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ABSTRACT 

 

The research was obtained to determine the effect of increasing the proportion of 

jackfruit peel mixed rumen content and jackfruit peel  fermented Aspergillus oryzae 

digestybility of the product in vitro. The method used was randomized block design with 4 

treatments and 3 replications. The treatments were increasing of mixed jackfruit peel 

proportion in and rumen content that fermented with Aspergillus oryzae as P1 (60:40), P2 

(70:30), P3 (80:20) and for control the proportion is 50:50 (without Aspergillus oryzae 

fermentation). The variable that observed was the concentration of NH3, VFA and the 

estimated value of ME, NE, OMD, and MP. The data were analyzed by analysis of variance 

and Least Significant Difference Test (LSD). The results showed that the treatment did not 

give significant effect (P>0.05) on the concentration of NH3 and VFA. And it gives a result 

of highly significant difference in (P>0.01) on ME, NE, OMD, and MP. It was  concluded 

that increasing proportion of jackfruit peel in mixed jackfruit peel and rumen content that 

fermented with Aspergillus oryzae can increasing the concentration of NH3,VFA and the 

estimated value of ME, OMD, MP. And the best result was obtained in the proportion of 80% 

of mixed jackfruit peel and 20 % of rumen content that fermented with Aspergillus oryzae 

0.4%. It needed to make a further research with same materials and using in vivo experiment. 

 

Keywords: jackfruit peel, rumen content, Aspergillus oryzae, NH3, VFA 
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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peningkatan proporsi kulit 

nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang difermentasi dengan Aspergillus 

oryzae terhadap parameter produk kecernaan In vitro  

Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu limbah kulit nangka segar yang diambil 

dari industri pengolahan kripik nangka, isi rumen segar yang diambil dari RPH Gadang dan 

Aspergillus oryzae. Metode yang digunakan adalah percobaan dengan Rancangan Acak 

Kelompok dengan rincian 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah 

P0 : Kulit Nangka Kering 50% + Isi Rumen 50%, P1 : Kulit Nangka Kering 60% + Isi 

Rumen 40% + Aspergillus oryzae sebanyak 0,4% dari campuran kulit nangka kering dan isi 

rumen.dan difermentasikan, P2 : Kulit Nangka Kering 70% + Isi Rumen 30%, P3 : Kulit 

Nangka Kering 80% + Isi Rumen 20% + Aspergillus oryzae sebanyak 0,4% dari campuran 

kulit nangka kering dan isi rumen kemudian difermentasikan. Variable yang diamati adalah 

nilai konsentrasi NH3, VFA, dan estimasi nilai ME, NE, OMD, MP. Data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan metode percobaan dalam Rancangan Acak Kelompok. 

Apabila hasil analisis ragam menunjukkan adanya pegaruh perlakuan terhadap variabel yang 

diukur, maka analisis dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tidak memberikan pengaruh nyata  

terhadap kosentrasi NH3 yaitu, P0 (7,82 ± 5,05 mM), P1 (8,57 ± 3,63 mM), P2 (13,08 ± 1,85 

mM) dan P3 (17,44 ± 13,13 mM), konsentrasi VFA, P0 (76,67 ± 15,28µƖ), P1 (80,00 ± 

37,86µƖ), P2 (83,33 ± 20,82µƖ) dan P3 (86,67 ± 35,11µƖ). Estimasi nilai ME, P0 (11.98 ± 0,19 

MJ/KgDM), P1 (12.56 ± 0,50 MJ/KgDM), P2 (12.52±0,15 MJ/KgDM), P3 (13.63±0,21 

MJ/KgDM). Nilai NE, P0 (5.14±0,02 MJ/KgDM), P1 (5.06±0,06 MJ/KgDM), P2 (4.80±0,02 

MJ/KgDM), P3 (4.85±0,02 MJ/KgDM). Nilai OMD, P0 (43.77±1,11%), P1 (51.32±2,87%), 

P2 (54.23±0,83%), P3 (63.68±1,18%). Nilai MP, P0 (52.80±1,34 g/kgOMD), P1 (62.30±3,68 

g/kgOMD), P2 (65.41±1,00 g/kgOMD), P3 (77.18±1,89 g/kgOMD).   

Kesimpulan dari penelitian ini adalah fermentasi pakan olahan dari campuran limbah 

isi rumen dan kulit nangka menggunakan ragi tape (Aspergillus oryzae), ternyata dapat 

meningkatkan konsentrasi NH3, VFA total dan estimasi ME, NE, OMD dan MP. Semakin 

tinggi proporsi kulit nangka semakin meningkat konsentrasi NH3, VFA total dan estimasi 

nilai ME, NE, OMD dan MP. Perlakuan terbaik adalah P3 dengan proporsi isi rumen dan 

kulit nangka sebesar 20% : 80% difermentasi dengan menggunakan Aspergillus oryzae 0,4%. 

Saran dari penelitian ini yaitu agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

penggunaan bahan pakan campuran isi rumen dan kulit nangka dengan proporsi isi rumen 

dan kulit nangka sebesar 20% : 80% difermentasi dengan menggunakan Aspergillus oryzae 

0,4% metode in vivo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan dalam bidang peternakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

program pembangunan nasional. Pada dasarnya, tujuan pembangunan dalam bidang peternakan 

di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan protein hewani asal ternak bagi masyarakat 

Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan protein hewani yang berasal dari daging, 

susu, dan telur untuk mendapatkan generasi yang cerdas. Salah satu usaha peternakan yang telah 

menjadi program pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani adalah 

ternak ruminansia seperti sapi dan kambing, karena ternak ruminansia dapat menghasilkan 

daging dan susu yang mempunyai kandungan protein yang tinggi dalam jumlah yang relatif 

besar. 

Untuk mencapai tujuan tersebut perlu diadakan peningkatan produktifitas ternak 

ruminansia. Salah satu upaya tersebut adalah perbaikan pakan yang mampu memenuhi 

kebutuhan nutrisi  ternak, mengingat  pakan merupakan  unsur penting dalam pemenuhan 

kebutuhan hidup pokok, penunjang kesehatan, pertumbuhan, dan produksi ternak. Eksplorasi 

bahan pakan alternatif dengan harga yang lebih murah, tersedia dalam jumlah banyak dan 

memiliki kualitas yang cukup tinggi merupakan usaha nyata dalam upaya pengadaan pakan 

berkualitas. Limbah isi rumen yang berasal dari Rumah Potong Hewan (RPH) dan limbah 

industri pembuatan kripik buah nangka yang selama ini kurang tersentuh pemanfaatannya, cukup 

memiliki potensi untuk digunakan sebagai bahan pakan altenatif ternak ruminansiakarena 

jumlahnya yang cukup besar, serta kandungan zat makanan yang masih cukup tinggi. 

RPH Gadang Kodya Malang menyembelih 120 ekor sapi per bulan dan menghasilkan 

24,4–30,5 ton limbah berupa isi rumen yang terbuang (Rahayu, Hanina, dan Mustofa, 2003). 

Walaupun isi rumen mempunyai potensi besar sebagai pakan ternak, hingga saat ini bahan 

tersebut masih belum dimanfaatkankarena bau busuk akibat kandungan airnya yang tinggi 

sehingga sangat tidak disukai ternak. Kadar protein isi rumen adalah 9,13% dengan kadar serat 

kasarnya 36,68% (Soepranianondo, 2002) 

Sedangkan untuk limbah nangka berdasarkan data di Direktorat Jenderal Holtikultura 

Kementerian Pertanian (2013), buah nangka mengalami peningkatan produktifitas berturut–turut 

dari tahun 2011, 2012 dan 2013 sebesar 654.808 ton, 720.208 ton dan 737.571 ton, demikian 
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juga dengan jumlah produksi limbah nangka berupa kulit nangka terus meningkat. Kulit nangka 

merupakan limbah industri kripik nangka yang dapat digunakan sebagai bahan pakan alternatif 

untuk meningkatkan ketersediaan pakan ternak. Bahan kering yang terdapat pada kulit nangka 

sebagian besar tersusun dari serat kasar, protein, pati, dan pektin. Isnaharani (2009) menyatakan 

bahwa kandungan nutrien kulit nangka basah terdiri dari air 62,5%, protein 9,35%, lemak 

10,00%, karbohidrat 9,3%, serat kasar 30,52%, dan abu 7,31%. Sementara ini kulit nangka masih 

belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan mengandung banyak getah sehingga tidak dapat 

dikonsumsi secara langsung  tetapi harus dengan pengolahan terlebih dahulu.  

Salah satu upaya yang dapat dicoba untuk meningkatkan pemanfaatan kedua jenis limbah 

di atas sebagai pakan ternak adalah teknologi fermentasi dengan menggunakan Aspergillus 

oryzae. Teknologi ini telah banyak diuji dan digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas bahan pakan. Pencampuran isi rumen dan kulit nangka yang difermentasi dengan 

Aspergillus oryzae diharapkan akan dapat menghilangkan bau isi rumen dan menghilangkan 

getah pada kulit nangka serta meningkatkan nilai nutrisinya, sehingga kedua bahan tersebut 

disukai ternak dan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan 

penelitian tentang pengaruh peningkatan proporsi kulit nangka dalam campuran isi rumen dan 

kulit nangka yang difermentasi dengan Aspergillus oryzae terhadap konsentrasi NH3, VFA, dan 

estimasi nilai Metabolizable Energy, Nett Energy, Organic Matter Digestibility, Microbial 

Protein pada pakan ternak ruminansia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana pengaruh peningkatan proporsi 

kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang difermentasi dengan Aspergillus 

oryzae terhadap peningkatan kualitasnya ditinjau dari konsentrasi NH3, VFA, dan estimasi nilai 

ME, NE, OMD, MP dalam percobaan kecernaan In vitro. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh peningkatan 

proporsi kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang difermentasi dengan 

Aspergillus oryzae terhadap konsentrasi NH3,VFA, dan estimasi nilai ME, NE, OMD, MP dalam 

percobaan kecernaan In vitro. 

