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ABSTRACT: The purpose of this research was to determined the effect of a rice straw 

fermentation used Trichoderma harzianum on gas production and in vitro digestibility. 

The method was an experiment used Randomized Block Design (RBD), experimental 

within 4 treatments and 3 blocks based on repeated rumen fluids. Variable measured in 

this research were in vitro Gas Production, Dry Matter Digestibility (DMD) and 

Organic Matter Digestibility (OMD) from in vitro gas residues. The treatments 

consisted of P0 = Untreated Rice Straw, P1 = Rice Straw + 4% Trichoderma harzianum, 

P2 = Rice Straw + 6% Trichoderma harzianum and P3 = Rice Straw + 8% Trichoderma 

harzianum all was fermented in 8 days. Data was analyzed used Analysis of Variance 

(ANOVA) with RBD, if there were significant effect between the treatments, then tested 

with Least Significant Difference (LSD). The result showed that fermented rice straw 

given a significant result on in vitro Gas Production, DMD and OMD from in vitro Gas 

Production’s residues. The highest result of all variable were P3, the value of 72 hours 

incubated in vitro Gas Production were P3 = 47,54±14,43 ml/500mg DM, DMD P3 = 

28,24±0,83% and OMD P3 = 39,48±1,35%. The conclusion showed that the fermented 

rice straw using Trichoderma harzianum could raised in vitro Gas Production, DMD 

and OMD. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu limbah pertanian yang 

menjadi alternatif ketika musim 

kemarau adalah jerami padi. Wiryanto 

(2005) menyatakan bahwa penggunaan 

jerami jagung dan jerami padi sebagai 

pakan ternak ruminansia telah umum 

dilakukan terutama pada daerah-daerah 

rawan kekeringan. Indonesia merupakan 

salah satu negara penghasil padi yang 

memiliki angka produksi limbah jerami 

padi melimpah dibanding limbah 

pertanian lainnya yang dapat dibuktikan 

dengan estimasi produksi padi pada 

tahun 2015 mencapai angka 75,55 juta 

ton dengan estimasi luas lahan pertanian 

seluas 14,3 juta ha (Anonimus, 2015). 

Hal ini dapat didukung oleh Soejono 

dkk. (1988) yang menyatakan bahwa 

rata-rata produksi bahan kering jerami 

padi adalah sebesar 3,86 ton/ha, jadi 

kurang lebih produksi bahan kering 
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jerami padi di Indonesia setiap tahunnya 

mencapai ±60 juta ton. Jerami padi 

dapat digunakan sebagai pengganti 

rumput karena pada dasarnya ternak 

ruminansia membutuhkan pakan dengan 

sumber serat yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan metabolisme di 

dalam rumen. Martawidjaja (2003) 

menyatakan bahwa jerami padi dapat 

digunakan sebagai pengganti rumput 

segar sampai sekitar 10%, tetapi apabila 

digunakan bersamaan dengan 

konsentrat maka jerami padi dapat 

menggantikan rumput sekitar 30% 

untuk ternak ruminansia. Pengolahan 

biologi bahan pakan merupakan cara 

untuk meningkatkan kandungan nutrien 

jerami padi sehingga dapat 

meningkatkan kecernaan pakan. Hasil 

perbandingan dari jerami padi yang 

tidak diolah yaitu KcBK 21,85% dan 

KcBO 29,98% (Panji, 2006) dan jerami 

padi yang telah terfementasi 

Trichoderma sp. yaitu KcBK 29,96% 

dan KcBO 28,58%. Hidayat (2002) 

menyatakan bahwa pemberian crude 

enzymes Trichoderma harzianum pada 

silase jerami padi memiliki nilai NDF, 

ADF dan lignin yang rendah (70,9%, 

55,13% dan 6,17%) dibandingkan 

dengan kadar NDF, ADF dan lignin 

silase jerami padi tanpa T.harzianum 

(79,0%, 59,5% dan 7,7%) serta 

memiliki KCBK dan KCBO yang tinggi 

(37,07% dan 34,77%) dibandingkan 

dengan silase jerami padi tanpa 

T.harzianum (28,6% dan 25,6%).pasi 1 

MATERI DAN METODE PENELITIAN  

Penelitian dilaksanakan dari bulan 

Februari sampai dengan Juli 2016. 

Penelitian dan pengujian sampel 

dilakukan di Labolatorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya. 

