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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kemajuan industri pakan ternak di Indonesia kini 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seiring 

berjalanya waktu bahan pakan yang digunakan untuk bahan 

baku pembuatan pakan semakin beragam, meskipun beragam 

ketersediaan sumber pakan dengan harga yang layak dan 

dalam jumlah yang cukup sepanjang tahun masih langka, hal 

ini terjadi karena adanya persaingan antara bahan pangan 

untuk manusia dan bahan pakan untuk ternak. Bahan pakan 

yang digunakan untuk pakan ternak harus bisa memenuhi 

kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak, dengan 

demikian dibutuhkan inovasi sumber bahan pakan baru yang 

ketersediaanya cukup sepanjang tahun, nutrisinya baik dengan 

harga yang layak dan tanpa bersaing dengan kebutuhan 

manusia. 

Bahan baku untuk membuat pakan ternak dalam industri 

pakan masih banyak yang diimpor dari negara lain, bahan 

pakan lokal masih minim digunakan untuk pakan ternak, hal 

ini dikarenakan bahan pakan lokal memiliki kualitas yang 

kurang baik dibandingkan bahan pakan impor, tetapi 

sebenarnya di Indonesia masih banyak bahan pakan lokal yang 

belum dimanfaatkan dengan baik sebagai sumber bahan pakan 

alternatif yang dapat digunakan sebagai bahan baku 

pembuatan pakan ternak, salah satu bahan baku yang masih 

dapat dimanfaatkan diantaranya yaitu ampas kelapa, ampas 

kelapa dapat dihasilkan dari limbah hasil industri pembuatan 

minyak kelapa, ampas kelapa ini masih memiliki protein 
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tinggi, lemak tinggi, serat kasar tinggi dan ketersediaanya 

cukup melimpah.  

Menurut Bank Indonesia (2014) rata- rata produksi buah 

kelapa pertahun adalah sebesar 5,6 juta ton, sedangkan 

menurut Putri (2010) untuk pengolahan minyak kelapa cara 

basah, dari 100 butir kelapa diperoleh ampas 19,50 Kg, 

dengan asumsi 39 % ampas kelapa yang dihasilkan dari 

industri pengolahan minyak kelapa dapat diketahui potensi 

limbah ampas kelapa yang bisa dimanfaatkan mencapai 4,368 

juta ton per tahun. Limbah ampas kelapa dari sisa pembuatan 

industri minyak kelapa ini dapat dijadikan bahan pakan untuk 

ternak dengan kendala kandungan nutrien yang kurang 

seimbang dan masa simpan ampas kelapa kurang lama. 

Ampas kelapa memiliki kandungan protein dan lemak 

yang cukup tinggi sehingga cocok digunakan sebagai sumber 

energi untuk pertumbuhan ternak, namun ampas kelapa juga 

memiliki serat kasar yang tinggi sehingga sulit dicerna oleh 

ternak nonruminansia, untuk menyeimbangkan kandungan 

nutrien dan memperpanjang daya simpan, ampas kelapa ini 

dapat diolah menjadi ampas kelapa fermentasi, metode 

fermentasi ini digunakan karena sangat efektif dan efisien 

untuk peningkatan kandungan nutrien bahan pakan, 

memperpanjang daya simpan dan harganya murah. 

Pemanfaatan ampas kelapa fermentasi diharapkan dapat 

mengurangi limbah industri pembuatan minyak kelapa agar 

tidak mencemari lingkungan. 

Proses fermentasi merupakan reaksi dimana senyawa 

kompleks diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana 

dengan membebaskan molekul air. Winarno dan Fardiaz 

(2000) menyatakan fermentasi dapat menghasilkan aroma dan 

flavour yang lebih disukai dari bahan yang tidak difermentasi. 
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Kualitas fermentasi tergantung pada jenis mikroba, jumlah 

mikroba yang ditambahkan, waktu fermentasi dan medium 

padat yang digunakan. Fermentasi ampas kelapa menggunakan 

Aspergillus oryzae memungkinkan terjadinya perombakan 

komponen bahan yang sulit dicerna menjadi lebih mudah 

dicerna, namun penambahan Aspergillus oryzae dalam proses 

fermentasi ampas kelapa ini harus terukur agar fermentasi 

ampas kelapa yang dihasilkan menjadi lebih baik.  

Ketersediaan Aspergillus oryzae yang mudah didapat 

dan murah diharapkan dapat mempermudah pengaplikasian 

teknologi fermentasi ampas kelapa dimasyarakat, ampas 

kelapa yang digunakan sebagai bahan pakan ternak juga 

memiliki kandungan nutrient baik, mampu memenuhi 

kebutuhan ternak serta dapat memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia, Oleh karena itu untuk meningkatkan kandungan 

nutrien ampas kelapa ini akan dilakukan proses fermentasi 

dengan penambahan level Aspergillus oryzae yang berbeda, 

sehingga dapat diketahui jumlah penambahan Aspergillus 

oryzae yang tepat dalam proses pembuatan fermentasi ampas 

kelapa. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh penambahan Aspergillus oryzae 

dengan level yang berbeda pada proses fermentasi ampas 

kelapa terhadap peningkatan kandungan nutrien ampas kelapa 

sebagai bahan pakan alternatif? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui level penambahan Aspergillus oryzae yang 

terbaik pada proses fermentasi ampas kelapa terhadap 

kandungan nutrien fermentasi ampas kelapa. 

2. Meningkatkan nilai nutrisi terutama protein dari ampas 

kelapa, menyeimbangkan serat kasar pada ampas kelapa 

sehingga dapat dijadikan bahan pakan alternatif yang 

memiliki kandungan nutrien yang seimbang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Mengurangi limbah ampas kelapa hasil industri 

minyak kelapa dan rumah makan berbahan dasar 

kelapa dengan cara mengolahnya untuk pakan 

ternak. 

2. Menambah alternatif bahan pakan  pada industri 

pakan ternak yang harganya murah, nutrisinya 

baik dan tidak bersaing dengan kebutuhan  

manusia. 

3. Meningkatkan daya simpan dan kandungan 

nutrien dari ampas kelapa dengan cara proses 

fermentasi dengan Aspergillus oryzae. 

 

1.5. Kerangka Pikir 

Pakan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan 

dalam industri peternakan, pakan yang diberikan pada ternak 

harus bisa mencukupi kebutuhan nutrisinya agar ternak dapat 

tumbuh dengan baik. Kurangnya ketersediaan sumber pakan 

dengan harga yang layak dan dalam jumlah yang cukup 

sepanjang tahun menjadi kendala dalam upaya peningkatan 

dan pengembangan usaha peternakan. 
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Pemanfaatan ampas kelapa hasil limbah industri minyak 

kelapa dan rumah makan berbahan dasar kelapa dapat 

dijadikan solusi untuk bahan pakan alternatif. Ampas kelapa 

memiliki komposisi nutrisi kadar air 11,31%, PK 11,35%, LK 

23,36%, SK 14,97%, Abu 3,04%, kecernaan bahan kering in 

vitro 78,99% dan kecernaan bahan organik in vitro 98,19% 

(Miskiyah, Mulyati dan Winda, 2006), protein yang cukup 

tinggi serta lemak yang tinggi pula sehingga cocok digunakan 

sebagai sumber energi untuk pertumbuhan ternak, untuk 

menyeimbangkan kandungan nutrien dan memperpanjang 

daya simpan. Ampas kelapa ini dapat difermentasi 

mengunakan Aspergillus oryzae, Aspergillus oryzae dapat 

digunakan dalam proses ferrmentasi ampas kelapa karena 

dapat mengasilkan enzim protease, enzim selulase dan enzim 

lipase yang dapat memperbaiki kandungan nutrien dari ampas 

kelapa. 

Fermentasi merupakan hasil proses metabolis dari 

beberapa jenis mikroorganisme seperti jenis bakteri, kapang 

dan khamir. Proses fermentasi akan terjadi perubahan kualitas 

bahan makanan menjadi lebih baik dari bahan asalnya baik 

dari aspek nutrisi, daya cerna serta meningkatnya daya 

simpan, menurut Mursyid dan Zuprizal (2005) fermentasi 

onggok menggunakan Aspergillus oryzae dalam waktu 

inkubasi 72 jam dan suhu inkubasi 300C menunjukan adanya 

peningkatan protein dari 2,11% menjadi 6,13%. Serat kasar 

terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa dan 

hemiselulosa merupakan komponen dinding sel tumbuhan dan 

tidak dapat dicerna oleh ternak monogastrik, Suparjo dan 

Raguati (2003) menyatakan bahwa pada dedak yang 

difermentasi dengan Aspergillus oryzae dengan lama 

pemeraman 72 jam, menunjukkan adanya peningkatan kadar 
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protein kasar dan penurunan serat kasar. Hal in terjadi karena 

Aspergillus oryzae dapat menghasilkan enzim selulase yang 

mampu menghidrolisis selulosa. Proses fermentasi menurut 

Winarno, dkk (2000) juga dapat menghasilkan aroma dan 

flavour yang lebih disukai dari bahan yang tidak difermentasi. 

Proses fermentasi akan terjadi perubahan kualitas bahan 

makanan menjadi lebih baik dari bahan asalnya baik dari 

aspek nutrisi, daya cerna serta meningkatnya daya simpan.  

Faktor-faktor fermentasi antara lain yaitu pH, waktu, 

kandungan oksigen, suhu, dan mikroorganisme, semakin 

banyak jumlah mikroorganisme yang digunakan pada proses 

fermentasi akan meningkatkan kandungan protein bahan 

pakan, karena terjadi penambahan protein dari 

mikroorganisme tersebut. Fermentasi dengan Aspergillus 

oryzae juga diharapkan dapat meningkatkan kandungan nutrisi 

pada ampas kelapa, untuk memaksimalkan hasil fermentasi 

penambahan Aspergillus oryzae dalam proses fermentasi 

ampas kelapa ini harus terukur, oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan dilakukan proses fermentasi dengan 

penambahan level Aspergillus oryzae yang berbeda, sehingga 

dapat diketahui jumlah penambahan Aspergillus oryzae yang 

tepat dalam proses fermentasi ampas kelapa agar ampas kelapa 

dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak yang memiliki 

kandungan nutrien baik. 
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Gambar 1. Diagram alir kerangka pikir penelitian 

Ampas Kelapa 

Limbah industri atau rumah 

tangga 

Potensial  sebagai pakan 

ternak 

Fermentasi 

Fermentasi menggunakan ampas kelapa dengan waktu 

inkubasi 72 jam dan penambahan Aspergillus oryzae 

dengan level yang berbeda yaitu 0,5 g, 1,0 g dan 1,5 g.  

Ampas kelapa terfermentasi 

Analisa kandungan zat makanan yang meliputi Bahan 

Kering (BK), Protein Kasar (PK), Serat Kasar (SK), 

Lemak Kasar (LK), Bahan Anorganik (Abu) dan Bahan 

Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). 

Fermentasi onggok menggunakan Aspergillus oryzae dalam 

waktu inkubasi 72 jam dan suhu inkubasi 300C menunjukan 

adanya peningkatan protein dari 2,11% menjadi 6,13% 

(Mursyid dan Zuprizal, 2005). 
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1.6  Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu penambahan 

Aspergillus oryzae dalam proses fermentasi ampas kelapa 

dapat meningkatkan kandungan nutrien ampas kelapa seperti 

Protein Kasar (PK), Bahan Kering (BK), Abu, Serat Kasar 

(SK), Lemak Kasar (LK) dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

(BETN).   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Kelapa 

Pohon kelapa termasuk jenis Palmae yang berumah satu 

(monokotil). Batang tanaman tumbuh lurus ke atas dan tidak 

bercabang. Adakalanya pohon kelapa dapat bercabang, namun 

hal ini merupakan keadaan yang abnormal, misalnya akibat 

serangan hama tanaman. 

Dalam tata nama atau sistematika (taksonomi) tumbuh-

tumbuhan, tanaman kelapa (Cocos nucifera) dimasukkan ke 

dalam klasifikasi sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuh-tumbuhan) 

Devisio : Spermatophyta (Tumbuhan berbiji) 

Sub-Devisio : Angospermae (Berbiji tertutup) 

Kelas  : Monocotyledonae (Biji berkepng satu) 

Ordo  : Palmales 

Familia : Palmae 

Genus  : Cocos 

Spesies : Cocos nucifera L. 

Penggolongan varietas kelapa pada umunya didasarkan 

pada perbedaan umur pohon mulai berbuah, bentuk dan 

ukuran buah, warna buah, serta sifat-sifat khusus yang lain. 

