total 119  

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Kadar Pemberian 

SE =  

 =  

 = 0,00694 

JND 1 % 5,70 5,96 6,11 6,18 6,26 6,33 
JNT 1 % 0,0396 0,0414 0,0424 0,0429 0,0434 0,0439 

 

Penotasianuntuk Kadar Pemberian 

Perlakuan Rataan Notasi 
P0- 
P0+ 
P2 
P1 
P3 
P4 

6,60 
6,68 
7,32 
7,34 
7,66 
7,95 

a 
  b 
    c 
    c 
      d 
         e 
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Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Waktu Inkubasi 

SE =  

 =  

 = 0,006335 

JND 1 % 6,51 6,68 6,74 6,76 6,76 
JNT 1 % 0,041 0,042 0,0427 0,0428 0,0428 
 

Penotasian untuk Waktu Inkubasi 

Perlakuan Rataan Notasi 
T0 
T2 
T4 
T1 
T3 

6,91 
7,02 
7,17 
7,35 
8,01 

a 
   b 
     c 
       d 
         e 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Interaksi Kadar 

Pemberian dengan Waktu Inkubasi. 

SE =  

 =  

 = 0,015518 

JND 1 % 3,73 3,89 3,99 4,08 4,14 
JNT 1 % 0,0579 0,0604 0,0619 0,0633 0,0642 
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JND 1 % 4,19 4,24 4,27 4,31 
JNT 1 % 0,0650 0,0658 0,0663 0,0669 

 

Penotasian untuk Interaksi Kadar Pemberian dengan Waktu 

Inkubasi. 

Perlakuan Rataan Notasi 
P0-T2 
P2T4 
P3T0 
P0-T3 
P0+T0 
P0-T0 
P2T0 

P0+T2 
P0-T1 
P1T2 

P0+T1 
P3T4 
P1T0 

P0+T3 
P1T4 
P2T2 
P4T4 
P4T2 

P0+T4 
P3T1 
P4T1 
P1T1 
P2T1 
P1T3 
P0-T4 
P3T2 
P4T3 
P4T0 
P2T3 
P3T3 

5,73 
6,16 
6,21 
6,34 
6,39 
6,46 
6,48 
6,50 
6,70 
6,91 
6,92 
7,07 
7,14 
7,19 
7,22 
7,28 
7,34 
7,38 
7,41 
7,52 
7,55 
7,63 
7,76 
7,79 
7,79 
8,34 
8,67 
8,77 
8,94 
9,15 

a 
  b 
  b 
   c 
   cd 
     d 
     d 
     d 
       e 
        f 
        f 
          g 
            h 
            h 
               i 
               i 
                 j 
                 jk 
                   k 
                     l 
                     l 
                    m 
                       n 
                       n 
                       n 
                         o 
                           p 
                             q 
                               r 
                                s 
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Lampiran 9 : Data Statistik Kandungan Serat Kasar Sekam  
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Padi terfermentasi limbah cair biogas. 

Tabel Dua Arah 

P0- P0+ P1 P2 P3 P4 Jumlah 
Rata-
rata 

T0 146,38 148,58 132,08 147,09 160,63 144,28 879,04 36,63 

T1 140,13 144,78 140,31 149,21 150,91 139,70 865,04 36,04 

T2 138,21 142,90 136,10 137,92 137,95 133,16 826,25 34,43 

T3 136,34 138,36 136,05 137,52 129,26 127,60 805,14 33,55 

T4 137,92 143,20 137,63 135,28 131,17 129,25 814,45 33,94 

Jumlah 698,98 717,82 682,17 707,02 709,93 674,00 4189,91 

Rata-
rata 34,95 35,89 34,11 35,35 35,5 33,7 

 

Faktor Koreksi  

    

    146294,8267 

JK Total  = 2 – Faktor 

Koreksi 

   = 

(36,762+36,612+36,512+…..+32,392) – Faktor Koreksi 

   = 146676,57 – 146294,8267 

   = 381,74 

JK Kadar Pemberian = 2 – Faktor Koreksi 
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   =  (698,982+717,822+…...+674,002) 

