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ABSTRACT 

  The purpose of the research was to 

know the influence of the addition of abomasum fluid 

as a fermented substance of organic sludge bio gas 

unit (LOUGB) to the content of crude protein and to 

know the best treatment of crude protein in LOUGB 

that has been fermented for seven days. The method 

that was used in this research was experiment. Data 

obtained in this study were analyzed by using 

ANOVA (Analysis Of Variance). However, if the 

result of this analysis shows significant different it 

would be continued to use Least Significant 

Difference (LSD) analysis. The variables measured 

are crude protein content, pH, and temperature. The 

result of this research showed that the addition of 

abomasum fluid have a significant different effect 

(P<0.01) to crude protein content, pH, and 

temperature of LOUGB solid. The conclusion of the 
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result in this research is the addition of 100% 

abomasum fluid with the content of crude protein 

15,82% is able to fulfill the crude protein needed by 

rabbit. In addition  abomasum liquid with a percentage 

of 100% can be applied on rabbits. It is recommended 

to do more research about the influence of the addition 

of abomasum liquids on LOUGB solid to rabbit 

productivity. 

Keywords: Fermentation, rabbit, pH 
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RINGKASAN 

Lumpur organik unit gas bio merupakan luaran 

dari proses biogas. Lumpur organik unit gas bio 

merupakan bahan organik yang dapat digunakan 

sebagai bahan pakan alternatif. Cairan abomasum 

merupakan limbah rumah potong hewan dan dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pemeram karena pH 

didalam cairan abomasum adalah asam dan dapat 

menjadi media yang baik dalam pertumbuhan 

mikroorganisme selama proses fermentasi. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

penambahan cairan abomasum sebagai bahan 

pemeraman lumpur organik unit gas bio (LOUGB) 

terhadap kandungan protein kasar serta mengetahui 

kandungan protein kasar terbaik pada padatan lumpur 

organik unit gas bio yang telah diperam dengan cairan 

abomasum selama 7 hari.  
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Penelitian ini berlangsung di Jalan Tirtagangga 

Dalam No 17B, Kota Malang. Lumpur organik unit 

gas bio didapat dari peternak sapi perah bernama 

Bapak Imam yang bertempat tinggal di Desa Tumpang 

Rejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Malang. Laboratorium yang digunakan 

untuk menganalisa kandungan protein kasar pada 

sampel adalah Laboratorium Pengujian Mutu dan 

Keamanan Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang. Penelitian dilaksanakan pada Bulan 

November 2014 hingga Januari 2015. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), 

dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Materi yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain padatan 

lumpur organik unit gas bio, bahan pemeram yang 

terdiri dari tetes, bekatul, terasi, ragi tape, dan cairan 

abomasum. Perlakuan kontrol (P0) yang ditetapkan 

adalah tidak menggunakan bahan pemeram serta 

cairan abomasum, sedangkan pada perlakuan 

selanjutnya dilakukan penambahan bahan pemeram 

dan cairan abomasum dengan tingkat 50% (P1), 75% 

(P2); 100% (P3); 125% (P4). Penentuan penambahan 

cairan abomasum dan bahan pemeram dihitung 

berdasarkan berat sampel padatan lumpur organik unit 

gas bio. Variabel yang diamati pada penelitian ini 

meliputi protein kasar, pH, dan suhu. Apabila hasil 
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perhitungan sangat berbeda nyata (P<0.01) maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil.  

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penambahan cairan abomasum pada padatan LOUGB 

berpengaruh sangat nyata terhadap kandungan protein 

kasar. Berdasarkan hasil uji lanjut Beda Nyata 

Terkecil penambahan cairan abomasum dengan 

prosentase 100% (P3) memberikan hasil terbaik pada 

kandungan protein kasar karena hasilnya mendekati 

kontrol. Disimpulkan bahwa ditinjau dari kandungan 

protein kasar pada penambahan cairan abomasum 

sebesar 100% dapat memenuhi kebutuhan protein 

kasar pada ternak kelinci sekitar 12-15% dan 

penelitian lebih lanjut mengenai penambahan cairan 

abomasum pada padatan LOUGB dapat diaplikasikan 

pada ternak kelinci dan dapat dilihat produktivitas 

kelinci tersebut. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Populasi sapi potong di Malang Raya terhitung 

tahun 2010-2013 mengalami penurunan. Menurut 

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (2015) bahwa 

populasi sapi potong di Malang Raya dari tahun 2010 

hingga 2013 berturut-turut 150.651, 230.325, 245.179, 

193.386. Jumlah sapi potong  yang disembelih setiap 

hari di Rumah Potong Hewan (RPH) Gadang 

mencapai 35-40 ekor. Salah satu limbah pemotongan 

ternak yang dihasilkan adalah cairan abomasum. 

Abomasum merupakan lambung sejati dari ternak 

ruminansia dan memiliki berat sekitar 7-8% dari total 

lambung ruminansia. Cairan abomasum yang 

diproduksi setiap ekor sapi berkisar 4-6 liter 

(Nuswantara, 2002). Di RPH Gadang cairan 

abomasum hanya dibuang begitu saja tanpa 

pengelolaan lebih lanjut.  
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 Menurut Dinas Peternakan Provinsi Jawa 

Timur (2015) bahwa populasi sapi perah di Malang 

Raya dari tahun 2010-2013 berturut-turut 71.766, 

89.965, 94.259, 72.486. Instalasi reaktor gas bio 

sebagian besar diterapkan pada peternakan sapi perah 

di area Malang Raya. Tahun 2013, jumlah reaktor gas 

bio di Malang Raya mencapai 2.609 unit. Instalasi 

reaktor gas bio melibatkan 27 koperasi susu yang ada 

di Kabupaten Malang (Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Malang, 2015). Proses pembuatan gas bio 

dibutuhkan input berupa feses, urine, serta air cucian 

kandang. Feses yang diproduksi per ekor sapi dewasa 

dengan rataan bobot badan 300 kg memiliki rataan 

produksi feses sebesar 15 kg per hari, apabila dalam 

satu peternakan terdiri dari 20 ekor sapi, setelah 

dikalkulasikan akan diketahui gas bio yang diproduksi 

19,13m
3 

dan lumpur organik unit gas bio yang 

dihasilkan sekitar 2.869 kilogram  (Seseray,  Daniel 

Yohanis., S. Triatmojo., dan A. Pertiwiningrum, 

2012). Kapasitas reaktor gas bio yang dibuat 

disesuaikan pada kapasitas input yang berhubungan 
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dengan jumlah sapi yang dipelihara. Proses 

pembuatan gas bio menghasilkan luaran berupa 

lumpur organik unit gas bio. Lumpur organik unit gas 

bio mempunyai kandungan hara yang sama dengan 

pupuk organik. Menurut Husmy, L. Suradi., dan Y. 

Wiradana (2008) menyatakan bahwa lumpur organik 

unit gas bio merupakan padatan  sisa hasil pembuatan 

gas bio yang masih mengandung bahan organik  yang 

belum terurai. Kandungan lumpur organik unit gas bio 

meliputi kandungan protein 13, 3 %, serat kasar 24,3 

% dan energy 3651 kkal/kg.  

Penelitian padatan lumpur organik unit gas bio 

dengan bahan pemeram cairan abomasum baru 

pertama kali dilakukan. Pemanfaatan kedua jenis 

limbah tersebut dapat dilakukan secara bersamaan 

untuk menghasilkan produk yang dalam jangka 

panjang dapat mensubstitusikan kebutuhan protein 

kasar pada ternak kelinci. Salah satu pendorong 

penelitian ini pakan yang diberikan pada kelinci jarang 

menggunakan kombinasi dengan konsentrat karena 

peternak beranggapan penggunaan konsentrat akan 
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meningkatkan biaya produksi. Sehingga dibutuhkan 

sumber pakan lain yang memiliki kandungan nutrisi 

yang baik terutama protein kasar dengan biaya yang 

rendah sehingga penelitian mengenai “Pengaruh 

Penambahan Cairan Abomasum Terhadap Kandungan 

Protein Kasar Lumpur Organik Unit Gas Bio” perlu 

dilakukan.   

