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EFFECT OF Aspergillus oryzae FERMENTED MIXTURE 
OF MANURE AND JACKFRUIT PEEL ON GAS 
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ABSTRACT 
 This research was to determine effect of a mixture 
of manure and jackfruit peel fermented using Aspergillus 
oryzae to gas production and in vitro digestibility. The method 
used in this study is an experiment using a Randomized Block 
Design (RBD), experimental within 4 treatments and 3 
replications.Variable used in this research was gas production, 
Dry Matter Digestibility (DMD), and Organic Matter 
Digestibility (OMD). The feed treatment consist of P0 = 50% 
manure + 50% jackfruit peel, P1 = 40 % manure + 60% 
jackfruit peel + 0.4% Aspergillus oryzae, P2 = 30% manure + 
70% jackfruit peel + 0.4% Aspergillus oryzae, P3 = 20% 
manure + 80% jackfruit peel + 0.4% Aspergillus oryzae. Data 
was analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) from 
RBD, if there were significant effect between the treatments 
then tested with Least Significant Different (LSD). The result 
showed that fermentated mixture of manure and jackfruit pail 
gave very significant result (P<0.01) on gas production, but 
only gave significant result on DMD and OMD. The 
conclusion showed that the fermentated mixture of manure 
and jackfruit peel could raise gas production, DMD and OMD. 
 
Keywords: Jackfruit peel, manure, Aspergillus oryzae, gas 

production, in vitro digestibility 
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RINGKASAN 
Maraknya penggunaan antibiotik sebagai growth 

promotor pada pakan ayam pedaging menyebabkan tingginya 
residu yang terkandung pada daging ayam, selain itu 
menyebabkan resistensi bakteri patogen seperti Salmonella, E. 
coli dan Clostridium perfringens. Penggunaan antibiotik mulai 
dihindari karena residu antibiotik pada daging ayam dapat 
menjadi racun pada tubuh konsumen. Salah satu cara 
mengurangi penggunaan antibiotik dengan menambahkan 
probiotik berupa mikroba hidup yang diberikan kepada ternak 
melalui pakan atau air minum. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
penambahan probiotik Marolis dan Bioeterna dalam air 
minum terhadap karakteristik karkas dan kualitas fisik daging 
ayam pedaging. Penelitian ini dilaksanakan selama 35 hari 
mulai pada bulan Maret – Mei 2015 di  peternakan Desa 
Bululawang Kabupaten Malang dan Laboratorium Teknologi 
Hasil Ternak Universitas Brawijaya Malang. Materi yang 
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digunakan dalam penelitian 144 ekor DOC (Day Old Chick) 
ayam pedaging lohman umur 1 hari yang dipelihara selama 35 
hari, berjenis kelamin betina. Rataan bobot badan DOC 
45,78±1,93 g/ekor, vaksinasi diberikan sebanyak 2 kali yaitu 
vaksin Medivac ND-IB pada umur 4 hari melalui tetes mata 
dan vaksin ND-Lasota pada umur 21 hari melalui air minum. 
Data hasil penelitian dicatat dan ditabulasi menggunakan 
program Excel. Data dianalisis dengan menggunakan analisis 
ragam Rancangan Acak Lengkap, dilanjutkan dengan Uji 
Jarak Berganda Duncan’s 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan 
suplemen probiotik Marolis dan Bioeterna pada air minum 
ayam pedaging menunjukkan perbedaan sangat nyata (P<0,01) 
terhadap bobot karkas dan persentase karkas, tidak berbeda 
nyata terhadap persentase daging, persentase tulang, pH dan 
Daya Ikat Air. Rata-rata bobot karkas yaitu P0 (1127±30,8), 
P1 (1293±78,6) dan P2 (1253±49,9). Rata-rata persentase 
karkas pada semua perlakuan yaitu P0 (69,24±1,1), P1 
(72,36±1,2) dan P2 (70,24±1,4). Rata-rata persentase daging 
pada semua perlakuan yaitu P0  69,26%, P1 70,45% dan P2 
71,17%. Rata-rata persentase tulang pada semua perlakuan 
yaitu P0 yaitu 27,63%, P1 26,87%, dan P2 26,30%. Rata-rata 
pH daging ayam pedaging pada semua perlakuan P0 (5,7±0.3), 
P1 (5,4±0.3), dan P2 (5,4±0.3). Rata-rata daya ikat air daging 
ayam pedaging hampir sama pada setiap perlakuan yaitu P0 
(24.7±0,7), P1 (24.2±1,37), dan P2 (24.3±1.49). 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penambahan suplemen probiotik Marolis dan Bioeterna pada 
air minum dapat meningkatkan karakteristik karkas terutama 
pada bobot karkas dan persentase karkas, dibandingkan 
perlakuan tanpa pemberian suplemen probiotik dan tidak 
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berpengaruh pada kualitas fisik daging ayam pedaging. 
Penambahan suplemen probiotik Marolis pada air minum 
dapat meningkatkan kualitas karkas lebih baik terutama pada 
bobot karkas dan persentase karkas, dibandingkan perlakuan 
penambahan suplemen probiotik Bioeterna dan perlakuan 
kontrol. Disarankan penggunaan suplemen probiotik Marolis 
pada air minum untuk meningkatkan kualitas karkas terutama 
pada bobot karkas, persentase karkas, dan tidak merubah 
kualitas fisik daging ayam pedaging. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
Kegiatan beternak sapi sangat membantu usaha tani yang 

produktivitas lahannya rendah, selain kepemilikan lahannya 
pun relatif kecil. Keberadaan ternak sapi yang dimiliki petani 
di Indonesia secara keseluruhan jumlahnya relatif besar, oleh 
karena itu apabila diberdayakan dengan benar maka akan 
menjadi kekuatan nasional dan berkontribusi langsung 
terhadap Program Swasembada Daging Sapi sebagai program 
nasional untuk kemandirian daging tahun 2014 (Pusat 
Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2010). Namun, 
faktor yang paling mengemuka di dalam kegiatan ternak sapi 
yang realistis adalah pemberian pakan yang konsisten baik 
secara kuantitas maupun kualitas (Bamualim, 2011) 

Tahun 2012, Direktorat Jenderal Peternakan dan 
Kesehatan Hewan memperkirakan kebutuhan daging sapi 
mencapai 480.000 ton. Kebutuhan tersebut akan dipenuhi oleh 
peternak di dalam negeri sebanyak 399.000 ton (82,5% dari 
total kebutuhan) dan oleh impor dari luar negeri sebanyak 
85.000 ton (17,5% dari total kebutuhan). Volume impor 
sebanyak itu dibagi dalam dua kategori yaitu impor daging 
beku 40% (34.000 ekor) sedangkan impor sapi bakalan 60% 
(283.000 ekor). Pada tahun 2013, quota impor akan dikurangi 
lagi dan pada tahun 2014, produksi dalam negeri harus mampu 
menyediakan 90% kebutuhan daging sapi di Indonesia dan 
hanya 10% yang disediakan melalui impor. Pada proporsi ini, 
pemerintah Indonesia dinyatakan Swasembada Daging Sapi 
(Muladno, 2014). 

Terjadinya kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan 
daging, Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki 
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prospek yang baik untuk pengembangan usaha peternakan, 
namun daya dukung untuk pengembangan ternak khususnya 
Jawa Timur yang terkenal sebagai gudang ternak pada 
umumnya masih sangat rendah terutama jika dikaitkan dengan 
produktifitasnya. Salah satu penyebabnya adalah kontinyuitas 
pakan baik kuantitas maupun kualitas. Upaya peningkatan 
kualitas pakan adalah dengan teknologi fermentasi terhadap 
limbah ekskreta ayam dan limbah nangka sebagai komponen 
penyusun pakan lengkap. Hal ini mengingat ekskreta dan kulit 
nangka cukup potensial sebagai bahan pakan alternatif karena 
jumlahnya cukup besar, harganya murah dan kandungan 
nutrien cukup memadai. Upaya peningkatan produktivitas 
ternak ruminansia salah satunya adalah melalui peningkatan 
kualitas pakan. Pakan merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan suatu usaha peternakan. Pakan 
yang berkualitas baik adalah pakan yang mengandung nutrien 
yang dibutuhkan oleh ternak, mempunyai tingkat palatabilitas, 
dan daya cerna yang tinggi. Menurut Sjofjan (2009), Pakan 
merupakan faktor terpenting untuk menunjang budidaya 
ternak karena berpengaruh langsung pada peningkatan bobot 
badan ternak dan performa ternak yang diinginkan. 
Penyediaan pakan merupakan faktor terpenting dan terbesar 
yang perlu diperhatikan karena biaya pakan mencapai 60-70% 
dari total biaya produksi usaha peternakan. Penyediaan pakan 
secara kontinyu sepanjang tahun dengan kualitas dan kuantitas 
yang memadai merupakan hal yang perlu diperhatikan untk 
menjamin kelangsungan hidup dan produksi peternakan. 

Penyediaan dan pengadaan pakan pada saat tertentu 
seringkali menghadapi permasalahan, sehingga terjadi 
pergeseraan pola penyediaan bahan baku pakan pada upaya 
pencarian bahan alternatif sebagai pengganti bahan baku 
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pakan konvensional. Bahan baku alternatif secara umum 
bersumber dari limbah pertanian, limbah ternak, limbah hasil 
pengolahan ternak, limbah perikanan dan limbah hasil 
sampingan agroindustri. Berbagai jenis limbah sudah dapat 
dimanfaatkan melalui proses daur ulang. Namun demikian 
yang diutamakan adalah limbah yang apabila dimanfaatkan 
selain membantu menanggulangi masalah pencemaran 
lingkungan, juga masih dapat diproses kembali dengan kadar 
nutrien yang memenuhi syarat bagi ternak.  

Ekskreta ayam merupakan limbah peternakan ayam yang 
tersedia dalam jumlah yang cukup besar dengan jumlah 2.716 
ton dalam bentuk segar per tahun. Setiap  ekor  ayam  kurang  
lebih menghasilkan  ekskreta  per  hari  sebesar 6,6%  dari  
bobot  hidup, dengan jumlah populasi ayam petelur di Jawa 
Timur sebesar 41.156.842 ekor (Anonimous, 2013). Ekskreta 
ayam merupakan salah satu sumber pencemaran antara lain 
udara, tanah dan pencemaran badan air serta polusi bau dan 
meningkatkan perkembangan lalat  atau nyamuk. Walaupun 
demikian, ekskreta ayam dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
pakan unggas setelah mengalami pengolahan salah satunya 
yaitu proses fermentasi. Ekskreta ayam dapat dimanfaatkan 
sebagai bahan pakan dalam ransum karena cukup mengandung 
nutrien yang dibutuhkan oleh ternak yaitu Serat Kasar (SK) 
20,00%, Energi Metabolis (EM) 2280,00(kkal), Protein Kasar 
(PK) 24,50% (Sinaga dan Marsudin, 2002).  