Kelapa memiliki berbagai nama daerah. Secara umum, buah 

kelapa dikenal sebagai coconut, orang Belanda menyebutnya 

kokosnoot atau klapper, sedangkan orang Prancis 

menyebutnya cocotier. Di Indonesia kelapa biasa disebut 

krambil atau klapa (Jawa). Pertanaman kelapa di Indonesia 

mencapai luas 3.759.397 ha. Sekitar 92,40% diantaranya 

berupa kelapa dalam yang diusahakan sebagai perkebunan 
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rakyat, sedangkan kelapa hibrida baru sekitar 4% (Hastuti, 

Suliastri dan  Iskandar, 2011). 

Tanaman kelapa (Cocos nucifera L.) termasuk jenis 

tanaman palma yang memiliki multi fungsi karena hampir 

semua bagian dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan. 

Tanaman ini banyak dijumpai di Indonesia yang merupakan 

penghasil kopra terbesar kedua di dunia, sesudah Phillipina. 

Usaha budidaya tanaman kelapa melalui perkebunan terutama 

dilakukan untuk memproduksi minyak kelapa yang berasal 

dari daging buahnya dengan hasil samping berupa ampas 

kelapa. 

Kelapa memiliki kandungan nutrisi yang berbeda beda, 

hal ini dikarenakan ada beberapa faktor antara lain, jenis dan 

varitas kelapa, umur kelapa, iklim, jenis tanah dan ketinggian 

tempat. Komposisi buah kelapa dapat dilihat pada Tabel 1. 
 

Tabel 1. Komposisi Buah Kelapa 

Komposisi 

nutrisi/100 g daging 

kelapa 

Kondisi Buah Kelapa 

Buah muda Buah setengah tua Buah tua 

Kalori (kal) 68,0 180,0 359,0 

Protein (g) 1,0 4,0 3,0 

Lemak (g) 0,9 13,0 34,0 

Karbohidrat (g) 14,0 10,0 14,0 

Kalsium (mg) 17,0 8,0 21,0 

Fosfor (mg) 30,0 35,0 21,0 

Besi (mg) 1,0 1,3 2,0 

Aktivitas Vitamin A 

(IU) 

0,0 10,0 0,0 

Thiamin (mg) 0,0 0,5 0,1 

Asam Askorbat (mg) 4,0 4,0 2,0 

Air (mg) 83,3 70,3 46,9 

Sumber : Putri (2010) 
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2.2. Ampas kelapa 

Ampas kelapa merupakan limbah kelapa yang telah 

diambil sarinya melalui proses pengolahan secara basah. 

Ampas kelapa limbah industri atau limbah rumah tangga 

sangat potensial untuk digunakan sebagai bahan pakan ayam 

pedaging, karena ampas kelapa masih mudah didapatkan dari 

sisa pembuatan minyak kelapa tradisional dan limbah 

pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO) (Purawisastra, 2001). 

Pada proses pembuatan minyak kelapa murni, daging 

kelapa segar yang telah diparut kemudian dikeringkan dan 

dipres hingga minyaknya terpisah. Hasil samping dari proses 

pembuatan minyak kelapa murni ini adalah ampas kelapa. 

Ampas kelapa hasil samping pembuatan minyak kelapa murni 

masih memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Hal ini 

menyebabkan ampas kelapa berpotensi untuk dimanfaatkan 

dan diolah menjadi pakan, protein kasar yang terkandung pada 

ampas kelapa mencapai 23% dan kandungan seratnya yang 

mudah dicerna merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk 

menjadikan ampas kelapa sebagai bahan pakan pedet (calf), 

terutama untuk menstimulasi rumen (Miskiyah, dkk, 2006). 

Hutasoit (2005) menyatakan ampas kelapa merupakan 

hasil samping pembuatan santan, daging buah kelapa yang 

diolah menjadi minyak kelapa dari pengolahan cara basah 

akan diperoleh hasil samping ampas kelapa. Sampai saat ini 

pemanfaatannya masih terbatas untuk pakan ternak dan 

sebagian dijadikan tempe bongkrek untuk makanan di desa-

desa Propinsi Jawa Timur. Ampas kelapa segar memiliki 

komposisi nutrisi kadar air 11,31%, PK 11,35%, LK 23,36%, 

SK 14,97%, Abu 3,04%, kecernaan bahan kering in vitro 

78,99% dan kecernaan bahan organik in vitro 98,19% 

(Miskiyah, dkk, 2006). 
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2.3. Aspergillus oryzae 

Aspergillus oryzae adalah salah satu jenis mikroba yang 

paling banyak digunakan dalam industri fermentasi makanan, 

Aspergillus oryzae juga organisme yang banyak digunakan 

untuk produksi amilase, lipase dan protease (Rank, 2012). 

Kemampuan mikroba menghasilkan enzim tergantung pada 

jenis bakteri, volume inokulum dan media tubuh mikroba. 

Pemilihan jenis bakteri untuk fermentasi harus memperhatikan 

jenis substrat yang akan digunakan (Wizna, 2008). Aspergillus 

oryzae dapat memproduksi enzim selulase dan manase 

tertinggi dibandingkan dengan Rhizopus oryzae dan 

Eupenicillium japonicum. Perombakan ini terjadi karena pada 

proses fermentasi kapang memproduksi enzim. Keuntungan 

ganda diperoleh dari fermentasi limbah menggunakan 

Aspergillus oryzae yaitu kandungan protein meningkat dan 

enzim selulase yang diproduksi kapang membantu dalam 

kecernaan bahan (Rohmani, 2003). Fermentasi onggok 

menggunakan Aspergillus oryzae dalam waktu inkubasi 72 

jam dan suhu inkubasi 300C menunjukan adanya peningkatan 

protein dari 2, 11% menjadi 6,13% (Mursyid dan Zuprizal, 

2005). 

Mikroba yang digunakan dalam pembuatan kecap 

berbahan dasar biji lamtoro atau petai cina yaitu Aspergillus 

oryzae. Aspergillus oryzae membutuhkan Aw minimal untuk 

pertumbuhan lebih rendah dibandingkan khamir dan bakteri. 

Kadar air bahan pangan kurang dari 14-15%. Suhu 

pertumbuhan Aspergillus oryzae yaitu 35-37ᵒC atau lebih 

tinggi. Aspergillus oryzae bersifat aerobic yaitu membutuhkan 

oksigen untuk pertumbuhanya. Aspergillus oryzae dapat 

menggunakan berbagai komponen makanan, dari yang 

sederhana sampai kompleks. Kebanyakan kapang 
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memproduksi enzim hidrolitik, misalnya amylase, pektinase, 

proteinase, dan lipase. Oleh karena itu dapat tumbuh pada 

makanan-makanan yang mengandung pati, pektin, protein atau 

lipid, mikroba ini merombak protein menjadi asam-asam 

amino dan komponen rasa dan aroma.  

Taksonomi  Aspergillus oryzae : 

Kingdom   : Fungi 

Division  : Eumyccophyta 

Class  : Deuteromycetes  

Ordo  : Moniliales  

Famili  : Moniliaceae  

Genus  : Aspergillus  

Spesies  : Aspergillus oryzae 

 (Rahayu, 1991) 

 

Kandungan nutrisi Aspergillus oryzae setiap 100g BK dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Kandungan Nutrisi Aspergillus oryzae Setiap 100g 

BK 

Kandungan Jumlah 

Kalori (kal) 

Protein (g) 

Lemak (g) 

Karbohidrat (g) 

Kalsium (mg) 

Fosfor (mg) 

Besi (mg) 

Vitamin B (mg) 

Air 

136 

43 

2.4 

3 

140 

1900 

20 

16000 

10 

Sumber : Rohmawati, dkk (2015) 
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Pada dasarnya pembuatan ragi merupakan teknik dalam 

memperbanyak mikroorganisme yang berperan dalam 

pembuatan tape. Perbanyakan ini dilakukan dalam suatu 

medium tertentu dan setelah cukup banyak mikroba yang 

tumbuh, pertumbuhannya dihentikan serta dibuat dalam 

keadaan istirahat, baik dalam bentuk sel maupun dalam bentuk 

sporanya. Penghentian pertumbuahan mikroba tersebut 

dilakukan dengan cara mengeringkan medium tumbuhnya. 

Menurut Purwadaria (2005) ragi terdiri dari sejumlah kecil 

enzim, termasuk protease, lipase, invertase, maltase dan 

zymase. Enzim yang penting dalam ragi adalah invertase, 

maltase dan zymase. Enzim invertase dalam ragi bertanggung 

jawab terhadap awal aktivitas fermentasi. Enzim ini mengubah 

gula (sukrosa) yang terlarut dalam air menjadi gula sederhana 

yang terdiri atas glokosa dan fruktosa. Gula sederhana 

kemudian dipecah menjadi karbondioksida dan alkohol. Enzim 

amilase yang terdapat dalam tepung mampu memproduksi 

maltose yang dapat dikonsumsi oleh ragi sehingga fermentasi 

terus berlangsung.  

Nurhidayat (2006) dalam ragi tape terdapat jamur jenis 

Rhizopus bersifat proteolitik yang mampu mendegradasi 

protein menjadi dipeptida dan seterusnya menjadi senyawa 

NH3 atau N2 yang hilang melalui penguapan. Pertumbuhan 

mikroba telah mencapai fase pertumbuhan eksponensial maka 

laju pertumbuhan populasinya mulai mengalami penurunan. 

Penurunan nilai serat kasar dipengaruhi oleh jenis 

mikroorganisme, adapun mikroorganisme pada ragi tape 

antara lain Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus niger dan 

Rhizhopus sp. Khamir jenis Saccharomyces cerevisiae 

mempunyai mampu mendegradasi menjadi alkohol, hal ini 



15 

 

menyebabkan khamir jenis ini efektif mendegradasi serat kasar 

(Anggraeny dan Umiyasih, 2008). 

Aspergillus mengalami pertumbuhan optimum pada pH 

4,5 dengan rentang pertumbuhan antara pH 4 – pH 

6,rendahnya pH akan meningkatkan kecepatan hidrolisis 

secara kimiawi beberapa polisakarida, seperti hemiselulosa 

yang pada gilirannya akan menurunkan kandungan serat 

(Sianipar dan Simanihuruk, 2009). Perkembangan kapang 

yang secara konsisten meningkat menurut masa fermentasi 

dapat menyumbang serat kasar melalui dinding selnya. Pada 

lama fermentasi 48 jam terjadi penurunan kadar serat kasar 

adanya enzim selulase yang dihasilkan oleh Aspergillus 

(Ginting dan Krisnan, 2006). 

Fase pertumbuhan Aspergillus oryzae hari pertama 

merupakan fase adaptasi, hari ke 3 merupakan fase 

eksponensial yang ditandai dengan kenaikan massa sel dari 

Aspergillus oryzae secara signifikan, hal tersebut 

megidentifikasikan bahwa pada range waktu tersebut 

Aspergillus oryzae membelah dengan cepat. Hari ke 4 

merupakan fase stationer (Baker, 2006). Kurva pertumbuhan 

Aspergillus oryzae sebagai berikut : 
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Gambar 2. Kurva Pertumbuhan Aspergillus oryzae (Baker, 

2006) 

 

Lama fermentasi 48 jam terjadi penurunan kadar serat 

kasar adanya enzim selulase yang dihasilkan oleh Aspergillus 

oryzae (Ginting, dkk, 2006). Suhu pertumbuhan Aspergillus 

oryzae yaitu 35-37ᵒC dengan suhu minimum 6-8oC dan suhu 

maksimum 45-47oC, selain itu Aspergillus oryzae bersifat 

aerobik yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya 

(Dunaji, 2008) Kemampuan optimum Aspergillus oryzae 

dalam proses fermentasi bedasarkan pengaruh suhu terhadap 

aktivitas enzim pada Aspergillus oryzae dapat dilihat pada 

kurva berikut ini: 
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Gambar 3. Pengaruh Suhu terhadap Aktivitas Enzim 

Aspergillus oryzae (Dunaji, 2008) 

 

2.4. Fermentasi Pakan 

Fermentasi merupakan hasil proses metabolis dari 

beberapa jenis mikroorganisme seperti jenis bakteri, kapang 

dan khamir. Proses fermentasi akan terjadi perubahan kualitas 

bahan makanan menjadi lebih baik dari bahan asalnya baik 

dari aspek nutrisi, daya cerna serta meningkatnya daya 

simpan. Dalam melakukan proses fermentasi aktifitas 

mikroorganisme dipengaruhi oleh pH, suhu, komposisi zat 

makanan dan adanya inhibitor (Raudati, 2001). Menurut 

Winarno, dkk (2000) fermentasi juga dapat menghasilkan 

aroma dan flavour yang lebih disukai dari bahan yang tidak 

difermentasi. Proses fermentasi akan terjadi perubahan 

kualitas bahan makanan menjadi lebih baik dari bahan asalnya 

baik dari aspek nutrisi, daya cerna serta meningkatnya daya 

simpan.  