1.2 Rumusan Masalah 

Peternakan sapi potong dan sapi perah di Kota 

dan Kabupaten Malang pada skala menengah dan atas 

sudah menggunakan unit gas bio untuk mengolah 

limbah seperti feses, urine, dan air pembuangan. Hasil 

utama dari unit gas bio adalah gas bio yang bisa 

digunakan untuk bahan bakar dan alternatif tenaga 

listrik. Gas bio memiliki hasil samping atau limbah 

berupa lumpur organik yang mengandung nutrisi yang 

baik untuk pertumbuhan mikroba dan protein kasar 

yang tidak dimanfaatkan dan dibuang ke lingkungan 

sekitar peternakan. 

Cairan abomasum yang didapat dari rumah 

potong hewan hanya dibuang ke sungai tanpa diolah 

atau ditindak lanjuti. Cairan abomasum merupakan 
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cairan yang terdapat dalam abomasum ternak sapi 

potong yang merupakan hasil dari pencernaan secara 

enzimatik dari bolus-bolus yang telah dicerna didalam 

rumen dan omasum. Kondisi cairan abomasum sangat 

asam dan tidak ada bakteri pathogen yang dapat hidup 

di dalamnya. Berdasarkan penjabaran di atas, penulis 

mencoba untuk memanfaatkan limbah yang tersebut di 

atas dan menjadikan cairan abomasum sebagai bahan 

pemeram. Penelitian penggunaan cairan abomasum 

sebagai bahan pemeram padatan lumpur organik unit 

gas bio belum pernah dilakukan.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu:  

1. Mengetahui pengaruh penambahan cairan isi 

abomasum sebagai bahan pemeraman  

lumpur organik unit gas bio (LOUGB) 

terhadap kandungan protein kasar. 

2. Mengetahui kandungan protein kasar terbaik 

pada padatan lumpur organik unit gas bio yang 

telah diperam dengan cairan abomasum selama 

7 hari.  
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3. Menentukan kepastian proporsi penambahan 

cairan abomasum sebagai bahan pemeram  

yang tepat untuk mendapatkan nilai protein 

kasar  yang terbaik dari padatan lumpur 

organik unit gas bio yang diperam selama 7 

hari. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai 

alternatif mengatasi limbah peternakan 

terutama lumpur organik unit gas bio dan 

cairan abomasum yang belum dimanfaatkan 

secara optimal. 

2. Sebagai bahan informasi  pembaca tentang 

pemanfaatan padatan lumpur organik unit gas 

bio dengan cairan abomasum sebagai bahan 

pemeram yang nantinya dapat digunakan untuk 

mensubstitusikan bahan pakan untuk ternak 

kelinci.  
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1.5 Kerangka Pikir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                   Gambar1.Kerangka Pikir Penelitian  

Populasi Sapi Potong di 

Malang Raya  pada tahun 

2013 adalah 193.386 ekor 

Limbah abomasum hasil 

pemotongan di RPH memiliki 

berat 7% dari total berat 

lambung dengan produksi cairan 

abomasum berkisar 4-6 liter per 

ekor.   

Limbah cairan abomasum 

masih belum dimanfaatkan 

dengan baik karena semua isi 

lambung dibuang begitu saja.  

Populasi sapi perah di 

Malang Raya tahun 2013 

mencapai 72.486 ekor  

Total reaktor gas bio di 

Malang Raya mencapai 2609 

unit dengan asumsi volume 

tangki 56m3 dapat 

menghasikan gas bio 19,13m3 

dan lumpur organik 2.869 kg 

Lumpur organik  yang 

merupakan hasil samping proses 

pembuatan gas bio belum 

dimanfaatkan secara maksimal.  

Proses fermentasi  kedua limbah  

dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

cairan abomasum terhadap kadar 

protein kasar selama proses fermentasi 

7 hari 

Hasil pemeraman kedua bahan tersebut 

dapat digunakan sebagai bahan pakan 

alternatif ternak kelinci dengan 

dilakukan pengkajian lebih lanjut.   
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 Pemasangan reaktor gas bio telah tersebar di 

beberapa peternakan terutama di Kabupaten Malang 

dan dalam pembuatannya melibatkan 27 koperasi susu 

yang ada di Kabupaten Malang (Badan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Malang,2015). Instalasi reaktor gas 

bio pada tahun 2013 mencapai 2.609 unit. Kapasitas 

reaktor gas bio yang ada di Kota dan Kabupaten 

Malang berkisar 6m
3
 hingga 300m

3
 tergantung pada 

jumlah sapi yang dipelihara pada satu peternakan. 

Proses pembuatan gas bio dibutuhkan input berupa 

feses, urine, serta air cucian kandang. Rataan produksi 

feses per ekor sapi dewasa (dengan rataan bobot badan 

sekitar 300 kg)  per hari sekitar 15 kg, apabila dalam 

satu peternakan terdiri dari 20 ekor sapi, setelah 

dikalkulasikan akan diketahui gas bio yang diproduksi 

19,13m
3 

dan lumpur organik unit gas bio yang 

dihasilkan sekitar 2.869 kilogram (Seseray dkk, 2012). 

 Pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi 

gas bio dapat menghasilkan luaran berupa lumpur 

organik unit gas bio. Bagi sebagian peternak, lumpur 

organik unit gas bio hanya ditimbun  dan terkadang 

digunakan sebagai pupuk organik namun belum 
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optimal. Menurut Sukmana, R. W (2011) hasil 

pemisahan dari lumpur organik menghasilkan padatan 

dan cairan yang dapat digunakan sebagai bahan pakan 

ternak dan pupuk tanaman.  Lumpur organik unit gas 

bio masih mengandung nutrisi. Menurut Yurmiati dkk 

(2008) menyatakan bahwa lumpur organik unit gas bio 

merupakan padatan  sisa hasil pembuatan gas bio yang 

masih mengandung bahan organik  yang belum 

terurai. Kandungan gizi lumpur organik unit gas bio 

cukup baik, dengan kandungan protein 13, 3 %, serat 

kasar 24,3 % dan energy 3651 kkal/kg. Lumpur 

organik unit gas bio dapat digunakan  sebagai media 

yang baik bagi  pertumbuhan mikroorganisme selama 

proses fermentasi berlangsung. Pembatasan 

penggunaan padatan lumpur organik unit gas bio yang 

ditambahkan kedalam pakan dijelaskan dalam 

penelitian Sabilanasfi, B. I, M. Junus, dan N. Cholis 

(2013) bahwa pemanfaatan padatan lumpur organik 

unit gas bio dapat diberikan sampai 20%.  
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1.6 Hipotesis   

 H0 =  Penambahan cairan abomasum  tidak     

           berpengaruh terhadap kandungan protein  

            kasar padatan lumpur organik unit gas bio.  

H1 = Penambahan cairan abomasum berpengaruh   

        terhadap kandungan protein kasar       

         padatan lumpur organik unit gas bio  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Ada beberapa penelitian yang  berkaitan 

dengan pemanfaatan lumpur organik unit gas bio. 

Penelitian mengenai penambahan urea terhadap 

kandungan serat kasar dan protein kasar padatan 

lumpur organik unit gas bio pernah dilakukan oleh 

Pulunggono, D. E., M. Junus., dan M. Nasich  (2013). 

Pada penelitian tersebut penambahan urea pada 

lumpur organik unit gas bio dimulai dari 0,5% hingga 

2%. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut 

adalah penambahan urea dengan proporsi penambahan 

0,5% sampai dengan 2% dapat meningkatkan nilai 

protein kasar padatan lumpur organik unit gas bio 

yaitu 7,67% - 10,46% dan menurunkan nilai serat 

kasar sebesar 31,39% - 26,31% dengan lama waktu 

pemeraman selama 7 hari. Proporsi penambahan urea 

yang paling baik untuk meningkatkan nilai protein 

kasar dari padatan lumpur organik unit gas bio dengan 

lama waktu pemeraman selama 7 hari adalah sebanyak 

2% dan untuk menurunkan nilai serat kasar dari 
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padatan lumpur organik unit gas bio penambahan urea 

yang paling baik adalah sebanyak 1%. 