 



3 
 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemanfaatan 

kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang difermentasi dengan Aspergillus 

oryzae terhadapkonsentrasi NH3,VFA, dan estimasi nilai ME, NE, OMD, MP dalam percobaan 

kecernaan In vitro. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Meningkatnya jumlah populasi penduduk Indonesia diikuti oleh tingkat kesadaran 

masyarakat akan pentingnya kebutuhan gizi yang berasal dari protein hewani khususnya daging 

sapi. Hal ini secara tidak langsung mengakibatkan perlu adanya peningkatan produktifitas ternak 

ruminansia dan ketersediaan pakan ternak yang berkesinambunangan baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas. Hijauan merupakan sumber pakan ternak yang utama dan sangat besar 

peranannya bagi ternak ruminansia (sapi, kerbau, kambing dan domba) untuk pemenuhan 

kebutuhan hidup pokok, pertumbuhan, produksi (daging dan susu) maupun untuk reproduksi. 

Menurut Indraningsih, Widiastuti dan Sani (2012), kendala yang dihadapi dalam ketersediaan 

hijauan adalah keterbatasan lahan penggembalaan dan penyediaan hijauan pakan ternak akibat 

perubahan fungsi lahan produktif menjadi lahan pemukiman dan kawasan industri. Sementara 

itu, daya beli peternakan rakyat terhadap pakan komersial (konsentrat) yang berkualitas masih 

rendah akibat sebagian besar bahan baku pakan merupakan komoditas impor. Dalam hal ini perlu 

mencari alternatif pakan ternak yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya 

lokal. Salah satu pakan alternatif bagi ternak adalah dengan memanfaatkan limbah hasil industri 

pengolahan kripik nangka dan limbah dari RPH yang memiliki nutrien setara dengan pakan 

komersial. 

Isi rumen adalah limbah padat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang memiliki kualitas 

pakan relatif tinggi karena diperkaya oleh kandungan protein yang berasal dari protein mikroba 

dan protein pakan, vitamin B dan vitamin K yang dapat disintesis sendiri oleh mikroba rumen 

dan mineral (Abbas dalam : Teda, 2012).  Dalam rumen ternak ruminansia (sapi, kerbau, 

kambing dan domba) terdapat populasi mikroba yang cukup banyak jumlahnya. Cairan rumen 

mengandung bakteri dan protozoa. Konsentrasi bakteri sekitar 10
9
 setiap cc isi rumen, sedangkan 

protozoa bervariasi sekitar 10
5
 - 10

6
 setiap cc isi rumen (Tillman, 1991).   
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 Buah nangka (Artocarpus heterophyllus) adalah buah yang terbagi atas tiga bagian yaitu 

kulit, daging buah, dan biji. Buah nangka di Indonesia sangat digemari oleh semua kalangan. 

Banyak industri pembuatan kripik buah nangka yang memanfaatkan buah nangka sebagai bahan 

utamanya. Pemanfaatan dari limbah industri tersebut yang antara lain berupa kulit dari buah 

nangka berbentuk padatan belum dilakukan sehingga dapat mencemari lingkungan. Padahal 

limbah kulit nangka tersebut dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak. 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia dalam suatu substrat organik yang 

berlangsung karena aksi katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

tertentu. Fermentasi perlu dilakukan pada isi rumen dan kulit nangka karena kedua bahan 

tersebut merupakan bahan pakan non konversional. Penggunaan isi rumen dan kulit nangka 

sebagai bahan pakan non konversional akan mengurangi pencemaran limbah pada lingkungan. 

Aspergillus oryzae  atau yang sering disebut sebagai “ragi” adalah starter untuk membuat tape 

ketan atau tape singkong. Ragi terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat (pati) 

menjadi gula sederhana (glukosa) yang selanjutnya dibubah lagi menjadi alkohol. Ragi 

menghasilkan enzim pitase yang dapat melepaskan ikatan fosfor dalam phitin, sehingga dengan 

ditambahkan Aspergillus oryzae  dalam ransum akan menambahkan ketersediakan mineral. Ragi 

bersifat katabolik atau memecah komponen yang komplek menjadi zat yang lebih sederhana 

sehingga lebih mudah dicerna oleh ternak (Widodo, 2011). Ragi tape yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Aspergillus oryzae, pertumbuhan ragi dalam bahan pakan menyebabkan 

perubahan yang menguntungkan seperti perbaikan bahan pakan dari sisi mutu, baik dari aspek 

gizi maupun daya cerna serta meningkatkan daya simpannya.  Fermentasi akan mengurangi bau 

pada isi rumen dan menghilangkan getah kulit nangka sehingga dapat meningkatkan kandungan 

nutrisi pada kedua bahan pakan.  

Peningkatan proporsi kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang 

difermentasi dengan Aspergillus oryzae diuji secara in vitro. Teknik in vitro merupakan tekhnik 

evaluasi pakan dengan menggunakan cairan rumen sebagai media fermentasi pakan. Uji in vitro 

dapat dilihat hasil konsentrasi VFA, NH3, serta estimasi nilai ME, NE OMD, dan MP yang 

tinggi. 
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Gambar 1. Kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian adalah peningkatan proporsi kulit nangka dalam campuran isi 

rumen dan kulit nangka yang difermentasi dengan Aspergillus oryzae dapat meningkatkan 

kualitas pakan ditinjau dari konsentrasi NH3,VFA, dan estimasi nilai ME, NE, OMP, MP dalam 

percobaan kecernaan In vitro. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Isi Rumen Limbah RPH 

 Selain menghasilkan daging, Rumah Potong Hewan (RPH) juga menghasilkan produk 

samping yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan alternatif untuk ternak rumiansia. Bahan 

tersebut adalah isi rumen  yang masih mengandung bahan organik tinggi (Manendar, 2010). 

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di kota Malang pada tahun 2012 memproduksi limbah isi 

rumen sebanyak 240 juta liter. Limbah isi rumen dari hasil pemotongan hewan tersebut belum 

dimanfaatkan dan masih menjadi masalah bagi lingkungan sekitar. Padahal limbah isi rumen 

masih dapat digunakan sebagai pakan campuran untuk ternak karena mengandung zat makanan 

yang tinggi dan sisa pakan yang sebagian belum tercerna. 

Isi rumen merupakan kumpulan bahan pakan atau pakan yang ada di lambung ternak 

ruminansia, yaitu bahan pakan yang belum sepenuhnya terfermentasi dan dicerna di dalam 

rumen ternak yang dipotong. Di rumah pemotongan hewan, limbah ini biasanya ditumpuk dan 

dihanyutkan ke saluran pembuangan sehingga menimbulkan bau yang kurang sedap dan dapat 

mencemari lingkungan perairan. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan 

memanfaatkan isi rumen sebagai pupuk dan pakan. Akan tetapi penggunaan isi rumen untuk 

pakan tidak dapat langsung diberikan karena bau yang menyengat sehingga ternak tidak mau 

memakannya. Selain itu karena kadar air tinggi, isi rumen cepat membusuk dan kandungan 

nutrien yang dikandungnya akan cepat mengalami kerusakan. Pembusukan dapat dicegah 

melalui metode pengawetan antara lain penjemuran atau pembuatan silase. Penjemuran 

merupakan salah satu pengawetan secara kering, sedangkan silase merupakan pengawetan secara 

segar  (Utomo, Subur dan Irma, 2013). 

Isi rumen mempunyai potensi yang cukup besar untuk digunakan sebagai pakan ternak 

ruminansia, karena kaya akan asam amino, vitamin, dan mineral (Natsir, Mashudi dan Ulfah, 

2002). Kadar protein cairan isi rumen adalah 9,13% dengan kadar serat kasarnya 34,68%, 

sedangkan rumput raja kadar proteinnya 10,5% dengan kadar serat kasarnya 29,7% 

(Soepranianondo, 2002). 

2.2 Kulit Nangka 

Nangka merupakan tanaman yang sering dijumpai di Indonesia, terdiri dari biji, daging 

dan kulit. Kulit nangka sering dibuang karena dianggap tidak bermanfaat, dan pembuangan 
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tersebut dapat mengganggu lingkungan. Kulit nangka adalah limbah paling banyak dihasilkan 

dari industri pembuatan kripik nangka yang masih mengandung mono/disakarida, bahan berpati, 

serta bahan berseluosa. Kandungan inilah yang nantinya bisa menjadi sumber pembuatan pakan 

alternatif ternak ruminansia (Ardiana dkk, 2013). Nangka mempunyai struktur kulit yang keras 

pada bagian luar tetapi lunak pada kulit dalam yang biasa disebut daging kulit. Semakin banyak 

produksi buah nangka yang dihasilkan maka semakin banyak pula limbah kulit nangka tersebut, 

agar limbah kulit buah nangka tidak lagi mencemari lingkungan, pengolahan lebih lanjut harus 

dilakukan untuk memperbaiki kualitasnya sebagai bahan pakan alternatif untuk ternak. Nutrien 

di dalam kulit nangka berupa pati dan serat kasar merupakan bahan utama sumber glukosa. 