Kehilangan bahan kering yang terjadi selama proses 

fermentasi dikarenakan adanya perombakkan bahan organik 

terutama karbohidrat untuk dijadikan sumber energi bagi 
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pertumbuhan dan aktivitas kapang. Karbohidrat tersebut akan 

dipecah menjadi glukosa kemudian dilanjutkan sampai 

terbentuk energi, dinding sel kapang selama fermentasi 

mengalami pertumbuhan dalam media dimana semakin lama 

waktu inkubasi maka akan menghasilkan pertumbuhan 

miselium yang lebat. Secara umum kandungan serat kasar 

produk fermentasi dipengaruhi oleh pertumbuhan miselia 

kapang  (Mirwandono, Bachari dan  Situmorang, 2006). 

Faktor-faktor fermentasi antara lain yaitu pH, waktu, 

kandungan oksigen, suhu, dan mikroorganisme, semakin 

banyak jumlah mikroorganisme yang digunakan pada proses 

fermentasi akan meningkatkan kandungan protein bahan 

pakan, karena terjadi penambahan protein dari 

mikroorganisme tersebut (Juwita, 2012). Menurut Sariri 

(2011) ciri atau tanda fermentasi pakan kering yang telah 

berhasil atau fermentasi yang telah siap disajikan adalah 

sebagai berikut terjadinya perubahan suhu yang meningkat, 

perubahan warna dan  bau atau aroma yang khas, dan 

perubahan tekstur yang lebih empuk atau lapuk. Fermentasi 

dengan menggunakan kapang memungkinkan terjadinya 

perombakan komponen bahan yang sulit dicerna menjadi lebih 

mudah dicerna, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

nutrisinya (Supriyati, Pasaribu, Hamid, dan Sinurat, 2000). 

Kualitas fermentasi tergantung pada jenis mikroba serta 

medium padat yang digunakan. Perlakuan fermentasi pada 

pembuatan pakan telah dicobakan pada penelitian sebelumnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi (2000) menyebutkan 

bahwa bungkil kelapa yang difermentasi dengan Aspergillus 

niger mampu meningkatkan kadar protein dan daya cerna 

pakan yang dihasilkan. Aspergillus niger yang digunakan 
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dapat memproduksi enzim lipase, sehingga lemak yang 

terdapat di dalam bungkil dapat berkurang. 

Levitel (2009), menyatakan bahwa fermentasi yang baik 

dapat dihasilkan pada suhu 30°C, sementara itu Okine (2005), 

menyatakan bahwa proses fermentasi pada suhu 25-37o C akan 

menghasilkan kualitas produk yang sangat baik. Fermentasi 

yang baik memiliki warna yang tidak jauh berbeda dengan 

warna bahan bakunya, memiliki pH rendah dan beraroma 

asam (Abdelhadi, 2005), bertekstur lembut, tidak berjamur dan 

tidak berlendir (Ridla, 2007). Penampilan produk fermentasi 

kulit singkong sangat baik karena tidak berjamur, tidak 

berlendir dan tidak berbau busuk. 

 

2.5. Kandungan Nutrien Bahan Pakan Ternak 

Kualitas nutrisi bahan makanan ternak merupakan 

faktor utama dalam menentukan kebijakan dalam pemilihan 

dan penggunaan bahan makanan tersebut sebagai sumber zat 

makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

produksinya. Kualitas nutrisi bahan pakan terdiri atas 

komposisi nilai nutrisi, serat dan energi serta aplikasinya pada 

nilai palatabilitas dan daya cerna. Penentuan komposisi nilai 

nutrisi secara garis besarnya dapat dilakukan dengan analisa 

proksimat, dimana dapat ditentukan kandungan air, Abu, PK, 

LK, SK dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN). 

Sumbangan energi dari masing-masing komposisi nutrisi 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 (Sutardi, 2009). 
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2.5.1. Bahan Kering (BK) 

Bahan kering adalah bahan pakan yang bebas air, 

dihitung dengan cara 100-kadar air, dimana kadar air diukur 

dari persen bobot yang hilang setelah pemanasan pada suhu 

1050C sampai beratnya tetap (Suparjo,dkk, 2003). Bahan 

kering akan menurun selama proses fermentasi dikarenakan 

adanya perombakan bahan organik terutama karbohidrat untuk 

dijadikan sumber energi bagi pertumbuhan dan aktifitas 

kapang (Mirwardhono, dkk,  2006). Prinsip dari bahan kering 

adalah pemanasan pada suhu 1050C maka air yang terkandung 

dalam satu sampel pakan akan menguap seluruhnya. 

Proses fermentasi akan terjadi peningkatan kadar air 

dalam substrat karena penguraian bahan kering total oleh 

kapang yang dipergunakan sebagai sumber energi atau 

pembentuk sel baru, penurunan kandungan bahan kering 

substrat dapat diakibatkan oleh semakin tingginya kadar air 

dalam substrat (Mildayanti, 2007). 

 

2.5.2. Protein Kasar (PK) 

Protein kasar adalah nilai hasil bagi dari total nitrogen 

ammonia dengan faktor 16% (16/100) atau hasil kali dari total 

nitrogen ammonia dengan faktor 6,25 (100/16). Prinsip 

pengukuran protein kasar adalah H2SO4 pekat dengan 

katalisator dapat memecah ikatan N organik dalam sampel 

pakan menjadi (NH4)2SO4 dalam suasana basa akan 

melepaskan NH3 yang kemudian didestilasi. Hasil destilasi 

ditampung dalam beaker glass yang telah berisi H2SO4 0,1 

yang ditambahkan indikator max. Setelah selesai destilasi 

larutan penampung dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai 

berubah warna (AOAC, 2005). 
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Peningkatan kadar protein kasar pada perlakuan yang 

difermentasi dikarenakan fermentasi dapat mengubah zat yang 

bersifat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. 

Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi adalah 

karbohidrat dan asam amino. Fermentasi dapat menghasilkan 

produk yang lebih baik dari bahan aslinya. Sutardi (2009) 

menyatakan protein merupakan komponen penting yang 

terdapat dalam makanan, dari hasil penelitian bahwa protein 

sangat berkualitas tinggi. Hasil penelitian Melati,  Zahril dan 

Titin (2010) mendapatkan hasil, kandungan protein pada 

ampas tahu 22,89% dan setelah difermentasi meningkat 

menjadi 31,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan 

protein pada fermentasi ampas tahu lebih besar dari pada 

ampas tahu yang tidak difermentasi. Desi (2002) menyatakan 

dalam proses fermentasi, mikroba memperoleh energi melalui 

perombakan bahan yang memberikan zat-zat hara atau mineral 

seperti hidrat arang, protein, vitamin, dan zat lainnya. 

Kumalasari (2012)  menyatakan kadar protein menurun 

dengan semakin banyaknya penambahan inokulum pada 

fermentasi tempe. Peningkatan kadar protein akibat adanya 

kerja dari mikroba dan adanya penambahan protein yang 

terdapat dalam sel mikroba itu sendiri. Peningkatan kandungan 

protein kasar pada fermentasi substrat terjadi karena hasil dari 

hidrolisis pati menjadi gula selama kapang mendegradasi dan 

melarutkan substrat yang digunakan oleh kapang sebagai 

sumber karbohidrat untuk mensintesis biomasa kapang yang 

kaya akan protein (Yuliastiyani, 2012).  

Aktifitas proteolitik selama fermentasi mencapai 

maksimum pada waktu 72-96 jam. Dengan adanya aktifitas 

enzim proteolitik, maka protein komplek yang bersifat tidak 

larut akan diubah menjadi protein yang bersifat larut dan 
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mengalami kenaikan sebesar setengah dari jumlah total 

protein. Penambahan konsentrasi bahan baku menyebabkan 

peningkatan kecepatan reaksi yang nyata, akan tetapi jika 

konsentrasi bahan baku terus diperbesar peningkatan reaksi 

dapat menurun disebabkan karena bagian enzim yang aktif 

telah jenuh (Istiana, 2007).  

Aspergillus oryzae 6005 merupakan kapang penghasil 

enzim protease yang akan menguraikan protein menjadi asam 

amino, baik asam amino esensial maupun non esensial. Asam 

amino essensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis 

oleh tubuh. Sebagian besar asam amino ini hanya dapat 

disintesis oleh sel tumbuhan, sebab untuk sintesisnya 

memerlukan senyawa nitrat anorganik. Kekurangan metionin 

dan penilalanin, merupakan asam amino esensial yang sangat 

diperlukan oleh tubuh (Winarno, dkk, 2000). 

Hasil penelitian Mirwandono, dkk (2004) tentang 

pemanfaatan mikroba Aspergillus niger dalam proses 

fermentasi limbah sawit mampu meningkatkan kadar protein 

dari 15,40% menjadi 23,30%. Penelitian Miskiyah, dkk (2006) 

terhadap ampas kelapa dari industri minyak kelapa mencatat 

penggunaan Aspergillus niger dan penambahan mineral dalam 

proses fermentasi secara aerob dan kemudian anaerob mampu 

meningkatkan kadar protein kasar dari 11,35% menjadi 

26,09%. 

 

2.5.3. Serat Kasar (SK) 

Serat kasar adalah semua zat organik yang tidak larut 

dalam H2SO4 0,3 N dan dalam NaOH 1,5 N yang berturut-

turut dimasak selama 30 menit, kandungan serat kasar yang 

tinggi dalam makanan akan menurunkan koefisiensi cerna 
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dalam bahan pakan tersebut, karena serat kasar mengandung 

bagian yang sukar untuk dicerna (Putri, 2010). 

Analisis kadar serat kasar adalah usaha untuk 

mengetahui kadar serat kasar dalam bahan baku pakan 

pelaksanaan di Laboratorium biasanya dilakukan secara 

kimiawi dengan Metode Mendell (Mulyono, 2000). Kandungan 

serat kasar pada ampas tahu 21,29% dan setelah difermentasi 

menurun menjadi 17,29% (Melati, dkk, 2010). Serat kasar 

terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan lignin. Selulosa dan 

hemiselulosa merupakan komponen dinding sel tumbuhan dan 

tidak dapat dicerna oleh ternak monogastrik. Hewan 

ruminansia mempunyai mikroorganisme rumen yang memiliki 

kemampuan untuk mencerna selulosa dan hemiselulosa 

(Suparjo, dkk, 2003). 

Penurunan serat kasar ini dapat terjadi karena dengan 

peningkatan jumlah konsentrasi Aspergillus oryzae maka 

kemampuan mendegradasi serat menjadi lebih tinggi. Suparjo, 

dkk (2003) menyatakan bahwa pada dedak yang difermentasi 

dengan Aspergillus oryzae dengan lama inkubasi 72 jam, 

menunjukkan adanya peningkatan kadar protein kasar dan 

penurunan serat kasar. Hal tersebut dapat terjadi karena 

Aspergillus oryzae dapat menghasilkan enzim selulase yang 

mampu menghidrolisis selulosa (Tampoebolon, 2009). 

Aspergillus oryzae memanfaatkan bahan organik berupa serat 

kasar melalui degradasi oleh enzim sehingga menghasilkan 

senyawa-senyawa untuk pertumbuhan dan perkembangannya 

(Kusumaningrum dan Sutrisno,  2012). 

 

2.5.4. Lemak Kasar (LK) 

Lemak kasar yang dihasilkan dari penentuan lemak 

kasar adalah ekstraksi dari klorofil, xanthofil, dan karoten 
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(Khairul, 2009). Aspergillus niger dapat memproduksi enzim 

lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis lipid, mengikat 

ester dalam trigliserida menjadi asam lemak bebas, sehingga 

lemak yang terkandung dalam bahan hasil fermentasi dapat 

menurun (Miskiyah, dkk, 2006). Menurut Jamila dan 

Tangdililintin (2001) kandungan lemak kasar yang meningkat 

pada pakan fermentasi mengindikasikan adanya sintesis asam 

lemak, hasil penguraian karbohidrat dalam proses fermentasi 

dapat menghasilkan asam-asam lemak, sehingga kadar lemak 

dalam bahan yang difermentasi dapat meningkat. 

Aspergillus oryzae dikenal sebagai kapang yang paling 

banyak menghasilkan enzim lipase karena Aspergillus oryzae 

tergolong kapang lipolitik, Falony (2006) menyatakan bahwa 

lipase ditemukan dalam enzim ekstraseluler yang dihasilkan 

oleh berbagai macam organisme, mulai dari tanaman, hewan 

serta mikroba antar lain bakteri actinomicetes, yeast dan 

kapang. Kapang lipolitik diketahui mampu menghasilkan 

lipase ekstraseluler dengan aktivitas lipolitik cukup tinggi 

sehingga merupakan sumber utama dalam industri karena 

kemampuannya yang dapat digunakan dalam berbagai hal dan 

kemudahan dalam produksi. Salah satu kapang yang banyak 

menghasilkan lipase berasal dari genus Aspergillus (Sharma, 

2001). 