– Faktor Koreksi 

   = (  2927340,21) – 146294,8267 

   = 72,18380017 

JK Waktu Inkubasi = 2 – Faktor Koreksi 

   =  (879,042+865,042+…...+814,452) 

– Faktor Koreksi 

   = (  3515264,2) – 146294,8267 

   = 174,5149694 

JK Interaksi = 2 /r – Faktor 

Koreksi – JK Kadar Pemberian – JK 

Waktu Inkubasi 

 = 

((146,382+148,582+……..+129,252)/4) 

- 146294,8267– 72,18380017– 

174,5149694 

 = 133,1914169 

JK Galat = JK Total – JK Kadar Pemberian – 

JK Waktu Inkubasi – JK Interaksi 
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 = 381,74 – 72,18380017 – 

174,5149694 – 133,1914169 

= 1,85 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Pemberian 5 72,18380017 14,43676 702,1885533 2,31568924 3,227626 

Waktu 4 174,5149694 43,62874 2122,055322 2,47292704 3,534992 

Interaksi 20 133,1914169 6,659571 323,9143968 1,68829782 2,088176 

Galat 90 1,85 0,02056  

Total 119  

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Kadar Pemberian 

SE =   

 =    

 = 0,032062 

JND 1 % 5,70 5,96 6,11 6,18 6,26 6,33 

JNT 1 % 0,183 0,191 0,196 0,198 0,201 0,203 

 

Penotasian untuk Kadar Pemberian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 

P1 

P0- 

33,7 

34,11 

34,95 

a 

  b 

    c 
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P2 

P3 

P0+ 

35,35 

35,5 

35,89 

      d 

      d 

        e 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Waktu Inkubasi 

SE =   

 =    

 = 0,029269 

JND 1 % 6,51 6,68 6,74 6,76 6,76 

JNT 1 % 0,191 0,196 0,197 0,198 0,198 

 

Penotasian untuk Waktu Inkubasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

T3 

T4 

T2 

T1 

T0 

33,55 

33,94 

34,43 

36,04 

36,63 

a 

  b 

    c 

      d 

        e 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Interaksi Kadar 

Pemberian dengan Waktu Inkubasi. 

SE =   
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 =    

 = 0,071693 

JND 1 % 3,73 3,89 3,99 4,08 4,14 4,19 

JNT 1 % 0,267 0,279 0,286 0,292 0,297 0,300 

 

JND 1 % 4,24 4,27 4,31 

JNT 1 % 0,304 0,306 0,309 

 

Penotasian untuk Interaksi Kadar Pemberian dengan Waktu 

Inkubasi. 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4T3 

P4T4 

P3T3 

P3T4 

P1T0 

P4T2 

P2T4 

P1T3 

P1T2 

P0-T3 

P2T3 

P1T4 

P2T2 

P0-T4 

P3T2 

P0-T2 

31,90 

32,31 

32,32 

32,79 

33,02 

33,29 

33,82 

34,01 

34,03 

34,09 

34,38 

34,41 

34,48 

34,48 

34,49 

34,55 

a 

  b 

  b 

    c 

    cd 

      d 

        e 

        e 

        e 

        ef 

          f 

          f 

          f 

          f 

          f 

          f 
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P0+T3 

P4T1 

P0-T1 

P1T1 

P0+T2 

P0+T4 

P4T0 

P0+T1 

P0-T0 

P2T0 

P0+T0 

P2T1 

P3T1 

P3T0 

34,59 

34,93 

35,03 

35,08 

35,73 

35,80 

36,07 

36,19 

36,59 

36,77 

37,14 

37,30 

37,73 

40,16 

          f 

            g 

            g 

            g 

               h 

               h 

                  i 

                  i 

                    j 

                    j 

                      k 

                      k 

                         l 

                           m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 
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Lampiran 10 : Data Statistik Kandungan Lemak Kasar Sekam 