Glukosa yang terbentuk dapat diolah kembali menjadi produk baru yang lebih bermanfaat, 

contohnya seperti alkohol dan lain sebagainya (Indra dan Retno, 2010) 

Tabel 1. Kandungan nutrien limbah nangka 

Bahan Pakan 
Kandungan nutrien  

BK % BO% PK% 

Limbah nangka 25,43 86,31 10,04 

Keterangan : Hasil analisa di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya  

Malang (Dian, 2012).  

Berdasarkan data di Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian (2013) 

produksi buah nangka mengalami peningkatan berturut–turut dari tahun 2011, 2012 dan 2013 

sebesar 654.808 ton, 720.208 ton dan 737.571 ton.  

2.3 Aspergillus oryzae 

 Aspergillus oryzae  adalah starter  yang digunakan dalam proses pembuatan  fermentasi 

tape. Ragi sebagai starter fermentasi tape yang diperoleh di pasar mengandung kapang dan 

khamir dari berbagai jenis. Sebagai contoh terdapat Amylomyces, Mucor, Rhizopus, Aspergilus. 

Mikroba yang paling berperan dalam fermentasi tape adalah Amylomyces rouxii, Endomycopsis 

burtonii, Mycosispsis fibuligera, dan Sacharomyces cerevisiae selain itu dijumpai juga bakteri 

asam laktat (Pediococcus) dan bakteri amilolitik (Bacillus sp.) (Anonymous, 2011) 

Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang 

akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana (disakarida 

dan monosakarida). Proses tersebut sering dinamakan sakarifikasi. Kemudian khamir mengubah 
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sebagian gula-gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma 

alkoholis pada tape (Anonymous, 2011). 

2.4 Fermentasi 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia dalam suatu substrat organik yang 

berlangsung karena aksi katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

tertentu. Proses fermentasi akan menghasilkan senyawa baru dari medianya, fermentasi 

menyebabkan terjadinya penguraian molekul organik komplek menjadi molekul lebih sederhana 

dan  molekul tidak larut menjadi molekul dapat larut, sehingga meningkatkan nilai cerna bahan 

organik tersebut. Polisakarida akan pecah menjadi heksosa dan pentosa, protein dipecah menjadi 

asam amino dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu akan terbentuk 

bermacam-macam enzim vitamin (Antartika, 2001). 

 Proses fermentasi kapang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) pH, sebagian kapang 

tumbuh pada pH 2 – 8,5, 2) Oksigen, berguna untuk pertumbuhan dan metabolisme sel sehingga 

menghasilkan energi, 3) Suhu, merupakan faktor yang sangat menentukan proses fermentasi 

karena suhu mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroorganisme, 4) Substrat, 

kapang dapat memanfaatkan sumber karbon yang ada dalam substrat sebagai sumber energi, 5) 

Aktifitas air (Aw), kapang membutuhkan tempat yang lembab sebagai syarat untuk pertumbuhan 

yang optimal, 6) Potensial redoks, sangat penting untuk aktifitas mikroorganisme karena 

berkaitan dengan kemampuan enzim yang disekresikan oleh mikroorganisme untuk menerima 

dan melepaskan electron (Winarno dan Fardiaz, 1992). 

 Selama proses fermentasi, Rhizopus  membutuhkan oksigen yang cukup untuk memacu 

pertumbuhannya. Apabila kadar oksigennya kurang maka pertumbuhan kapang pada substrat 

menjadi lamban. Selain membutuhkan oksigen, pertumbuhan  Rhizopus juga memerlukan suhu 

dan kelembaban yang cocok (Sarwono, 2006). 

2.5 Konsentrasi Amonia (NH3) 

 Ammonia (NH3) merupakan produk utama dari perombakan protein. NH3 juga 

merupakan sumber nitrogen utama dalam sintesis mikroba rumen. Konsentrasi NH3 dalam rumen 

dipengaruhi oleh tingkat produksinya yang berkaitan dengan pencernaan protein pakan, dan 

dipengaruhi oleh laju penggunaannya oleh mikroba rumen. Konsentrasi NH3 yang kurang dari 

60,8 mg/L dapat menghambat pertumbuhan mikroba rumen (Astuti, Roni dan Baharudin, 2007). 
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 Di dalam rumen, protein mengalami hidrolisis menjadi peptida oleh aktivitas enzim 

mikroba. Sebagian peptide digunakan untuk membentuk protein sel mikroba dan asam amino. 

Selanjutnya asam amino oleh aktifitas mikroba terdeaminasi menjadi NH3 sehingga kadar NH3 

dalam rumen tergantung pada jumlah konsumsi dan penguraian protein pakan dalam rumen. 

Efektivitas degradasi bahan pakan di dalam rumen sangat tergantung pada aktivitas mikroba 

yang ada. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas mikroba rumen seperti 

konsentrasi NH3 dalam rumen dan mineral (Murni, Suparjo, Akmal dan Ginting. 2008). 

Penurunan konsentrasi NH3 dalam rumen dapat dilihat dari penurunan konsumsi pakan 

akibat menurunnya proses perombakan komponen pakan oleh mikroba. Konsentrasi NH3 untuk 

degradasi optimum pakan berserat harus diatas 200 mg/L cairan rumen (Murni dkk,2008). 

Protein bahan pakan yang masukkedalam rumen akan mengalami proteolisis oleh enzim enzim 

protease menjadi peptide, lalu dihidrolisis menjadi asam amino yang kemudian secara cepat 

dideaminasi menjadi ammonia. Kemudian akan digunakan oleh mikroba rumen dalam 

pembentukan protein mikroba (Sinaga, 2002) 

2.6 Konsentrasi VFA (Volatile Fatty Acid) 

 VFA terdiri atas asam-asam organik yang mudah menguap atau atsiri, mulai dari rantai 

karbon satu sampai rantai karbon lima, yaitu asam asetat, propionat, butirat, dan valerat. VFA 

dihasilkan oleh bakteri tertentu dan jumlahnya tergantung pada jumlah bakteri yang ada dalam 

rumen. Asam asetat adalah yang paling banyak diproduksi oleh hampir semua jenis bakteri, 

diikuti asam propionate, butirat, dan valerat. Komponen utama Volatile Fatty Acid adalah asam 

asetat, propionat, dan butirat (Askar, 2002). 

 Produk fermentasi (VFA) didalam rumen diserap melalui epitel rumen dan menjadi 

sember energi utama pada ternak ruminansia. Sebagian mikroba yang tumbuh dalam rumen 

bersama dengan digesta akan bergerak ke abomasum untuk selanjutnya mengalami pencernaan 

enzimatis dan penyerapan. Proses metabolisme di atas didukung oleh pergerakan dan kontraksi 

tersebut membantu proses pengadukan digesta dan inokulasi partikel pakan, ruminasi dan 

pergerakan digesta ke abomasum (Charles, 2008). 

 Hasil akhir fermentasi karbohidrat di dalam rumen adalah VFA (asetat, propionat, 

butirat), karbon dioksida, dan methan. Energi yang hilang pada umumnya dalam bentuk panas 

dan methan. ATP yang dihasilkan dari proses pemecahan zat makanan menjadi VFA dan 

komponen intermediate lainnya digunakan mikroorganisme sebagai sumber energi untuk 
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pertumbuhan mikroorganisme. Fermentasi karbohidrat dalam rumen menghasilkan VFA sebagai 

produk utama untuk menyediakan energi dan karbon untuk pertumbuhan dan mempertahankan 

kehidupan komunitas mikroba. Jumlah VFA yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh kecernaan 

serta ransum yang difermentasi. Proporsi C2 : C3 : C4 dapat digunakan untuk menentukan 

jumlah produksi gas metan dan CO2 selain proses fermentasi. Produk metan dan CO2 merupakan 

indikator yang sering digunakan untuk menentukan efisiensi kegunaan pakan, dimana efisiensi 

pakan meningkat apabila produksi gas metan dan CO2 semakin rendah karena konversi glukosa 

menjadi asam asetat, propionat, dan butirat dengan pembebasan hidrogen dan bahan reduksi 

(Charles, 2008). 

 Menurut Mc.Donals, Erdwards and Greenhalg ( 2002) proporsi VFA dalam cairan rumen 

memiliki variasi tergantung dari macam ransum dan waktu setelah makan. Perbandingan 

proporsi molar VFA adalah asetat (C2) 65%, propionat (C3) 20%, butirat (C4) 10%, dan valerat 

(C5) 5%. Pada ternak ruminansia, hijauan yang dikonsumsi melalui proses fermentasi di dalam 

rumen menjadi VFA dengan perbandingan asam asetat (C2) : asam propionat (C3) : asam butirat 

(C4) umumnya adalah 70 : 20 : 10 dan biasanya memenuhi sekitar 70-80% dari kebutuhan energi 

ternak. 

2.7 Sintesis Protein Mikroba 

 Mikroba rumen sangat berperan dalam mendegradasi pakan yang masuk ke dalam rumen 

menjadi produk-produk sederhana yang dapat dimanfaatkan oleh mikroba maupun induk 

semang, aktifitas mikroba tersebut sangat tergantung pada ketersediaan nitrogen dan energi. 