Proses fermentasi, setelah kapang memanfaatkan 

karbohidrat untuk sumber energi, selanjutnya kapang 

memanfaatkan lemak dan protein. Semakin banyak 

penggunaan bahan pakan yang mengandung glukosa pada 

substrat, semakin memacu pertumbuhan biomassa kapang 

yang mengakibatkan produksi enzim lipase semakin banyak 

(Nurhayati, Sjofjan dan Koentjoko, 2006). Menurut 

Kusumaningrum, dkk (2012) penurunan kandungan lemak 
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kasar disebabkan oleh perombakan lemak enzim lipase kapang 

Aspergillus niger yang digunakan sebagai energi untuk 

pertumbuhannya. Hasil penelitian penggunaan Aspergillus 

niger dan penambahan mineral terhadap kelapa dari industri 

minyak kelapa mampu menurunkan lemak dari 28,70% hingga 

11,39%, sedang uji kecernaan bahan kering memperlihatkan 

peningkatan dari 78,99% menjadi 95,10% (Miskiyah, dkk, 

2006). 

 

2.5.5. Bahan Anorganik (Abu) 

Penentuan kadar Abu ya itu usaha untuk 

mengetahui kadar Abu, dalam analisis secara umum 

ditentukan dengan membakar bahan pakan biasanya hanya zat-

zat organik selanjutnya ditimbang, sisanya disebut Abu 

(Syarif ,  2000) . Khairul (2009) juga menyatakan zat 

anorganik yang tertinggal di dalam pemanasan dengan tanur 

disebut dengan Abu. 

Kadar Abu bertujuan untuk mengetahui kandungan 

mineral yang terdapat dalam ampas tahu. Penentuan kadar 

Abu adalah dengan mengoksidasikan semua zat organik pada 

suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500-600 oC dan kemudian 

melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah proses 

pembakaran tersebut. Menurut Winarno, dkk (2000) dalam 

proses pembakaran, bahan-bahan organik terbakar tetapi zat 

anorganiknya tidak dan disebut Abu. Menurut Widodo (2005), 

jumlah abu dalam bahan pakan hanya penting untuk 

menentukan perhitungan bahan ekstrak tanpa nitrogen, 

meskipun abu terdiri dari komponen mineral, namun 

bervariasinya kombinasi unsur mineral dalam bahan pakan 

asal tanaman menyebabkan abu tidak dapat dipakai sebagai 

indeks untuk menentukan jumlah unsur mineral tertentu. 
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2.5.6. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

Nilai BETN tergantung pada nilai nutrisi seperti PK, 

LK, Abu, SK, semakin nilai PK, LK, Abu, SK semakin tinggi 

maka nilai BETN semakin rendah. BETN merupakan 

karbohidrat yang dapat larut meliputi monosakarida, 

disakarida dan polisakarida yang mudah larut dalam larutan 

asam dan basa serta memiliki daya cerna yang tinggi (Tillman, 

2000). Penurunan kandungan BETN ini bisa terjadi karena 

dalam proses fermentasi akan terjadi proses degradasi bahan 

(substrat) oleh mikroba. Menurut Hastuti, dkk (2011) bahwa 

adanya peningkatan aktivitas mikroba dalam mendegradasi 

substrat, maka akan mempengaruhi juga pemakaian energi 

(BETN) yang semakin banyak pula, sehingga dalam aktivitas 

mikroba yang tinggi dapat menurunkan kandungan BETN. 

Islamiyati, Jamila dan Hidayat (2010) menunjukan 

bahwa semakin tinggi level ragi tempe yang diberikan 

semakin tinggi pula kandungan BETN, pada proses fermentasi 

mikroba dapat memecah komponen kompleks menjadi yang 

lebih sederhana. Turunnya kandungan serat akibat aktivitas 

mikroba mengakibatkan meningkatnya kandungan BETN 

dengan semakin banyaknya gula sederhana yang dihasilkan. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilakukan pada tanggal 30 November 

2015 sampai dengan 30 Desember 2015 di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya. 

 

3.2. Materi Penelitian 

3.2.1. Bahan Pembuatan Fermentasi Ampas Kelapa: 

3.2.1.1.  Ampas kelapa 

Pada penelitian ini menggunakan limbah ampas 

kelapa dari Rumah Makan Padang Murah Dinoyo 

sebanyak 2kg, yang digunakan sebagai bahan 

utama pembuatan fermentasi ampas kelapa. 

3.2.1.2.  Aspergillus oryzae 

Pada penelitian ini digunakan Aspergillus oryzae 

sebanyak 15 g sebagai inokulum pada saat 

fermentasi ampas kelapa, yang digunakan 

sebagai mikroba yang ditambahkan dalam proses 

fermentasi. 

3.2.2. Bahan Analisis Proksimat :  

a. Bahan analisis protein kasar, antara lain : 

H2SO4 pekat (95 – 97 %), katalisator, 

aquadest, NaOH 40 %, H2SO4 0,1 N, 

indikator, NaOH 0,1 N, batu didih. 

b. Bahan analisis serat kasar, antara lain : 

H2SO4 0,3 N, NaOH 1,5 N, HCl 0,3 N, 

EDTA, aceton, aquadest panas, pasir bersih, 

batu didih. 
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c. Bahan analisis lemak kasar, antara lain : N-

hexan, batu didih. 

3.2.3. Peralatan 

3.2.2.1. Peralatan Pembuatan Fermentasi Ampas 

Kelapa yaitu : 

a. Kompor untuk memasak ampas kelapa 

b. Alat kukus untuk mengukus ampas kelapa 

c. Timbangan untuk mengetahi berat ampas kelapa dan 

Aspergillus oryzae 

d. Sendok untuk mengambil Aspergillus oryzae 

e. Baskom untuk tempat menghomogenkan bahan  

f. Plastik klip berukuran 0,25 Kg untuk membungkus 

fermentasi ampas kelapa 

g. Jarum untuk membuat lubang 

h. Termometer untuk mengukur suhu 

 

3.2.3.2.  Peralatan Analisis Proksimat yang sudah ada 

di Laboratorum Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya 

1. Bahan Kering :  

Cawan porselin atau aldisk, oven 105° C, 

eksikator, penjepit , timbangan analitis. 

2. Bahan Anorganik :  

Cawan porselin, tanur 550-600°C, 

eksikator, penjepit, timbangan analitis. 

3. Protein Kasar:  

Timbangan analitis, labu didih kjeldhal (50 

ml), gelas ukur 5 ml atau dispenser, 

erlenmeyer (300 ml), beaker glass (300 
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ml), pipet volume 25 ml atau dispenser, 

buret 50 ml. 

4. Serat Kasar :  

Timbangan analitis, beaker glass khusus 

untuk serat kasar, cawan filtrasi (crusible) 

serta alat filtrasinya, eksikator, oven 140 

ºC, tanur 550 – 600 ºC. 

5. Lemak Kasar :  

Alat ekstraksi goldfish, beaker glass 

khusus untuk lemak, alat porselin atau 

selongsong S, gelas ukur, oven vacum 80 

ºC, timbangan analitis, eksikator, penjepit. 

6. Peralatan pendukung seperti kalkulator, 

laptop dan kamera untuk dokumentasi 

penelitian. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan lapang dengan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL). Perlakuan yang dilakukan dalam penelitian 

ini sebanyak 4 perlakuan dan masing-masing perlakuan 

diulang 5 kali (4 X 5), sehingga terdapat 20 unit percobaan, 

setiap 1 unit percobaan terdiri dari 4 sampel fermentasi ampas 

kelapa. Penelitian ini dilakukan dengan penambahan 

Aspergillus oryzae dalam ampas kelapa dengan jumlah 

sebagai berikut: 

P0 = 100 g ampas kelapa + 0 g Aspergillus oryzae 

P1 = 100 g ampas kelapa + 0,5 g Aspergillus oryzae 

P2 = 100 g ampas kelapa + 1,0 g Aspergillus oryzae 

P3 = 100 g ampas kelapa + 1,5 g Aspergillus oryzae. 
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3.4. Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diamati pada penelitian ini yaitu : 

a. Bahan Kering (BK), Prosedur pengukuran tersebut 

terdapat pada Lampiran 1 

b. Protein Kasar (PK), Prosedur pengukuran tersebut 

terdapat pada Lampiran 2 

c. Serat Kasar (SK), Prosedur pengukuran tersebut 

terdapat pada Lampiran 3 

d. Lemak Kasar (LK), Prosedur pengukuran tersebut 

terdapat pada Lampiran 4 

e. Bahan Anorganik (Abu), Prosedur pengukuran 

tersebut terdapat pada Lampiran 5 

f. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN), Prosedur 

pengukuran tersebut terdapat pada Lampiran 6. 

 

3.5. Analisa Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan ditabulasi 

dengan dengan bantuan software Microsoft excel. kemudian 

dianalisis dengan menggunakan analisis ragam (ANOVA) dari 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 5 

ulangan. Apabila terjadi pengaruh perlakuan maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan’s (Steel dan Torrie, 2003). 

Adapun model matematik untuk Rancangan Acak Lengkap 

sebagai berikut : 

Yij = µ + πi + βij 

Dimana : 

 

Yij = Nilai pengantar pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ = Nilai tengah umum 
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πi = Pengaruh perlakuan ke-i 

βij = Kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan 

i = 1,2,3, 4 dan 5 

j = 1,2,3 dan 4 

 

3.6.  Prosedur Penelitian 

Penelitian dibagi menjadi empat tahap yaitu tahap 

persiapan penelitian, tahap pelaksanaan pembuatan fermentasi 

ampas kelapa, tahap pengumpulan data dan tahap analisa data 

hasil analisis proksimat fermentasi ampas kelapa. 

1. Tahap persiapan meliputi: 

a) Persiapan bahan penelitian berupa ampas kelapa 

dan Aspergillus oryzae. 

b) Persiapan peralatan untuk pembuatan fermentasi 

ampas kelapa. 

2. Tahap pelaksanaan pembuatan ampas kelapa 

fermentasi. 
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Gambar 4. Diagram alir pembuatan ampas kelapa fermentasi 

 

3. Tahap analisis proksimat untuk mengetahui perubahan 

nutrisi yang terjadi selama proses fermentasi 

4. Tahap analisis data hasil analisis proksimat BK, Abu, PK, 

LK, SK, dan BETN 

P3 = 1,5 g 

Disiapkan ampas kelapa  

Dikukus ampas kelapa selama 30 menit 
 

Didinginkan pada suhu ruang 

Dimasukan ampas kelapa dalam plastik dan ditambahkan inokulum 

Aspergillus oryzae sesuai perlakuan 

 

Ditusuk setiap plastik yang berisi fermentasi ampas kelapa sebanyak 10 

lubang pada tempat yang sama. 
 

Diberi dan didiamkan sampel selama 72 jam kemudian dianalisis 

proksimat untuk mengetahui kandungan nutrisi fermentasi ampas kelapa 

HASIL 

P0 = 0 g P1 = 0,5 g P2 = 1 g 
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3.7 Batasan Istilah 

Analisis proksimat : Analisa kimiawi pada pakan/bahan 

yang berlandaskan cara Weende 

yang akan menghasilkan air, Abu, 

protein kasar, lemak dan serat kasar 

dalam satuan persen 

Ampas  : Residu limbah industri pangan yang 

telah diambil sarinya melalui proses 

pengolahan secara basah (ampas 

kelapa, ampas kecap, ampas tahu, 

ampas bir, ampas ubi kayu/onggok). 

Ampas kelapa : Ampas kelapa merupakan hasil 

samping pembuatan santan, daging 

buah kelapa yang diolah menjadi 

minyak kelapa dari pengolahan cara 

basah akan diperoleh hasil samping 

ampas kelapa 

Abu : Sisa pembakaran pakan dalam 

tungku/tanur 500 – 6000C sehingga 

semua bahan organik terbakar habis. 

Aerob : Memerlukan oksigen. 

Anaerob : Tidak memerlukan oksigen.  

BETN : Karbohidrat yang bukan serat kasar, 

dihitung sebagai selisih kandungan 

karbohidrat dengan serat kasar.  

BK : Pakan bebas air. Dihitung dengan 

cara 100 – kadar air, di mana kadar 

air diukur merupakan persen bobot 

yang hilang setelah pemanasan pada 

suhu 105 0C sampai beratnya tetap. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
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LK : Lemak kasar dalam pakan ternak, 

semua senyawa pakan/ransum yang 

dapat larut dalam pelarut organik. 

PK : Kandungan nitrogen pakan dikalikan 

faktor protein rata –rata (6,25) 

karena rata-rata nitrogen dalam 

protein adalah 16 %, sehingga faktor 

perkalian protein 100/16 = 6,25. 

Terdiri dari asam-asam amino yang 

saling berikatan (ikatan peptida), 

amida, amina dan semua bahan 

organik yang mengandung Nitrogen. 