Materi yang digunakan yaitu (1) 

jerami padi varietas IR64. (2) starter 

biakan murni yaitu Trichoderma 

harzianum berbentuk cair dengan 

konsentrasi 3,0 x 109. (3) sapi PFH 

berfistula dengan jenis kelamin betina 

umur ±7 tahun sebagai donor cairan 

rumen dengan pakan rumput gajah, 

limbah sari kedelai dan konsentrat. 

Cairan rumen diambil pada pagi hari 

sebelum pemberian pakan. 

Metode penelitian yang digunakan 

adalah percobaan laboratorium dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

menggunakan 4 perlakuan dan 3 kali 

ulangan. Pengelompokan didasarkan 

pada ulangan pengambilan cairan 

rumen. Ragam perlakuan yang 

digunakan antara lain : 

 

P0 : Jerami Padi Tanpa Perlakuan 

(Kontrol). 

P1 : Jerami Padi + Trichoderma        

harzianum 4% + inkubasi selama 

8 hari. 

P2 : Jerami Padi + Trichoderma 

harzianum 6% + inkubasi selama 

8 hari. 

P3 : Jerami Padi + Trichoderma 

harzianum 8% + inkubasi selama 

8 hari. 

 

Variabel penelitian adalah : 

1. Produksi gas secara in vitro 

inkubasi 0, 2, 4, 8, 16, 24, 36, 

48, dan 72 jam. (Menke and 

Steingass, 1998). 

2. Nilai potensi produksi gas (b) 

dan laju produksi gas (c). 

(Ørskov and McDonald, 1979). 

3. Nilai Kecernaan Bahan Kering 

(KcBK) dan Kecernaan Bahan 

Organik (KcBO) dari residu 

produksi gas in vitro 72 jam 

(Menke et al., 1997). 

 

Data hasil penelitian dihitung dan 

dianalisis dengan Analysis of Variance 

(ANOVA). Apabila terdapat perbedaan 

pengaruh diantara perlakuan maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN

  

1. Kandungan nutrien jerami padi dan perlakuan fermentasi 

 

Kandungan nutrien jerami padi dan perlakuan disajikan pada Tabel.1.

Tabel 1. Kandungan nutrien jerami padi dan perlakuan fermentasi  

Perlakuan 

Kandungan Nutrien  

BK (%) Abu (%)* BO (%)* PK (%)* SK (%)* 

P0 59,07 24,22 75,78 5,60 31,99 

P1 47,53 25,95 74,05 6,43 29,88 

P2 47,26 26,97 73,03 6,68 29,50 

P3 43,38 27,75 72,25 6,86 28,31 

Keterangan : *Berdasarkan 100% BK 

**Hasil uji Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya (2016). 

Kandungan PK jerami padi tanpa 

perlakuan (P0) yang digunakan pada 

penelitian ini adalah 5,60% dan 

kandungan SK adalah 31,99%. Hasil 

tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil 

penelitian Selly (1994) bahwa jerami 

padi mengandung BK sebesar 89,41% 

dan Laconi (1992) yang menyatakan 

bahwa jerami padi mengandung Abu 

sebesar 21,73%, BO 78,27%, SK 

30,80% dan PK sebesar 6,33%.  

Dari hasil analisis proksimat 

diketahui bahan pakan yang telah 

difermentasi menunjukkan bahwa 

kandungan SK semakin menurun 

seiring dengan bertambahnya level 

penggunaan starter Trichoderma 

harzianum yang dapat dilihat dari 

kandungan jerami padi tanpa perlakuan 

(P0) sebesar 31,99% yang terus 

menurun hingga 28,31% pada perlakuan 

penggunaan level 8% (P3). Hal ini 

disebabkan oleh aktivitas fermentasi 

dan penguraian selulosa yang berjalan 

dengan baik. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin padat populasi mikroba 

dapat menurunkan kandungan serat 

kasar yang tinggi, sesuai dengan 

pendapat Laskin and Hubert (1973) 

yang menyatakan bahwa jumlah 

populasi mikroba sangat menentukan 

kualitas produk akhir, yaitu semakin 

tinggi populasi mikroba akan 

menghasilkan besaran enzim selulase 

yang tinggi, sehingga kuantitas serat 

kasar yang didegradasi oleh enzim 

selulase semakin tinggi. Peningkatan 

kandungan PK dari masing-masing 

perlakuan jerami padi fermentasi 

Trichoderma harzianum yang awalnya 

tanpa perlakuan (P0) sebesar 5,60% 

mengalami peningkatan pada perlakuan 

level 4% (P1) yaitu sebesar 6,43% dan 

terus meningkat seiring tingginya level 

yang digunakan yaitu penggunaan level 

8% (P3) sebesar 6,86%.
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2. Produksi Gas in vitro  

 

Hasil pengukuran produksi gas in vitro dari penelitian ini disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Produksi gas in vitro masa inkubasi 2, 4, 8, 16, 24, 36, 48 dan 72 jam. 