Tanaman nangka (Artocarpus heterophyllus, Lamk) dan 
limbah kulit nangka yang merupakan hasil dari pengolahan 
industri pembuatan kripik nangka masih jarang dimanfaatkan, 
hanya ditumpuk dan dibiarkan membusuk padahal kandungan 
nutriennya cukup baik yaitu Bahan Kering (BK) 25,43%, 
Bahan Organik (BO) 86,31%, PK 10,04% (Dian, 2012). 
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Menurut Anonimous (2013) produksi buah nangka mencapai 
752.32 ton/tahun. Pengolahan buah nangka selama ini banyak 
diolah menjadi keripik buah, sari buah, dodol, manisan, sirup, 
selai, dan pasta menghasilkan limbah yang nilainya mencapai 
65-80% dari berat keseluruhan buah nangka. Limbah tersebut 
terdiri dari kulit buah, jerami nangka dan biji. Jerami nangka 
menempati porsi yang cukup besar yaitu 40-50% dari total 
limbah yang dihasilkan (Sugiarti, 2003). 

Pemberian limbah nangka dan ekskreta ayam memiliki 
faktor pembatas pada penggunaannya sebagai pakan ternak. 
Ekskreta ayam mengandung mikroorganisme patogen yang 
dapat membahayakan kesehatan ternak selanjutnya berakibat 
pada penurunan produksi, sehingga perlu penanganan sebelum 
dimanfaatkan sebagai pakan. Faktor pembatas penggunaan 
kulit nangka yaitu rendahnya kandungan protein kasarnya. 
Untuk meningkatkan nilai guna dari kedua limbah diperlukan 
teknologi pengolahan terlebih dahulu. Salah satu teknologi 
pengolahan untuk meningkatkan kandungan nutrisi limbah 
nangka dan ekskreta ayam yakni dengan cara fermentasi 
limbah nangka dengan ekskreta ayam menggunakan 
Aspergillus oryzae. Proses fermentasi ekskreta ayam 
diperlukan adanya penambahan bahan pakan yang kaya akan 
energi, seperti limbah kulit nangka  untuk mnyeimbangkan 
kebutuhan energi sekaligus sebagai media pertumbuhan 
Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae atau adalah starter 
untuk membuat tape  ketan  atau  tape  singkong.  Aspergillus 
oryzae  ini  terdapat  mikroba  yang dapat  mengubah  
karbohidrat  (pati)  menjadi  gula  sederhana  (glukosa)  yang 
selanjutnya  diubah  lagi  menjadi  alkohol. Meningkatnya 
kadar fenolik total selama fermentasi kemungkinan 
disebabkan karena mikroba yang digunakan memproduksi 
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enzim glukosidase. Enzim ini berfungsi memotong ikatan 
glukosa atau oligosakarida tertentu pada dedak dan 
membebaskan fenolik dalam proses fermentasi. Semakin 
bertambahnya waktu fermentasi maka semakin banyak pula 
fenolik bebas yang dihasilkan (Aruben, 2010) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
pengolahan campuran ekskreta ayam dan kulit nangka 
terfermentasi Aspergillus oryzae terhadap produksi gas dan 
kecernaan secara in vitro. 

1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

campuran antara kulit nangka dan ekskreta ayam yang 
difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae dapat 
meningkatkan nilai nutrisi dan berpengaruh terhadap produksi 
gas serta KcBK dan KcBO secara in vitro. 

1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

campuran kulit nangka dan ekskreta ayam yang difermentasi 
menguunakan Aspergillus oryzae terhadap produksi gas serta 
KcBK dan KcBO secara in vitro. 

1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai informasi 

mengenai cara mengolah limbah pertanian dan peternakan 
menjadi pakan ternak yang tinggi nilai nutrisinya dan dapat 
sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan limbah 
sebagai pakan alternatif dengan biaya yang murah dan mudah 
dilakukan oleh peternak. 
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1.5 Kerangka Pikir 
Ternak sapi potong merupakan ternak yang dikembangkan 

karena komoditinya yang berupa daging penting untuk 
memenuhi kebutuhan protein hewani. Ketersediaan ternak 
potong dalam hal ini sapi potong lokal (dalam negeri) tidak 
lagi dapat menutupi kebutuhan tersebut sehingga kebutuhan 
itu harus dipenuhi dari luar negeri (impor) berupa daging beku 
maupun sapi hidup bakalan. Kebutuhan daging sapi nasional 
rata-rata per tahun mencapai 350.000 ton, sedangkan produksi 
nasional baru 34.000-38.000 ton yang dipenuhi produk lokal. 
Kekurangan 90% dipenuhi dari peternakan perusahaan 
(Feedlooter yeng menggunakan sapi bakalan impor yang rata-
rata pertahun mencapai 350.000-360.000 ekor (Anonimous, 
2006). 

Indonesia memiliki prospek yang baik untuk 
pengembangan usaha peternakan sapi potong, namun daya 
dukung untuk beternak sangat rendah. Salah satu penyebabnya 
adalah kontinyuitas pakan baik kuantitas maupun kualitas. 
Penyediaan pakan yang kontinyu sepanjang tahun dengan 
kualitas dan kuantitas yang memadai merupakan hal yang 
perlu diperhatikan untuk menjamin kelangsungan hidup dan 
produksi peternakan. Sebelum menyusun pakan secara benar 
diperlukan pengetahuan tentang bahan baku pakan, 
ketersediaan sepanjang tahun, bahan apa saja yang digunakan 
sebagai pengganti jika suatu saat tidak terdapat dipasar serta 
yang sangat penting dimiliki informasi tentang harga bahan 
tersebut. 

Salah satu usaha peningkatan kualitas pakan adalah 
dengan teknologi fermentasi terhadap ekskreta dan limbah 
buah nangka yan berupa kulitnya. Hal ini mengingat ekskreta 



7 
 

dan kulit nangka cukup potensial sebagai pakan alternatif 
karena jumlahnya cukup besar dan harga murah.limbah 
nangka yang berua kulit dihargai 50Kg basah Rp 5.000 dan 
ekskreta dihargai 50kg basah sebesar 6.000. Proses fermentasi 
diperlukan adanya penambahan bahan pakan yang kaya akan 
energi, seperti limbah kulit nangka untuk keseimbangan energi 
sekaligus sebagai media pertumbuhan ragi tape. Proses 
fermentasi berbasis ekskreta yang kaya akan protein dan kulit 
nangka yang kaya akan energi diharapkan dapat lebih 
meningkatkan nilai nutrisi kedua limbah tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 
penelitian tentang pengaruh penggunaan campuran ekskreta 
ayam dan kulit nangka terfermentasi terhadap uji produksi gas 
dan kecernaan secara in vitro, untuk mengetahui kualitas 
pakan.  
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Bagan kerangka pikir penelitian di sajikan pada Gambar 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 1. Bagan kerangka pikir 
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1.6 Hipotesis 
Hipotesis penelitian ini yaitu campuran kulit nangka dan 

ekskreta ayam yang difermentasi menggunakan Aspergillus 
oryzae dapat meningkatkan produksi gas, KcBK dan KcBO 
dari residu produksi gas secara in vitro. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kulit Nangka 
Tanaman nangka mempunyai struktur perakaran tunggang 

berbentuk bulat panjang, menembus tanah cukup dalam. Akar 
cabang dan bulu akarnya tumbuh ke segala arah. Batang 
tanaman nangka berbentuk bulat panjang, berkayu keras, dan 
tumbuhnya lurus dengan diameter antara 30 cm-100 cm, 
tergantung pada umur tanaman. Kulit batang umumnya agak 
tebal dan berwarna keabu-abuan (Adhikhairani, 2012). 

Klasifikasi nangka (Adhikhairani, 2012) sebagai berikut 
Devisi  : Magnoliophyta 
Sub Devisi :  Spermatophyta 
Kelas  : Dicotyledoneae 
Famili  : Moraceae 
Genus  : Artocarpus 
Spesies  : Artocarpus heterophyllus  
 

Menurut Anonimous (2013) produksi buah nangka 
mencapai 752,32 ton/tahun. Pengolahan  buah  nangka  selama  
ini banyak  diolah  menjadi  keripik  buah,  sari buah, dodol, 
manisan, sirup, selai, dan pasta menghasilkan  limbah  yang  
nilainya mencapai  65-80%    dari  berat  keseluruhan buah  
nangka.  Limbah  tersebut  terdiri  dari kulit  buah,  jerami  
nangka  dan  biji. Kulit nangka  menempati  porsi  yang  cukup  
besar yaitu  40-50%  dari  total  limbah  yang dihasilkan 
(Sugiarti, 2003). Kandungan nutrien dari limbah kulit nangka 
dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 
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Tabel 1. Kandungan Nutrien Kulit Nangka 
Bahan Pakan BK % BO% PK% 
Kulit nangka 25,43 86,31 10,04 

 Sumber : (Dian, 2012) 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Kulit Nangka 
Bahan 
Pakan 

Air 
(%) 

PK 
(%) 

LK 
(%) 

BK 
(%) 

SK 
(%) 

Abu 
(%) 

Karbohidrat 
(%) 

Kulit 
Nangka 62,5 9,35 10,00 9,3 30,52 7,31 10,84 

Sumber : (Isnaharani 2009) 

2.2 Ekskreta Ayam 
Industri unggas adalah salah satu usaha peternakan 

terbanyak didunia. Permintaan daging unggas terutama karena 
penerimaannya oleh sebagian besar masyarakat dan kolesterol 
relatif rendah. Industri perunggasan saat ini menghadapi 
sejumlah masalah lingkungan. Salah satu masalah utama 
adalah akumulasi sejumlah besar limbah, khususnya ekskreta 
dan sampah yang dihasilkan oleh produksi intensif. Akumulasi 
limbah skala besar ini dapat menimbulkan masalah 
pembuangan dan polusi kecuali dilakukan teknologi 
pengelolaan berkelanjutan berevolusi (Power dan Dick, 2000; 
Kelleher et al 2002; Sharpley and Daniel, 2007). Ekskreta 
ayam merupakan limbah peternakan ayam yang tersedia dalam 
jumlah yang cukup besar dengan jumlah 2.716 ton dalam 
bentuk segar per tahun. Setiap ekor ayam kurang lebih 
menghasilkan ekskreta per hari sebesar 6,6% dari bobot hidup, 
dengan jumlah populasi ayam petelur pada tahun 2013 di Jawa 
Timur sebesar 41.156.842 ekor (Anonimous, 2013). Nutrien 
yang terdapat dalam ekskreta dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil analisis proksimat dan kecernaan ekskreta 
  unggas (%BK) 