SK : Bagian karbohidrat yang tidak larut 

setelah pemasakan berturut-turut, 

masing-masing 30 menit pada H2SO4 

1,25 % (0,255 N) dan NaOH 1,25 % 

(0,312 N). 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 

 Penelitian pembuatan ampas kelapa fermentasi 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, dalam penelitian 

ini ampas kelapa difermentasi dengan beberapa perlakuan, P0 

ampas kelapa tanpa penambahan Aspergillus oryzae (ampas 

kelapa), P1 ampas kelapa dengan penambahan Aspergillus 

oryzae 0,5 g, P2 ampas kelapa dengan penambahan Aspergillus 

oryzae 1 g dan P3 ampas kelapa dengan penambahan 

Aspergillus oryzae 1,5 g, proses fermentasi dilakukan selama 

72 jam dengan suhu 300C. Rata-rata hasil penelitian dari 

fermentasi ampas kelapa menggunakan penambahan level 

inokulum Aspergillus oryzae yang berbeda memberikan 

pengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap nilai bahan kering, 

abu, protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan BETN. Data 

hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Pengaruh level penambahan Aspergillus oryzae 

dengan level yang berbeda terhadap nilai nutrisi 

fermentasi ampas kelapa 

Kandungan 

Nutrisi (%) 

Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Bahan kering 

Abu* 

Protein Kasar* 

Serat Kasar* 

Lemak Kasar* 

BETN* 

75,002 ± 0,268d 

0,797 ± 0,002d 

5,586 ±0,019a 

45,398 ± 0,161d  

44,206 ± 0,157a 

4,342 ± 0,341a 

68,678 ± 0,205c 

0,546 ±0,001b 

6,445 ±0,019b 

22,662 ± 0,067c 

44,147 ± 0,131a 

26,197 ± 0,219c 

67,514 ± 0,378b 

0,674 ± 0,003c 

6,685 ± 0,037c 

19,711 ± 0,110b 

44,373 ± 0,248a 

28,553 ± 0,400d 

66,246±0,45a 

0,311 ± 0,002a 

7,145 ± 0,049d 

18,322 ± 0,126a 

51,550 ± 0,356b 

22,667 ± 0,534b 

Keterangan: Nilai dengan superskrip yang berbeda pada baris 

yang sama menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

         *Berdasarkan %BK. 

 

4.2 Kandungan Nutrien Fermentasi Ampas Kelapa 

Menggunakan Penambahan Level Inokulum 

Aspergillus oryzae yang Berbeda terhadap Nilai 

Bahan Kering (BK) 

 Data hasil perhitungan nilai bahan kering pada 

fermentasi ampas kelapa dengan menggunakan penambahan 

level inokulum Aspergillus oryzae yang berbeda, analisis 

ragam dan uji jarak berganda Duncan’s (UJBD) dapat dilihat 

pada lampiran 8. 

Hasil rata-rata pada Tabel 3 menunjukan level 

penambahan Aspergillus oryzae memberikan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai bahan kering ampas kelapa 

fermentasi. Penambahan level Aspergillus oryzae selama 

proses fermentasi mengalami kehilangan bahan kering terjadi 

pada P1, P2 dan P3 disebabkan oleh adanya perombakan bahan 

kering pada substrat, adanya bahan organik terutama 
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karbohidrat  mengalami penguraian oleh Aspergillus oryzae. 

Penurunan nilai bahan kering diiringi dengan peningkatan 

kadar air, peningkatan kadar air pada ampas kelapa terjadi 

selama proses fermentasi karena penguraian bahan kering 

(BK) terutama karbohidrat yang  digunakan sebagai sumber 

energi atau sebagai pembentukan sel baru oleh Aspergillus 

oryzae. Mildayani (2007) menyatakan bahwa kadar air dalam 

subtrat akan mengalami peningkatan dikarenakan dampak 

penguraian bahan kering (BK) yang digunakan kapang sebagai 

sumber energi. Selain itu Murni, Suparjo, Akmal, dan Ginting 

(2008) menyatakan bahwa peningkatan kadar air yang tinggi 

disebabkan oleh respirasi yang dilakukan oleh Aspergillus 

oryzae. 

Ampas kelapa memiliki kadar air yang rendah, sehingga 

menjadi salah satu faktor yang memperlambat pertumbuhan 

Aspergillus oryzae saat proses fermentasi, Machiel (2008) 

menyatakan bahwa kadar air merupakan faktor penting dalam 

proses fermentasi padat karena dapat mempengaruhi 

pertumbuhan mikroorganisme, biosintesis dan sekresi enzim. 

Kadar air yang rendah menyebabkan berkurangnya kelarutan 

nutrient di dalam substrat dan mengakibatan derajat 

pertumbuhan rendah.  Sedangkan level kadar air yang lebih 

tinggi dapat menyebabkan reduksi porositas (jarak 

interpartikel) pada matrik padatan. P3 menunjukan bahwa  

massa sel Aspergillus oryzae yang ditambahkan dalam substrat 

lebih besar dibandingkan dengan substrat yang tersedia, untuk 

metabolisme Aspergillus oryzae di dalam ampas kelapa 

fermentasi, sehingga kadar air hasil respirasi menurun dan 

bahan kering yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini 

sesuai dengan Hatmiko (2013) yang menyatakan peningkatan 

kandungan bahan kering disebabkan oleh substrat yang 
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difermentasi mengalami pertumbuhan populasi bakteri akibat 

fermentasi sehingga meningkatnya populasi bakteri tersebut 

akan mengakibatkan bahan mengalami kehilangan air yang 

terikat. 

Fermentasi pada ampas kelapa akan mengalami 

perombakan bahan organik pada substrat secara tidak 

langsung, sehingga substrat yang difermentasi terjadi 

peningkatan kadar air dalam substrat karena penguraian bahan 

kering total untuk digunakan sebagai sumber energi atau 

bahan pembentuk sel baru sehingga kandungan bahan 

keringnya akan menurun. Supriyati, dkk (2000) menyatakan 

bahwa penurunan bahan kering ditandai dengan banyaknya air 

yang diproduksi sehingga ada air yang jatuh ke permukaan 

substrat, produksi air yang paling banyak menandakan 

pertumbuhan kapang yang optimum. 

Faktor lain yang mempengaruhi penurunan nilai bahan 

kering pada proses fermentasi ampas kelapa yaitu suhu 

fermentasi, suhu yang digunakan saat proses fermentasi yaitu 

350C, suhu ini sesuai dengan kebutuhan fase pertumbuhan 

Aspergillus oryzae. Inggrid (2012) menyatakan bahwa suhu 

pertumbuhan Aspergillus oryzae yaitu 35-370C dengan suhu 

minimum 6-8oC, selain itu Aspergillus oryzae bersifat aerobik 

yaitu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Pengaruh 

suhu dan aktivitas enzim dapat dilihat pada gambar 3 

disebutkan bahwa kemampuan optimum Aspergillus oryzae 

dalam proses fermentasi menurut Handayani (2008) pada 

kurva pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim pada 

Aspergillus oryzae mencapai titik maksimal pada suhu 40oC.  
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4.3 Kandungan Nutrien Fermentasi Ampas Kelapa 

Menggunakan Penambahan Level Inokulum 

Aspergillus oryzae yang Berbeda terhadap Nilai Abu 

Data hasil perhitungan nilai abu pada fermentasi ampas 

kelapa dengan menggunakan penambahan level inokulum 

Aspergillus oryzae yang berbeda, analisis ragam dan uji jarak 

berganda Duncan’s (UJBD) dapat dilihat pada lampiran 9.  

Hasil rata-rata pada Tabel 3 menunjukan level 

penambahan Aspergillus oryzae memberikan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai abu ampas kelapa fermentasi. 

Penambahan level Aspergillus oryzae selama proses 

fermentasi mengalami penurunan nilai abu  terjadi pada P1, P2 

dan P3, pada P3 kadar abu semakin menurun jauh jika 

dibandingkan dengan P0, Penurunan kadar abu ini terjadi 

karena semakin sedikit bahan organik yang terdegradasi oleh 

mikroba, maka semakin sedikit juga terjadinya penurunan 

kadar abu, Rohmawati, dkk (2010) menyatakan menurunya 

kandungan abu akan berbanding terbalik dengan kandungan 

bahan organik karena aktifitas mikroorganisme yang 

memanfaatkan bahan organik, sehingga akan mengalami 

penurunan jika bahan organik pada substrat telah hilang 

selama digunakan saat fermentasi. Hastuti, dkk (2011) 

menambahkan semakin meningkatnya kadar abu, berarti 

kandungan bahan organik akan semakin berkurang, bahan 

organik mengandung zat-zat makanan yang cukup penting.  

Pertubuhan miselium yang banyak mengindikasikan 

pertumbuhan Aspergillus oryzae yang baik pada substrat. 

Ampas kelapa sebagai substrat fermentasi oleh Aspergillus 

oryzae memiliki kecocokan antara sifat substrat dengan jenis 

kapang. Murni, dkk., (2008) menyatakan bahwa kandungan 

nutrisi yang diperlukan kapang untuk tumbuh adalah 



40 

 

komponen sederhana berupa mengandung selulosa, glukosa, 

lignin, protein, mineral dan pati sebagai media tumbuh kapang 

dengan baik. 

 Hasil penelitian fermentasi ampas kelapa mengalami 

penurunan nilai abu berarti normal dan baik karena tidak 

kehilangan bahan organik yang penting untuk pertumbuhan 

ternak, penentuan nilai abu dalam proses fermentasi hanya 

penting untuk menentukan perhitungan bahan ekstrak tanpa 

nitrogen. 

 

4.4 Kandungan Nutrien Fermentasi Ampas Kelapa 

Menggunakan Penambahan Level Inokulum 

Aspergillus oryzae yang Berbeda terhadap Nilai 

Protein Kasar (PK) 

Data hasil perhitungan nilai protein kasar pada 

fermentasi ampas kelapa dengan menggunakan penambahan 

level inokulum Aspergillus oryzae yang berbeda, analisis 

ragam dan uji jarak berganda Duncan’s (UJBD) dapat dilihat 

pada lampiran 10.  

Hasil rata-rata pada Tabel 3 menunjukan level 

penambahan Aspergillus oryzae memberikan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai protein kasar ampas kelapa 

fermentasi.. Perlakuan level Aspergillus oryzae menunjukan 

semakin tinggi level Aspergillus oryzae yang diberikan 

kandungan protein dari fermentasi ampas kelapa semakin 

meningkat, peningkatan ini karena nilai nutrisi dari 

Aspergillus oryzae yang mengandung protein 43 g per 100 g. 

Kapang Aspergillus oryzae menghasilkan enzim proteolitik 

yang menyebabkan degradasi protein ampas kelapa menjadi 

asam amino, sehingga nitrogen terlarut meningkat dan nilai 

protein akan meningkat. Hal tersebut didukung oleh Juwita 
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(2012)  semakin banyak jumlah mikroorganisme yang 

digunakan pada proses fermentasi akan meningkatkan 

kandungan protein bahan pakan, karena terjadi penambahan 

protein dari mikroorganisme tersebut, (Yulistiani, 2012) 

menambahkan bahwa peningkatan kandungan protein kasar 

pada fermentasi substrat terjadi karena hasil dari hidrolisis pati 

menjadi gula selama kapang mendegradasi dan melarutkan 

substrat yang digunakan oleh kapang sebagai sumber 

karbohidrat untuk mensintesis biomasa kapang yang kaya akan 

protein (Yuliastiyani, 2012).  

Ampas kelapa dapat dijadikan substrat yang baik untuk 

pertumbuhan Aspergillus orizae, menurut Mursyid, dkk (2005) 

fermentasi onggok menggunakan Aspergillus oryzae dalam 

waktu inkubasi 72 jam dan suhu inkubasi 300C menunjukan 

adanya peningkatan protein dari 2, 11% menjadi 6,13%, hal 

ini sebanding dengan hasil penelitian yaitu penambahan level 

ragi tape sampai 1,5% dapat meningkatkan protein dari 5,85% 

menjadi 7,14%, artinya ampas kelapa juga dapat memenuhi 

nutrisi yang dibutuhkan oleh Aspergillus oryzae untuk tumbuh 

dengan optimum pada saat proses fermentasi berlangsung. 

Peningkatan kadar protein kasar pada perlakuan yang 

difermentasi dikarenakan fermentasi dapat mengubah zat yang 

bersifat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. 

Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi adalah 

karbohidrat dan asam amino, jumlah level inokulum yang 

ditambahkan berbanding lurus dengan enzim protease yang 

dihasilkan oleh kapang Aspergillus, Menurut Winarno, dkk 

(2000) Aspergillus oryzae 6005 merupakan kapang penghasil 

enzim protease yang akan menguraikan protein menjadi asam 

amino, baik asam amino esensial maupun non esensial. 