Selanjutnya penelitian yang dapat dijadikan 

referensi adalah penelitian Ahmad (2013) pengaruh 

penambahan molases terhadap kandungan protein 

kasar dan serat kasar padatan lumpur organik unit gas 

bio. Proses pemeraman berlangsung selama 7 hari 

dengan tingkat penambahan 5%, 10%, 15%, dan 20%. 

Hasil yang didapat berdasarkan penelitian ini adalah  

penggunaan molases yang paling baik untuk 

meningkatkan kandungan protein kasar dan 

menurunkan serat kasar padatan lumpur organik unit 

gas bio yang diperam selama 7 hari yaitu 15% dengan 

nilai protein kasar 5,93% dan serat kasar 11,29%. 

Molases digunakan sebagai media fermentasi yang 

dijadikan sebagai sumber bahan makanan bagi bakteri 

selama proses fermentasi berlangsung. Kedua 

penelitian tersebut menggunakan padatan lumpur 

organik unit gas bio namun dengan perlakuan yang 

berbeda. Penulis pun menggunakan padatan lumpur 

organik unit gas bio yang diperam dengan cairan 

abomasum.  
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Perbedaan antara penelitian sekarang dan 

penelitian terdahulu terletak pada bahan pemeram 

yang digunakan. Urea dan molases merupakan starter 

yang dapat digunakan untuk memicu pertumbuhan 

mikroba atau mikroorganisme yang berperan dalam 

proses fermentasi. Penggunaan  cairan abomasum  

sebagai bahan pemeram lumpur organik unit gas bio 

pertama kali dilakukan. Cairan abomasum 

mengandung enzim yang digunakan untuk memproses 

bolus dan bakteri pathogen tidak dapat bertahan hidup 

karena kondisi pH abomasum yang sangat asam. 

Penggunaan cairan abomasum sebagai bahan 

pemeram padatan lumpur organik unit gas bio dengan 

dipadukan dengan bahan pemeram seperti ragi tape, 

terasi, bekatul, dan molases diharapkan dapat 

membantu fermentasi semi anaerob yang berlangsung 

selama 7 hari.  

2.2.  Lumpur  Organik Unit Gas Bio (LOUGB)  

Menurut M. Junus (2006) LOUGB merupakan 

padatan  sisa hasil pembuatan gas bio yang masih 

mengandung bahan organik  yang belum terurai. 

Kandungan nutrisi LOUGB cukup baik, yaitu protein 
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13, 3 %, serat kasar 24,3 % dan energi 3651 kkal/kg. 

Berdasarkan hal ini, maka bio-sludge dari sapi perah 

dapat dijadikan sebagai bahan pakan alternatif sebagai 

sumber serat dan energi. Limbah produksi biogas sapi 

dalam bentuk LOUGB adalah kotoran sapi yang telah 

mengalami tahap akhir dekomposisi anaerob untuk 

menghasilkan metan. LOUGB dapat menjadi sumber 

karbon bagi mikroba. LOUGB yang berasal dari 

biogas sangat baik untuk dijadikan bahan pembawa 

karena mengandung berbagai macam unsur yang 

dibutuhkan oleh pertumbuhan mikroba seperti P, Mg, 

Ca, K, Cu dan Zn (Oman, W., 2003) 

LOUGB yang masih mengandung protein 

dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk bahan baku 

pakan alternatif untuk ternak kelinci yang murah dan 

potensial yang jumlah dan ketersediaannya terjamin 

sepanjang tahun. Pemanfaatan lumpur organik unit gas 

bio merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat 

untuk mengatasi kenaikan harga pakan ternak kelinci 

(Krisnanti, P. L., M. Junus., dan E. Se tyowati., 2010). 

Hasil  penelitian  Nurhasanah, A. S.,  P. Widodo, 

Asari, dan Rahmarenita (2006) bahwa pengisian bahan 
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baku kedalam tangki pencerna dilakukan secara 

kontinyu (setiap hari) tiga hingga empat minggu sejak 

pengisian awal, tanpa harus mengelurkan bahan yang 

sudah dicerna. Feses sapi yang diisikan setiap hari 

akan mendorong lumpur organik keluar dari tangki 

pencerna melalui pipa pengeluaran. Semakin 

meningkat  proporsi  pemanfaatan  feses  sapi  sebagai 

influent maka  unsur  nitrogen  yang  terakumulasi  

daIam  sludge  cenderung  semakin meningkat  

LOUGB yang keluar dari instalasi biogas 

berupa padatan dan cairan. LOUGB padat dapat diolah 

menjadi kompos dengan cara dijemur dan dikemas 

sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama. 

LOUGB dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik 

cair. Sludge mempunyai kandungan hara yang sama 

dengan pupuk organik yang telah matang sebagaimana 

halnya kompos. Oleh karena itu sludge dapat langsung 

digunakan untuk memupuk tanaman. Menurut 

Berglund, G.S  (2006) sludge yang berasal dari biogas 

sangat baik untuk dijadikan pupuk karena 

mengandung berbagai macam unsur yang dibutuhkan 

oleh tumbuhan seperti N, P, Mg, Ca, K, Cu dan Zn.  
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2.3  Cairan Abomasum 

Menurut Hernawati, E. P (2012) aliran 

makanan melalui abomasum dan sekresi cairan 

abomasum terintegrasi sehingga volume abomasum 

memiliki keasaman yang tetap. Abomasum hanya 

mengabsorpsi bahan dengan molekul yang rendah 

seperti asam amino, glukosa, sukrosa, dan fruktosa.  

Dari susunan lambung ruminansia hanya 

abomasum yang mensekresikan cairan lambung. 

Bahan padat di dalam lambung sekitar 1% dan 

didominasi oeh ion hidrogen dan ion natrium 

(Adisuwirdjo, D.,  2001).  Menurut Ramdhany (2010) 

didalam abomasum terdapat enzim protease  yang 

diproduksi oleh bakteri proteolitik. Enzim protease 

memiliki fungsi sebagai pemecah rantai panjang 

molekul protein menjadi moleku-molekul yang lebih 

sederhana yang disebut peptida dan dapat memecah 

hingga menjadi komponen terkecil penyusun protein 

atau yang disebut asam amino. Di dalam abomasum 

juga menghasilkan mucin yang merupakan kelompok 

zat mucus yang disekresikan oleh mukosa abomasum 

hal ini terdiri dari sejumlah kombinasi zat mucus yang 
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berasal dari protein dan karbohidrat. Menurut 

Soeharsono (2010) abomasum merupakan lambung 

sejati dari ternak ruminansia. Pada abomasum terjadi 

proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim. 

Selulase yang dihasilkan oleh mikroba (bakteri dan 

protozoa) akan merombak selulosa menjadi asam 

lemak. Bakteri pathogen tidak dapat bertahan hidup 

karena pH didalam abomasum mencapai 2 sehingga 

cenderung asam, akibatnya bakteri pathogen akan 

mati.     

2.4    Proses Fermentasi  

Fermentasi merupakan salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Secara 

biokimia, fermentasi merupakan pembentukan energi 

melalui senyawa organik, sedangkan aplikasi ke dalam 

bidang industri diartikan sebagai proses mengubah 

bahan dasar menjadi produk oleh massa sel mikrobia. 

Proses fermentasi dapat terjadi jika ada kontak antara 

mikroorganisme penyebab fermentasi dengan substrat 

organik yang sesuai (Krisnanti, 2010). Fermentasi 

merupakan katabolisme senyawa organik secara 

anaerob dengan senyawa organik bertindak sebagai 
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donor dan akseptor serta menghasilkan ATP melalui 

fosforilasi tingkat substrat (Adams, and Noust, 2001).  

Menurut Winarno (2004), fermentasi merupakan 

proses-proses yang menghasilkan komponen-

komponen kimia bahan yang kompleks sebagai akibat 

adanya pertumbuhan dan metabolisme mikrobia.   

Menurut Abu Bakar (2007) proses fermentasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dibagi menjadi 

dua bagian yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Faktor 

intrinsik meliputi pH, kelembaban, potensial oksidasi-

reduksi, kandungan nutrisi, kandungan anti mikroba 

dan struktur biologi. Sedangkan faktor ekstrinsik 

meliputi temperatur, kelembaban lingkungan, 

konsentrasi gas di lingkungan dan beberapa faktor 

lain. Penurunan pH dapat terjadi diawal proses 

fermentasi berlangsung. Hal ini terjadi akibat dari 

terbentuknya asam-asam selama proses fermentasi 

berlangsung oleh mikroba. Seperti asam asetat, asam 

piruvat, dan asam laktat.  