Nutrien % 

Bahan Kering 85,7 

Abu 18,6 

Bahan Organik 81,4 

Protein Kasar 31,6 

Neutral Detergent Fibre (NDF) 28,9 

Hemiselulosa 15,2 

Acid Detergent Fibre (ADF) 14,8 

Kecernaan Bahan Kering 76,1 

Kecernaan Bahan Organik 72,7 

 Sumber : (Trevino, Ornelas dan Barragan , 2002) 
 

Menurut hasil penelitian Imsya, (2007). Rataan 
konsentrasi N-NH3, kecernaan bahan kering dan kecernaan 
bahan organik P0 = 15% kotoran ayam + Pelepah sawit tanpa 
amoniasi,  P1 = 15%  kotoran ayam+ Pelepah sawit amoniasi 
urea 4% 
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Tabel 4. Hasil analisis campuran ekskreta ayam dan pelepah 
  sawit 

Perlakuan 
Konsentrasi 

N-NH3 
(mMol) 

KCBK (%) KCBO (%) 

P0 2,42 61,29 55,16 

P1 4,35 73,59 67,54 

Sumber : (Imsya, 2007) 

2.3 Fermentasi Menggunakan Aspergillus oryzae 
Fermentasi dapat diartikan sebagai perubahan gradual oleh 

enzim beberapa bakteri, khamir dan jamur. Perubahan kimia 
dari fermentasi meliputi pengasaman susu, dekomposisi pati 
dan gula menjad  alkohol dan karbondioksida, serta oksidasi 
senyawa nitrogen organik (Hidayat, dan Suhartini , 2006). 
Perubahan kimia oleh aktivitas enzim yang dihasilkan  oleh  
mikroba  tersebut  meliputi  perubahan  molekul-molekul 
kompleks  atau  senyawa-senyawa  organik  seperti  protein,  
karbohidrat  dan  lemak menjadi molekul sederhana dan 
mudah dicerna (Setiyatwan, 2001). 

Proses fermentasi dengan ragi tape didominasi  oleh  
aktivitas kapang  yang  menghasilkan  enzim  α-amilase 
seperti Aspergillus, Rhizopus, dan Clamydomucor.  Setelah  
fermentasi  12 jam  Aspergillus  menjadi  aktif  dalam 
penguraian  glukosa  menjadi  alkohol. Pada  tahap  awal  
fermentasi, mikroba  menguraikan  karbohidrat  atau pati  
untuk  menghasilkan  glukosa, sehingga  glukosa  meningkat  
dan  kadar karbohidrat  atau  pati  menurun.  Glukosa 
dimetabolisme  oleh  mikroba menghasilkan  air  dan  energi  
untuk pertumbuhan,  dan  air  pada  proses pengeringan  akan  
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menguap  sehingga karbohidrat  yang  dihidrolisis  pada 
akhirnya akan menjadi air yang menguap atau  glukosa  yang  
larut,  akibatnya karbohidrat  pada  jagung  menurun,  yang 
menyebabkan randemen menurun. Biomasa  mikroba  yang 
terbentuk sejak awal fermentasi semakin terakumulasi,  
sehingga  peningkatan rendemen  terjadi  karena  karbohidrat 
atau  pati  tidak  lagi  terhidrolisis,  dan biomasa mikroba terus 
bertambah. (Arief, dan Yusmasari, 2011). 

 

 
Gambar 1. Kapang Aspergillus 

 
Gambar 2 terlihat bahwa kapang terdiri dari suatu thallus 

(jamak=thalli) yang tersusun dari filament yang bercabang 
yang disebut hifa (tunggal=hypha, jamak=hypae). Kumpulan 
dari hifa disebut miselium (tunggal=mycelium, 
jamak=mycelia. Hifa tumbuh dari spora yang melakukan 
germinasi membentuk suatu tuba germ, dimana tuba germ ini 
akan tumbuh terus membentuk filamen yang panjang dan 
bercabang yang disebut hifa, kemudian hingga akan 
membentuk miselium. (Ferdiaz, 1992). 

Aspergillus termasuk dalam kelas deuteromycetes. Secara 
morfologi, Aspergillus dapat membentuk misellium yang 
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bercabang dan mempunyai sekat dengan bagian vegetatifnya 
tersembunyi di dalam sekat makanan. Aspergillus dapat 
tumbuh pada substrat yang mengandung konsentrasi gula dan 
garam yang tinggi. Hal tersebut menandakan bahwa jamur 
dapat mengambil air yang diperlukan untuk pertumbuhannya 
pada substrat yang relatif kering (Aruben, 2010) 

Golongan Aspergillus yang dapat membantu proses 
fermentasi adalah kapang Aspergillus oryzae. Jenis ini 
termasuk spesies yang penting dalam proses fermentasi 
beberapa makanan tradisional dan untuk memproduksi enzim, 
tetapi kapang dalam grup ini juga sering menyebabkan 
kerusakan pada makanan. Aspergillus oryzae dapat digunakan 
dalam proses fermentasi tahap pertama. Aspergillus oryzae 
juga dapat menghasilkan enzim amilase, sehingga kapang 
jenis ini mampu tumbuh pada pati beras. Enzim amilase dapat 
menghidrolisis zat pati seberat enzim itu dalam 10 menit 
dengan kecepatan 3.000 kali, juga dapat digunakan untuk 
merombak zat pati dalam pembuatan makanan dan minuman 
yang mengandung alkohol. Adanya Aspergillus pada suatu 
makanan dapat ditandai dengan adanya rambut-rambut lebat 
seperti kapas yang menempel pada tape (Tjitrosomo, 1983).  

Kapang memerlukan faktor-faktor intrinsik untuk 
pertumbuhannya, pada umumnya kapang memerlukan air yang 
sedikit bila dibandingkan dengan bakteri dan khamir. Kapang 
termasuk golongan mikromesofilik yaitu dapat tumbuh pada 
kisaran suhu antara 25˚C sampai 30˚C dengan pH 2,0-8,5, 
meskipun kenyataannya kapang lebih suka pada kondisi asam . 
Dalam proses fermentasi kapang membutuhkan oksigen yang 
cukup untuk memacu pertumbuhannya. Apabila kadar oksigen 
kurang, maka pertumbuhan kapang pada substrat terhambat. 
Di samping oksigen, pertumbuhan kapang juga memerlukan 
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suhu dan kelembaban yang cocok. Suhu yang dibutuhkan 
dalam fermentasi berkisar antara 38-40°C. Namun jika 
kelembaban kurang maka dapat mengakibatkan substrat sukar 
ditembus dan dilapukkan oleh miselium kapang. (Winarno, 
1986) 

Sesuai dengan kandungan mikroba yang terdapat pada ragi 
tersebut, maka peranan mikroba dalam proses fermentasi 
dibagi menjadi dua berdasarkan tahap fermentasi. Selama 
proses fermentasi kapang akan mengubah pati menjadi gula 
sederhana dan khamir akan mengubah gula menjadi alkohol 
dan senyawa lain. Kapang menghasilkan enzim-enzim α-
amilase,  β-amilase dan glukoamilase, sedangkan khamir akan 
menghasilkan enzim invertase, zimase, karboksilase, maltase, 
melibiose, heksokinase, L-laktase, dehidrogenase, glukose-6-
fosfat dehidrogenase dan alkohol dehidrogenase (Beuchat, 
1987, Suliantari dan Rahayu, 1990). 

Penurunan  kadar  serat  kasar  dapat terjadi  karena  
proses  dekomposisi  komponen serat oleh kapang. Serat kasar 
sebagian besar berasal  dari  sel  dinding  tananam  dan 
mengandung  selulosa,  hemiselulosa  dan lignin.  Aktifitas  
mikroba  selama  proses fermentasi  menyebabkan  perubahan 
komponen  biomasa  bahan.  Perubahan  yang paling sering 
terjadi adalah kehilangan bahan kering  dan  bahan  organik  
(Nelson  dan Suparjo, 2011). Penurunan  kadar  serat  kasar  
diduga karena  adanya  aktifitas  enzim  selulase  yang 
dihasilkan  oleh  bakteri  selulolitik.  Selain  itu serat  kasar  
juga  dipengaruhi  oleh pertumbuhan  miselia  kapang.  
Kapang selulolitik  juga  mampu  menghasilkan senyawa  
selulase  yang  dapat  menghidrolisis selulosa  menjadi  
senyawa  sederhana (Pujioktari, 2013). Perkembangan bakteri  
dan  kapang  juga  turut  menyumbang penambahan  kadar  
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serat  kasar  melalui dinding selnya (Ginting dan Krisnan, 
2006). Hal  tersebut menunjukkan  aktifitas  optimal  dari  
bakteri dan  kapang  selulolitik  yang  merombak  serat kasar  
menjadi  senyawa-senyawa  yang  lebih sederhana (Hernaman, 
Budiman dan Rusnama, 2007). 