P
er

la
k

u
an

 

Produksi gas (ml/500 mg BK) pada masa inkubasi jam ke- 

2 4 8 16 24 36 48 72 

P0 1,03±0,13 1,60±1,03b 3,06±1,41 5,06±4,40 14,90±4,56 24,18±7,45 28,70±8,00a 35,15±8,58a 

P1 1,03±1,13 1,11±1,05a 2,79±1,14 7,12±3,21 15,74±5,57 24,54±11,36 30,26±12,06a 38,63±16,03a 

P2 0,71±0,59 0,79±0,50a 1,78±0,30 4,97±1,29 13,96±3,14 24,95±6,89 31,62±10,68a 40,67±14,65a 

P3 0,88±0,87 0,97±0,78a 2,91±1,95 8,75±5,00 17,78±6,95 29,31±12,34 35,96±10,59b 47,54±14,43b 

         Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05). 

Hasil analisis perhitungan total 

produksi gas yang dapat dilihat pada 

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada masa 

inkubasi jam ke 2 menunjukkan 

perbedaan produksi gas yang tidak 

nyata pengaruhnya (P>0,05) hal ini 

disebabkan oleh aktivitas mikroba 

rumen belum maksimal dalam 

melakukan kolonisasi pada substrat 

sehingga produksi gas belum maksimal. 

Pada waktu inkubasi jam ke 4 

menunjukkan perbedaan produksi gas 

yang nyata (P<0,05) hal ini 

mengindikasikan mulainya proses 

degradasi pakan oleh mikroba rumen. 

Pada jam inkubasi ke 8 sampai jam ke 

36 menunjukkan perbedaan produksi 

gas yang tidak nyata (P>0,05) 

disebabkan oleh aktivitas mikroba 

rumen yang cenderung stabil, karena 

pada dasarnya tingginya produksi gas 

dicerminkan dari banyak nya bahan 

organik yang dapat tercerna. Pada 

inkubasi jam ke 48 dan 72 

menunjukkan perbedaan produksi gas 

yang nyata (P<0,05) hal ini disebabkan 

oleh aktivitas mikroba rumen yang telah 

memasuki fase maksimal dalam proses 

degradasi pakan, mengingat sampel 

pakan adalah jerami padi yang 

merupakan bahan pakan yang 

mengandung serat kasar yang tinggi. 

Total produksi gas terendah yaitu 

35,15 ± 8,58 ml/500mg BK terdapat 

pada P0 yaitu tanpa penggunaan 

Trichoderma harzianum, hal ini sesuai 

dengan penelitian Gusasi (2014) yang 

menyatakan bahwa nilai total produksi 

gas dari jerami padi tanpa perlakuan 

adalah 38,00 ml/500mg BK. Produksi 

gas tertinggi yaitu 47,54 ± 14,43 

ml/500mg BK pada P3 dengan 

penggunaan 8% Trichoderma 

harzianum. Hasil dari penelitian Gusasi 

(2014) menyatakan bahwa jerami padi 

terfermentasi dengan penggunaan 10% 

urea mineral molases liquid 

menghasilkan nilai total produksi gas 

sebesar 61,00 ml/500mg BK.
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3. Nilai Potensi Produksi Gas (b) dan Laju Produksi Gas in vitro (c) 

Nilai potensi produksi gas (b) dan laju produksi gas in vitro (c) disajikan pada Tabel 3 

dan Gambar 1. 

 

Tabel 3. Nilai parameter b dan c dari pengukuran produksi gas secara in vitro 

Perlakuan 

Parameter 

b 

(ml/500mg BK) 

c  

(fraksi/jam) 

P0 62,6682±11,87a 0,0139±0,005a 

P1 73,1179±32,95a 0,0124±0,004b 

P2 88,9457±0,50a 0,0265±0,002a 

P3 115,6680±23,17b 0,0084±0,003a 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05). 