42 

 

Kenaikan nilai protein relatif rendah apabila 

dibandingkan dengan hasil penelitian Miskiyah, dkk, (2006) 

yang menyebutkan bahwa kadar protein ampas kelapa 

mengalami peningkatan dari 11,35% menjadi 26,07% atau 

sebesar 130% setelah difermentasi dengan menggunakan 

Aspergillus niger. Kenaikan nilai protein yang kecil ini 

kemungkinan disebabkan oleh aktivitas konsumsi protein yang 

rendah dibandingkan sintesis asam amino oleh Aspergillus 

oryzae. Pada Aspergillus oryzae asam amino dapat disintesis 

diantaranya dari fosfoenolpiruvat dan α-ketoglutarat. 

Aspergillus oryzae melakukan biosintesis protein dan asam-

asam amino dengan memanfaatkan kerangka karbon dan 

nitrogen yang tersedia dalam substrat (Gusmanizar, dkk., 

2000). 

 

4.5 Kandungan Nutrien Fermentasi Ampas Kelapa 

Menggunakan Penambahan Level Inokulum 

Aspergillus oryzae yang Berbeda terhadap Nilai 

Serat Kasar (SK) 

Data hasil perhitungan nilai serat kasar pada fermentasi 

ampas kelapa dengan menggunakan penambahan level 

inokulum Aspergillus oryzae yang berbeda, analisis ragam dan 

uji jarak berganda Duncan’s (UJBD) dapat dilihat pada 

lampiran 11. 

Hasil rata-rata pada Tabel 3 menunjukan level 

penambahan Aspergillus oryzae memberikan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai serat kasar ampas kelapa 

fermentasi. Perlakuan level Aspergillus oryzae menunjukan 

semakin tinggi level Aspergillus oryzae yang diberikan 

kandungan serat kasar dari fermentasi ampas kelapa semakin 

menurun, hal ini baik sesuai dengan yang diharapkan, 
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fermentasi ampas kelapa sebagai bahan pakan alternative 

untuk pakan ternak nonruminansia diharapkan memiliki SK 

yang rendah agar bahan pakan tersebut dapat dicerna dengan 

baik oleh ternak, literatur Suparjo, dkk (2003) menjelaskan 

bahwa serat kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan 

lignin. Selulosa dan hemiselulosa merupakan komponen 

dinding sel tumbuhan dan tidak dapat dicerna oleh ternak 

monogastrik. Ternak monogastrik memiliki keterbatasan 

dalam memanfaatkan serat kasar sehingga jumlah yang 

dimanfaatkan relatif sedikit . 

Penurunan serat kasar pada saat proses fermentasi dapat 

terjadi karena Aspergillus oryzae yang ditambahkan dalam 

proses fermentasi mampu memecah ikatan kompleks serat 

kasar menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim selulase 

yang dihasilkan. Selulosa terdiri dari karbohidrat, fungsi 

karbohidrat digunakan untuk aktifitas pertumbuhan 

Aspergillus oryzae sehingga serat kasar mengalami penurunan, 

hal ini didukung oleh literatur Sianipar, dkk (2009) yang 

menyatakan bahwa Aspergillus mengalami pertumbuhan 

optimum pada pH 4,5 dengan rentang pertumbuhan antara pH 

4 – pH 6,rendahnya pH akan meningkatkan kecepatan 

hidrolisis secara kimiawi beberapa polisakarida, seperti 

hemiselulosa yang pada gilirannya akan menurunkan 

kandungan serat. Rohmani (2003) menyatakan dibandingkan 

dengan Rhizopus oryzae dan Eupenicillum japonicum, 

Aspergillus oryzae dapat memproduksi enzim selulase dan 

manase yang lebih tinggi, sehingga kemampuan dalam 

mendegradasi serat kasarnya lebih optimal. 

Kemampuan mikroba mengasilkan enzim tergantung 

pada jenis bakteri, volume inokulum dan media tumbuh 

mikroba, penambahan Aspergillus oryzae sampai dengan 1,5% 
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dengan waktu inkubasi 72 jam pada proses fermentasi ampas 

kelapa mampu menurunkan serat kasar hingga 18.32% dari 

45,39%, artinya dalam ampas kelapa memiliki karbohidrat 

yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk 

menghasilkan enzim selulosa yang banyak agar dapat 

mendegradasi serat kasar, hal ini sesuai dengan literatur 

Mirwardono, dkk (2006) yang menyatakan bahwa kehilangan 

bahan kering yang terjadi selama proses fermentasi 

dikarenakan adanya perombakkan bahan organik terutama 

karbohidrat untuk dijadikan sumber energi bagi pertumbuhan 

dan aktivitas kapang. Karbohidrat tersebut akan dipecah 

menjadi glukosa kemudian dilanjutkan sampai terbentuk 

energi, dinding sel kapang selama fermentasi mengalami 

pertumbuhan dalam media dimana semakin lama waktu 

inkubasi maka akan menghasilkan pertumbuhan miselium 

yang lebat. Secara umum kandungan serat kasar produk 

fermentasi dipengaruhi oleh pertumbuhan miselia kapang. 

Filawati (2008) menambahkan fermentasi bungkil kelapa yang 

difermentasi dengan ragi tape dapat menurunkan serat kasar 

dari 13,79% menjadi 12,35% sedangkan protein kasar dan 

bahan organik lainya mengalami peningkatan. 

 

4.6 Kandungan Nutrien Fermentasi Ampas Kelapa 

Menggunakan Penambahan Level Inokulum 

Aspergillus oryzae yang Berbeda terhadap Nilai 

Lemak Kasar (LK) 

Data hasil perhitungan nilai lemak kasar pada 

fermentasi ampas kelapa dengan menggunakan penambahan 

level inokulum Aspergillus oryzae yang berbeda, analisis 

ragam dan uji jarak berganda Duncan’s (UJBD) dapat dilihat 

pada lampiran 12.  
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Hasil rata-rata pada Tabel 3 menunjukan level 

penambahan Aspergillus oryzae memberikan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai lemak kasar ampas kelapa 

fermentasi. Ampas kelapa yang memiliki kandungan lemak 

yang cukup tinggi dapat dijadikan substrat yang baik untuk 

Aspergillus oryzae dalam mensintesa enzim lipase sehingga 

semakin banyak level Aspergillus oryzae yang diberikan 

kandungan lemak dalam fermentasi ampas kelapa juga 

semakin meningkat, hal ini didukung oleh literatur Nurhayati, 

dkk (2006) yang menyatakan bahwa dalam fermentasi, setelah 

kapang memanfaatkan karbohidrat untuk sumber energi, 

selanjutnya kapang memanfaatkan lemak dan protein. 

Semakin banyak penggunaan bahan pakan yang mengandung 

glukosa pada substrat, semakin memacu pertumbuhan 

biomassa kapang yang mengakibatkan produksi enzim lipase 

semakin banyak. Aspergillus oryzae memiliki kandungan 

lemak 2,4 g, penambahan kandungan lemak yang ada dalam 

Aspergillus oryzae  memungkinkan berperan juga dalam 

meningkatkan lemak kasar pada fermentasi ampas kelapa, 

menurut Islamiyati, dkk (2010) peningkatan kadar lemak kasar 

selama proses fermentasi disebabkan kandungan lemak kasar 

yang berasal dari massa sel mikroba yang tumbuh dan 

berkembang biak pada media selama fermentasi berlangsung. 

Kandungan lemak kasar yang meningkat pada ampas 

kelapa fermentasi mengindikasikan adanya sisntesis asam 

lemak, hal ini didukung Jamila, dkk (2001) kandungan lemak 

kasar yang meningkat pada pakan fermentasi mengindikasikan 

adanya sintesis asam lemak, hasil penguraian karbohidrat 

dalam proses fermentasi dapat menghasilkan asam-asam 

lemak, sehingga kadar lemak dalam bahan yang difermentasi 

dapat meningkat. 
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Proses fermentasi ampas kelapa sebenarnya 

menginginkan adanya penurunan kandungan lemak yang 

terdapat dalam ampas kelapa, meskipun lemak berperan 

penting dalam penyedia energi untuk kelangsungan hidup 

ternak, bahan pakan yang memiliki kandungan lemak yang 

terlalu tinggi akan menyebabkan bahan tersebut cepat rusak 

dan tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama, pada 

penelitian ini proses fermentasi hanya dilakukan dengan waktu 

inkubasi 72 jam, pada waktu inkubasi 72 jam aktivitas enzim 

lipase yang dihasilkan oleh Aspergillus oryzae belum 

maksimal, waktu inkubasi yang kurang lama ini menyebabkan 

kurang optimalnya perombakan asam lemak yang dilakukan 

oleh mikroba sehingga lemak kasar dari ampas kelapa belum 

bisa menurun, alasan ini didukung oleh Supriyati, dkk (2000) 

yang menyatakan bahwa penurunan kandungan lemak pada 

perlakuan ini disebabkan oleh waktu inkubasi cukup lama 

sehingga dapat meningkatkan aktivitas enzim lipase yang 

dihasilkan oleh khamir untuk merombak kandungan lemak 

substrat sebagai sumber energi bagi pertumbuhanya. 

Rohmawati, dkk (2010) menambahkan bahwa menurunya 

lemak kasar pada proses fermentasi kulit ari kedelai dari 

3,94% menjadi 3,78% dengan waktu inkubasi 96 jam terjadi 

karena pada waktu inkubasi 96 jam khamir yang ada pada ragi 

tape telah mencapai pertumbuhan eksposionalnya. Perubahan 

nilai lemak kasar disebabkan adanya penguraian bahan 

organik oleh aktifitas enzim lipase dan amylase yang bekerja 

dalam pemecahan lemak dan amilum dari ampas kelapa 

sehingga kandungan bahan organik substrat selama proses 

fermentasi mengalami penurunan. Mikroorganisme akan 

mendegradasi bahan organik dari substrat menjadi molekul 

yang lebih sederhana maupun menjadi bentuk yang lain seperti 
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air dan energi yang dapat digunakan untuk aktivitas 

mikroorganisme (Anggraeny, dkk, 2008).  

 

4.7 Kandungan Nutrien Fermentasi Ampas Kelapa 

Menggunakan Penambahan Level Inokulum 

Aspergillus oryzae yang Berbeda terhadap Nilai 

Bahan Ekstak Tanpa Nitrogen (BETN) 

Data hasil perhitungan nilai protein kasar pada 

fermentasi ampas kelapa dengan menggunakan penambahan 

level inokulum Aspergillus oryzae yang berbeda, analisis 

ragam dan uji jarak berganda Duncan’s (UJBD) dapat dilihat 

pada lampiran 13.  

Hasil rata-rata pada Tabel 3 menunjukan level 

penambahan Aspergillus oryzae memberikan perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap nilai BETN ampas kelapa fermentasi. 

Penambahan level Aspergillus oryzae selama proses 

fermentasi mampu menambah nilai BETN pada P1, P2, dan P3, 

BETN merupakan karbohidrat yang dapat larut meliputi 

monosakarida, disakarida dan polisakarida yang mudah larut 

dalam larutan asam dan basa serta memiliki daya cerna yang 

tinggi, nilai BETN tergantung pada nilai nutrisi seperti PK, 

LK, SK dan abu, semakin tinggi SK maka semakin rendah 

kandungan BETN dalam suatu pakan, peningkatan nilai BETN 

pada P1 dan P2 terjadi karena turunya kandungan serat kasar 

akibat aktivitas miroorganisme yang menghasilkan enzim 

selulose pada proses fermentasi ampas kelapa, hal ini 

didukung oleh Islamiyati, dkk (2010) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi level ragi tempe yang diberikan semakin tinggi 

pula kandungan BETN, pada proses fermentasi mikroba dapat 

memecah komponen kompleks menjadi yang lebih sederhana. 
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Turunnya kandungan serat akibat aktivitas mikroba 

mengakibatkan meningkatnya kandungan BETN. 

Penurunan kandungan BETN pada P3 ini bisa terjadi 

karena dalam proses fermentasi akan terjadi proses degradasi 

bahan (substrat) oleh mikroba, pada P3 jumlah mikroba yang 

ditambahkan semakin banyak, jadi pemakaian energi semakin 

banyak pula. Menurut Hastuti, dkk (2011) bahwa adanya 

peningkatan aktivitas mikroba dalam mendegradasi substrat, 

maka akan mempengaruhi juga pemakaian energi (BETN) 

yang semakin banyak pula, sehingga dalam aktivitas mikroba 

yang tinggi dapat menurunkan kandungan BETN. Penurunan 

kandungan BETN dipandang dari aspek nutrisi kurang 

menguntungkan karena semakin sedikit BETN berarti 

komponen bahan organik yang dapat dicerna sehingga 

semakin sedikit pula energi yang didapat. Kurniawan (2012) 

menyatakan bahwa nilai BETN tergantung pada nilai nutrisi 

seperti PK, LK, Abu, SK. Penurunan kandungan BETN ini 

bisa terjadi karena dalam proses fermentasi akan terjadi proses 

degradasi bahan (substrat) oleh mikroba. Adanya peningkatan 

aktivitas mikroba dalam mendegradasi substrat, maka akan 

mempengaruhi juga pemakaian energi (BETN) yang semakin 

banyak pula, sehingga dalam aktivitas mikroba yang tinggi 

dapat menurunkan kandungan BETN. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Nilai nutrisi terbaik dari penelitian pembuatan 

fermentasi ampas kelapa ini adalah level pemberian 

Aspergillus oryzae sebanyak 1,5 g pada waktu inkubasi 72 

jam. Penambahan 1,5 g Aspergillus oryzae efektif 

meningkatkan  protein kasar ampas kelapa dan menurunkan 

serat kasar pada ampas kelapa. 