2.5 Protein Kasar 

Peningkatan kandungan protein kasar pada 

padatan LOUGB terjadi karena perlakuan lama 
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fermentasi dapat menyebabkan peningkatan jumlah 

bakteri dalam proses fermentasi lumpur organik unit 

gas bio (Utama, 2012). Sukmana (2011) menyatakan 

bahwa bakteri yang melakukan fermentasi dapat 

menghasilkan asam-asam  amino. Di samping itu, 

bakteri ini mampu mengikat nitrogen dari udara bebas 

sehingga jumlah nitrogen yang digunakan lebih 

tersedia untuk mensintesa asam amino , selanjutnya 

asam amino disintesa menjadi protein. 

 Setiyawan  (2001) menyatakan pada proses 

fermentasi peristiwa yang terjadi 

adalah suatu rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh 

energi-energi metabolit yang khas berada dalam 

sistem biologis hidup. Peningkatan protein kasar 

lumpur organik unit gas bio hasil fermentasi 

mengindikasikan adanya sintesis protein oleh mikroba 

dalam lumpur organik unitqgas bio selama proses 

fermentasi. Sabilanafsi, Junus, dan Cholis (2013) 

menyatakan kebutuhan ransum berdasarkan pada fase 

pertumbuhan dan jenis kelinci yang berkaitan dengan 

nutrisi yang dibutuhkan. Seperti halnya pada kelinci 

potong dan pejantan membutuhkan protein kasar 
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sebesar 12-15%  dengan imbangan lemak 2-3%, serat 

kasar 20-27%, mineral 5-6,5% serta kebutuhan bahan 

kering untuk proses pertumbuhan berkisar antara 5,4–

6,2% BK dari bobot badan.  

2.6  pH 

Menurut Ferdaus (2008) daya tahan mikroba 

terhadap suhu tidak sama untuk tiap 

tiap spesies. Masing-masing mempunyai suhu 

optimum, minimum, dan maksimum untuk 

pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena di bawah 

suhu minimum dan di atas suhu maksimum, aktivitas 

enzim akan berhenti, bahkan pada suhu yang terlalu 

tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Berdasarkan 

daerah suhu, mikroba dapat dibagi menjadi 3golongan, 

yaitu mikroba psikrofil merupaka mikroba yang dapat 

tumbuh pada suhu berkisar 0-30
o
C; mikroba mesofil 

meupakan mikroba yang tumbuh pada suhu berkisar 

30-60
o
C  dan mikroba termofil merupakan mikroba 

yang tumbuh pada suhu berkisar 40-80
o
C. Pada 

fermentasi secara aerob keberlangsungan hidup 

mikroorganisme bergantung pada sumber energi 

berupa glukosa, dengan adanya oksigen beberapa 
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mikroorganisme mencerna glukosa dan menghasilkan 

air, karbondioksida, dan ATP yang digunakan untuk 

tumbuh. Proses tersebut merupakan metabolisme tipe 

aerobik (Suprihatin, 2012).  

Salah satu faktor yang berpengaruh pada 

aktivitas mikroba adalah kondisi pH. Kondisi pH mdia 

akan berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. 

Mikroba pada umumnya dapat tumbuh  pada kisaran 

pH 3-6 unit. Kebanyakan mikroba memiliki pH 

optimum sekitar  6.5-7.5. Sebagian besar mikroba 

dipengaruhi oleh pH optimum yang menyebabkan 

pertumbuhannya menjadi optimum. Dalam fermentasi, 

kontrol pH penting dilakukan karena pH optimum 

harus dipertahankan selama fermentasi (Ferdaus, F., 

2008).  

2.7 Suhu 

Pada dasarnya suhu merupakan faktor utama 

yang berpengaruh pada hampir seluruh aktivitas 

biologi. Karena suhu dapat menghambat atau 

mempercepat pertumbuhan mikroba, penguraian 

bahan organik, produksi gas, penggunaan substrat,dan 

aktivitas biologi lainnya. Aktivitas biologi melibatkan 
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bantuan enzim, sedangkan enzim sangat sensitif 

terhadap perubahan suhu (Hartono, 2009). Pada 

dasarnya suhu pertumbuhan mikroba berkaitan dengan 

nilai pH. Jika suhu pertumbuhan naik, maka pH 

optimum untuk pertumbuhan juga naik. Suhu juga 

mempengaruhi efisiensi konversi substrat (karbon-

energi) menjadi massa sel. Pada umumnya yield 

konversi maksimum terjadi pada suhu yang lebih 

rendah daripada suhu dimana kecepatan pertumbuhan 

maksimum (Suprihatin, 2012). Bakteri bervariasi 

dalam hal suhu optimum untuk pertumbuhan dan 

pembentukan asam. Kebanyakan bakteri dalam kultur 

laktat mempunyai suhu optimum 30˚C, tetapi 

beberapa kultur dapat membentuk asam dengan 

kecepatan yang sama pada suhu 37˚C maupun 30˚C 

(Anonymous, 2010) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung di Jalan Tirtagangga 

Dalam No 17B, Kota Malang. Lumpur organik unit 

gas bio didapat dari peternak sapi perah bernaman 

Bapak Imam yang bertempat tinggal di Desa Tumpang 

Rejo, Desa Kebobang, Kecamatan Wonosari, 

Kabupaten Malang. Laboratorium yang digunakan 

untuk menganalisa kandungan protein kasar pada 

sampel padatan lumpur organik unit gas bio yang telah 

diperam dengan cairan abomasum selama 7 hari 

adalah Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan 

Pangan Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Petanian Universitas Brawijaya Malang, 

Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan pada Bulan 

November 2014 hingga Januari 2015.    

3.2 Materi Penelitian  

1. Alat 

Alat – alat yang digunakan adalah: 
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a. Kain kasa : berukuran 2 meter, dengan 

skala ukuran saring 0,05mm.  

b. Bambu  : diameter 100 cm. 

c. Gelas ukur  : volume 2000 ml. 

d. Pengaduk kayu : panjang 75 cm. 

e. Ember  : volume 50 L. 

f. Gayung  : volume 1 L. 

g. Timbangan manual Merk “Oxone“ (Spesifikasi 

maksimal 2 kg) 

h. pH paper dengan Merk “NESCO” (Skala 1 – 

14). 

i. Thermometer digital Merk “MANNIX” Model 

LAM 880D Thermo – Hyogrometer with Dew 

Point ( Skala -20 – 50oC). 

j. Plastik ukuran 5 kg. 

k. Masker dan sarung tangan 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lumpur organik unit gas bio (LOUGB) yang 

diambil dari peternakan milik Bapak Imam di Dusun 

Tumpang Rejo, Desa Kebobang, Kec. Wonosari, Kab. 

Malang.  LOUGB dipisahkan antara cairan dan 
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padatan yang selanjutnya padatan digunakan sebagai 

bahan penelitian. Bahan pemeram terdiri dari cairan isi 

abomasums didapat dari Rumah Potong Hewan (RPH) 

Gadang, Kota Malang dan bahan-bahan lain yaitu 

tetes, katul, terasi, dan ragi tape. 

3.3 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan. 

3.3.1 Penyiapan Sampel 

a. Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio 

Padatan LOUGB diperoleh dari kolam 

oksidasi yang telah berumur sekitar 1 minggu 

sejak dikeluarkan. Selanjutnya diakukan 

penyaringan lumpur organik unit gas bio, 

dengan cara menempatkan lumpur organik unit 

gas bio di atas anyaman bambu yang bertujuan 

untuk menurunkan kadar air tanpa melakukan 

proses penjemuran. Selanjutnya padatan yang 

dihasilkan dari proses dan dicampurkan 

dengan bahan pemeram yang terbuat dari 

campuran abomasum. 

b. Bahan pemeram LOUGB 
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Bahan pemeram LOUGB merupakan 

bahan organik yang terdiri dari isi a). molases, 

b). bekatul, c). terasi  dan d). ragi tape yang 

masing-masing 1 liter, 1 kg, 50 g dan 6 butir 

yang selanjutnya ditambahkan cairan 

abomasum. 

c. Cairan abomasum 

Isi abomasums diperoleh dari hasil 

samping penyembelihan satu ekor sapi di 

Rumah Potong Hewan (RPH). Cairan 

abomasum didapatkan dengan cara meniriskan 

isi abomasum. Abomasum yang  diperlukan 4-

5 buah.  