 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara rataan nilai produksi gas dengan model p = a+b (1-e 
–ct). 

 

Pada hasil kinetika produksi gas 

kali ini, nilai parameter a pada Tabel 6 

tidak dicantumkan dan tidak dibahas 

karena pada dasarnya secara biologis 

bahan pakan yang terdegradasi pada 

saat 0 jam belum memproduksi gas 

sehingga nilai nya 0, dan jika 

dicantumkan maka akan bernilai minus 

(negatif). Nilai tersebut menunjukkan 

bahwa saat itu tidak semua sampel 

bahan pakan dapat langsung 

terdegradasi. Nilai parameter b dan c 

dari Tabel 6 menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05) antar masing-

masing perlakuan. Nilai b terendah  

 

 

yaitu pada perlakuan kontrol (P0) 

yaitu 62,6682 ± 11,87 ml/500mg BK, 

kemudian semakin meningkat secara 

berturut-turut P1 73,1179 ± 32,95 

ml/500mg BK, P2 88,9457 ± 0,50 

ml/500mg BK dan yang tertinggi P3 

yaitu 115,6680 ± 23,17 ml/500mg BK. 

Hasil dari penelitian Prihartini, 

Chuzaemi dan Sjofjan (2007) 

menyatakan bahwa jerami padi yang 

difermentasi menggunakan 

Trichoderma harzianum selama 7 hari 

menghasilkan nilai laju parameter b 

sebesar 72,72 ml/500mg BK dan nilai c 

sebesar 0,03 fraksi/jam. Nilai b yang 

dihasilkan semakin tinggi disebabkan 
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oleh proses degradasi mikroba rumen 

yang semakin tinggi pada partikel 

pakan, sedangkan pada nilai c 

didapatkan nilai P3 yang rendah yaitu 

0,0084 ± 0,003 fraksi/jam, hal ini 

disebabkan bahan pakan berserat tinggi 

khususnya fraksi serat ADF (selulosa 

dan lignin) yang terkandung dalam 

jerami padi. Kamalak et al. (2004) 

menyatakan bahwa kinetika produksi 

gas tidak cukup jika diamati hanya pada 

24 jam awal inkubasi, melainkan perlu 

waktu pengamatan yang lebih lama, 

beberapa penelitian terdahulu 

memerlukan waktu 72 hingga 96 jam 

untuk dapat mengevaluasi kinetika 

produksi gas secara in vitro.  

 

 

 

4. Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan Bahan Organik (KcBO) 

Residu Produksi Gas In Vitro Inkubasi 72 jam  

Nilai Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Residu 

Produksi Gas In Vitro Inkubasi 72 jam disajikan pada Tabel. 4 

Tabel 4. Hasil pengukuran KcBK dan KcBO residu produksi gas in vitro inkubasi 72 

...jam. 

Perlakuan KcBK (%) KcBO (%) 

P0 26,23 ±1,12a 31,56 ±0,32a 

P1 26,63 ±0,93a 33,37 ±0,70a 

P2 27,49 ±0,82b 34,00 ±0,95a 

P3 28,24 ±0,83c 39,48 ±1,35b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan parameter 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). 

Dari hasil analisis statistik 

didapatkan hasil bahwa penggunaan 

Trichoderma harzianum dengan level 

yang berbeda memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P<0,01) pada nilai 

kecernaan bahan kering (KcBK) pakan 

jerami padi fermentasi. Nilai KcBK 

pada P0 (kontrol) yaitu sebesar 26,23 ± 

1,12%. Hasil penelitian Setyadi (2006) 

menyatakan bahwa jerami padi tanpa 

perlakuan memiliki nilai KcBK sebesar 

21,85%. Pada perlakuan P1 diperoleh 

nilai sebesar 26,63 ± 0,93%, P2 sebesar 

27,49 ± 0,82%, dan nilai KcBK 

tertinggi yaitu pada P3 yaitu sebesar 

28,24 ± 0,83%. Masing-masing 

perlakuan dikonversikan menjadi 

miligram (mg) dari penggunaan 500 mg 

sampel pada uji produksi gas in vitro 

dengan jumlah hasil konversi BK 

tercerna pada P0 sebesar 124,95 mg, P1 

sebesar 126,57 mg, P2 sebesar 129,90 

mg dan P3 sebesar 133,15 mg. Selain 

BK tercerna juga dikonversi jumlah BO 

tercerna yaitu pada P0 sebesar 113,92 

mg, P1 sebesar 177,45 mg, P2 sebesar 

117,33 mg dan P3 sebesar 134,50 mg. 