Kelompok utama mikroba yang berperan dalam pencernaan tersebut terdiri dari bakteri, protozoa 

dan jamur yang jumlah dan komposisinya bervariasi tergantung pada pakan yang dikonsumsi 

ternak (Preston and Leng, 1987). 

 Kualitas pakan yang rendah seperti yang umum terjadi didaerah tropis menyebabkan 

kebutuhan protein untuk ternak ruminansia sebagian besar dipasok oleh protein mikroba rumen. 

Soetanto (1994) menyebutkan hampir sekitar 70% kebutuhan protein dapat dicukupi oleh 

mikroba rumen. Produk akhir fermentasi protein akan digunakan untuk pertumbuhan mikroba itu 

sendiri dan digunakan untuk mensintesis protein sel mikroba rumen sebagai pasok utama protein 

bagi ternak ruminansia. 

 Sintesis protein mikroba dipengaruhi oleh kecepatan pemecahan N pakan, kecepatan 

absorbsi NH3, kecepatan aliran bahan pakan keluar dari rumen, kebutuhan mikroba akan asam 
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amino dan jenis fermentasi rumen (McDonald et al, 2002). Konsentrasi NH3 di dalam rumen ikut 

menentukan efisiensi sintesis protein mikroba yang pada gilirannya akan mempengaruhi hasil 

fermentasi bahan organik pakan. Hasil fermentasi tersebut dapat dilihat dalam cairan rumen 

(Charles, 2008). 

Church (1984) menyatakan bahwa bahan pakan yang mempunyai produksi gas tinggi 

menunjukkan bahwa BO yang difermentasi oleh mikroba rumen menghasilkan VFA, sedangkan 

bahan pakan yang mempunyai produksi gas rendah tetapi kecernaanya tinggi menunjukkan 

bahwa BO yang difermentasi oleh mikroba rumen sebagian besar digunakan untuk kepentingan 

sintesis protein mikroba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Sumber Sekar, Malang pada bulan April 

sampai dengan Mei 2015. Sampel bahan pakan dan pakan dianalisis di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang dan analisis VFA total 

dilakukan di Loka Penelitian Sapi Potong Grati, Pasuruan. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah : 

1. Limbah kulit nangka segar yang diambil dari industri pengolahan buah nangka di daerah 

Pakis, Malang 

2. Isi rumen sapi diambil dari limbah RPH Gadang, Malang 

3. Aspergillus oryzae  

4. Bak untuk mencampur isi rumen, kulit nangka, dan Aspergillus oryzae  

5. Plastik klip untuk tempat fermentasi  

6. Timbangan 

7. Bahan kimia dan seperangkat peralatan untuk analisis proksimat  

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode percobaan dengan teknik 

pengukuran produksi gas in vitro (Manke and Steingass, 1988) yang diatur dalam Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Tiga waktu yang berbeda 

untuk pelaksanaan percobaan pengukuran produksi gas in vitro digunakan sebagai dasar 

pengelompokan. Perlakuan yang digunakan dan diuji adalah rasio penggunaan kulit nangka dan 

isi rumen yang difermentasi dengan Aspergillus oryzae sebanyak 0,4% dari berat total kulit 

nangka dan isi rumen sebagai berikut : 

P0 = Kulit Nangka Kering 50% + Isi Rumen 50% 

P1 = Kulit Nangka Kering 60% + Isi Rumen 40% + Aspergillus oryzae sebanyak 0,4% dari 

campuran kulit nangka kering dan isi rumen. dan difermentasikan 

P2 = Kulit Nangka Kering 70% + Isi Rumen 30% + Aspergillus oryzae sebanyak 0,4% dari 

campuran kulit nangka kering dan isi rumen difermentasikan.  
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P3 = Kulit Nangka Kering 80% + Isi Rumen 20% + Aspergillus oryzae sebanyak 0,4% dari 

campuran kulit nangka kering dan isi rumen difermentasikan.  

3.4 Variabel Penelitian 

1.  Konsentrasi NH3 

2.  Konsentrasi VFA 

3.  Estimasi nilai : - ME (Metabolizable Energy) 

     - NE (Net Energy) 

  - OMD (Organic Matter Digestibility) 

   - MP (Microbial Protein)  

 Estimasi nilai energi (ME dan NE) dihitung berdasarkan banyaknya gas yang diproduksi 

pada masa inkubasi 24 jam dengan data analisis proksimat (dikembangkan oleh Manke and 

Steingass, 1988) dengan rumus:  

ME (MJ/Kg DM) = 1,06 + 0,157Gp + 0,084CP + 0,22CF – 0,081CA 

Keterangan : 

ME = Metabolizable Energy 

Gp = Gas Production 24 jam (ml/ 500 mg DM) 

CP = Crude Protein (% of DM) 

CF = Crude Fiber (% of DM)  

CA = Crude Ash (% of DM) 

NE (Mkal/lb) = (2,2 + (0,0272*Gas) + (0,057*CP) + (0,149*CF)) / 14,64 

Keterangan : 

NE = Nett Energy 

Gp = Gas Production 24 jam (ml/ 500 mg DM) 

CP = Crude Protein (% of DM) 

CF = Crude Fiber (% of DM) 

OMD (%) = 14,88 + (0,889Gp) + (0,45CP) + (0,065CF) 

Keterangan : 

Gp : Gas Production 24 jam (ml/ 500 mg DM) 

CP : Crude Protein (% of DM) 

CF : Crude Fiber (% of DM) 
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 MP (g/kg OMD) = 19,3 x 6,25 x OMD % 

Keterangan : 

OMD : Organic Matter Digestibility 

3.5 Analisa Statistik 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode percobaan dalam 

Rancangan Acak Kelompok. Apabila hasil analisis ragam menunjukkan adanya pegaruh 

perlakuan terhadap variabel yang diukur, maka analisis dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) sesuai petunjuk Yitnosumarto (1993). Model analisis ragam yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

Yij = µ +    +    +     

Keterangan : 

Yij  = Nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j  

µ = Nilai tengah umum 

 j = Pengaruh pada kelompok ke-j 

   = pengaruh pada perlakuan ke-i 

    = Galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Dilakukan pencacahan kulit nangka 

2. Penjemuran isi rumen dan kulit nangka 

3. Pencampuran kulit nangka dan isi rumen dengan level tertentu sesuai dengan rasio dalam 

masing-masing perlakuan sebanyak 1 kg bahan per sampel  

4. Penambahan air bersih (150 ml) pada 1 kg campuran isi rumen dan kulit nangka kering 

5. Dilakukan pengukusan isi rumen kulit nangka sampai lunak (60 menit) 

6. Diangin-anginkan sampai bahan dingin (± 60 menit) 

7. Ditambahi Aspergillus oryzae (0,4% dari 1 kg campuran kulit nangka dan isi rumen) 

8. Diaduk dan disimpan dalam plastik klip selama 7 hari 

9. Isi rumen kulit nangka terfermentasi  

10. Dievaluasi dengan metode analisis in vitro 
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Gambar 2. Prosedur penelitian pembuatan pakan isi rumen kulit nangka terfermentasi (IRKNF) 

dengan rasio isi rumen dan kulit nangka yang berbeda 

 

 

 

 

 

Kulit nangka : Isi rumen kering  
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40; 70 : 30; 80 : 20 
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Bahan kering 



17 
 

3.7 Batasan Istilah 

 

Fermentasi   : suatu proses perubahan kimia dalam suatu substrat organik yang  

berlangsung karena aksi katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan  

oleh mikroorganisme tertentu. 

Amonia  : produksi utama dari proses deaminasi asam amin dalam rumen  untuk  

memasok sebagian besar N untuk pertumbuhan mikroba yang diperoleh  

dari supernatan produksi gas in vitro inkubasi 72 jam. 

VFA   : merupakan produk akhir fermentasi karbohidrat di dalam rumen. 

Aspergillus oryzae  : starter tradisional sebagai indikator dalam pembuatan produk pakan    

hasil fermentasi  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Zat Makanan dan Pakan Perlakuan 

 Hasil analisa kandungan BK, BO, PK, dan SK isi rumen kering dan kulit nangka kering 

yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya Malang, disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan BK, BO, PK dan SK isi rumen kering dan kulit nangka kering. 

No Pakan BK  (%) BO (%BK) PK (%BK) SK (%BK) 

1 Isi Rumen kering 89,66 91.58 9,56 29,65 

2 Kulit Nangka kering 85,73 92,32 10,01 33,01 

Keterangan : Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya 

Malang (2015). 

Terlihat pada Tabel 2, kandungan nutrien isi rumen yang meliputi kandungan BK, BO, 

PK dan SK berturut-turut adalah sebagai berikut: 89,66%, 91,58%, 9,56% dan 29,65%. Hasil 

analisa tersebut tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Utomo, dkk (2007) bahwa isi 

rumen sapi mengandung BK sekitar 12,50%, BO 83,82%, PK 11,58%, SK 24,01%. Komposisi 

kandungan nutrisi isi rumen tergantung pada pakan yang diberikan ke ternaknya. Berdasarkan 

hasil analisatersebut di atas, isi rumen yang merupakan limbah RPH memiliki potensi  dapat 

diberikan sebagai pakan ternak  ruminansia. Namun demikian isi rumen sebagai pakan ternak 

hendaknya dilakukan pengolahan terlebih dahulu dimana paling tidak dilakukan pengeringan, 

dimana hal ini untuk menghindari adanya kandungan mikroba dan cacing yang bersifat 

patogenik. 