3.3.2 Penentuan Perlakuan dan ulangan 

Cairan abomasum yang didapatkan dari 

RPH dicampur dengan bahan pemeram 

LOUGB dengan proporsi: 0%, 50 %, 75 %, 

100 %, dan 125 %. Sehingga didapatkan 5 

perlakuan. Berdasarkan jumlah perlakuan ini 

maka ulangan yang dilakukan dalam penelitian 

adalah 4 kali ulangan. Setiap perlakuan dan 

ulangan ditambahkan dengan bahan pemeram 
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kecuali pada kontrol. Proporsi presentase 

cairan abomasum yang digunakan berdasarkan 

oleh jumlah LOUGB yang digunakan. Pada 

saat pengukuran cairan abomasum satuan yang 

digunakan adalah liter karena cairan 

abomasum berbentuk cair dan pengukuran 

menggunakan alat ukur gelas ukur. Namun 

hasil pengukuran dalam liter dapat 

dikonversikan ke dalam kilogram dengan 

menggunakan rumus : m = ρ x v  

m= massa (kilogram); ρ= massa jenis 

cairan (cairan abomasum); v=volume cairan 

(cairan abomasum). Sehingga perhitungan 

konversi cairan abomasum menjadi  

m = ρ x v 

m = 1,022 kg/m
3
 x 1/1000 m

3 

m = 1,022 kg  

Berdasarkan perhitungan di atas hasil konversi 

1 liter cairan abomasum sama dengan 1,022 

kilogram.  

P0 =  2,0 kg LOUGB   
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P1 = 2,0 kg LOUGB + 1,022 kg cairan 

abomasum  (50%) 

P2 =  2,0 kg LOUGB + l,533 kg cairan 

abomasum   (75%) 

P3 = 2,0 kg LOUGB + 2,044 kg cairan 

abomasum  (100%) 

P4 = 2,0 kg LOUGB + 2,555 kg cairan 

abomasum  (125%) 
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3.3.3 Pelaksanaan Penelitian ( Diagram Alir ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditiriskan 

Penambahan cairan isi abomasum : 

-Penambahan bahan pemeram sebanyak 0%. 

-Penambahan bahan pemeram sebanyak 50% 

-Penambahan bahan pemeraman sebanyak 75% 

-Penambahan bahan pemeram sebanyak 100% 

- Penambahan bahan pemeram sebanyak 125% 

 

Bahan Pemeram : 

- Molases 

- Bekatul 

- Terasi 

- Ragi Tape  

  

Padatan Lumpur Organik 

Pengujian sesudah pemeraman: 

- pH 

- Suhu  

- Protein Kasar  

Mulai 

LOUGB 

Pemeraman selama 7 hari 

Selesai 
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3.4 Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati untuk mengetahui 

keberhasilan dalam penelitian ini antara lain:  

1. Protein Kasar LOUGB dengan penambahan 

campuran bahan pemeram sesudah proses 

pemeraman yang diamati dengan analisis 

proksimat. 

2. pH campuran LOUGB  dan campuran bahan 

pemeram yang diamati sesudah proses 

pemeraman. 

3. Suhu campuran LOUGB dan campuran 

bahan pemeram yang diamati sesudah proses 

pemeraman. 

3.5 Analisis Data 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah RAL, adapun bentuk 

liniernya adalah: 

Y ijk= µ + α i+ + Eijk 

Dimana 

Y ijk = Nilai hasil pengamatan pada 

perlakuan tingkat pemberian cairan abomasum 
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µ = Nilai rata-rata umum pengamatan 

αi = Pengaruh perlakuan ke 0-4 

Eijk  = Galat percobaan  

Sedangkan analisis variansinya adalah sebagai 

berikut : 

SK D

b 

JK KT F.Hitu

ng 

F 

5

% 

F 

1

% 

Perlaku

an 

t-

1 

JKperlak

uan 

JKperlak

uan / (t-

1) 

KTperlak

uan / 

KTgalat 

  

Galat t(r

-

1) 

JKgalat JKgalat 

/ t(r-1) 

   

Total tr-

1 

JKT     

Penelitian menggunakan 5 perlakuan, dan 

setiap perlakuan diulang 4 kali, Adapun analisis yang 

di gunakan adalah analisis valiansi dan  untuk 
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membedakan antar perlakuan dilanjutkan dengan 

menggunakan uji beda nyata terkecil. 

   BNT 1%  = t1%/2 , dbs√
    

 
 

 

3.6 Batasan Istilah 

a. Padatan LOUGB : Lumpur organik yang telah 

ditiriskan sehingga berupa padatan.   

b. Isi Abomasum: seluruh komponen padatan dan 

cairan yang terdapat didalam bagian 

abomasum yang merupakan bagian dari 

lambung sapi. 

c. Cairan Abomasum:  isi abomasum yang telah 

ditiriskan sehingga diperoleh cairan yang 

terpisah dengan padatan. 

d. Bahan pemeram adalah campuran cairan 

abomasum yang ditambah dengan bahan lain.  

e. Pemeraman: pemeraman selama 7 hari dengan 

kondisi aerob dan pada suhu kamar di Kota 

Malang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengaruh Penambahan Cairan Abomasum 

terhadap Protein Kasar Pada Padatan LOUGB 

 Hasil pengamatan protein kasar disajikan pada 

Lampiran 1. Hasil analisis ragam protein kasar 

berdasarkan Lampiran 1 menunjukkan perbedaan 

sangat nyata (P<0,01) pada masing-masing 

perlakuan. Adapun perbedaannya dianalisis 

dengan Uji Beda Nyata Terkecil sedangkan nilai 

rataan protein kasar ditampilkan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Rataan  Protein Kasar Campuran LOUGB 

dan Bahan Pemeram Yang Ditambahkan Cairan 

Abomasum 

Perlakuan Rataan (%) 

P0 
17,420±0,55

d 

P1 
14,948±0,46

bc 

P2 
14,546±0,73

ab 

P3 
15,818±0,30

c 

P4 13,671±0,06
a 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama  menunjukan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

  Berdasarkan hasil Uji Beda Nyata Terkecil 

pada Tabel 1, perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata karena adanya 

perbedaan proporsi cairan abomasum yang 

ditambahkan, sehingga menghasilkan nilai protein 

kasar yang berbeda pada masing-masing 

perlakuan. Namun pada hasil analisis protein kasar 

diketahui bahwa hasil rataan protein kasar 
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mengalami penururnan apabila dibandingkan 

dengan kontrol. Hal ini terjadi berkaitan dengan  

proses fermentasi aerob yang sedang berlangsung. 

Fermentasi aerob akan berlangsung dengan baik 

apabila kondisi suhu dan pH pada kondisi 

optimum. Karena keberlangsungan hidup mikroba 

yang bekerja dalam proses fermentasi bergantung 

pada media yang memiliki suhu dan pH optimum. 

Lama pemeraman dalam penelitian sudah sesuai 

dengan ketentuan fermentasi untuk pakan yaitu 

selama 7 hari. Karena nilai kandungan protein 

kasar juga dipengaruhi oleh lama fermentasi 

seperti dijelaskan oleh Utama (2012) bahwa 

peningkatan kandungan protein kasar pada padatan 

lumpur organik unit gas bio terjadi karena 

perlakuan  lama fermentasi dapat menyebabkan 

peningkatan jumlah bakteri dalam  proses 

fermentasi lumpur organik unit gas bio. Cairan 

abomasum mengandung enzim protease yang 

dapat memecah protein dari bahan-bahan yang 

digunakan sebagai bahan pemeram sehingga 

membantu proses perombakan protein kasar serta 



36 
 

menciptakan suasana asam selama proses 

fermentasi.Menurut Ramdhany (2010) didalam 

abomasum terdapat enzim protease  yang 

diproduksi oleh bakteri proteolitik. Enzim protease 

memiliki fungsi sebagai pemecah rantai panjang 

molekul protein menjadi moleku-molekul yang 

lebih sederhana yang disebut petida. Bakteri 

pathogen tidak dapat bertahan hidup karena pH 

didalam abomasum mencapai 2 cenderung asam, 

akibatnya bakteri pathogen akan mati (Hernawati. 