Dari hasil konversi diketahui hasil P3 

merupakan perlakuan yang memiliki 

jumlah efisiensi BK dan BO tercerna 

tertinggi. Hasil penelitian sebelumnya 

yaitu Imsya dkk. (2015) menyatakan 

bahwa jerami padi terfermentasi 
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memiliki nilai kecernaan bahan kering 

sebesar 29,96 %. 

Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa penggunaan 

Trichoderma harzianum dengan level 

berbeda memberikan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kecernaan bahan organik (KcBO) pada 

jerami padi fermentasi. Rata-rata KcBO 

yang diperoleh dari masing-masing 

perlakuan dimulai dari hasil terendah 

yaitu pada P0 (kontrol) yaitu 31,56 ± 

0,32%, hal ini didukung oleh penelitian 

Setyadi (2006) yang menyatakan bahwa 

nilai kecernaan bahan organik jerami 

padi tanpa perlakuan adalah sebesar 

29,98%. Hasil perhitungan nilai KcBO 

pada P1 diperoleh 33,37 ± 0,70%, P2 

34,00 ± 0,95%, dan hasil KcBO 

tertinggi yaitu pada P3 sebesar 39,48 ± 

1,35%. Hasil dari penelitian terdahulu 

yaitu Imsya dkk. (2015) menyatakan 

bahwa nilai kecernaan bahan organik 

dari jerami padi terfermentasi oleh 

Trichoderma viridae adalah sebesar 

38,58%, selain itu hasil penelitian 

Jayanegara dkk. (2009) menyatakan 

bahwa jerami padi terfermentasi 

memiliki nilai kecernaan bahan organik 

sebesar 41,20%. Hasil ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi penggunaan level 

Trichoderma harzianum maka semakin 

tinggi kecernaan bahan organik (KcBO) 

nya, hal ini disebabkan oleh aktivitas 

Trichoderma harzianum memanfaatkan 

SK untuk berkembang biak. Hal itu 

terjadi saat proses fermentasi 

berlangsung. Menke et al. (1997) 

menyatakan bahwa jumlah gas yang 

diproduksi memiliki hubungan erat 

dengan kecernaan atau degradasi pakan 

di dalam rumen.  

Semakin tinggi nilai KcBK jerami 

padi terfermentasi disebabkan oleh 

aktivitas Trichoderma harzianum dalam 

sampel pakan yang meningkat pada saat 

proses fermentasi. Jerami padi 

merupakan pakan yang memiliki 

kandungan selulosa yang tinggi 

sehingga mendukung kinerja 

Trichoderma harzianum dalam proses 

perombakan substrat pakan yang 

digunakan sebagai sintesis protein 

mikroba dalam proses perkembangan 

massa Trichoderma harzianum.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

1. Perlakuan P3 yaitu penggunaan 

Trichoderma harzianum dengan 

level 8% pada inkubasi 72 jam 

merupakan perlakuan dengan 

produksi gas tertinggi. 

2. Perlakuan P3 merupakan perlakuan 

terbaik ditinjau dari kecernaan 

bahan kering (KcBK) dan 

kecernaan bahan organik (KcBO) 

yaitu KcBK sebesar 28,24 ± 0,83% 

dan KcBO sebesar 39,48 ± 1,35%. 

3. Penggunaan Trichoderma 

harzianum dengan level 8% dapat 

meningkatkan produksi gas, 

kecernaan bahan kering (KcBK) 

dan kecernaan bahan organik 

(KcBO) dari residu produksi gas in 

vitro inkubasi 72 jam. 

 

Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai penambahan level 

Trichoderma harzianum untuk 

proses fermentasi jerami padi. 

2. Perlu dilakukan penelitian tentang 

penambahan jam inkubasi in vitro 

sampai ke jam 96 atau lebih 

mengingat jerami padi merupakan 

pakan dengan kandungan selulosa 

yang tinggi sehingga perlu waktu 

untuk proses degradasinya.  

3. Pengujian pada ternak perlu 

dilakuan untuk mengetahui respon 

ternak terhadap fermentasi jerami 

padi dengan Trichoderma 

harzianum dengan level yang 

berbeda. 
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