 

5.2  Saran 

 Perlu penelitian lebih lanjut mengenai pemberian ampas 

kelapa fermentasi langsung pada ternak untuk mengetahui 

perngaruhnya terhadap performans maupun kualitas daging, 

ampas kelapa fermentasi memiliki potensi yang baik untuk 

diberikan pada kelinci karena memiliki serat kasar dan lemak 

kasar yang cukup. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Tahap analisis proksimat tiap sampel hasil 

fermentasi ampas kelapa terhadap Bahan 

Kering (AOAC, 2005). 

 

1. Bahan Kering  

Bahan kering pada fermentasi ampas kelapa dapat 

diketahui dengan cara : 

- dimasukkan cawan porselin ke dalam oven 105°C 

selama 1 jam. 

- diambil cawan dan dimasukkan eksikator. 

- ditimbang cawan tersebut dengan teliti, misalnya 

beratnya A gram. 

- dimasukkan sampel ± 5 gram dalam cawan dan 

ditimbang kembali. Misal berat B gram.  

- dimasukkan cawan yang berisi sampel tersebut 

kedalam oven 105°C selama 4 jam. 

- diambil cawan, dimasukkan dalam eksicator selama 1 

jam, kemudian ditimbang beratnya    

dengan teliti, misalnya C gram. Pada waktu 

mengambil cawan, gunakan tang penjepit. 

Perhitungan : 

Kadar BK = 
𝐶−𝐴

𝐵−𝐴
 𝑥 100% 

Keterangan : 

A = berat cawan 

B = berat cawan + sampel 

C = berat cawan + sampel setelah dioven 

BK = bahan kering 
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Lampiran 2. Tahap analisis proksimat tiap sampel hasil 

fermentasi ampas kelapa terhadap Protein 

Kasar (AOAC, 2005). 

 

2. Protein Kasar 

Protein kasar pada fermentasi ampas kelapa 

diperoleh melalui 3 tahap yaitu : 

1.  Destruksi 

- ditimbang kertas minyak, misal berat A gram. Diambil 

sampel kira-kira 0,3 gram untuk bahan yang 

mengandung protein rendah atau 0,2 gram untuk 

bahan yang mengandung protein tinggi, tuangkan 

dalam kertas minyak dan timbang kembali, misal 

beratnya B gram. Dimasukkan sampel (tidak dengan 

kertas minyak) ke dalam labu kjeldahl. 

- ditambahkan 1,4 gram katalisator dan batu didih. 

Kemudian ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat (di dalam 

lemari asam) dengan menggunakan dispenser. 

- didestruksi sampai warna menjadi hijau. Dibiarkan 

menjadi dingin - ditambahkan 60 ml    aquadest 

(dibagi 4 kali), dikocok dan dimasukkan larutan ke 

dalam erlenmeyer 300 ml. 

2. Destilasi 

- diambil beaker glas 300 ml, diisi dengan H2SO4 0,1 N 

sebanyak 25 ml dengan menggunakan dispenser. 

ditambahkan 3 tetes indikator mix, warna menjadi 

ungu. Kemudian diletakkan beake glass dibawah 

ujung alat destilasi (ujung alat destilasi harus masuk 

kedalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang 

hilang). Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi 
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selesai apabila larutan di dalam erlenmeyer 300 ml 

mulai mendidih tidak lancar lagi. 

 

3. Titrasi 

- dititrasi hasil sulingan dengan NaOH 0,1 N sampai 

warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah 

NaOH untuk titrasi C ml. 

- dibuat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai 

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

- Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40 % dalam 

erlenmeyer hasil destruksi, kemudian dengan cepat 

(agar tidak ada NH3 yang hilang) pasang dalam alat 

destilasi 

Perhitungan : 

Kadar PK = 
(D−C)x n NaOH x 0,014 x 6,25

B−A
 x 100 % 

Keterangan : 

A = berat kertas minyak  

B = berat kertas minyak plus sampel 

C = jumlah NaOH untuk titrasi sampel  

D = jumlah NaOH untuk titrasi blanko 
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Lampiran 3. Tahap analisis proksimat tiap sampel hasil 

fermentasi ampas kelapa terhadap Serat 

Kasar (AOAC, 2005). 

 

3. Serat Kasar 

Serat Kasar pada fermentasi ampas kelapa dapat 

diketahui dengan cara : 

- ditimbang kertas minyak, misal beratnya A gram. 

Diambil sampel kira-kira 1 gram taruh diatas kertas 

minyak dan timbang kembali, misal beratnya B gram. 

Dituangkan 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. 

- ditambahkan dengan cepat 25 ml NaOH 1,5 N dan 

didihkan lagi selama 25 menit tepat. 

- ditambah dengan cepat pula 0,5 gram EDTA 

kemudian didihkan lagi selama 5 menit. 

- dimatikan tombol pemanas. Ambil beaker glass. 

- disaring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah 

diisi dengan pasir. 

- dibersihkan beaker glas dengan aquadest panas 

sesedikit mungkin sampai semua larutan masuk ke 

cawan filtrasi. - lalu ditambahkan 50 ml HCl 0,3 N 

diamkan 1 menit lalu dihisap dengan pompa vacum. 

- ditambah dengan 10 ml aquadest panas (sampai 5 

kali). 

- ditambahkan lagi 40 ml aceton, diamkan 1 menit lalu 

dihisap sampai kering. - Selanjutnya   
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dioven pada t = 105 ºC selama 1,5 jam, kemudian 

dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam dan 

ditimbang dengan teliti (beratnya C gram). 

- dimasukkan ke dalam tanur 550 – 600 ºC selama 2 

jam, dikeluarkan dengan tang penjepit dan 

dimasukkan kembali ke dalam eksikator, diamkan 

selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya D 

gram).  

Perhitungan : 

Kadar Serat Kasar = 
D−C

B−A
 x 100% 
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Lampiran 4. Tahap analisis proksimat tiap sampel hasil 

fermentasi ampas kelapa terhadap Lemak 

Kasar (AOAC, 2005). 

 

4. Lemak Kasar 

Lemak Kasar pada fermentasi ampas kelapa dapat 

diketahui dengan cara : 

- dimasukan beaker glass yang sudah diberi 2 -3 buah 

batu didih ke dalam oven dengan suhu 105 ºC selama 

1 jam. 

- diambil beaker glass dan masukkan dalam eksikator 

selama 1 jam. 

- ditimbang kertas saring bebas abu, misal A gram. 

diambil sampel kira 3 – 5 gram diletakkan. 

- diatas kertas saring dan ditimbang kembali, misal 

beratnya B gram. Dibungkus sampel dengan 

menggunakan kertas saring tersebut, kemudian 

dimasukkan sampel ke dalam alat porselin atau  

selongsong S. 

- diambil beaker glass khusus untuk analisa lemak dari 

eksikator dan ditimbang, misal beratnya C gram. diisi 

beaker glass dengan 50 ml N-Hexan dengan 

menggunakan gelas ukur. 

- dipasang beaker glass dan alat porselin (atau 

selongsong S) ke alat ekstraksi goldfish, dan di 

ekstraksi selama 4 jam.  

- diambil alat porselin atau selongsong S dengan sampel 

dan ganti dengan labu khusus untuk mengumpulkan 

hexan lagi, sampai hexan dalam beaker glass tinggal 

sedikit saja. 
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- dimasukkan beaker glass yang telah berisi lemak ke 

dalam oven vacum 80ºC. 

- dihisap udara dari oven, beaker glass di oven selama 

1,5 jam. 

- dimasukkan beaker glass ke dalam eksikator selama 1 

jam, dan ditimbang dengan teliti, misal beratnya D 

gram. 

Perhitungan : 

Kadar Lemak = 
D−C

B−A
 x 100%  
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Lampiran 5. Tahap analisis proksimat tiap sampel hasil 

fermentasi ampas kelapa terhadap Bahan 

Anorganik (AOAC, 2005). 

 

5. Bahan Anorganik (Abu) 

Kadar abu dalam fermentasi ampas kelapa dapat 

diketahui dengan cara : 

- diambil cawan porselin dan masukkan ke dalam tanur 

(600°C) selama 1 jam. 

- dimasukkan cawan ke dalam eksikator diamkan 

selama 1 jam.  

- ditimbang cawan tersebut, misal beratnya A gram. 

Ambil sampel kira-kira 3-5 gram masukkan dalam 

cawan dan ditimbang kembali, misal beratnya B gram. 

- dimasukkan cawan yang berisi sampel ke dalam tanur 

600°C sampai warnanya berubah menjadi putih atau 

berubah menjadi abu. Tidak boleh terdapat warna 

hitam (kira-kira selama 4 jam). 

- diambil cawan dan dimasukkan ke dalam eksikator 

diamkan selama 1 jam kemudian ditimbang dengan 

teliti (beratnya C gram). 

Perhitungan : 

Kadar Abu = 
𝐶−𝐴

𝐵−𝐴
 𝑥 100% 

A= berat cawan 

B= berat cawan + sampel 

C= berat cawan + sampel setelah dioven 
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Lampiran 6. Tahap analisis proksimat tiap sampel hasil 

fermentasi ampas kelapa terhadap Bahan 

Ekstrak Tanpa Nitrogen (AOAC, 2005). 

 

6. Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

BETN (Bahan Ekstrak Tanpa Nitogen) / NFE 

(Nitrogen Free Extract) :adalah karbohidrat bukan serat 

kasar. Dihitung sebagai selisih kandungan kerbohidrat 

dengan serat kasar. Merupakan tolak ukur secara kasar 

kandungan karbohidrat pada suatu pakan/ransum Untuk 

memperoleh BETN adalah dengan cara perhitungan : 

100% - (Air + Abu + Protein Kasar + Lemak Kasar + 

Serat Kasar)%. Dalam fraksi ini termasuk karbohidrat 

yang umumnya mudah tercerna antara lain pati dan 

gula. 
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Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian Proses Fermentasi 

Ampas Kelapa 

 

Proses Pembuatan fermentasi ampas kelapa 

 

   
 

     
 

Proses Analisis Proksimat 
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Lampiran 8. % Data Hasil Nilai Bahan Kering Fermentasi 

Ampas Kelapa 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 Total 

1 75.40 69.15 67.59 65.73 277.87 

2 74.79 68.69 68.05 65.89 277.42 

3 75.12 68.68 66.99 66.83 277.62 

4 74.96 68.74 67.5 66.57 277.77 

5 74.74 68.67 67.44 66.21 277.06 

Jumlah 375.01 343.93 337.57 331.23 1387.74 

Rata-Rata 75.002 68.786 67.514 66.246 
 

sd 0.268179 0.205255938 0.3785895 0.458344848 
 

      

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ijYij)2 

         t x r 

=  (1387.74)2= 96291,115 

20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ijY2
ij ) – FK 

  = ( 75.402+ 74.792+………+66.212) – 96291,115 

  = 96519.3– 96291,115 

= 228.18 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 
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=375.012 + 343.932 + 337.572 + 331.232 -96291,115

    5 

= 96517.43 - 96291,115 

= 226.31 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat =  JK total – JK perlakuan 

  = 228.18 - 226.31 

= 1.86 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 4 – 1 = 3 

 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

= 4 (5-1)  

= 16 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan=  JK perlakuan 

   db perlakuan 

= 226.31   = 75.43 

3 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =  JK galat 

      db galat 

 =      1.86        = 0.116 

 16 
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i. F hitung 

F hitung      = JK perlakuan 

          JK galat 

 = 75.43  =  645.523 

                      0.116 

 

Tabel ANOVA 

Tabel analisis ragam ANOVA 

SK DB JK KT F hitung Ftabel 

Perlakuan 3 96517.4326 75.4391 645.5231** 0.05 0.01 

Galat 16 1.8698 0.1169 

 

3.24 6.55 

Total 19 

      

Kesimpulan**: F hitung > F tabel, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh berbeda 

sangat nyata (P<0,01) terhadap BK ampas 

kelapa. 
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Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan’s 

 

  2 3 4 

JND 3.01 3.16 3.25 

JNT 0.4602 0.4831 0.4969 

 

JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑟
 x JND 

       =√
0,116

5
 x JND 

Perlakuan Rata-rata Hasil pengurangan Notasi 

P3 66.2460 

   

a 

P2 67.5140 1.2680 

  

   b 

P1 68.7860 1.2720 2.5400 

 

      c 

P0 75.0020 6.2160 7.4880 8.7560          d 
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Lampiran 9. % Data Hasil Nilai Abu Fermentasi Ampas 

Kelapa 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 Total 

1 0.802 0.549 0.675 0.309 2.335 

2 0.795 0.545 0.68 0.31 2.33 

3 0.799 0.545 0.669 0.315 2.328 

4 0.797 0.546 0.675 0.313 2.331 

5 0.795 0.545 0.674 0.312 2.326 

Jumlah 3.988 2.73 3.373 1.559 11.65 

Rata-Rata 0.7976 0.546 0.6746 0.3118   

Sd 0.002966 0.001732 0.0039115 0.00238747   

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ijYij)2 

         t x r 

 =   (11.65)2  = 6.786125 

        20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ijY2
ij ) – FK 

  = (0.8022+ 0.549+………+0.3122) – 6.786125 

  = 7.433062– 6.786125 

= 0.646937 
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c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 

=3.9882 + 2.732 + ……. + 1.5592–6.786125 

        5 

= 7.4329308  – 6.786125 

= 0.6468058 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat =  JKtotal – JKperlakuan 

  =  0.646937– 0.6468058 

=  0.0001 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 4 – 1 

    = 3 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

= 4 (5-1)  = 16 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan=  JKperlakuan 

        dbperlakuan 

=0.6468058  = 0.2156 

3 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =  JKgalat 

      dbgalat 

 =  0.0001  = 0.0000 

 16 
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i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

          KT galat 

=  0.2156   =  26292.919 

                       0.000 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hitung Ftabel 

Perlakuan 3 7.4329 0.2156 26292.9187** 0.05 0.01 

Galat 16 0.0001 0.0000 

 

3.24 6.55 

Total 19 

      

Kesimpulan**: F hitung > F tabel, menunjuakn bahwa 

perlakuan fermentasi memeberikan pengaruh 

yang sangat berbeda nyata (P<0.01) terhadap 

abu ampas kelapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan’s 

 

  2 3 4 

JND 3.01 3.16 3.25 

JNT 0.0039 0.0040 0.0042 

 

 

JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑟
 x JND 

       =√
0,0000

5
 x JND 

 

Perlakuan Rata-rata Hasil pengurangan Notasi 

P3 0.3118 

   

a 

P1 0.5460 0.2342 

  

   b 

P2 0.6746 0.1286 0.3628 

 

       c 

P0 0.7976 0.1230 0.2516 0.4858             d 
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Lampiran 10. % Data Hasil Nilai Protein Kasar 

Fermentasi Ampas Kelapa 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 Total 

1 5.616 6.479 6.693 7.09 25.878 

2 5.571 6.436 6.739 7.106 25.852 

3 5.596 6.435 6.634 7.208 25.873 

4 5.583 6.441 6.684 7.18 25.888 

5 5.567 6.434 6.678 7.141 25.82 

Jumlah 27.933 32.225 33.428 35.725 129.311 

Rata-Rata 5.5866 6.445 6.6856 7.145   

Sd 0.019957 0.019196 0.037514 0.049386   

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ijYij)2 

         t x r 

 =    (129.311)2  = 836.06674 

       20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ijY2
ij ) – FK 

  = ( 5.6162+ 6.4792+………+ 7.1412) – 836.06674 

  = 842.50044– 836.06674 

= 6.433701 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 
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=27.9332 + 32.2552 + ……. + 35.7252–836.06674 

  4 

= 842.48198  – 836.06674 

= 6.4152486 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat =  JKtotal – JKperlakuan 

=  6.433701– 6.4152486 

=  0.0185 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 4 – 1  

    = 3 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

= 4 (5-1) 

= 16 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan=  JK perlakuan 

       db perlakuan 

=  6.4152486= 2.1384 

    3 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =  JK galat 

      db galat 

 =  0.0185  = 0.0012 

 16 
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i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

          KT galat 

=    2.1384 =  1854.2119 

                       0.0012 

 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hitung Ftabel 

Perlakuan 3 842.4820 2.1384 1854.2119** 0.05 0.01 

Galat 16 0.0185 0.0012 

 

3.24 6.55 

Total 19 

      

 

Kesimpulan**: F hitung > F tabel, menunjukan bahwa 

perlakuan fermentasi memberikan pengaruh 

yang sangat berbeda nyata (P<0.01) pada PK 

ampas kelapa. 
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Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan’s 

  2 3 4 

JND 3.01 3.16 3.25 

JNT 0.0457 0.0480 0.0494 

 

JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑟
 x JND 

       =√
0,0012

5
 x JND 

 

 

Perlakuan Rata-rata Hasil pengurangan Notasi 

P0 5.5866 

   

a 

P1 6.4450 0.8584 

  

    b 

P2 6.6856 0.2406 1.0990 

 

        c 

P3 7.1450 0.4594 0.7000 1.5584             d 
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Lampiran 11. % Data Hasil Nilai Serat Kasar Fermentasi 

Ampas Kelapa 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 Total 

1 45.637 22.782 19.733 18.18 106.332 

2 45.269 22.631 19.868 18.223 105.991 

3 45.472 22.628 19.559 18.484 106.143 

4 45.373 22.647 19.706 18.411 106.137 

5 45.241 22.623 19.689 18.312 105.865 

Jumlah 226.992 113.311 98.555 91.61 530.468 

Rata-Rata 45.3984 22.6622 19.711 18.322   

Sd 0.161641 0.067569964 0.1103925 0.126718191   

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ijYij)2 

         t x r 

 =   (530.468)2  = 14069.81495 

         20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ijY2
ij ) – FK 

  = ( 45.6372+ 22.7822+………+ 18.3122) – 14069.81495 

  = 16494.282– 14069.81495 

= 2424.446981 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 
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=( 226.9922+ 133.3112+………+ 91.612) –14069.81495 

      5 

= 16494.046  – 14069.81495 

= 2424.231231 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat =  JKtotal – JKperlakuan 

  =  2424.446981– 2424.231231 

=  0.2357 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 4 – 1  

    = 3 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

= 4 (5-1)  

= 16 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan=  JK perlakuan 

      db perlakuan 

=  2424.231231  = 808.0771 

3 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =  JK galat 

      db galat 

 =  0.2357  = 0.0147 

 16 
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i. F hitung 

F hitung      = KT  perlakuan 

          KT galat 

=  808.0771=  54842.983 

                       0.0147 

 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hitung Ftabel 

Perlakuan 3 16494.0462 808.0771 54842.9830** 0.05 0.01 

Galat 16 0.2357 0.0147 

 

3.24 6.55 

Total 19 

      

Kesimpulan**: F hitung > F tabel, menunjukan bahwa 

perlakuan fermentasi memberikan pengaruh 

yang sangat berbeda nyata (P<0.01) terhadap 

SK ampas kelapa. 
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Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan’s 

  2 3 4 

JND 3.01 3.16 3.25 

JNT 0.1634 0.1715 0.1764 

 

JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑟
 x JND 

       =√
0,0147

5
 x JND 

 

 

Perlakuan Rata-rata Hasil pengurangan Notasi 

P3 18.3220 

   

a 

P2 19.7110 1.3890 

  

    b 

P1 22.6622 2.9512 4.3402 

 

        c 

P0 45.3984 22.7362 25.6874 27.0764            d 
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Lampiran 12. % Data Hasil Nilai Lemak Kasar 

Fermentasi Ampas Kelapa 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 Total 

1 44.439 44.381 44.424 51.152 184.396 

2 44.08 44.085 44.726 51.272 184.163 

3 44.278 44.081 44.031 52.007 184.397 

4 44.181 44.118 44.362 51.8 184.461 

5 44.053 44.071 44.324 51.523 183.971 

Jumlah 221.031 220.736 221.867 257.754 921.388 

Rata-Rata 44.2062 44.1472 44.3734 51.5508   

Sd 0.157625 0.131883 0.2483421 0.356287   

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ijYij)2 

         t x r 

 =  (921.388)2  = 848955.85 

        20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ijY2
ij ) – FK 

  = ( 44.4392+ 44.3812+………+51.5232) – 848955.85 

  = 42649.158– 848955.85 

= 201.36606 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 
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=221.0312 + 22.7362 + ……. + 257.7542-848955.85 

   5 

= 42648.235 – 848955.85 

= 200.44265 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat =  JK total – JK perlakuan 

  =  201.36606– 200.44265 

=  0.9234 

 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 4 – 1 = 3 

 

f. db Galat 

db Galat = t (r-1)  

= 4 (5-1) = 16 

 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan=  JK perlakuan 

db perlakuan 

= 200.44265   = 66.8142 

3 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =  JK galat 

      db galat 

 =  0.9234  = 0.0577 

 16 
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i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

          KT galat 

=  66.8142=  1157.6908 

                     0.0577 

 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT F hitung Ftabel 

Perlakuan 3 42648.2350 66.8142 1157.6908** 0.05 0.01 

Galat 16 0.9234 0.0577 

 

3.24 6.55 

Total 19 

      

Kesimpulan**: F hitung > F tabel menunjukan bahwa 

perlakuan fermentasi memberikan pengaruh 

yang sangat berbeda nyata (P<0.01) terhadap 

LK ampas kelapa. 
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Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan’s 

  2 3 4 

JND 3.01 3.16 3.25 

JNT 0.3234 0.3395 0.3492 

 

JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑟
 x JND 

       =√
0,0577

5
 x JND 

 

Perlakuan Rata-rata Hasil pengurangan Notasi 

P1 44.1472 

   

a 

P0 44.2062 0.0590 

  

a 

P2 44.3240 0.1178 0.1768 

 

a 

P3 51.5508 7.2268 7.3446 7.4036      b 
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Lampiran 13. % Data Hasil Nilai BETN Fermentasi 

Ampas Kelapa 

 

Ulangan 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 Total 

1 3.504 25.807 28.472 23.266 81.049 

2 4.282 26.3 27.985 23.086 81.653 

3 3.853 26.308 29.105 21.983 81.249 

4 4.062 26.246 28.571 22.293 81.172 

5 4.342 26.324 28.632 22.71 82.008 

Jumlah 20.043 130.985 142.765 113.338 407.131 

Rata-Rata 4.0086 26.197 28.553 22.6676   

Sd 0.341902 0.2199773 0.4001418 0.53477593   

 

a. Faktor Koreksi (FK) 

FK  = ( ∑ijYij)2 

         t x r 

 =  (407.131)2  = 8287,78 

       20 

 

b. Jumlah Kuadrat Total  

JK total = ( ∑ijY2
ij ) – FK 

  = ( 2,5042 + 25,8072+………+22,712) – 8287,78 

  = 10159,67 – 8287,78 

= 1871,8909 

 

c. Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JK Perlakuan =  ∑ Yi
2 + …… + Yj

2 – FK  

Ulangan 
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=20,0432 + 130,9852 + ……. + 113,3382 – 8287,78 

  5 

= 6073.8331 – 4532.91 

= 1869,4454 

 

d. Jumlah Kuadrat Galat 

JK galat =  JKtotal – JKperlakuan 

= 1871,8909 – 1869,4454 

=  2,4455 

e. db Perlakuan 

db Perlakuan = t – 1 

      = 4 – 1 

    = 3 

 

 

f. db Galat 

db Galat = 4 (5-1)  

= 5 (4-1)  

= 16 

g. Kuadrat Tengah Perlakuan (KT perlakuan) 

KT perlakuan=  JK perlakuan 

      db perlakuan 

=1869,4454  = 623,148 

3 

 

h. Kuadrat Tengah Galat (KT galat) 

KT galat =  JK galat 

  db galat 

 =   2,4455= 0,1528 

 16 
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i. F hitung 

F hitung      = KT perlakuan 

          KT galat 

=  623,148=  4076,959 

                       0,1528 

 

Tabel ANOVA 

Tabel analisis ragam ANOVA 

SK Db JK KT F hitung Ftabel 

Perlakuan 3 10157.2279 623.1485 4076.9586** 0.05 0.01 

Galat 16 2.4455 0.1528 

 

3.24 6.55 

Total 19 

      

Kesimpulan**: F hitung > F tabel , menunjukan bahwa 

perlakuan fermenasi memberikan pengaruh 

yang sangat berbeda nyata (P<0.01) BETN 

ampas kelapa. 
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Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan’s 

  2 3 4 

JND 3.01 3.16 3.25 

JNT 0.5263 0.5525 0.5682 

  

JNT = √
𝐾𝑇𝑔

𝑟
 x JND 

       =√
0,0084

5
 x JND 

 

 

Perlakuan Rata-rata Hasil pengurangan Notasi 

P0 4.0086 

   

a 

P3 22.6676 18.6590 

  

   b 

P1 26.1970 3.5294 22.1884 

 

       c 

P2 28.5530 2.3560 5.8854 24.5444             d 

 

 