2012). 

  Berdasarkan hasil uji lanjut BNT diketahui 

bahwa penambahan cairan abomasum sebesar 

100% dengan kandungan protein kasar 15,818% 

merupakan perlakuan terbaik karena mengandung 

protein kasar yang paling mendekati kontrol serta 

memenuhi standart kebutuhan protein kasar pada 

kelinci potong dan pejantan. Seperti yang 

dijelaskan Sabilanafsi, dkk (2013)  bahwa pada 

kelinci potong dan pejantan membutuhkan protein 

kasar sebesar 12-15%  dengan imbangan lemak 2-

3%, serat kasar 20-27%, mineral 5-6,5% serta 
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kebutuhan bahan kering untuk proses pertumbuhan 

berkisar antara 5,4–6,2% BK dari bobot badan.  

  Meskipun pada penambahan cairan abomasum 

kandungan protein kasar pada perlakuan tidak 

dapat melampaui kandungan protein kasar kontrol, 

terdapat perbedaan  aroma diantara keduanya. 

Pada perlakuan dihasilkan aroma yang asam yang 

dapat meredam aroma cairan abomasum 

sedangkan pada kontrol aroma yang ditimbulkan 

seperti LOUGB kering. Trinugroho, A., S.  

Minarti, dan  N. Cholis (2014) menyatakan 

pemberian padatan lumpur organik unit gasbio 

sebesar 15% pada ransum dan 20% pada ransum, 

konsumsi bahan kering pakan cenderung menurun, 

hal ini diduga karena konsentrasi padatan LOUGB 

yang tinggi cenderung mengurangi palatabilitas 

pakan karena bau atau rasa yang kurang enak.  
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Pada gambar 2 disajikan selisih rataan protein kasar 

antar perlakuan dengan P0 sebagai kontrol. Pada 

perlakuan P3 nilai selisih mencapai 1,6. Selisih rataan 

dihitung untuk mengetahui selisih nilai perlakuan 

dengan kontrol.   

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2. Selisih Rataan Protein Kasar (%) 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat 

dijabarkan bahwa proses fermentasi dengan bahan 

pemeram cairan abomasum berjalan kurang optimal. 

Selisih yang cukup besar menunjukkan ada beberap 

faktor yang berpengaruh pada setiap perlakuan. 

Menurut Setiyawan  (2001) bahwa pada proses 

fermentasi peristiwa yang terjadi adalah suatu 

rangkaian kerja enzim yang dibantu oleh energi-energi 

0
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P0-P1 P0-P2 P0-P3 P0-P4
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metabolit yang khas berada dalam sistem biologis 

hidup. Peningkatan protein kasar lumpur organik unit 

gas bio hasil fermentasi mengindikasikan adanya 

sintesis protein oleh mikroba dalam lumpur organik 

unitgas bio selama proses fermentasi. Bahan pemeram 

yang digunakan dalam proses fermentasi lumpur 

organik unit gas bio diharapkan dapat membantu 

kinerja enzim didalam cairan abomasum karena tidak 

adanya bakteri pathogen didalam cairan abomasum 

dan diharapkan dapat memberikan pengaruh pada 

hasil padatan lumpur organik unit gas bio, nyatanya 

terjadi penuruan nilai protein kasar. Hal ini perlu 

ditelaah dari pemilihan bahan pemeram yang bekerja 

selama proses fermentasi. 

Penelitian mengenai lumpur organik unit gas 

bio yang diperam dengan cairan abomasum 

bermaksud untuk memberikan informasi pemanfaatan 

limbah yang nantinya dapat digunakan sebagai pakan 

kelinci dengan mempertimbangkan kandungan protein 

yang masih terkandung di dalam padatan lumpur 

organik unit gas bio. menyatakan kebutuhan ransum 
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berdasarkan pada fase pertumbuhan dan jenis kelinci 

yang berkaitan dengan nutrisi yang dibutuhkan    

4.2  Pengaruh Penambahan Cairan Abomasum 

terhadap pH Pada Padatan LOUGB 

Hasil pengamatan pH nampak pada Lampiran 

2. Hasil analisis ragam pH berdasarkan Lampiran 2  

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

masing-masing perlakuan. Adapun perbedaannya 

dianalisis dengan Uji Beda Nyata Terkecil, sedangkan 

nilai rataan pH ditampilkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Rataan pH Campuran LOUGB Dan Bahan 

Pemeram yang Ditambahkan Cairan Abomasum. 

Perlakuan Rataan 

P0 6,63±0,48
d 

P1 5,63±0,48
c
 

P2 4,00±0,00
a
 

P3 4,88±0,85
bc

 

P4 4,63±0,48
ab
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Keterangan: Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama  menunjukan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) 

Berdasarkan hasil Uji Beda Nyata Terkecil 

pada tabel 2, perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata karena adanya perbedaan 

proporsi cairan abomasum yang ditambahkan, 

sehingga menghasilkan rataan pH yang berbeda-beda 

pada masing-masing perlakuan. Nilai rataan pada 

perlakuan P1 (50%) merupakan perlakuan yang 

terbaik karena memiliki nilai mendekati kontrol dan 

sesuai dengan hasil penotasian pada uji lanjut BNT. 

Proses fermentasi sering dikaitkan dengan aktivitas 

mikroba, fermentasi mempunyai pengertian suatu 

proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat 

organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme. Pada fermentasi secara aerob 

keberlangsungan hidup mikroorganisme bergantung 

pada sumber energi berupa glukosa, dengan adanya 

oksigen beberapa mikroorganisme mencerna glukosa 

dan menghasilkan air, karbondioksida, dan ATP yang 

digunakan untuk tumbuh. Proses tersebut merupakan 
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metabolisme tipe aerobik (Suprihatin, 2012). Salah 

satu faktor yang berpengaruh pada aktivitas mikroba 

adalah kondisi pH. Kondisi pH media akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba. 

Mikroba pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran 

pH 3-6 unit. Sebagian besar mikroba dipengaruhi oleh 

pH optimum yang menyebabkan pertumbuhannya 

menjadi optimum. Dalam fermentasi, kontrol pH 

penting dilakukan karena pH optimum harus 

dipertahankan selama fermentasi (Ferdaus,2008).  

Penurunan rataan pH pada setiap perlakuan 

dapat terjadi karena bahan pemeram yang digunakan 

merupakan bahan yang kaya akan karbohidrat 

fermentable sehingga hal ini mempercepat proses 

penurunan pH. Bahan pemeram yang bertindak 

sebagai perlakuan dalam penelitian ini adalah cairan 

abomasum dengan didukung bahan pemeram lain 

antara lain terasi, ragi tape, molases, dan bekatul.  Hal 

ini didukung oleh pendapat Ray, et al (2008) 

menyatakan bahwa penambahan bahan  yang kaya 

akan karbohidrat fermentable dapat mempercepat 

penurunan nilai pH dari lingkungan pertumbuhannya 
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serta menimbulkan rasa asam, karena karbohidrat 

fermentable merupakan energi bagi pertumbuhan 

bakteri pembentuk asam laktat. Selain itu padatan 

lumpur organik unit gas bio juga masih mengandung 

nutrisi yang dapat memicu pertumbuhan mikroba. Hal 

ini ditegaskan kembali oleh Oman (2003) bahwa 

limbah produksi biogas sapi dalam bentuk sludge 

adalah kotoran sapi yang telah mengalami tahap akhir 

dekomposisi anaerob untuk menghasilkan metan. 

Sludge biogas dapat menjadi sumber karbon bagi 

mikroba.  

Gambar 3 ditampilkan selisih rataan pH pada 

masing-masing perlakuan yang berpedoman pada P0 

sebagai kontrol. Selisih rataan pH antar perlakuan 

terbilang fluktuatif, dengan nilai P0-P2 memiliki 

selisih paling tinggi.   
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Gambar 3. Selisih Rataan pH sampel   

Berdasarkan hasil selisih rataan pH dapat 

dijabarkan bahwa setiap perlakuan mendapatkan 

proporsi cairan abomasum berbeda-beda.  Hal ini tentu 

akan berpengaruh terhadap proses fermentasi. 