2.4 Kecernaan Residu Produksi Gas In Vitro 
Metode in vitro dapat digunakan untuk mempelajari 

aktivitas mikroba rumen tanpa mempengaruhi hewan 
percobaan (Krishnamoorthy, 2001). Keberhasilan metode in 
vitro dipengaruhi oleh pencampuran sampel pakan, cairan 
rumen, kontrol suhu, ada tidaknya gangguan terhadap proses 
fermentasi khususnya pada larutan buffer, variasi waktu, dan 
metode analisis kimia yang digunakan (Scheneider dan Flatt, 
1975) 

Salah satu pengukuran yang dapat diperoleh dari metode 
in vitro adalah produksi gas. Produksi gas merupakan indikasi 
adanya aktivitas metabolisme isi rumen. Produksi gas secara 
akurat menggambarkan  proses fermentasi substrat pakan 
menjadi produk berupa VFA dan biomassa mikroba rumen 
(Blummel dan Ørskov, 1993). Produksi gas yang tinggi 
menunjukkan aktivitas mikroba dalam rumen dan 
mencerminkan kalitas pakan. Produksi gas akan mencapai 
puncak pada inkubasi 24 jm pertama, selanjutnya akan 
mengalami penurunan hinga 96 jam dan akhirnya mencapai 
nol. Hal semacam ini terjadi untuk semua jenis pakan oleh 
karena itu semakin lama jenis pakan dalam rumen semakin 
berkurang sumber bahan organik yang dimanfaatkan oleh 
mikroba untuk memproduksi gas (Ella, Hardjosoewignya, 
Wiradaryadan dan Winugroho, 1997). 
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Produksi gas metan dari ternak ruminansia berkontribusi 
terhadap 95% dari total emisi metana yang dihasilkan oleh 
ternak dan manusia, dan sekitar 18% dari total gas rumah kaca 
di atmosfer (Kreuzer dan Soliva, 2008). Emisi metana ini tidak 
hanya terkait dengan masalah lingkungan, namun juga 
merefleksikan hilangnya sebagian energi dari ternak sehingga 
tidak dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Sekitar 6%-
10% dari energi bruto pakan yang dikonsumsi ternak 
ruminansia hilang sebagai gas metan (Jayanegara, 2008) 

Prosedur pengukuran produksi gas dilakukan dengan cara 
menghitung penurunan air yang ada di dalam gelas ukur 250 
ml. Alat untuk mengukur volume gas yang keluar selama 
proses pembuatan bioetanol ini adalah suatu rangkaian yang 
terdiri dari filtering (flask) 1500 ml yang dihubungkan dengan 
gelas ukur 500 ml yang posisinya terbalik melalui selang. 
Gelas ukur  terlebih dahulu dilubangi sesuai besar selang. 
Gelas ukur tersebut diisi dengan air (volume) awal. Kemudian 
karena adanya produksi gas maka air yang ada di dalam gelas 
ukur akan mengalami penurunan.Volume air pada saat 
pengukuran produksi gas merupakan volume akhir. Besarnya 
produksi gas dapat diukur dengan menghitung selisih  volume  
awal  dan  volume  akhir. Produksi gas dinyatakan dalam 
satuan  ml  (Datar, Shenkman, Cateni, Huhnke, dan Lewis, 
2004).  

Produksi gas sedikit mengalami peningkatan seiring 
dengan bertambahnya lama fermentasi meskipun 
pertambahannya tidak signifikan (Azizah, al-Barri dan 
Mulyani, 2012). Produksi gas menunjukan besarnya bahan 
organik yang difermentasikan menjadi VFA dalam rumen 
sehingga mencerminkan kualitas pakan. Produksi VFA 
digambarkan dengan produksi gas yang mempunyai hubungan 
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terbalik dengan sintesis mikroba. Apabila produksi gas yang 
dihasilkan tinggi maka sintesis protein mikroba rendah, 
sebaliknya jika produksi gas rendah maka sintesis protein 
mikroba tinggi (Sugoro, Obel dan Elanasingtyas, 2005). 

Permana (2013) dalam hasil penelitiannya menyebutkan 
bahwa kecernaan BK dan BO tertinggi diperoleh pada ransum 
pakan yang memiliki kandungan SK pakan sebesar 12%. 
Kandungan SK yang tergolong rendah lebih mudah dicerna 
dalam saluran pencernaan karena memudahkan mikroba untuk 
melakukan penetrasi ke dalam material pakan untuk proses 
pencernaan.  
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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Juni sampai 

dengan Juli 2015. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium 
Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan Universitas 
Brawijaya. 

3.2 Materi Penelitian  
3.2.1    Bahan Pakan 
1. Kulit nangka (Artocarpus heterophyllus Lamk)  yang 

diperoleh dari Industri Pengolahan Keripik Nangka di 
wilayah Pakis Kota Malang dan Senduro Kabupaten 
Lumajang.  

2. Kotoran ayam petelur (ekskreta) yang diperoleh dari 
peternakan ayam petelur milik Bapak Prapto  yang berada 
di wilayah Sukun Kabupaten Malang.  

3. Aspergillus oryzae 

3.2.2 Ternak 
1. Peranakan Frisien Holstein (PFH) jantan umur 6 tahun  

yang berfistula sebagai donor cairan rumen untuk analisis 
produksi gas. 
Cara pengambilan cairan rumen dari sapi berfistula : 
 - Menggunakan spuit(selang) 
- Cairan disedot menggunakan pompa hisap dan 

langsung dimasukkan ke dalam termos yg suhunya 
sudah ditentukan yaitu 39-400C 
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3.2.3 Bahan Kimia 
1. Uji kadar protein yaitu H2SO4 0,1 N, NaOH 40%, 

indicator mix dan NaOH 0,1 N. 
2. Uji pengukuran Produksi Gas yaitu NaOH, NH4HCO3, 

Na2HPO4 ,  KH2PO4, MgSO4 7H2O. NaCl, CaCl2 
2H2O, MnCl2 4H2O, COCl2 6H2O, FeCl3 6H2O, 
Rezasurin, Na2S 9H2O dan NaOH 1 N. 

3.2.4 Alat 
1. Timbangan kapasitas 10 kg, plastik polybag, kompor, 

pengukus. 
2. Alat yang digunakan untuk analisis proksimat  

- Uji kadar Protein menggunakan labu Kjeldahl, 
pemanas listrik, alat penyuling, labu 
Erlenmeyer. 

- Uji kadar Bahan Kering menggunakan kertas 
saring, timbangan analitik, cawan porselen, 
oven 1050 tang penjepit dan eksikator. 

- Uji kadar Bahan Organik menggunakan kertas 
saring, timbangan analitik, cawan porselen, 
tanur 5500, tang penjepit dan eksikator. 

- Uji Pengukuran Produksi Gas menggunakan 
syringe ( diameter 32 mm, panjang 200 mm 
dan volume 100 ml), piston, waterbath, 
thermometer, Erlenmeyer 2000 ml, pipet, 
timbangan analitik dan beaker glass.   

-  Uji Kecernaan BK dan BO menggunakan 
tabung fermentor, kertas saring, centrifuge 
oven 1100, tanur 5500C, dan eksikator  
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3.3  Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan di Laboratorium dengan menggunakan Rancangan 
Acak Kelompok (RAK) dengan menggunakan 4 perlakuan 
dan 3 kali ulangan. Menggunakan RAK karena data yang 
diperoleh belum seragam sehingga perlu dikelompokkan agar 
lebih seragam. Pengelompokan didasarkan pada RUN. 
Adapun perlakuan penelitian campuran ekskreta dan kulit 
nangka dapat dilihat pada Tabel 5 dan model rancangan 
pengacakan perlakuan dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai 
berikut: 

Tabel 1. Perlakuan penelitian 
No Perlakuan Komposisi 

1 P0 50% ekskreta ayam + 50% kulit nangka 

2 P1 40% ekskreta ayam + 60% kulit nangka + 0,4% Aspergillus oryzae 

3 P2 30% ekskreta ayam + 70% kulit nangka+ 0,4% Aspergillus oryzae 

4 P3  20% ekskreta ayam + 80%  kulit nangka+ 0,4% Aspergillus 
oryzae 

Keterangan : Berdasarkan 100% BK 
Dasar penggunaan Aspergillus oryzae sebanyak 0,4% dari 

bahan pakan adalah batas penggunaan Aspergillus oryzae 
harus dibawah 1% atau tidak melebihi 1%. Hasil terbaik 
penggunaan Aspergillus oryzae yang digunakan untuk 
fermentasi gaplek dari penelitian Santoso (2007) adalah 
sebanyak 0,4%. Penambahan sebanyak 0,4% pada pembuatan 
tape gaplek menghasilkan tingkat kemanisan yang sedang, 
tekstur yang empuk dengan kadar gula reduksi sebanyak 
28,12%, pH 5,35, kadar air 48,5%, kadar alcohol 1,775%. 
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Kecenderungan mempunyai rasa manis ,harum alcohol dan 
lunak. Kandungan dari gaplek dan kulit nangka hampir sama, 
oleh karena itu penggunaan ragi mengacu pada hasil terbaik 
penambahan ragi pada pembuatan tape gaplek.  
 
Tabel 2. Model Rancangan Pengacakan Perlakuan 

Perlakuan 
Ulangan (RUN) 

U1 U2 U3 
P0 P0 U1 P0 U2 P0 U3 

P1 P1 U1 P1 U2 P1 U3 
P2 P2 U1 P2 U2 P2 U3 
P3 P3 U1 P3 U2 P3 U3 
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3.3.1 Prosedur Penelitian 
Tahapan penelitian yang akan dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Prosedur pembuatan Ekskreta Kulit Nangka 
Terfermentasi 
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3.4 Variabel Penelitian 
Veriabel yang diukur pada penelitian ini adalah: 
1. Kandungan nutrien pakan perlakuan yaitu BK, BO, 

PK, dan SK (AOAC, 1995) 
2. Produksi gas secara in vitro inkubasi 0, 2, 4, 8, 12, 16, 

24, 36, 48, dan 72 jam. Perhitungan produksi gas 
inkubasi 72 jam secara in vitro. 
Produksi gas (ml/500mg BK) = [ (Vt – Vo) – Vb] x FK 

Keterangan : 
Vt   = Volume gas pada t jam (ml) 
Vo  = Volume gas blanko pada saat t jam 
– blanko pasa saat 0 jam (ml) 
Vb  = Volume blanko (ml) 
FK  = Faktor koreksi (500 mg/ sampel 
yang digunakan) 
(Menke and Steingas, 1988) 

3. Pengukuran KcBK dan KcBO dari residu produksi gas 
secara in vitro.  

%KcBK = (Bs x BK) – (B Kr – BKb) x 100% 
   Bs x Bk 

%KcBO = (Bs x BO) –(BOr x BOb) 100% 
Bs x BO 

Keterangan : 
KcBK  = Koefisien cerna bahan kering (%) 
KcBO  = koefisien cerna bahan organik (%) 
Bs  = Berat sampel (gram) 
Bk   = Bahan kering (%) 
Bkr  = Berat kering residu (gram) 
Bkb  = Bahan kering blanko (%) 
BO  = Bahan Organik (%)  
BOR  = Berat organik residu (gram)  
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BOb  = Bahan organik blanko (%) 
(Menke et al, 1997) 

4. Nilai a,b,c yang didapatkan dari rumus (Ørskov dan 
McDonald, 1979)  

P = a+b (1-e-ct) 
Keterangan:  P = Produksi gas kumulatif pada 
waktu t jam 

a  = Produksi gas pada waktu 0 jam 
(ml) 

           b = Potensi Produksi gas dari bahan 
pakan yang potensial untuk 
didegradasi (ml) 

  c = Laju produksi gas (ml/jam) 
  e = konstanta eksponensial (2,178) 
  t = waktu inkubasi (jam) 

3.5 Analisis Data 
Analisis data, data diolah dengan bantuan program 

Microsoft Excel. Selanjutnya data akan diolah menggunakan 
Analysis of Variance (ANOVA)  berdasarkan rancangan acak 
kelompok (RAK) 4 perlakuan dengan 3 ulangan. Selanjutnya 
untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dilanjutkan 
dengan uji Beda Nyata Terkecil.  
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3.6  Batasan Istilah 
Dalam penelitian ini batasan istilah yang digunakan 
adalah : 
Ekskreta  :   Kotoran ayam petelur yang sudah 

dikeringkan 
Kulit nangka Bagian luar dari buah nangka yang 

terdapat duri halus beserta 
raminya. 