Padi terfermentasi limbah cair biogas. 
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Tabel Dua Arah 

P0- P0+ P1 P2 P3 P4 Jumlah 

Rata-

rata 

T0 25,42 24,97 26,94 30,25 30,28 31,28 169,15 7,05 

T1 24,68 26,71 29,40 27,07 25,81 25,41 159,08 6,63 

T2 24,71 27,55 29,37 28,20 28,80 26,91 165,53 6,9 

T3 24,03 28,40 28,87 27,96 26,42 27,09 162,77 6,78 

T4 27,87 27,47 26,50 25,33 26,07 25,51 158,75 6,62 

Jumlah 126,71 135,10 141,08 138,80 137,38 136,20 815,28 

Rata-

rata 6,34 6,76 7,05 6,94 6,87 6,81 

 

Faktor Koreksi  

    

   5538,9639 

JK Total  = 2 – Faktor 

Koreksi 

   = (6,392+6,362+6,342+…..+6,392) – 

Faktor Koreksi 

   = 146676,57 – 5538,9639 

   =24,81 

JK Kadar Pemberian = 2 – Faktor Koreksi 
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   =  (126,712+135,102+…...+136,202) 

– Faktor Koreksi 

   = ( 110901,9) – 5538,9639 

   = 6,1295209 

JK Waktu Inkubasi = 2 – Faktor Koreksi 

   =  (169,152+159,082+…...+158,752) 

– Faktor Koreksi 

   = ( 133012,8) – 5538,9639 

   = 3,2361119 

JK Interaksi = 2 /r – Faktor 

Koreksi – JK Kadar Pemberian – JK 

Waktu Inkubasi 

 = ((25,422+24,972+……..+25,512)/4) - 

5538,9639– 6,1295209– 3,2361119 

   = 3,2361119 

JK Galat = JK Total – JK Kadar Pemberian – 

JK Waktu Inkubasi – JK Interaksi 

 = 5538,9639–6,1295209 – 3,2361119 

– 3,2361119 
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= 0,07 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F hitung F0.05 F0.01 

Pemberian 5 6,1295209 1,225904 1518,265 2,315689 3,227626 

Waktu 4 3,2361119 0,809028 1001,97 2,472927 3,534992 

Interaksi 20 15,372853 0,768643 951,9532 1,688298 2,088176 

Galat 90 0,07 0,000807  

Total 119  

 

UjiJarakBerganda Duncan’s untuk Kadar Pemberian 

SE =  

 =  

 = 0,006354 

JND 1 

% 

5,70 5,96 6,11 6,18 6,26 6,33 

JNT 1 

% 

0,036 0,0386 0,0388 0,0392 0,0398 0,0402 

 

Penotasian untuk Kadar Pemberian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0- 

P0+ 

6,34 

6,76 

a 

   b 
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P4 

P3 

P2 

P1 

6,81 

6,87 

6,94 

7,05 

     c 

      d 

        e 

          f 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Waktu Inkubasi 

SE =  

 =  

 = 0,0058 

JND 1 % 6,51 6,68 6,74 6,76 6,76 

JNT 1 % 0,038 0,039 0,0391 0,0392 0,0392 

 

Penotasian untuk Waktu Inkubasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

T4 

T1 

T3 

T2 

T0 

6,62 

6,63 

6,78 

6,9 

7,05 

a 

a 

  b 

    c 

      d 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Interaksi Kadar 

Pemberian dengan Waktu Inkubasi. 