Meskipun cairan abomasum pada P2 hanya 1,5 liter 

namun beberapa faktor lain dapat berpengaruh dengan 

tingginya selisih rataan pH P0-P2. Karena pada cairan 

abomasum sudah bersuasana asam, didukung dengan 

bahan pemeram yang dapat memicu penurunan pH. 

Faktor lain adalah proses pencampuran lumpur 

organik unit gas bio dengan bahan pemeram yang 

kurang merata sehingga proses fermentasi tidak 

berjalan secara optimal menyebabkan penurunan pH 

0
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3

P0-P1 P0-P2 P0-P3 P0-P4

Selisih Rataan pH  
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yang berbeda-beda pula. Sehingga nampak selisih 

rataan pH yang fluktiatif.  Seperti yang disampaikan 

Ray, et al (2008) bahwa penurunan pH akan 

dipengaruhi oleh karbohidrat fermentable yang 

terkandung dalam cairan abomasum dan bahan 

pemeram. Namun pada hal ini selisih rataan tertinggi. 

Cairan abomasum pada dasarnya sudah bersifat asam 

karena menjadi tempat terjadinya proses pencernaan 

bolus secara kimiawi oleh enzim. Bakteri pathogen 

tidak dapat bertahan hidup karena pH didalam 

abomasum mencapai 2 (asam), akibatnya bakteri 

pathogen akan mati (Hernawati. 2012). Menurut 

Ramdhany (2010) didalam abomasum terdapat enzim 

protease  yang diproduksi oleh bakteri proteolitik. 

Enzim protease memiliki fungsi sebagai pemecah 

rantai panjang molekul protein menjadi moleku-

molekul yang lebih sederhana yang disebut peptida 

dan dapat memecah hingga menjadi komponen 

terkecil penyusun protein atau yang disebut asam 

amino. Di dalam abomasum juga menghasilkan mucin 

yang merupakan kelompok zat mucus yang 

disekresikan oleh mukosa abomasum hal ini terdiri 
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dari sejumlah kombinasi zat mucus yang berasal dari 

protein dan karbohidrat. Menurut Soeharsono (2010) 

abomasum merupakan lambung sejati dari ternak 

ruminansia. Pada abomasum terjadi proses pencernaan 

bolus secara kimiawi oleh enzim. Selulase yang 

dihasilkan oleh mikroba (bakteri dan protozoa) akan 

merombak selulosa menjadi asam lemak. 

Proses pengukuran pH dilakukan secara 

manual yaitu dengan menggunakan kertas pH. Selama 

proses pemeraman yang berlangsung selama 7 hari 

terdapat gelembung-gelembung udara disertai dengan 

sampel yang sedikit panas. Gelembung udara yang 

dihasilkan merupakan gas CO2 yang dihasilkan selama 

proses fermentasi. Penurunan pH dapat terjadi diawal 

proses fermentasi berlangsung. Hal ini terjadi akibat 

dari terbentuknya asam-asam selama proses 

fermentasi berlangsung oleh mikroba. Seperti asam 

asetat, asam piruvat, dan asam laktat. Ditambahkan 

oleh Krisnanti, dkk (2010) bahwa fermentasi 

merupakan salah satu upaya dalam peningkatan 

kualitas bahan pakan ternak. Secara biokimia, 

fermentasi merupakan pembentukan energi melalui 
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senyawa organik, sedangkan aplikasi ke dalam bidang 

industri diartikan sebagai proses mengubah bahan 

dasar menjadi produk oleh massa sel mikrobia. Proses 

fermentasi dapat terjadi jika ada kontak antara 

mikroorganisme penyebab terhadap fermentasi dengan 

subtrat organik yang sesuai. 

4.3 Pengaruh Penambahan Cairan Abomasum 

Suhu Pada Padatan LOUGB. 

Hasil pengamatan suhu nampak pada Lampiran 3. 

Hasil analisis ragam suhu berdasarkan Lampiran  3 

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

masing-masing perlakuan. Adapun perbedaannya 

dianalisis dengan Uji Beda Nyata Terkecil, sedangkan 

nilai rataan suhu  ditampilkan pada Tabel 3.  
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Tabel 3. Rataan Suhu Campuran LOUGB Dan Bahan 

Pemeram Yang Ditambahkan Cairan Abomasum 

Perlakuan Rataan (
o
C) 

P0 27,94±0,07
c
 

P1 27,61±0,45
bc

 

P2 27,10±0,33
ab

 

P3 26,98±0,23
ab

 

P4 26,61±0,36
a
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada 

kolom yang sama  menunjukan perbedaan 

yang sangat nyata (P<0,01) 

Berdasarkan hasil Uji Beda Nyata Terkecil 

pada tabel 3, perlakuan memberikan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata karena adanya perbedaan 

proporsi cairan abomasum yang ditambahkan, 

sehingga menghasilkan rataan suhu yang berbeda-

beda pada masing-masing perlakuan. Nilai rataan pada 

perlakuan P3 (100%) merupakan perlakuan yang 

terbaik karena memiliki nilai mendekati kontrol dan 

sesuai dengan hasil penotasian pada uji lanjut BNT. 
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Proses pemeraman berlangsung suhu ruangan berkisar 

antara 26 sampai 27
0
C dan tidak ada perubahan suhu 

yang signifikan selama proses pemeraman yang 

membutuhkan waktu selama 7 hari tersebut. Masing-

masing perlakuan ditempatkan pada plastik yang 

dilubangi dengan paku agar perlakuan mendapat 

pasokan udara dari luar sehingga fermentasi aerob 

dapat berjalan. Pada dasarnya suhu pertumbuhan 

mikroba berkaitan dengan nilai pH. Jika suhu 

pertumbuhan naik, maka pH optimum untuk 

pertumbuhan juga naik. Suhu juga mempengaruhi 

efisiensi konversi substrat (karbon-energi) menjadi 

massa sel. Pada umumnya yield konversi maksimum 

terjadi pada suhu yang lebih rendah daripada suhu 

dimana kecepatan pertumbuhan maksimum 

(Suprihatin, 2012) 

Pada rataan suhu campuran lumpur organik 

unit gas bio berkisar antara 26
0
C sampai 27

0
C. Suhu 

tersebut belum mencapai suhu optimum yang 

dibutuhkan untuk fermentasi aerob. Hal ini 

dipengaruhi oleh suhu ruangan di Malang pada saat 

proses pemeraman berlangsung     terbilang rendah 



50 
 

akibat musim hujan. Mengenai suhu optimum 

dijelaskan bahwa bakteri bervariasi dalam hal suhu 

optimum untuk pertumbuhan dan pembentukan asam. 

Kebanyakan bakteri dalam kultur laktat mempunyai 

suhu optimum 30˚C, tetapi beberapa kultur dapat 

membentuk asam dengan kecepatan yang sama pada 

suhu 37˚C maupun 30˚C (Anonimous, 2010). 

 Daya tahan mikroba bergantung pada suhu 

minimum dan suhu maksimum habitat mereka. Hal ini 

berpengaruh terdapat jenis mikroba yang akan bekerja 

dalam proses fermentasi. Menurut Ferdaus (2008) 

daya tahan mikroba terhadap suhu tidak sama untuk 

tiap-tiap spesies. Masing-masing mempunyai suhu 

optimum, minimum, dan maksimum untuk 

pertumbuhannya. Hal ini disebabkan karena di bawah 

suhu minimum dan di atas suhu maksimum, aktivitas 

enzim akan berhenti, bahkan pada suhu yang terlalu 

tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Berdasarkan 

daerah suhu, mikroba dapat dibagi menjadi 3 

golongan, yaitu mikroba psikrofil merupaka mikroba 

yang dapat tumbuh pada suhu berkisar 0-30
o
C; 

mikroba mesofil meupakan mikroba yang tumbuh 
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pada suhu berkisar 30-60
o
C  dan mikroba termofil 

merupakan mikroba yang tumbuh pada suhu berkisar 

40-80
o
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Gambar 4. Selisih Rataan Suhu (
O
C) 

Selisih rataan suhu antar perlakuan terhadap 

kontrol mengalami peningkatan meskipun belum 

mencapai suhu optimum 30
0
C. Hal ini tidak sejalan 

dengan literatur yang menyebutkan bahwa suhu 

pertumbuhan mikroba berkaitan dengan nilai pH. Jika 

suhu pertumbuhan naik, maka pH optimum untuk 
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pertumbuhan juga naik (Suprihatin, 2012). Karena 

berdasarkan hasil selisih rataan suhu mengalami 

kenaikan menuju ke arah suhu optimum meskipun 

tidak diimbangi kenaikan rataan pH ke arah pH 

optimum (pH antara 6,5-7,5). Pada dasarnya suhu 

merupakan faktor utama yang berpengaruh pada 

hampir seluruh aktivitas biologi. Karena suhu dapat 

menghambat atau mempercepat pertumbuhan 

mikroba, penguraian bahan organik, produksi gas, 

penggunaan substrat,dan aktivitas biologi lainnya. 