Aspergillus 
oryzae : jamur (Aspergillus oryzae) isolate 

murni yang digunakan untuk 
fermentasi campuran kulit nangka 
dan kotoran ayam. 

Produksi gas :  Hasil fermentasi yang terjadi di 
dalam rumen dan dapat 
menggambarkan banyaknya BO 
yang dapat dicerna 

Kecernaan  
In vitro 

: Suatu teknik penentuan kecernaan 
berdasarkan residu produksi gas  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Bahan Pakan dan Pakan 
Perlakuan  

Hasil analisis kandungan nutrien Bahan Kering (BK), 
Abu, Bahan Organik (BO), Protein Kasar (PK) dan Serat 
Kasar (SK) dari ekskreta dan kulit nangka yang di analisis di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas 
Brawijaya di sajikan pada Tabel 7.  

Tabel 1. Kandungan nutrien ekskreta dan kulit nangka (%BK) 

No 
Bahan Pakan Kandungan Nutrien 

BK Abu BO PK SK 

1 Ekskreta 24,13 30,52 68,48 15,05 14,06 

2 Kulit Nangka  25,73 7,68 92,32 10,01 33,01 

Keterangan : Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya(2015). 

 Kandungan BK ekskreta dan kulit nangka yang 
digunakan pada penelitian ini adalah 24,13% dan 25,73%. 
Kandungan Abu ekskreta dan kulit nangka yang digunakan 
pada penelitian adalah 30,52% dan 7,68%. Kandungan BO 
ekskreta dan kulit nangka yang digunakan pada penelitian 
adalah 68,48% dan 92,32%. Kandungan PK ekskreta dan kulit 
nangka yang digunakan pada penelitian adalah 15,05% dan 
10,01%. Kandungan SK pada ekskreta dan kulit nangka yang 
digunakan pada penelitian yaitu 14,06% dan 33,01%. Hasil 
tersebut tidak jauh beda menurut pendapat dari Dian (2012) 
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yang menyatakan kulit nangka mengandung BK sebesar 
25,43%, B0 sebesar 86,21% dan PK sebesar 10,04%. 
Ditambahkan menurut Trevino et al (2002) yang menyatakan 
kandungan nutrien pada ekskreta yaitu BK 85,7%, Abu 18,6%, 
BO 81,4%, dan PK 31,6%. Kandungan nutrient yang ada pada 
ekskreta tergantung pada bahan pakan yang diberikan pada 
ayam petelur. Hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa 
ekskreta dan kulit nangka masih layak untuk dijadikan bakan 
alternative bagi ruminansia. 

Hasil analisis proksimat kandungan nutrien masing-
masing perlakuan setelah difermentasi yang di analisis di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 
Peternakan Universitas Brawijaya disajikan pada Tabel 8. 

 
Tabel 2. Kandungan nutrien pada masing-masing perlakuan 

 (%BK) 
Perlakuan BK  Abu BO PK SK 

P0 50,91 39,24 60,76 12,60 21,24 
P1 51,91 31,78 68,22 12,89 22,20 
P2 48,40 28,66 71,34 14,39 24,70 
P3 49,67 22,66 77,34 14,77 30,47 

Keterangan : Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan 
Makanan Ternak Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya (2015). 

Hasil analisis proksimat dari bahan pakan yang telah 
difermentasi menunjukkan bahwa kandungan BO semakin 
meningkat seiring dengan bertambahnya tingkat penggunaan 
kulit nangka dan penggunaan 0,4% Aspergillus oryzae. 
Peningkatan kandungan BO pada ekskreta dan kulit nangka 
terfermentasi disebabkan penggunaan BO oleh Aspergillus 
oryzae sebagai sumber energi. 
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Tabel 3. Kualitas Campuran Ekskreta dan Kulit Nangka 
 Terfermentasi Aspergillus oryzae 

Perlakuan Warna Bau Tekstur Filamen 
P0 Hitam Busuk Lembab Tidak ada 

P1 Coklat Harum sedikit 
masam 

Lembab Sedikit 

P2 Coklat Harum sedikit 
masam 

Lembab Agak 
banyak 

P3 Coklat 
Keputihan 

Harum sedikit 
masam 

Lembab Banyak 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil fermentasi yang 
menggunakan Aspergillus oryzae dan yang tidak 
menggunakan Aspergillus oryzae memiliki perbedaan. Dilihat 
dari warnanya pada perlakuan tanpa Aspergillus oryzae 
warnanya menjadi hitam setelah difermentasi karena 
mengalami pembusukan, sedangkan perlakuan yang diberi 
Aspergillus oryzae berwarna coklat hingga coklat keputihan. 
Bau dari masing-masing perlakuan juga berbeda, pada 
perlakuan tanpa Aspergillus oryzae berbau busuk karena tidak 
ada starter yang menguraikan bahan pakan tersebut sehingga 
mengalami pembusukan, sedangkan perlakuan yang 
ditambahkan Aspergillus oryzae berbau sedikit masam karena 
setelah 12 jam Aspergillus oryzae  menjadi aktif dalam 
penguraian glukosa menjadi alkohol. Tekstur dari semua 
perlakuan sama yaitu lembab, karena glukosa dimetabolisme 
oleh mikroba menghasilkan air dan energy untuk pertumbuhan 
mikroba. Filament pada P0 tidak ada karena tidak 
ditambahkan dengan Aspergillus oryzae, sedangkan filament 
terlihat banyak pada P3 dikarenakan terdapat banyak kulit 
nangka yang mengakibatkan Aspergillus oryzae tumbuh 
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dengan baik, cirri Aspergillus oryzae tumbuh dengan baik 
adalah dengan terbentuknya filamen. Hal tersebut sesuai 
dengan pernyataan oleh Ferdiaz (1992) yang menyebutkan 
bahwa kapang terdiri dari suatu thallus (jamak=thalli) yang 
tersusun dari filamen yang bercabang yang disebut hifa 
(tunggal=hypha, jamak=hypae). Kumpulan dari hifa disebut 
miselium (tunggal=mycelium, jamak=mycelia. Hifa tumbuh 
dari spora yang melakukan germinasi membentuk suatu tuba 
germ, dimana tuba germ ini akan tumbuh terus membentuk 
filamen yang panjang dan bercabang yang disebut hifa, 
kemudian hingga akan membentuk miselium. 

4.2 Produksi Gas In Vitro  
Proses fermentasi an aerob oleh mikroba rumen 

menghasilkan produk akhir yang salah satunya berupa gas. 
Produksi gas merupakan hasil proses fermentasi yang terjadi 
di dalam rumen dan dapat menggambarkan banyaknya bahan 
organik yang dapat dicerna dalam rumen. Jumlah dan 
komposisi gas yang dihasilkan relatif berbeda dan tergantung 
pada berbagai faktor, diantaranya : jenis pakan dan waktu 
setelah pemberian pakan.  

Hasil pengukuran produksi gas in vitro dari penelitian ini 
disajikan dalam Tabel 9 berikut ini :  
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Tabel 4. Produksi gas in vitro masa inkubasi 2, 4, 8, 16, 24, 
   36, 48 dan 72 jam. 

 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

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

Hasil analisis statistik yang dapat dilihat pada Tabel 10 
yang menunjukkan bahwa, pada masa inkubasi jam ke 2 
sampai inkubasi jam ke 4 jam menunjukkan perbedaan 
produksi gas tidak nyata (P>0,05) hal ini disebabkan oleh 
aktifitas mikroba rumen belum maksimal dalam melakukan 
kolonisasi pada subtrat sehingga produksi gas belum 
maksimal, sedangkan pada waktu  inkubasi jam ke 8  
menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) dan waktu 
inkubasi pada jam ke 16 sampai jam ke 72 menunjukkan 
adanya perbedaan produksi gas yang  sangat nyata (P<0,01). 
Tingginya produksi gas mencerminkan aktifitas mikroba yang 
tinggi serta mencerminkan BO yang dapat dicerna.jika 
produksi gas tinggi mencerminkan BO yang dapat dicerna 
juga tinggi. 

Produksi gas terendah terdapat pada perlakuan 50% 
ekskreta + 50% kulit nangka + 0,4% Aspergillus oryzae (P0), 
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dan produksi gas tertinggi pada perlakuan 20% ekskreta ayam 
+ 80% kulit nangka + 0,4% Aspergillus oryzae. Pemberian 
kulit nangka dan kotoran ayam yang berbeda memberikan 
kesempatan bagi mikroba mendegradasi pakan yang 
mengandung subtrat mudah larut serta mudah dicerna di dalam 
rumen.  

Kinetika produksi gas diestimasi melalui persamaan 
eksponensial yang dideskripsikan oleh Ørskov dan McDonald 
(1979) p = a+b (1-e-ct). Nilai p adalah produksi gas kumulatif 
pada waktu t jam, sedangkan a,b dan c merupakan konstanta 
eksponensial dari persamaan eksponensial tersebut. Konstanta 
dapat di interpretasikan sebagai produksi gas dari fraksi yang 
mudah larut (a), produksi gas dari fraksi yang tidak larut 
namun dapat difermentasikan (b) dan laju reaksi pembentukan 
gas (c), dengan demikian a+b dapat diartikan sebagai produksi 
gas maksimum yang dapat terbentuk selama proses fermentasi 
pada waktu t mendekati tak hingga. Penghitungan konstanta 
persamaan eksponensial dilakukan dengan curve fitting 
program pada Ms Excel menggunakan metode neway. 