Sementara itu kandungan nutrien kulit nangka yang meliputi kandungan BK, BO, PK dan 

SK berturut-turut adalah sebagai berikut: 85,73%, 92,32%, 10,01% dan SK 33,01%. Hal ini tidak 

jauh berbeda dengan pendapatIsnaharani (2009) yang menyatakan bahwa kandungan nutrien 

kulit nangka basah terdiri dari air 62,5%, protein 9,35%, lemak 10%, karbohidrat 9,3%, serat 

kasar 30,52%, dan abu 7,31%. Sedangkan menurut Dian (2002), kandungan nutrien kulit nangka 

yaitu BK 25,43%, BO 86,31%, dan PK 10,04%. Berdasarkan hasil analisa tersebut di atas, kulit 

nangka yang merupakan limbah juga memilki potensi  dapat diberikan sebagai pakan ternak  

ruminansia.  

Selanjutnya hasil analisa kandungan BK, BO, PK, dan SK bahan pakan campuran isi 

rumen kering dan kulit nangka pada masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 3 berikut. 
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Tabel 3. Berat dan kandungan BK, BO, PK dan SK bahan baku campuran isi rumen dan kulit 

nangka pada masing-masing perlakuan. 

Perlakuan Berat Kandungan 

 KN:IR BK 

(g) 

BO 

(g) 

PK 

(g) 

SK 

(g) 

BK 

(%) 

BO 

(%BK) 

PK 

(%BK) 

SK 

(%BK) 

P0 500:500 87,695 80,628 8,576 27,441 87,70 91,94 9,78 31,96 

P1 600:400 87,302 80,331 8,577 27,613 87,30 92,02 9,83 31,62 

P2 700:300 86,909 80,035 8,578 27,784 86,91 92,09 9,87 31,28 

P3 800:200 86,516 79,738 8,579 27,956 86,52 92,17 9,92 30,95 

Keterangan : 

 KN = kulit nangka 

 IR   = isi rumen 

 

 Hasil analisa kandungan nutrien  BK, BO, PK, dan SK dari masing-masing perlakuan 

yang dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya Malang, 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Kandungan nutrien pada masing-masing perlakuan rasio isi rumen dan kulit nangka 

yang difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae. 

Perlakuan  BK (%) BO (%) PK (%) SK (%) 

P0 (tidak difermentasi) 93,71 83,86 9,83 31,35 

P1 (difermentasi) 94,11 83,64 10,06 29,12 

P2 (difermentasi) 94,52 83,22 10,40 25,33 

P3 (difermentasi) 94,72 80,71 11,41 23,59 

Keterangan : Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya 

Malang (2015). 

 Berdasarkan Tabel 3. dan Tabel 4. terlihat bahwa kandungan PK pada perlakuan yang 

tidak difermentasi (P0) lebih rendah daripada kandungan PK perlakuan yang difermentasi (P1,P2 

dan P3). Sebaliknya untuk kandungan SK pada perlakuan yang tidak difermentasi (P0) lebih 

tinggi dari pada kandungan PK perlakuan yang difermentasi (P1,P2 dan P3). Hal ini dikarenakan 

selama proses fermentasi, terjadi perkembangbiakan mikroba Aspergillus oryzae yang 

mempunyai kandungan PK lebih tinggi dibanding bahan bakunya, sehingga biomassa mikroba 

ini mampu menyumbangkan protein produk fermentasi. Hal tersebut didukung dengan pendapat 

dari protein yang masuk ke dalam intestium berasal dari protein pakan yang tidk terdegradasi di 

dalam rumen dan protein yang berasal dari protein mikroba rumen. Sekitar 60% sumber protein 

bagi ternak ruminansia berasal dari protein mikroba, yang pertumbuhan dan 

perkembangbiakannya dikendalikan oleh ketersediaan energi, kerangka karbon, nitrogen, 
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mineral, dan nutrien lainnya (Owens dan Goestch, 1988). Protein mikroba mengandung 80% 

asam amino dengan kecernaan nyata didalam intestium sekitar 80%, sekdangkan protein pakan 

yang tidak terdegradasi oleh mikroba rumen mempunyai kecernaan yang bervariasi 50-90%, 

tergantung dari jenis bahan pakan (Verite dan Peyraund, 1989).. 

Selanjunya diantara kelompok perlakuan yang mengalami fermentasi (P1, P2 dan P3), 

terlihat pada Tabel 4. bahwa semakin tinggi proporsi kulit nangka, kandungan PK semakin 

meningkat. Hal ini mungkin disebabkan karena bahan baku kulit nangka memiliki kandungan 

PK lebih tinggi dibanding isi rumen kering, sedangkan untuk kandungan SK nya terjadi 

sebaliknya dimana kulit nangka yang memiliki SK lebih tinggi dari pada isi rumen namun 

semakin tinggi prporsi kulit nangka justru SK pakan produk fermentasi semakin menurun. Hal 

ini selama proses fermentasi telah terjadi penguraian serat untuk pertumbuhan mikroba 

Aspergilus oryzae. 

Kandungan PK produk fermentasi dalam penelitian ini berkisar antara 10,06% - 11,41% 

dengan kandungan SK berkisar antara 29,12% – 23,59%, hal ini berarti nilai nutrisi produk 

fermentasi ini lebih tinggi dibanding hijauan konvensional seperti rumput gajah yang 

mengandung PK sekitar  8%– 10% dan SK berkisar  26% – 30%. Dengan demikian produk isi 

rumen-kulit nangka terfermentasi cukup layak digunakan sebagai pakan ternak ruminansia. 

4.2 Konsentrasi Amonia 

 Amonia (NH3) merupakan produk utama hasil fermentasi senyawa nitrogen didalam 

rumen oleh mikroba rumen, dimana semakin tinggi nilai NH3 maka semakin tinggi senyawa 

nitrogen pakan yang mengalami degradasi didalam rumen. Produk NH3 didalam rumen akan 

dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk mensintesis sel tubuhnya. Rataan produksi NH3 

berdasarkan supernatan yang diperoleh dari hasil proses pengukuran produksi gas secara in vitro 

untuk masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Konsentrasi NH3 secara in vitro pada masing-masing perlakuan 

PERLAKUAN NH3 (mM/ml cairan rumen) 

P0 7,82 ± 5,05 

P1 
8,57 ± 3,63 

P2 13,08 ± 1,85 

P3 
17,44 ± 13,13 
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 Hasil uji statistik menunjukkan bahwa campuran isi rumen dan kulit nangka dengan rasio 

berbeda yang difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae menunjukkan perbedaan yangtidak 

nyata (P>0,05). Pada kelompok perlakuan yang mengalami fermentasi (P1, P2 dan P3), produksi 

NH3 cenderung  lebih tinggi dibanding perlakuan yang tidak difermentasi (P0; kontrol) dimana 

produksi NH3 perlakuan kontrol sebesar 7,82 mM/ml. 

Selanjutnya diantara kelompok perlakuan yang mengalami fermentasi (P1, P2 dan P3), 

terlihat pada Tabel 5 bahwa semakin tinggi proporsi kulit nangka, produksi NH3 cenderung 

semakin meningkat dan perlakuan P3 memilki produksi NH3 tertinggi (17,44 mM/ml). Hal ini 

mungkin disebabkan karena semakin tinggi proporsi kulit nangka, kandungan PK nya semakin 

meningkat dan PK merupakan sumber amonia setelah protein mengalami perombakan oleh 

mikroba di dalam rumen. Menurut Murni dkk (2008) efektifitas degradasi bahan pakan didalam 

rumen sangat tergantung pada aktivitas mikroba yang dipengaruhi oleh konsentrasi NH3 dalam 

rumen dan mineral. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio pemberian isi rumen dan kulit nangka dengan 

perbandingan 20% : 80% (P3) menunjukkan hasil yang paling baik dan efektif ditinjau dari 

produksi NH3nya. Produk NH3 bersama-sama dengan VFA, merupakan zat yang cukup penting 

di dalam rumen karena NH3 ini merupakan sumber N untuk sintesis tubuh mikroba dan biomassa 

mikroba rumen merupakan sumber gizi bagi ternak induk semangnya. Menurut Anonymous 

(2008) kekurangan NH3 di dalam rumen akan menghambat aktivitas mikroba yang akan bekerja 

untuk mencerna serat hijauan sehingga akan menurunkan ketersediaan energi. Kecukupan NH3 

dalam rumen untuk memasok sebagian besar N untuk pertumbuhan mikroba merupakan prioritas 

utama dalam mengoptimalkan fermentasi (Charles, 2008). 

Produksi NH3 untuk semua perlakuan dapat digambarkan dengan kurva seperti terlihat 

pada Gambar 3.  dibawah ini. 

 

Gambar 3. Kurva rataan konsentrasi NH3 
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Pada Gambar 3. terlihat bahwa kelompok perlakuan terfermentasi (P1, P2 dan P3) 

memiliki nilai rataan konsentrasi NH3 lebih tinggi dibanding kontrol tanpa fermentasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa Aspergillus oryzae sebagai materi proses fermentasi dapat meningkatkan 

protein dan selanjutnya produksi NH3 didalam rumen. 