SE =  
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 =  

 = 0,014208 

JND 1 % 3,73 3,89 3,99 4,08 4,14 4,19 

JNT 1 % 0,0529 0,0552 0,0567 0,0579 0,0588 0,0595 

 

JND 1 % 4,24 4,27 4,31 

JNT 1 % 0,0602 0,0607 0,0612 

 

Penotasian untuk Interaksi Kadar Pemberian dengan Waktu 

Inkubasi. 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0-T3 

P0-T1 

P0-T2 

P0+T0 

P2T4 

P0-T0 

P4T1 

P4T4 

P3T1 

P3T4 

P3T3 

P1T4 

P0+T1 

6,01 

6,17 

6,18 

6,24 

6,33 

6,33 

6,35 

6,38 

6,46 

6,52 

6,61 

6,63 

6,68 

a 

  b 

  b 

   c 

    d 

    d 

    d 

    d 

      e 

       f 

            g 

            gh 

              h 
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P4T2 

P1T0 

P4T3 

P0+T4 

P0+T2 

P0-T4 

P2T3 

P2T2 

P0+T3 

P3T2 

P1T3 

P1T2 

P1T1 

P2T0 

P3T0 

P4T0 

6,73 

6,74 

6,77 

6,87 

6,89 

6,97 

6,99 

7,05 

7,10 

7,20 

7,22 

7,34 

7,36 

7,57 

7,57 

7,82 

              hi 

                i 

                i 

                 j 

                 j 

                  k 

                  kl 

                    l 

                    l 

                    m 

                    m 

                       n 

                       n 

                         o 

                         o 

                           p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
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Lampiran 11 : Data Statistik Kandungan Gross Energy Sekam 

Padi terfermentasi limbah cair biogas. 
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Tabel Dua Arah 

P0- P0+ P1 P2 P3 P4 Jumlah 

Rata-

rata 

T0 7396,76 7391,31 7703,10 7771,88 7809,95 7925,43 45998,42 1916,60 

T1 7591,63 7598,29 7889,17 7981,42 7475,34 7797,01 46332,85 1930,54 

T2 7613,85 7694,80 7670,12 7804,38 7700,38 7781,19 46264,73 1927, 7 

T3 7662,19 7717,56 8050,09 8373,57 8581,70 8451,13 48836,24 2034,84 

T4 8517,93 8672,38 8204,41 8226,35 8757,35 8734,26 51112,69 2129,7 

Jumlah 38782,37 39074,34 39516,89 40157,60 40324,72 40689,02 238544,94 

Rata-

rata 1939,12 1953,72 1975,85 2007,88 2016,24 2034,45 

 

Faktor Koreksi  

    

   474197387,2 

JK Total  = 2 – Faktor 

Koreksi 

   = 

(1857,722+1850,012+1844,722+…..+2188,812) – Faktor 

Koreksi 

   = 475412051,44– 474197387,2 

   = 1214664,28 

JK Kadar Pemberian = 2 – Faktor Koreksi 
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   =  

(38782,372+39074,342+…...+40689,022) – Faktor Koreksi 

   = ( 9486772764) – 474197387,2 

   = 141251,0589 

JK Waktu Inkubasi = 2 – Faktor Koreksi 

   =  

(45998,422+46332,852+…...+51112,692) – Faktor Koreksi 

   = ( 11400498838) – 474197387,2 

   = 823397,7783 

JK Interaksi = 2 /r – Faktor 

Koreksi – JK Kadar Pemberian – JK 

Waktu Inkubasi 

 = 

((7396,762+7391,312+……..+8734,262

)/4) - 474197387,2 – 141251,0589 – 

823397,7783 

   = 243816,4445 

JK Galat = JK Total – JK Kadar Pemberian – 

JK Waktu Inkubasi – JK Interaksi 
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 = 1214664,28–141251,0589 – 

823397,7783– 243816,4445 

= 6199,00 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Pemberian 5 141251,0589 28250,21 410,1497 2,315689236 3,227626 

Waktu 4 823397,7783 205849,4 2988,618 2,472927039 3,534992 

Interaksi 20 243816,4445 12190,82 176,992 1,688297824 2,088176 

Galat 90 6199,00 68,8778  

Total 119  

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Kadar Pemberian 

SE =  

 =  

 = 1,855772 

JND 1 % 5,70 5,96 6,11 6,18 6,26 6,33 

JNT 1 % 10,578 11,060 11,338 11,469 11,617 11,747 

 