Hasil perhitungan menggunakan persamaan berdasarkan 
petunjuk Ørskov dan McDonald (1979) dapat dilihat pada 
Tabel 11 sebagai berikut :  
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Tabel 5. Nilai parameter a, b, dan c dari pengukuran produksi 
   gas secara in vitro 

Perlakuan 
Parameter 

a b c 

(ml/500mg) (ml/500mg) (ml/jam) 

P0 0,6464 ± 1,53b 31,7370 ± 11, 97a 0,0304 ± 0,02a 

P1 0,3203 ± 1,2b 49,4335 ± 3,37 b 0,0381 ± 0,02a 

P2 -3,3278 ± 0,99a 61,5091 ± 5,44c 0,0631 ± 0,02b 

P3 -2,5106 ± 1,10 a 85,2696 ± 9,23d 0,0415 ± 0,02a 
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

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

Nilai parameter a pada Tabel 10 merupakan hasil 
perhitungan secara matematis. Secara biologis bahan pakan 
yang didegradasi pada saat 0 jam belum memproduksi gas 
sehingga nilainya 0. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada 
saat itu tidak semua sampel bahan pakan dapat langsung 
terdegradasi. Nilai parameter a dari Tabel 9 menunjukkan 
perbedaan yang nyata (P<0,05) antar masing-masing 
perlakuan. Potensi produksi gas BO yang terdegradasi (b) 
diantara perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat nyata 
(P<0,01), sedangkan parameter c menunjukkan perbedaan 
yang sangat nyata (P<0,01) terhadap masing-masing 
perlakuan. Nilai b tertinggi adalah P3 , kemudian diikuti 
secara berturut-turut P2, P1 dan P0. Tabel 10 menunjukkan 
bahwa pada P3 semakin tinggi campuran kulit nangka yang 
ditambahkan semakin tinggi BO yang terdegradasi 
dibandingkan dengan P0. Hasil analisis statistik dari Lampiran 
14 dan Lampiran 15 menunjukkan bahwa nilai b dan c 
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memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01). Nilai b dan 
c yang semakin tinggi menggambarkan aktifitas mikroba 
untuk mendegradasi pakan menjadi produksi gas yang tinggi, 
dimana produksi gas sendiri menggambarkan banyaknya BO 
yang dicerna (Ella, dkk 1997) dan gas yang terbentuk 
merupakan hasil akhir dari fermentasi BO menjadi 
VFA(Volatile Fatty Acid) (Menke et al, 1997) 

Perbedaan volume produksi gas yang terjadi dapat 
diketahui pada Gambar 3. Gambar grafik hubungan antara 
nilai rataan produksi gas dari campuran ekskreta dengan kulit 
nangka terfermentasi ragi tape dengan waktu inkubasi dengan 
model y = b (1-e-ct) produksi gas perlakuan sampai masa 
inkubasi 72 jam dapat dilihat pada Gambar 4. sebagai berikut :  

 
Gambar 1. Grafik hubungan antara rataan nilai produksi gas 

dengan model y = b (1-e-ct) 
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Gambar diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan 
nilai produksi gas seiring dengan bertambahnya waktu 
inkubasi. Y adalah jumlah produksi gas. Semakin tinggi 
pemberian kulit nangka memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan produksi gas. Perlakuan P3 yaitu 20% ekskreta 
ayam + 80% kulit nangka + 0,4% Aspergillus oryzae 
menunjukkan peningkatan produksi gas yang sangat tinggi. 
Hasil analisis pada Tabel 8 menunjukkan bahwa semakin 
tinggi level kulit nangka yang dicampurkan , maka semakin 
tinggi pula total produksi gas yang didapatkan. Hal tersebut 
dikarenakan kulit nangka mengandung karbohidrat yang 
tinggi. Semakin tinggi kandungan karbohidrat pada suatu 
bahan pakan maka semakin lama pula mikroba rumen hidup 
dan menghasilkan gas. Tingginya gas yang diproduksi 
disebabkan oleh tersedianya subtrat yang difermentasi yang 
berguna untuk hidup mikroba rumen. Hal tersebut sesuai 
dengan hasil penelitian dari Jayanegara (2008) yang 
menyatakan bahwa penurunan laju produksi gas in vitro 
mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya waktu 
inkubasi disebabkan subrat yang dapat difermentasi oleh 
mikroba rumen juga semakin berkurang jumlahnya. 
Peningkatan produksi gas merupakan refleksi dari 
ketersediaan energi didalam rumen berupa VFA sebagai hasil 
degradasi BO pakan. 

4.3 Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan 
Organik Residu Produksi Gas In Vitro 
Mikroba rumen mempunyai peranan yang penting dalam 

proses pencernaan pakan ternak ruminansia. Hal ini 
disebabkan karena pakan yang masuk kedalam rumen akan di 
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degradasi oleh mikroba menjadi produk metabolis yang lebih 
sederhana untuk dimanfaatkan oleh mikroba itu sendiri 
maupun ternak induk semang (Ørskov dan McDonald, 1979). 
Menurut Makkar et al (1995) menyatakan bahwa ,residu hasil 
produksi gas terdiri dari subtrat yang tidak terdegradasi 
ditambah dengan biomassaa mikroba ,sedangkan jumlah 
residu BK dan BO bisa mencerminkan kecernaan in vitro 
pakan dalam rumen. Berdasarkan hasil analisis statistik, 
didapatkan nilai rata-rata Kecernaan Bahan Kering(KcBK) 
dan Kecernaan Bahan Organik(KcBO) berdasarkan residu 
produksi gas in vitro selama inkubasi 72 jam dapat dilihat 
pada Tabel 11.  

Tabel 6. Hasil Pengukuran KcBK dan KcBO 
Perlakuan  KcBK (%) KcBO) (% 

P0 42,37 ± 3,90a 39,97 ± 4,06 a 
P1 50,38 ± 4,04b 50,53 ± 7,13b 
P2 55,26 ± 2,15b 53,82  ± 2,18b 

P3 56,17 ± 2,17b 54,58  ± 2,34b 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 
pada parameter menunjukkan pengaruh yang 
nyata (P<0,05)  

Hasil analisis statistik dapat dilihat pada Lampiran 17 
yang menunjukkan bahwa campuran ekskreta ayam dan kulit 
nangka dengan level yang berbeda memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap nilai KcBK pakan tersebut. Rata-rata nilai 
KcBK paling rendah diperoleh pada komposisi campuran 50% 
kulit nangka + 50% ekskreta ayam atau P0 yaitu sebanyak 
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42,37 ± 3,90%, lalu terlihat peningkatan yaitu P1(50,38 ± 
4,04%), P2(55,26 ± 2,15%) dan P3(56,17 ± 2,17%) 

Peningkatan KcBK campuran kulit nangka dan ekskreta 
terfermentasi ragi tape disebabkan karena adanya aktifitas 
bakteri an aerob dalam sampel yang meningkat akibat proses 
fermentasi. Bakteri an aerob dalam rumen mampu memecah 
lignin dari selulosa dan hemiselulosa dan merubah menjadi 
bahan yang lebih sederhana sehingga kecernaan dapat 
meningkat seiring dengan pertambahan level kulit nangka 
yang dicampurkan dengan ekskreta. Pakan ruminansia banyak 
mengandung selulosa, hemiselulosa, pati, karbohidrat yang 
mudah larut dan fruktan. Selulosa berhubungan erat dengan 
lignin dan kombinasi lignoselulosa. Kombinasi ini dapat 
merupakan bagian terbesar dari sebagian tanaman terutama 
jerami. Selulosa dan hemiselulosa tidak dicerna oleh enzim-
enzim yang dihasilkan oleh ruminansia, tetapi dicerna oleh 
mikroba yang dapat mencerna pati dan karbohidrat yang 
mudah larut. Semakin tinggi level kulit nangka yang 
dicampurkan dengan ekskreta ayam semakin tinggi pula 
kecernaan bahan kering dari bahan tersebut. Tingginya 
kecernaan tersebut karena kulit nangka sebagai media 
pertumbuhan bakteri yang baik. Aspergillus oryzae 
membutuhkan media untuk tumbuh yang tinggi akan pati, kulit 
nangka memiliki kandungan pati yang tinggi sehingga 
semakin tinggi pemberian kulit nangka maka semakin banyak 
pula mikroba yang tumbuh dan makin banyak kulit nangka 
yang dicerna BO yang dicerna juga tinggi. Aktifitas mikroba 
yang tinggi menggambarkan kecernaan BO yang tinggi. 

Menke et al (1997) menyatakan bahwa, jumlah gas yang 
dibebaskan ketika bahan pakan diinkubasi secara in vitro 
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dengan cairan rumen memiliki hubungan erat dengan 
kecernaan atau degradasi pakan di dalam rumen. Pengukuran 
berdasarkan residu produksi gas in vitro ini bertujuan untuk 
mengetahui banyaknya BK dan BO yang hilang atau yang 
terdegradasi di dalam rumen. Hasil analisis statistik yang 
ditunjukkan pada Lampiran 18 yang menunjukkan bahwa 
campuran kulit nangka dan  kotoran ayam dengan level yang 
berbeda memberikan pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap 
kecernaan bahan organik (KcBO) bahan tersebut. Rata-rata 
kecernaan bahan organik paling rendah diperoleh pada 
campuran kulit nangka dan ekskreta ayam dengan level 50% + 
50% atau P0 yaitu sebanyak  39,97 ± 4,06%, lalu terlihat 
peningkatan yaitu pada P1(50,53 ± 7,13%), P2(53,82 ± 2,18%) 
dan P3 (54,58 ± 2,34%). Hasil analisis data pada Lampiran 18 
menunjukkan bahwa semakin tinggi level kulit nangka yang 
dicampurkan maka semakin tinggi pula KcBO pada campuran 
ekskreta dan kulit nangka karena kulit nangka yang tinggi 
mengakibatkan meningkatnya aktifitas mikroba dalam 
merombak pakan dan berkembangnya mikroba sehingga 
banyak BO yang dapat dicerna oleh ternak.  

Tingginya KcBO campuran ekskreta ayam dan kulit 
nangka terfermentasi Aspergillus oryzae pada perlakuan P3 
berbanding lurus dengan nilai KcBK yang menunjukkan nilai 
kecernaan bahan kering tertinggi  juga pada perlakuan P3 yaitu 
campuran 20% ekskreta ayam + 80% kulit nangka + 
Aspergillus oryzae, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian 
oleh Suwandyastuti, Rimbawanto dan Ning (2010) yang 
menyatakan bahwa bila dikaji dari kecernaan bahan organik, 
responnya sebanding dengan kecernaan bahan kering 
walaupun hasilnya tidak berbeda nyata.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Semakin tinggi penambahan kulit nangka pada 
campuran ekskreta dan kulit nangka yang 
difermentasi menggunakan Aspergillus oryzae 
dapat meningkatkan produksi gas, kecernaan 
bahan kering dan kecernaan bahan organik. 

2. Perlakuan P3 yaitu 20% ekskreta + 80% kulit 
nangka + 0,4 Aspergillus oryzae merupakan 
perlakuan terbaik ditinjau dari nilai produksi gas 
yaitu dengan nilai 73,33 ± 5,17 ml/500mg.  

3. Perlakuan P3 yaitu 20% ekskreta + 80% kulit 
nangka + 0,4 Aspergillus oryzae juga merupakan 
perlakuan terbaik ditinjau dari nilai Kecernaan 
Bahan Kering(KcBK) yaitu sebesar 56,17 ± 
2,17% dan Kecernaan Bahan Organik(KcBO) 
sebesar 54,58 ± 2,34%. 