 

4.3 Konsentrasi VFA total 

 Vollatile Fatty Acid (VFA) merupakan produk akhir fermentasi karbohidrat dan 

merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia. VFA terdiri dari komponen asam-asam 

organik yang mudah menguap, seperti asam asetat, propionat, dan butirat. Variasi dari 

konsentrasi VFA antara lain dipengaruhi oleh adanya perbedaan kandungan karbohidrat dan 

protein dari pakan, selain populasi dan aktifitas mikroba rumen (Charles, 2008). Rataan produksi 

VFA total berdasarkan supernatan yang diperoleh dari hasil proses pengukuran produksi gas 

secara in vitro untuk masing-masing perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Produksi VFA total secara in vitro pada masing-masing perlakuan 

PERLAKUAN VFA (µƖ) 

P0 76,67 ± 15,28 

P1 80,00 ± 37,86 

P2 83,33 ± 20,82 

P3 86,67 ± 35,11 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa campuran isi rumen dan kulit nangka dengan rasio 

berbeda yang difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae menunjukkan perbedaan yang tidak 

nyata (P>0,05). Pada kelompok perlakuan yang mengalami fermentasi (P1, P2 dan P3), produksi 

VFA cenderung  lebih tinggi dibanding  perlakuan tidak difermentasi (P0; kontrol) dimana 

produksi VFA sebesar 76,67 µƖ.  

Selanjutnya diantara kelompok perlakuan yang mengalami fermentasi (P1, P2 dan P3), 

terlihat pada Tabel 6. bahwa semakin tinggi proporsi kulit nangka, produksi VFA cenderung 

semakin meningkat dan perlakuan P3 memilki produksi VFA tertinggi (86,67µƖ). Hal ini 

mungkin disebabkan karena semakin tinggi proporsi kulit nangka, kandungan karbohidrat mudah 

terlarutnya  semakin meningkat dan karbohidrat mudah terlarut merupakan sumber VFA dalam 

proses fermentasi karbohidrat oleh mikroba di dalam rumen. Menurut Widiawati dan Thalib 

(2008) bahwa mikroba rumen mendegradasi karbohidrat dalam pakan menjadi VFA dan 

beberapa bahan yang tidak berguna seperti gas metan dan CO2. Jumlah dan pola dari akhir 
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fermentasi pakan oleh mikroba rumen tergantung kepada jenis pakan yang dikonsumsi. Pakan 

yang mengandung serat tinggi akan banyak menghasilkan VFA terutama asam asetat dan CH4, 

sedangkan pakan mengandung protein tinggi menghasilkan banyak NH3. 

Produksi VFA total untuk semua perlakuan dapat digambarkan dengan kurva seperti terlihat 

pada Gambar 4. dibawah ini. 

 

Gambar 4. Kurva rataan konsentrasi VFA 

 Gambar 4. menunjukkan bahwa seiring penambahan proporsi kulit nangka pada 

campuran isi rumen dan kulit nangka terfermentasi berpengaruh terhadap meningkatnya kadar 

konsentrasi VFA total.Peningkatan jumlah VFA total menunjukkan mudah atau tidaknya pakan 

tersebut terfermentasi oleh mikroba rumen. Jika karbohidrat dalam pakan memiliki kelarutan 

yang tinggi, maka pakan tersebut akan mengalami degradasi yang baik dalam rumen yang 

akhirnya menghasilkan VFA total. 

 Rataan konsentrasi VFA total yang dihasilkan dalam penelitian berkisar antara 76,67 µƖ 

(P0) sampai 86,67 µƖ (P3). Nilai rataan tersebut berada di kisaran konsentrasi VFA yang optimal 

bagi pertumbuhan mikroba, dimana konsentrasi VFA untuk pertumbuhan mikroba yang optimal 

berkisar antara 70-150 µƖ dan besarnya dipengaruhi oleh jenis pakan yang diberikan (McDonald 

et al., 2002). 

 

4.4 Estimasi Nilai ME, NE OMD, dan MP 

Berdasarkan data produksi gas in vitro, dapat diprediksi nilai Metabilizable Energi (ME), 

net Energi (NE) dan Organic Matter Digestibility (OMD), Microbial Protein  (MP) dari suatu 

pakan. Rataan  estimasi nilai ME, NE, OMD, dan MP semua perlakuan dapat dilihat pada Tabel 

7. 
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Tabel 7. Rataan nilai ME, NE, OMD, dan MP dari pakan perlakuan 

Perlakuan ME (MJ/KgDM) NE (MJ/KgDM) OMD (%) MP (g/kgOMD) 

P0 11.98 ± 0,19
a
 5.14±0,02

d
 43.77±1,11

a
 52.80±1,34

a
 

P1 12.56 ± 0,50
a
 5.06±0,06

c
 51.32±2,87

b
 62.30±3,68

b
 

P2 
12.52±0,15

a
 4.80±0,02

a
 54.23±0,83

b
 65.41±1,00

b
 

P3 
13.63±0,21

b
 4.85±0,02

b
 63.68±1,18

c
 77.18±1,89

c
 

  

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa campuran isi rumen dan kulit nangka dengan rasio 

berbeda yang difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata (P>0,01). Pada kelompok perlakuan yang mengalami fermentasi (P1, P2 dan P3) 

nilai ME, OMD, dan MP cenderung  lebih tinggi dibanding  perlakuan tidak difermentasi (P0; 

kontrol). Selanjutnya diantara kelompok perlakuan yang mengalami fermentasi (P1, P2 dan P3), 

terlihat pada Tabel 7. bahwa semakin tinggi proporsi kulit nangka nilai ME, OMD, dan MP 

cenderung semakin meningkat dan perlakuan P3 memiliki nilai ME, OMD, dan MP tertinggi, 

namun untuk nilai NE semakin rendah seiring menurunnya kandungan SK yang juga semakin 

menurun, dikarenakan selama proses fermentasi terjadi penguraian serat untuk pertumbuhan 

mikroba oleh Aspergillus oryzae. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi proporsi kulit 

nangka, kandungan PK dan karbohidrat mudah terlarutnya  semakin meningkat dan PK bersama-

sama dengan karbohidrat mudah terlarut merupakan sumber amonia dan VFA dalam proses 

fermentasi pakan di dalam rumen. Besarnya produksi amonia dan VFA di dalam rumen memiliki 

makna yang sangat berarti, hal ini dikarenakan perkembangan dan aktifitas mikroba rumen 

sangat tergantung dengan dua substansi ini. Semakin tinggi populasi dan aktifitas mikroba rumen 

maka kinerja rumen semakin meningkat atau dengan kata lain nilai-nilai metabolisme seperti 

ME, OMD dan MP akan semakin meningkat. 

 Elihasridas (2011) menyatakan bahwa kondisi ideal bagi terbentuknya protein mikroba 

apabila sumber karbohidrat terfermantasi tersedia serentak dengan sumber protein. Sedangkan 

untuk mendapatkan efisiensi sintesis protein mikroba rumen yang tinggi, nutrien yang 

dibutuhkan tidak hanya nitrogen akan tetapi karbohidrat yang mudah terfermentasi sebagai 

sumber energi dan mineral. Sedangkan menurut Oskov (1992), pemanfaatan NH3 dalam proses 

sintesis protein mikroba terjadi apabila disertai karbohidrat mudah terfermantasi sebagai 

kerangka karbon. Pertumbuhan dan pembentukan protein mikroba sangat ditentukan oleh adanya 
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keseimbangan antara NPN sebagai bakalan NH3 dan energi berupa VFA yang akan 

menghasilkan ATP yang berasal dari pakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fermentasi pakan olahan dari 

campuran limbah isi rumen dan kulit nangka menggunakan Aspergillus oryzae, ternyata dapat 

meningkatkan konsentrasi NH3, VFA total dan estimasi ME, OMD dan MP, sedangkan NE 

semakin menurun. Semakin tinggi proporsi kulit nangka semakin meningkat, konsentrasi NH3, 

VFA total dan estimasi ME, OMD dan MP. Perlakuan terbaik adalah P3 dengan perbandingan isi 

rumen 20% dan kulit nangka 80% difermentasi dengan menggunakan Aspergillus oryzae 0,4%. 