Aktivitas biologi melibatkan bantuan enzim, 

sedangkan enzim sangat sensitif terhadap perubahan 

suhu. (Hartono, 2009) 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penambahan cairan abomasum 

sebesar 100% dengan kandungan dapat memenuhi 

kebutuhan protein kasar ternak kelinci pejantan dan 

pedaging yang memerlukan protein kasar dalam 

ransum sebesar 12-15%. 

5.2 Saran 

 Pada penambahan cairan abomasum dengan 

prosentase 100% dapat diaplikasikan pada ternak 

kelinci dan dilihat produktivitas kelinci pejantan atau 

pedaging yang diberi perlakuan tersebut.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Analisis Statistik Protein Kasar campuran LOUGB dan bahan pemeram setelah 

proses pemeraman  

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 4 

P0 
16,70 17,98 17,34 17,66 69,68 17,420±0,55 

P1 
14,34 15,42 14,88 15,15 59,79 14,948±0,46 

P2 
13,59 15,29 14,44 14,87 58,19 14,546±0,73 

P3 
15,42 16,13 15,77 15,95 63,27 15,818±0,30 

P4 
13,75 13,61 13,68 13,65 54,69 13,671±0,06 

Total 
73,80 13,61 76,11 77,27 305,61 15,281±31,09 
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Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

= 
         

   

  

 
= 4669,87 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (16,70
2 

+ 17,98
2
 + 17,34

2
 + 17,66

2
 + …… +  13,65

2
) – 4669,87 

= 35,82 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 
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= (69,68
2
 + 59,79

2 
+  58,19

2
 + 63,27

2 
+ 54,69

2
 
 
)/4 – 4669,87 

 = 32,42 

JKG = JKT – JKP  

 = 35,82 – 32,42 

 = 3,40
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Tabel Sumber Keragaman 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 32,42 8,11 35,76 3,06 4,89 

Galat 15 3,40 0,23       

Total 19 35,82         

Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t(0,01, 15)  √
    

 
.  
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   = 2,602√
       

 
  

   = 0,88 

Rangking Rataan Protein Kasar campuran LOUGB dan bahan pemeram setelah proses 

pemeraman: 

PERLAKUAN RATAAN NOTASI 

P4 13,671 a 

P2 14,546 ab 

P1 14,948 bc 

P3 15,818 c 

P0 17,42 d 
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Lampiran 2. Analisis Statistik pH campuran LOUGB dan bahan pemeram setelah 

proses pemeraman 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 4 

P0 
7,00 6,00 7,00 7,00 27,00 6,75±0,50 

P1 
6,00 5,00 6,00 6,00 23,00 5,75±0,50 

P2 
4,00 4,00 4,00 4,00 16,00 4,00±0 

P3 
6,00 4,00 5,00 5,00 20,00 5,00±0,82 

P4 
5,00 4,00 5,00 5,00 19,00 4,75±0,50 

Total 
28,00 23,00 27,00 27,00 105,00 5,25±2,22 
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Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = (105,00)
2 

                   (5x4) 
 

= 551,25 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (7,00
2 

+ 6,00
2
 + 7,00

2
 + 7,00

2
 + …… + 5,00

2
) – 551,25 

= 21,75 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (27,00
2
 + 23,000

2 
+ 16,00

2
 + 20,00

2 
+ 19,00

2
 
 
)/4 – 551,25 

 = 17,50 
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JKG = JKT – JKP  

 = 21,75 – 17,50  

 = 4,25  
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Tabel Sumber Keragaman 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 17,50 4,38 15,44** 3,06 4,89 

Galat 15 4,25 0,28 
   

Total 19 21,75 
    

Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t(0,01,15)  √
    

 
.  
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   = 2,602 √
       

 
 

   = 0,97 

Rangking Rataan pH campuran LOUGB dan bahan pemeram setelah proses pemeraman: 

PERLAKUAN RATAAN NOTASI 

P2 4,00 a 

P4 4,75 ab 

P3 5 bc 

P1 5,75 c 

P0 6,75 d 
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Lampiran 3. Analisis Statistik Suhu campuran LOUGB dan bahan pemeram setelah proses 

pemeraman 

Perlakuan 
Ulangan 

Total Rata-rata 
1 2 3 4 

P0 
27,86 28,02 27,94 27,98 111,80 27,94±0,07 

P1 
28,16 27,05 27,61 27,33 110,15 27,61±0,45 

P2 
27,50 26,70 27,10 26,90 108,20 27,10±0,33 

P3 
27,27 26,70 26,97 26,84 107,78 26,98±0,23 

P4 
27,05 26,16 26,61 26,39 106,21 26,61±0,36 

Total 
137,84 134,63 136,23 135,43 544,13 27,25±1,31 
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Faktor Koreksi (FK)  

FK = 
 ∑   

 
     

 
 

 = 
         

   

  

 
= 14803, 87 

Jumlah Kuadrat (JK) 

JKT  =  ∑   
  

   ) – FK 

= (27,86
2 

+ 28,02
2
 + 27,94

2
 + 27,98

2
 + …… + 26,39

2
) – 14803,87 

= 6,39 

JKP =  
 ∑   

   
   

 
 – FK 

= (111,80
2
 + 110,15

2 
+  108,20

2
 + 107,78

2 
+ 106,21

2
 
 
)/4 – 14803,87 
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 = 4,74 

JKG = JKT – JKP  

 = 6,39 – 4,74 

 = 1,65 

 

Tabel Sumber Keragaman 

SK Db JK KT F hit F 5% F 1% 

Perlakuan 4 4,74 1,19 10,773 3,06 4,89 

Galat 15 1,65 0,11       

Total 19 6,39         

Keterangan : **F hitung  > F tabel 1% , maka perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0 
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Uji Beda Nyata Terkecil 

BNT 1%  = t(0,01, 15) √
    

 
.  

   = 2,602 √
       

 
 

   = 0,61 

Rangking Rataan suhu campuran LOUGB dan bahan pemeram setelah proses pemeraman: 

PERLAKUAN RATAAN NOTASI 

P4 26,55 a 

P3 26,94 a 

P2 27,05 ab 

P1 27,54 b 

P0 27,95 c 
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Lampiran 4. Padatan Lumpur Organik Unit Gas Bio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5.Persiapan Pengambilan Cairan 

Abomasum   
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Lampiran 6. Persiapan Pembuatan Bahan Pemeram  
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Lampiran 7. Proses Pemeraman 
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 Lampiran 8. Pengukuran pH pada sampel 
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Lampiran 9. Nilai Berat Kering Campuran  LOUGB dan Bahan Pemeraman  

PERLAKUAN  

ULANGAN 

JUMLAH Rata-Rata U1 U2 U3 U4 

P0 54,55 54,44 54,50 54,47 217,95 54,49±0,05 

P1 44,35 45,52 44,94 45,23 180,03 45,01±0,50 

P2 39,01 39,82 39,42 39,62 157,86 39,47±0,35 

P3 35,28 36,89 36,09 36,49 144,74 36,19±0,69 

P4 36,08 36,75 36,42 36,58 145,83 36,46±0,29 

TOTAL  209,27 213,42 211,35 212,38 846,42 42,32±1,77 
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