5.2 Saran 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji 

respon ternak terhadap pemberian campuran antara 
ekskreta dan kulit nangka secara langsung pada ternak 
ruminansia dan mempertimbangkan harga dan cara 
pembuatan agar dapat diterapkan pada peternakan rakyat. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Prosedur analisis kandungan bahan kering 

(AOAC, 1995) 

Alat : kertas untuk menimbang sampel, timbangan 
analitis, cawan porselen, oven 105°C, tang penjepit 
dan eksikator. 

Cara Kerja : 
1. Dikeringkan sampel dibawah sinar matahari sampai 

kering lalu ditimbang 
2. Dimasukkan sampel kedalam oven 60oC selama 2 hari 

lalu ditimbang 
3. Digrinding  
4. Dimasukkan cawan ke dalam oven 105°C selama satu 

jam, diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator 
selama satu jam, kemudianditimbang sebagai berat 
cawan kosong (A g)  

5. Ditimbang sampel sebanyak 5 g dimasukkan ke dalam 
cawan, kemudian ditimbang sebagai berat cawan dan 
sampel sebelum dioven (B g). 

6. Cawan dan sampel dimasukkan ke dalam oven 105°C 
selama empat jam, diambil dan dimasukkan ke dalam 
eksikator selama satu jam, kemudian ditimbang 
sebagai berat cawan dan sampel setelah dioven (C g). 

7. Perhitungan kandungan BK : 
%BK = C – A  x 100% 

B – A 
Keterangan : 
A  = berat cawan kosong (g) 
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B = berat cawan + sampel sebelum dioven (g)  
C = berat cawan dan sampel setelah dioven (g) 
BK = bahan kering (%)  

8. Perhitungan Kandungan BK sesungguhnya : 
BK udara  = Kering Matahari x 100% 

         BK Oven 60oC   
% BK Sesungguhnya = BK udara x BK Oven 105oC 
     100  
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Lampiran 2. Prosedur analisis kandungan Abu (AOAC, 
1995) 

Alat : kertas untuk menimbang sampel, timbangan 
analitis, cawan porselin, tanur 600°C, tang penjepit 
dan eksikator. 

Cara Kerja : 
1. Cawan dan sampel setelah dioven untuk penentuan 

BK, kemudian dimasukkan ke dalam tanur 600°C 
selama empat jam, kemudian dimatikan tanur dan 
ditunggu sampai suhunya turun ±100°C. 

2. Cawan yang berisi abu dimasukkan ke dalam 
eksikator selama satu jam, kemudian ditimbang 
sebagai berat cawan dan abu (D g). 

3. Perhitungan kadar Abu : 
Kadar abu (%) = D – A  x 100% 

               B – A 
BO (%BK) = 100% - abu (%) 

Keterangan : 
A  = berat cawan kosong  
B = berat cawan + sampel sebelum dioven (g) 
D = berat cawan + abu (g) 
BO = bahan organik (%BK) 
BK = bahan kering (%) 
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Lampiran 3. Prosedur analisis kandungan protein kasar 
(AOAC, 1995) 

Alat  : Kertas untuk menimbang sampel, timbangan 
analitis, labu kjeldahl, dispenser, alat destruksi, tang 
penjepit, erlenmeyer, beaker glass, alat destilasi dan 
alat titrasi. 

Bahan kimia :H2SO4pekat, H2SO4 0,1 N, NaOH 40%, 
indicator mix dan NaOH 0,1 N. 

Cara Kerja : 
1. Destruksi  

a. Sampel ditimbang kira – kira 0,3 g untuk bahan 
yang mengandung protein rendah atau 0,2 g 
untuk bahan yang mengandung protein tinggi, 
sampel yang telah ditimbang (A g) dimasukkan 
ke dalam labu kjeldahl. 

b. Ditambahkan 1,4 g katalisator atau batu didih. 
Kemudian ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat ( di 
dalam lemari asam) dengan menggunakan 
dispenser. 

c. Didestrusi ± satu jam sampai warna menjadi 
hijau, dibiarkan menjadsi dingin. 

d. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), 
kocok dan dimasukkan larutan ke dalam 
Erlenmeyer 300ml. 

2. Destilasi  
a. Diambil beaker glass 300 ml, diisi dengan H2SO4 

0,1 N sebanyak 25 ml dengan menggunakan 
dispenser. Ditambahkan 3 tetes indicatormix, 
warna menjadi ungu. Kemudian beaker glass 
diletakkan dibagian bawah ujung alat destilasi  
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(ujung alat destilasi harus masuk ke dalam cairan 
penampung agar tidak ada NH3 yang hilang). 

b. Destilasi dengan menambahkan 20 ml NaOH 
40% dalam erlenmeyer hasil destruksi, kemudian 
dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang hilang) 
dipasang alat destilasi. 

c. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam 
erlenmeyer 100 ml.  

3. Titrasi  
a. Beaker glass yang berisi hasil destilasi dititrasi 

dengan NaOH 0,1 N samapai warna berubah 
menjadi hijau jernih, misal NaOH untuk titrasi B 
ml.  

b. Dibuat blanko, caranya sama tetapi memakai 
sampel (misalnya untuk titrasi perlu C ml NaOH 
0,1 ml). 

4. Perhitungan : 

Kadar protein (%) = C – B x N NaOH x 0,014 x 6,25  x 100% 
A 

PK = 100  x % PK 
    %BK 

Keterangan : 
A = berat sampel (g) 
B = volume NaOH untuk titrasi sampel (ml) 
C = volume NaOH untuk titrasi blanko (ml) 
N = normalitas 
6,25 = kandungan N dalam protein 16% 
PK = protein kasar (% BK) 
BK = bahan kering (%)  
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Kandungan Serat 
Kasar (AOAC, 1995) 

Alat  : Timbangan analitis, beaker glass khusus untuk serat 
kasar, alat untuk mendidikan, cawan filtrasi serta alat 
filtrasi,eksikator dan oven 110ºC dan tanur 550ºC dan 
600ºC 

Bahan  : H2SO4 0,3 N, NaOH 1,5 N, HCl 0,3 N, EDTA, 
aceton, danaquades panas  

1. Menimbang sampel sebanyak ± 0,1 g (beratnya = A 
gr)dengan teliti dan dimasukkan ke dalam beaker 
glass khusus lalu ditambahkan 50 ml H2SO4 0,3 N 
dan batu didih, kemudian didihkan selama 30 menit. 

2. Ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan lagi 
selama 25 menit. 

3. Ditambahkan 0,5 EDTA kemudian didihkan lagi 
selama 5 menit kemudian. 

4. Disaring menggunakan cawan filtrasi  
5. Beaker glass ditambahkan aquades panas sedikit 

demi sedikit hingga semua larutan masuk ke dalam 
cawan filtrasi. 

6. Ditambahkan ke dalam cawan 50 ml HCl 0,3 N, 
didiamkan selama 1 menit lalu hisap dengan pompa 
vakum  

7. ditambahkan dengan 50 ml aquades panas (sampai 5 
kali) 

8. ditambahkan aceton 50 ml dan dihisap. 
9. Kemudian ditambahkan 50 ml aceton, didiamkan 1 

menit lalu dihisap sampai kering. 
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10. Selanjutnya dioven 110ºC selama 4 jam, kemudian 
dimasukkan eksikator selama 1 jam dan ditimbang 
(beratnya = B g). 

11. Kemudian dimasukkan tanur 550-600ºC selama 2 
jam. Lalu dimasukkan eksikator selama 1 jam dan 
ditimbang (beratnya C g). 

12. Perhitungan : 
Kadar % SK = B – C X100% 
       A 
Keterangan : 
A = berat sampel (g) 
B = berat setelah di oven (g) 
C = berat setelah di tanur (g) 
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Lampiran 5. Prosedur pengukuran produksi gas secara in 
vitro (Makkar et al. 1995) 

Alat  : Syringe ( diameter 32 mm, panjang 200 mm dan 
volume 100 ml), waterbath, termometer, erlenmeyer 
2000 ml, pipet piston, timbangan analitis dan beaker 
glass. 

Bahan Kimia : NaH CO3, NH4HCO3, Na2HPO4, KH2PO4, 
MgSO4 7H2O. NaCL, CaCL2 2H2O, MnCL2 
4H2O, COCL2 6H2O, FeCL3 6H2O, Rezasurin, 
Na2S 9H2O dan NaOH 1 N. 

Cara Kerja :  
1. Sampel digiling dengan ukuran 1 mm dan ditimbang 

sebanyak 500 g BK, dimasukkan dalam dasar dari 
syringe dan diusahakan tidak mengkotori dinding 
syringe agar pada saat inkubasi piston tidak macet dan 
sebelum piston dimasukkan, syringe diolesi dengan 
vaselin.   

2. Ujung syringe disambungkan dengan selang plastik 
dengan panjang 5 cm dan ditutup dengan klip. 

3. Urutan pembuatan larutan campuran buffer dan cairan 
rumen sebanyak 1 liter adalah sebagai berikut : 

a. Aquadest 376 ml. 
b. Larutan buffer 251 ml yang diambil dari 

campuran NaH CO3 35 g + NH4HCO3 4 g 
yang dilarutkan dalam 1 liter aquadest. 

c. Larutan makro mineral 125 ml yang diambil 
dari campuran Na2HPO4 2H2O 5,7 g + 
KH2PO4 6,2 g + MgSO4 7H2O 0,6 g yang 
dilarutkan dalam 1 liter aquadest. 
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d. Larutan mikro mineral 0,08 ml yang diambil 
dari campuran CaCL2 2H2O 13,29 g + MnCL2 
4H2O10 g + COCL2 6H2O 1 g + FeCL3 
6H2O8 g yang dilarutkan dalam aquadest 
sampai 100 ml. 

e. Larutan rezasurin 0,34 ml yang diambil dari 
campuran rezasurin 0,1 g yang dilarutkan 
dalam aquadest 100 ml. 

f. Larutan reduktor 20,6 ml yang diambil dari 
campuran Na2S 0,58 g + NaOH 1 N 3,7 ml + 
aquadest sampai 60 ml. 

g. Cairan rumen 227 ml.  
4. Pencampuran buffer sebelum dimasukkan reduktor 

harus dalam kondisi larutan bersuhu 39°C dan gas 
CO2 dialirkan, sementara itu larutan reduktor 
ditambahkannya. Larutan yang berwarna kebiru – 
biruan akan berubah menajadi agak merah kemudian 
menjadi tidak berwarna. 