 

5.2 Saran   

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut 

tentang pengaruh penggunaan bahan pakan campuran isi rumen dan kulit nangka dengan 

perbandingan isi rumen dan kulit nangka sebesar 20% : 80% difermentasi dengan menggunakan 

Aspergillus oryzae 0,4% metode in vivo. 
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Lampiran 1. Pengukuran konsentrasi NH3 cairan rumen metode Conway (1961) 

a. Pada produksi gas setelah inkubasi 48 jam fermentasi mikroba rumen dihentikan dengan 

merendam syringe  dalam air dingin. Kemudian tabung disentrifuse dengan kecepatan 

2500 rpm selama 15 menit. Supernatant diambil untuk pengukuran NH3. 

b. Sebelumnya cawan Conway dan tutupnya telah disiapkan dengan mengoleskan bibir 

cawan dan ditutup dengan menggunakan vaselin. 

c. Sebanyak 1 ml cairan supernatant dimasukkan ke dalam salah satu ujung cawan 

sedangkan pada ujung yang lain dimasukkan Na2CO3 jenuh. 

d. Pada bagian tengah cawan dimiringkan sehingga larutan Na2CO3 jenuh dapat tercampur 

dengan supernatant. 

e. Setelah disimpan selama 24 jam pada suhu kamar, dilakukan titrasi pada larutan H3SO3 

dengan menggunakan larutan H2SO4  0,005 N hingga berubah warna dari biru menjadi 

merah jingga. 

f. Konsentrasi NH3 (mg/100 ml) cairan rumen dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Konsentrasi NH3 (mM/ml cairan rumen) = ml H2SO4  x N H2SO4 

       ml Sampel 

Keterangan : 

Ml H2SO4   = titrasi H2SO4   

N H2SO4   = normalitas H2SO4   

Ml Sampel = banyaknya sampel yang digunakan  
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Lampiran 2. Pengukuran konsentrasi VFA (Volatile Ftty Acid) (Bachrudidin, 1996) 

a. Mengambil cairan supernatant sebanyak 20 ml ditambah larutan HgCl2 dan H3PO4 

sebanyak 2 ml dengan pertimbangan perbandingan cairan rumen dan pengawet 1:10 

b. Selanjutnya sampel disentrifuse dengan kecepatan 2500 rp selama 10 menit dan diambil 

supernatannya. 

c. Kemudian sebanyak 1 ml sepernatan diinjeksikan dengan menggunakan mycrosiringe 

kedalam Gas Chomatrography yang kemudian akan mengalami penguapan dan reaksi 

dalam kolom yang terdapat dalam alat tersebut. Sebelumnya terlebih dahulu diinjeksikan 

larutan standar yang digunakan terdiri dari asam asetat 30 mM, asam propionate 15 mM, 

dan asam butirat 15,15 mM. reduksi dalam kolom tersebut akan ditangkap oleh recorder 

membentuk kromatogram. Kadar VFA persial cairan rumen dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

VFA persial = luas kurva sampel x konsentrasi standart (mM) 
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Lampiran 3. Perhitungan Statistik NH3 

Tabel RAK NH3 

Perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total 

P0 10.03 9.7 32.6 52.33 

P1 14 10.95 14.3 39.25 

P2 11.06 10.25 4.4 25.71 

P3 4.9 4.9 13.65 23.45 

Total 39.99 35.8 64.95 140.74 

 

FK 1669.70 

JK total 606.96 

JK perlakuan 179.06 

JK run 121.50 

JK galat 306.40 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 179.06 59.68743 1.168816 5.14 10.72 

Run 2 121.50 60.74771 1.189578 4.76 9.78 

Galat 6 306.40 51.0666 

   Total 11 

      

Keterangan : 

1. Perlakuan  

F hitung > F tabel 1%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

2. Kelompok  

F hitung > F tabel 5% maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan nyata (P<0,05) 
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Lampiran 4. Perhitungan Statistiki VFA Total 

Tabel RAK VFA total 

Perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total 

P0 20 50 30 100 

P1 20 90 80 190 

P2 80 90 50.00 220 

P3 100 70 140 310 

Total 220 300 300 820 

  

FK 56033.33 

JK total 14166.67 

JK perlakuan 7500.00 

JK run 1066.67 

JK galat 5600.00 

 

Analisis Ragam 

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

Perlakuan 3 7500.00 2500 2.678571 5.14 10.72 

Run 2 1066.67 533.3333 0.571429 4.76 9.78 

Galat 6 5600.00 933.3333 

   Total 11 

      

Keterangan : 

1. Perlakuan  

F hitung > F tabel 1%, maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

2. Kelompok  

F hitung > F tabel 5% maka perlakuan menunjukkan adanya perbedaan nyata (P<0,05) 
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Lampiran 5. Perhitungan nilai efisiensi sintesis protein mikroba (ESPM) 

 Dalam perhitungan efisiensi nilai sintesis protein mikroba (ESPM) diamati dengan cara 

memprediksi nilai Microbial Protein (MP), nilai MP dapat dihitung berdasarkan nilai gas yang 

diproduksi pada masa inkubasi 24 jam dengan data analisis proksimat (Czerkawaski, 1986 dan 

Naseer et al., 2005). Selain memprediksi nilai MP, juga dihitung pada prediksi nilai 

Metabolizable Energy (ME), Net Energy  (NE), dan Organic Metter Digestibility(OMD). Yang 

merupakan variable yang diamati pada penelitian ini. Berikut ini rincian perhitungan dari 

variabel-variabel tersebut.  

 

A. Perhitungan Nilai Metabolizable Energy (ME) 

Rumus :  

ME (MJ/Kg DM) = 1,06 + 0,157Gp + 0,084CP + 0,22CF – 0,081CA 

Dimana : 

- Gp : nilai produksi gas 24 jam (ml/500mgDM) 

- CP : crude protein (% of DM) 

- CF : crude fat (% of DM) 

- CA : crude ash (% of DM) 

RUN 1 

P0U1 = 1,06 + (0,157 x 24,17) + (0,084 x 9,83) x (0,22 x 31,35) + (0,081 x 16,14)  

 = 11,81 MJ/Kg DM 

P1U1 = 1,06 + (0,157 x 30,21) + (0,084 x 10,06) x (0,22 x 29,12) + (0,081 x 16,36)  

 = 12,27 MJ/Kg DM 

P2U1 = 1,06 + (0,157 x 36,60) + (0,084 x 10,40) x (0,22 x 25,33) + (0,081 x 16,78)  

 = 13,26 MJ/Kg DM 

P3U1 = 1,06 + (0,157 x 45,99) + (0,084 x 1141) x (0,22 x 23,59) + (0,081 x 19,29)  

 = 13,41 MJ/Kg DM 

RUN 2 

P0U2 = 1,06 + (0,157 x24,93) + (0,084 x 9,83) x (0,22 x 31,35) + (0,081 x 16,14)  

 = 11,93 MJ/Kg DM 

P1U2 = 1,06 + (0,157 x 35,68) + (0,084 x 10,06) x (0,22 x 29,12) + (0,081 x 16,36)  

 = 13,13 MJ/Kg DM 

P2U2 = 1,06 + (0,157 x 36,62) + (0,084 x 10,40) x (0,22 x 25,33) + (0,081 x 16,78)  

 = 12,43 MJ/Kg DM 

P3U2 = 1,06 + (0,157 x 47,69) + (0,084 x 11,41) x (0,22 x 23,59) + (0,081 x 19,29)  

 = 113,67 MJ/Kg DM 

 

RUN 3 

P0U3 = 1,06 + (0,157 x 26,61) + (0,084 x 9,83)) x (0,22 x 31,35) + (0,081 x 16,14)  

 = 12,19 MJ/Kg DM 

P1U3 = 1,06 + (0,157 x 36,53) + (0,084 x 10,06) x (0,22 x 29,12) + (0,081 x 16,36)  
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Lampiran 5. Lanjutan 

 = 13,26 MJ/Kg DM 

P2U3 = 1,06 + (0,157 x 38,23) + (0,084 x 10,40) x (0,22 x 25,33) + (0,081 x 16,78)  

 =12,69 MJ/Kg DM 

P3U3 = 1,06 + (0,157 x 48,63) + (0,084 x 11,41) x (0,22 x 23,59) + (0,081 x 19,29)  

 = 13,82 MJ/Kg DM 

 

B. Perhitungan Nilai Net Energy (NE) 

Rumus : 

NE (Mkal/lb) = (2,2 + (0,0272Gas) + (0,057CP) + (0,149CF)) / 14,64 

Dimana : 

- Gp : nilai produksi gas 24 jam (ml/500mgDM) 

- CP : crude protein (% of DM) 

- CF : crude fiber (% of DM) 

RUN 1 

P0U1 = (2,2 + (0,272 x 24,17) + (0,057 x 9,83) + (0,149 x 31,35)) / 14,64 

 = 0,55Mkal/lb 

 = (0,55Mkal/lb x 4,2) / 0,4536 

 = 5,12MJ/KgDM 

P1U1 = (2,2 + (0,272 x 30,21) + (0,057 x 10,06) + (0,149 x 29,12)) / 14,64 

 = 0,54 Mkal/lb 

 = (0,54 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 5,02 MJ/KgDM 

P2U1 = (2,2 + (0,272 x 36,60) + (0,057 x 10,40) + (0,149 x 25,33)) / 14,64 

 = 0,52 Mkal/lb 

 = (0,52 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 4,79 MJ/KgDM 

P3U1 = (2,2 + (0,272 x 45,99) + (0,057 x 11,41) + (0,149 x 23,59)) / 14,64 

 = 0,52 Mkal/lb 

 = (0,52 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 4,82 MJ/KgDM 

RUN 2 

P0U2 = (2,2 + (0,272 x 24,93) + (0,057 x 9,83) + (0,149 x 31,35)) / 14,64 

 = 0,55 Mkal/lb 

 = (0,55 Mkal/lb x 4,2) / 0,4536 

 = 5,13 MJ/KgDM 

P1U2 = (2,2 + (0,272 x 35,68) + (0,057 x 10,06) + (0,149 x 29,12)) / 14,64 

 = 0,55 Mkal/lb 

 = (0,55 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 5,11 MJ/KgDM 
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Lampiran 5. Lanjutan 