Penotasian untuk Kadar Pemberian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0- 

P0+ 

P1 

1939,12 

1953,72 

1975,85 

a 

  b 

    c 
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P2 

P3 

P4 

2007,88 

2016,24 

2034,45 

     d 

     d 

       e 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Waktu Inkubasi 

SE =  

 =  

 = 1,69408 

JND 1 % 6,51 6,68 6,74 6,76 6,76 

JNT 1 % 11,028 11,316 11,418 11,452 11,452 

 

Penotasian untuk Waktu Inkubasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

T0 

T2 

T1 

T3 

T4 

1916,60 

1927,7 

1930,54 

2034,84 

2129,7 

a 

  b 

  b 

    c 

     d 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Interaksi Kadar 

Pemberian dengan Waktu Inkubasi. 

SE =  
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 =  

 = 4,149633 

JND 1 % 3,73 3,89 3,99 4,08 4,14 4,19 

JNT 1 % 15,478 16,142 16,557 16,93 17,179 17,387 

 

JND 1 % 4,24 4,27 4,31 

JNT 1 % 17,594 17,719 17,885 

 

Penotasian untuk Interaksi Kadar Pemberian dengan Waktu 

Inkubasi. 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0+T0 

P0-T0 

P3T1 

P0-T1 

P0+T1 

P0-T2 

P0-T3 

P1T2 

P0+T2 

P3T2 

P1T0 

P0+T3 

P2T0 

P4T2 

P4T1 

P2T2 

1847,83 

1849,19 

1868,83 

1897,91 

1899,57 

1903,46 

1915,55 

1917,53 

1923,70 

1925,10 

1925,77 

1929,39 

1942,97 

1945,30 

1949,25 

1951,10 

a 

a 

  b 

   c 

   cd 

   cd 

     d 

     d 

     d 

     d 

     d 

     de 

       e 

       e 

            e 

            e 
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P3T0 

P1T1 

P4T0 

P2T1 

P1T3 

P1T4 

P2T4 

P2T3 

P4T3 

P0-T4 

P3T3 

P0+T4 

P4T4 

P3T4 

1952,49 

1972,29 

1981,36 

1995,35 

2012,52 

2051,10 

2056,59 

2093,39 

2112,78 

2129,48 

2145,42 

2168,10 

2183,56 

2189,34 

            e 

              f 

              fg 

                g 

                g 

                  h 

                  h 

                    i 

                     j 

                    jk 

                     k 

                       l 

                       lm 

                        m 
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Lampiran 12 : Data Statistik Kerapatan Jenis Sekam Padi 

terfermentasi limbah cair biogas. 
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Tabel Dua Arah 

P0- P0+ P1 P2 P3 P4 Jumlah 

Rata-

rata 

T0 1260,72 1238,33 1262,00 1255,33 1252,54 1278,50 7547,43 314,48 

T1 1213,70 1184,53 1236,29 1256,82 1187,78 1207,19 7286,30 303, 6 

T2 1205,03 1204,19 1160,32 1163,93 1142,39 1140,55 7016,40 292,35 

T3 1185,92 1168,24 1146,58 1151,81 1116,51 1084,30 6853,36 285,56 

T4 1071,30 1061,63 1018,54 983,09 973,94 961,69 6070,20 252,93 

Jumlah 5936,66 5856,93 5823,73 5810,97 5673,16 5672,23 34773,69 

Rata-

rata 296,83 292,85 291,19 290,55 283,66 283,61 

 

Faktor Koreksi  

    

   10076743,14 

JK Total  = 2 – Faktor 

Koreksi 

   = 

(316,632+315,322+314,422+…..+241,002) – Faktor Koreksi 

   = 10135896,19– 10076743,14 

   = 59153,05 

JK Kadar Pemberian = 2 – Faktor Koreksi 
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   =  

(5936,662+5856,932+…...+5672,232) – Faktor Koreksi 

   = ( 201589759,1) – 10076743,14 

   = 2744,819218 

JK Waktu Inkubasi = 2 – Faktor Koreksi 

   =  

(7547,432+7286,302+…...+6070,202) – Faktor Koreksi 

   = ( 243099546,4) – 10076743,14 

   = 52404,631  

JK Interaksi = 2 /r – Faktor 

Koreksi – JK Kadar Pemberian – JK 

Waktu Inkubasi 

 = 

((1260,722+1238,332+……..+961,692)

/4) - 10076743,14 –  2744,819218 –  

52404,631 

   = 3880,751526 

JK Galat = JK Total – JK Kadar Pemberian – 

JK Waktu Inkubasi – JK Interaksi 
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 = 59153,05– 722744,819218 –  

52404,631– 3880,751526 

= 122,85 

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT Fhitung F0.05 F0.01 

Pemberian 5 2744,819218 548,9638 402,1626 2,315689236 3,227626 

Waktu 4 52404,631 13101,16 9597,711 2,472927039 3,534992 

Interaksi 20 3880,751526 194,0376 142,149 1,688297824 2,088176 

Galat 90 122,85 1,365029  

Total 119  

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Kadar Pemberian 

SE =  

 =  

 = 0,26125 

JND 1 % 5,70 5,96 6,11 6,18 6,26 6,33 

JNT 1 % 1,489 1,557 1,596 1,615 1,635 1,654 

 

Penotasian untuk Kadar Pemberian 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4 

P3 

P2 

283,61 

283,66 

290,55 

a 

a 

  b 
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P1 

P0+ 

P0- 

291,19 

292,85 

296,83 

  b 

   c 

    d 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Waktu Inkubasi 

SE =  

 =  

 =0,238487 

JND 1 % 6,51 6,68 6,74 6,76 6,76 

JNT 1 % 1,552 1,593 1,607 1,612 1,612 

 

Penotasian untuk Waktu Inkubasi 

Perlakuan Rataan Notasi 

T4 

T3 

T2 

T1 

T0 

252,93 

285,56 

292,35 

303,6 

314,48 

a 

  b 

   c 

    d 

      e 

 

Uji Jarak Berganda Duncan’s untuk Interaksi Kadar 

Pemberian dengan Waktu Inkubasi. 

SE =  
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 =  

 = 0,584172 

JND 1 % 3,73 3,89 3,99 4,08 4,14 4,19 

JNT 1 % 2,179 2,272 2,33 2,383 2,418 2,448 

 

JND 1 % 4,24 4,27 4,31 

JNT 1 % 2,477 2,494 2,518 

 

Penotasian untuk Interaksi Kadar Pemberian dengan Waktu 

Inkubasi. 

Perlakuan Rataan Notasi 

P4T4 

P3T4 

P2T4 

P1T4 

P0+T4 

P0-T4 

P4T3 

P3T3 

P4T2 

P3T2 

P1T3 

P2T3 

P1T2 

P2T2 

P0+T3 

P0+T1 

240,42 

243,49 

245,77 

254,63 

265,41 

267,82 

271,07 

279,13 

285,14 

285,60 

286,64 

287,95 

290,08 

290,98 

292,06 

296,13 

a 

  b 

   c 

    d 

      e 

      e 

        f 

         g 

           h 

           hi 

           hi 

             i 

             ij 

              j 

             j 

              k 
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P0-T3 

P3T1 

P0+T2 

P0-T2 

P4T1 

P0-T1 

P1T1 

P0+T0 

P3T0 

P2T0 

P2T1 

P0-T0 

P1T0 

P4T0 

296,48 

296,94 

301,05 

301,26 

301,80 

303,43 

309,07 

309,58 

313,14 

313,83 

314,20 

315,18 

315,50 

319,63 

              k 

              k 

                l 

                l 

                l 

                l 

                 m 

                 m 

                    n 

                      n 

                      n 

                      n 

                      n 

                        o 

 

 

 

 