P2U2 = (2,2 + (0,272 x 36,62) + (0,057 x 10,40) + (0,149 x 25,33)) / 14,64 

 = 0,52 Mkal/lb 

 = (0,52 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 4,79 MJ/KgDM 

P3U2 = (2,2 + (0,272 x 47,69) + (0,057 x 11,41) + (0,149 x 23,59)) / 14,64 

 = 0,52 Mkal/lb 

 = (0,52 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 4,86 MJ/KgDM 

RUN 3 

P0U3 = (2,2 + (0,272 x 26,61) + (0,057 x 9,83) + (0,149 x 31,35)) / 14,64 

 = 0,56 Mkal/lb 

 = (0,56 Mkal/lb x 4,2) / 0,4536 

 = 5,16 MJ/KgDM 

P1U3 = (2,2 + (0,272 x 36,53) + (0,057 x 10,06) + (0,149 x 29,12)) / 14,64 

 = 0,55 Mkal/lb 

 = (0,55 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 5,13 MJ/KgDM 

P2U3 = (2,2 + (0,272 x 38,21) + (0,057 x 10,40) + (0,149 x 25,33)) / 14,64 

 = 0,52 Mkal/lb 

 = (0,52 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 4,82 MJ/KgDM 

P3U3 = (2,2 + (0,272 x 48,63) + (0,057 x 11,41) + (0,149 x 23,59)) / 14,64 

 = 0,53 Mkal/lb 

 = (0,53 Mkal/lbx 4,2) / 0,4536 

 = 4,87 MJ/KgDM 

 

C. Perhitungan Nilai Organic Metter Digestibility(OMD) 

Rumus : 

 OMD (%) = 14,88 + (0,889Gp) + (0,45CP) + (0,065CF) 

- Gp : nilai produksi gas 24 jam (ml/500mgDM) 

- CP : crude protein (% of DM) 

- CF : crude fiber (% of DM) 

RUN 1 

P0U1 = 14,88 + (0,889 x 24,17) + (0,45 x 9,83) + (0.065 x 31,35) = 42,83 % 

P1U1 = 14,88 + (0,889 x 30,21) + (0,45 x 10,06) + (0.065 x 29,12) = 48,16% 

P2U1 = 14,88 + (0,889 x 36,60) + (0,45 x 10,40) + (0.065 x 25,33) = 53,74% 

P3U1 = 14,88 + (0,889 x 45,99) + (0,45 x 11,41) + (0.065 x 23,59) = 62,43% 
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Lampiran 5. Lanjutan 

RUN 2 

P0U2 = 14,88 + (0,889 x 24,93) + (0,45 x 9,83) + (0.065 x 31,35) = 43,50 % 

P1U2 = 14,88 + (0,889 x 35,68) + (0,45 x 10,06) + (0.065 x 29,12) = 53,02% 

P2U2 = 14,88 + (0,889 x 36,62) + (0,45 x 10,40) + (0.065 x 25,33) = 53,76% 

P3U2 = 14,88 + (0,889 x 45,99) + (0,45 x 11,41) + (0.065 x 23,59) = 63,94% 

 

RUN 3 

P0U3 = 14,88 + (0,889 x 26,61) + (0,45 x 9,83) + (0.065 x 31,35) = 44,99 % 

P1U3 = 14,88 + (0,889 x 36,53) + (0,45 x 10,06) + (0.065 x 29,12) = 53,77% 

P2U3 = 14,88 + (0,889 x 38,21) + (0,45 x 10,40) + (0.065 x 25,33) = 55,19% 

P3U3 = 14,88 + (0,889 x 48,63) + (0,45 x 11,41) + (0.065 x 23,59) = 64,79% 

 

 

D. Perhitungan Nilai Microbial Protein (MP) 

Rumus : 

 MP (g/KgOMD) = 19,3 x 6,25 x OMD % 

Dimana : 

- OMD : Organic Metter Digestibility 

RUN 1 

P0U1 = 19,3 x 6,25 x 42,83% = 51,66 g/KgOMD 

P1U1 = 19,3 x 6,25 x 48,16% = 58,09 g/KgOMD 

P2U1 = 19,3 x 6,25 x 62,43% = 64,82 g/KgOMD 

P3U1 = 19,3 x 6,25 x 64,78% = 75,30 g/KgOMD 

 

RUN 2 

P0U2 = 19,3 x 6,25 x 43,50% = 52,47 g/KgOMD 

P1U2 = 19,3 x 6,25 x 53,02% = 58,09 g/KgOMD 

P2U2 = 19,3 x 6,25 x 53,76% = 64,82 g/KgOMD 

P3U2 = 19,3 x 6,25 x 63,94% = 77,13 g/KgOMD 

 

RUN 3 

P0U3 = 19,3 x 6,25 x 44,99% = 54,27 g/KgOMD 

P1U3 = 19,3 x 6,25 x 53,77% = 64,86 g/KgOMD 

P2U3 = 19,3 x 6,25 x 55,19% = 66,57 g/KgOMD 

P3U3 = 19,3 x 6,25 x 64,78% = 78,14 g/KgOMD 

 

 

 



39 
 

Lampiran 6. Analisis Statistik ME 

Tabel RAK Metabolizable Energy  

Perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total Rata-rata 

PO 11.81 11.93 12.19 35.93 11.98 

P1 12.27 13.13 12.27 37.67 12.56 

P2 12.43 12.44 12.69 37.56 12.52 

P3 13.41 13.67 13.82 40.90 13.63 

Total 49.92 51.17 50.97 152.06 

  

FK 1926.85 

JK total 5.03 

JK perlakuan 4.33 

JK run 0.23 

JK galat 0.47 

  

Analisis Ragam 

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

perlakuan 3 4.33 1.44406 18.334 5.14 10.72 

run 2 0.23 0.11271 1.43096 4.76 9.78 

galat 6 0.47 0.07876 

   total 11 

     F Hitung > F 0,01 

Kesimpulan : pemberian proporsi kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

estimasi nilai ME (MJ/Kg DM) 

Uji BNT 

              √
            

 
 

= 3,707 √
           

 
 

= 0,849 

 

No Perlakuan Rata-rata Notasi 

1 P0 11,98 a 

2 P2 12,52 a 

3 P1 12,56 a 

4 P3 13,63 b 
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Lampiran 7. Analisis Statistik NE 

Tabel RAK Nett Energy 

Perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total Rata-rata 

PO 5.12 5.13 5.16 15.41 5.14 

P1 5.02 5.02 5.13 15.17 5.06 

P2 4.79 4.79 4.82 14.40 4.80 

P3 4.83 4.86 4.87 14.56 4.85 

Total 19.76 19.80 19.98 59.54 

  

FK 295.42 

JK total 0.24 

JK perlakuan 0.23 

JK run 0.01 

JK galat 0.00 

 

Analisis Ragam 

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

perlakuan 3 0.23 0.07752 131.642 5.14 10.72 

run 2 0.01 0.00343 5.83019 4.76 9.78 

galat 6 0.00 0.00059 

   total 11 

     F Hitung > F 0,01 

Kesimpulan : pemberian proporsi kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

estimasi nilai NE (MJ/Kg DM) 

Uji BNT 

              √
            

 
 

= 3,707 √
           

 
 

 = 0,0735 

 

No Perlakuan Rata-rata Notasi 

1 P2 4,80 a 

2 P3 4,85 b 

3 P1 5,06 c 

4 P0 5,14 d 
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Lampiran 8. Analisis Statistik OMD 

Tabel RAK Organic Metter Digestibility 

Perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total Rata-rata 

PO 42.83 43.50 44.99 131.32 43.77 

P1 48.16 52.02 53.77 153.95 51.32 

P2 53.74 53.76 55.19 162.69 54.23 

P3 62.43 63.84 64.77 191.04 63.68 

Total 207.16 213.12 218.72 639.00 

  

FK 34026.75 

JK total 632.95 

JK perlakuan 609.87 

JK run 16.71 

JK galat 6.37 

 

Analisis Ragam 

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

perlakuan 3 609.87 203.29 191.418 5.14 10.72 

run 2 16.71 8.3548 7.86688 4.76 9.78 

galat 6 6.37 1.06202       

total 11 

     F Hitung > F 0,01 

Kesimpulan : pemberian proporsi kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

estimasi nilai OMD (%) 

Uji BNT 

              √
            

 
 

= 3,707 √
           

 
 

 =  3,1192 

 

No Perlakuan Rata-rata Notasi 

1 P0 43,77 a 

2 P1 51,32 b 

3 P2 54,23 b 

4 P3 63,68 c 
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Lampiran 9. Analisis Statistik MP 

Tabel RAK Microbial Protein  

Perlakuan RUN 1 RUN 2 RUN 3 Total Rata-rata 

PO 51.66 52.47 54.27 158.40 52.80 

P1 58.09 63.96 64.86 186.91 62.30 

P2 64.82 64.85 66.57 196.24 65.41 

P3 75.31 77.13 79.09 231.53 77.18 

Total 51.66 52.47 54.27 158.40 

  

FK 49804.39 

JK total 949.43 

JK perlakuan 909.67 

JK run 27.98 

JK galat 11.78 

  Analisis Ragam 

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

perlakuan 3 909.67 303.224 102.995 2.59 3.89 

run 2 27.98 13.9906 4.75211 3.63 6.23 

galat 4 11.78 2.94407       

total 9           

F Hitung > F 0,01 

Kesimpulan : pemberian proporsi kulit nangka dalam campuran isi rumen dan kulit nangka yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

estimasi nilai MP (g/KgOMD) 

Uji BNT 

              √
            

 
 

= 3,707 √
           

 
 

 =  5,1933 

 

No Perlakuan Rata-rata Notasi 

1 P0 52,8 a 

2 P1 62,3 b 

3 P2 65,41 b 

4 P3 77,18 c 

j  = Galat percobaan pada perlakuan ke-

 