5. Cairan rumen yang disaring dan dimasukkan ke dalam 
beaker glass, apabila reduktor sudah berubah menajdi 
tidak berwarna segera dituangkan ke dalam 
erlenmeyer dicampurkan dan dipanaskan agar suhu 
tetap pada 39°C dan terus dialiri gas CO2. 

6. Campuran buffer dan cairan rumen sebanyak 50 ml 
dimasukkan ke dalam setiap syringe yang berisi 
sampel dengan menggunakan dispenser. Diusahakan 
pada saat memasukkan larutan tidak ada gelembung – 
gelembung udara didalam syringe.  

7. Klip pada setiap selang yang telah terpasang pada 
syringe dan dicatat volumenya (V0), kemudian syringe 
ditempatkan pada waterbath suhu 39°C. Pembuatan 
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blanko untuk koreksi dengan cara sama seperti diatas 
hanya saja tanpa ditambahkan sampel didalamnya. 

8. Volume gas yang dicatat setelah inkubasi 0, 2, 4, 6, 8, 
16, 24, 38, 48 dan 72 jam. 

9. Perhitungan produksi gas inkubasi 72 jam secara in 
vitro : 

Produksi gas (ml/500mg BK) = [ (Vt – Vo) – Vb] x FK 
Keterangan : 
Vt   = Volume gas pada t jam (ml) 
Vo  = Volume gas blanko pada saat t jam – 
blanko pasa saat 0 jam (ml) 
Vb  = Volume blanko (ml) 
FK  = Faktor koreksi (500 mg/ sampel       

yang digunakan) 



64 
 

  



65 
 

Lampiran 6. Prosedur Pengukuran Kecernaan In Vitro 
Dari Residu Produksi Gas (Menke et all, 
1997) 

1. Sampel dalam tabung fermentor yang sudah 
diinkubasi 72 jam dan ditetesi HgCl2. 

2. Disentrifusidengan kecepatan 2500 rpm selama 20 
menit. Supernatan dan endapan dipisahkan. 

3. Endapan yang terbentuk ditambah 50 ml larutan 
pepsin-HCL 0,2%. 

4. Hasil saringan (residu) dimasukkan ke dalam cawan 
porselin yang sebelumnya sudah diketahui bobot 
kosongnya.  

5. Bahan kering diperoleh dengan cara mengeringkan 
sampel dalam oven 105ºC selama 24 jam ditimbang 
untuk mengetahui berat kering(KcBK) 

6. bahan dalam cawan dipijarkan atau diabukan dalam 
tanur listrik selama 6 jam padasuhu 550-600ºC.  

7. Sebagai blanko digunakan residu asal fermentasi tanpa 
sampel ransum perlakuan 
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8. Pengukuran KcBK dan KcBO secara in vitro dari 
residu produksi gas in vitro 

%KcBK = (Bs x BK) – (BKr x BKb) x 100% 
   Bs x Bk  

%KcBO = (Bs x BO) – (BOr x BOb) x 100% 
   Bs x BO 
Keterangan : 
KcBK  = Kecernaan bahan kering (%) 
KcBO  = Kecernaan bahan organik (%) 
Bs  = Berat sampel (gram) 
BK   = Bahan Kering (%) 
BKr  = Berat kering residu (gram) 
BKb  = Bahan kering blanko (%) 
BO  = Bahan Organik (%)  
BOr   = Berat organik residu (gram)  
BOb  = Bahan organik blanko (%) 
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Lampiran 7. Analisis statistik produksi gas pada inkubasi 
2 jam 

 

 
FK = (∑Xijk)2

n
 

       = (49,70)²/4X3 
       = 205,84 

 
 Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKT = =∑Xij
2- FK 

        = (0,76² + 5,27² + … + 7,06²) – 205,84 
     = 78,35 

 Jumlah Kuadrat Kelompok(JKK)  

JKK = 
∑

− 퐹퐾 
         =(15,06² + 9,31² + 25,33²)/4-205,84 

    = 32,93 
 Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

JKP = 
∑

− 퐹퐾 
        = (10,08² + 17,64² + 9,90² +12,08²)/3 – 205,84 
        = 13,06 

 JK Galat = JKT - JKK - JKP 
       =32,36 
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Kuadrat tengah (KT) perlakuan = JK perlakuan/db perlakuan 
=4,35 

Kuadrat tengah (KT) Kelompok = JK Kelompok/db kelompok 
     =16,47 

KT galat = JK galat /db galat 
      =5,39 

  F hitung perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
=0,81 

 F hitung kelompok = KT Kelompok / KT galat 
=3,05 

  

 

Keterangan : F Hitung < F Tabel (0,05), menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang tidak 
nyata (P>0,05)terhadap nilai produksi gas 
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Lampiran 8. Analisis statistik produksi gas pada inkubasi 
4 jam 

perlakuan  
kelompok Total rataan  std 

1 2 3 
   P0 1,72 5,77 5,82 13,31 4,44 2,35 

P1 8,96 3,51 10,14 22,61 7,54 3,54 
P2 8,00 2,77 12,43 23,20 7,73 4,84 
P3 10,00 2,27 13,62 25,89 8,63 5,80 
total 28,68 14,32 42,01 85,01 

   
FK = (∑Xijk)2

n
 

       = (85,01)²/4X3 
     = 602,23 

      Jumlah Kuadrat Total JKT 
(JKT) 

    JKT = ∑Xij
2- FK 

        = (1,72² + 5,77² + … + 13,62²)-
602.23 

   =180,16 
      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

   
JKK = 

∑
− 퐹퐾 

         = (28,68² + 14,32² + 42,01²)/4 - 
602.23 

   = 95,89 
      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

    
JKP =

∑
− 퐹퐾 

        = (13,31²+22,61²+23,20²+25,98²)/3- 602,23 
  =30,08 
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JK galat = JKT-JKK-JKP 
= 54,19 

       
Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK Kelompok /db 
Kelompok 

 = 47,94 
     

Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / 
dbPerlakuan 

 = 10,03 
    KT Galat = JK galat / db Galat 

    = 9,03 
      F Hitung Kelompok = KT Kelompok / KT galat 

  = 5,308 
     F Hitung Perlakuan = KT Perlakuan / KT Galat 

  = 1,11 
      

        

       
SK  db JK KT F.Hitung 

F 
(0,05) 

F 
(0,01) 

Kelompok 2 95,89 47,94 5,31 5,14 10,92 
Perlakuan 3 30,08 10,03 1,11 4,76 9,78 
Galat 6 54,19 9,03 

   Total 11 
     Keterangan : F Hitung < F Tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh yang tidak 
nyata (P>0,05) terhadap nilai produksi gas 
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Lampiran 9. Analisis statistik produksi gas  pada inkubasi 
8 jam 

perlakuan 
kelompok Total rataan  Std 

1 2 3 
   P0 3,99 6,03 7,08 17,1 5,7 1,57 

P1 13,47 5,26 14,69 33,42 11,14 5,13 
P2 19,58 9,06 22,57 51,21 17,07 7,10 
P3 19,8 7,8 25,23 52,83 17,61 8,92 
total  56,84 28,15 69,57 154,56 

   
FK = (∑Xijk)2

n
 

=(154.56)²/4X3 
     =1990,73 

      Jumlah Kuadrat Total 
(JKT) 

    JKT = ∑Xij
2- FK 

= (3,99²  + 6,03²  + … + 25,23²) –1990,73 
   = 600,88 

      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 
    

JKK =
∑

− 퐹퐾 
= (56,84²+28,15²+69,57²)/4- 1990,73 

   =225,07 
      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

    
JKP=

∑
− 퐹퐾 

= (17,1²+33,42²+51,21²+52,83²)/3-1990,73 
  =283,53 

      JK Galat = JKT-JKK-JKP 
     = 92,28 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK Kelompok / db 
kelompok 

=112,53 
      Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan  

 =94,51 
      KT Galat = JK Galat / db Galat  

    =15,38 
      F hitung Kelompok = KT Kelompok/KT galat 

  =7,32 
      F hitung perlakuan = KT perlakuan/KT galat 

   =6,14 

      
Sk  db JK KT F.Hitung 

F 
(0,05) F (0,01) 

Kelompok 2 225,07 112,53 7,32 5,14 10,92 
Perlakuan 3 283,53 94,51 6,14* 4,76 9,78 
Galat 6 92,28 15,38 

   Total 11 
     Keterangan : F Hitung > F Tabel (0,05), menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap nilai produksi gas, sehingga 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
              

= 1.986 x 
2 (15.38)

3
 

 = 6.35 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 5,7 a 

P1 11,14 a 

P2 17,07   b 

P3 17,61   b 
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Lampiran 10. Analisis statistik produksi gas pada inkubasi 
16 jam 

Perlakuan 
Kelompok total rataan  std 

1 2 3 
   P0 6,75 9,29 13,66 29,7 9,90 3,50 

P1 24,99 10,02 25,81 60,82 20,27 8,89 
P2 39,2 25,92 44,89 110,01 36,67 9,73 
P3 40,65 25,17 45,66 111,48 37,16 10,68 
total  111,59 70,4 130,02 312,01 

   
FK =(∑Xijk)2

n
 

= (312.01)²/4X3 
     =8112,52 

      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
    JKT = ∑Xij

2- FK 
= (6,75²+9,29²+…+ 45,66²) - 8112.52 

   = 2191,38 
      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

   
JKK=

∑
− 퐹퐾 

= (111,59²+70,4²+130,01²)/4-8112,52 
   = 465,90 

      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
   

JKP = 
∑

− 퐹퐾 
= (29,7²+60,82²+110,01²+111,48²)/3-8112,52 
 

  = 1591,20 
      JK Galat = JKT-JKK-JKP 

    = 134,28 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / db 
Kelompok 

= 232,95 
      Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db 

Perlakuan 
 = 530,40 

      KT galat = JK galat/db Galat  
    = 22,38 

      F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 
  = 10,41 

      F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
  = 23,70 

      
Sk  Db JK KT F.Hitung 

F 
(0.05) 

F 
(0.01) 

Kelompok 2 465,90 232,95 10,41 5,14 10,92 
Perlakuan 3 1591,20 530,40 23,70* 4,76 9,78 
Galat 6 134,28 22,38 

   Total 11 
     Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0.01), menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat 
nyata(P<0,01) terhadap nilai produksi gas, 
sehingga dilanjutkan dengan uji Beda Nyata 
Terkecil. 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
             = 1.977 x 

2 (22.38)
3

 

              = 7.63 

              = 7.63 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 9,90 a 

P1 20,27 a 

P2 36,67   b 

P3 37,16   b 
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Lampiran 11. Analisis statistik produksi gas pada inkubasi 
24 jam 

perlakuan 
Kelompok total rataan  std 

1 2 3 
   P0 12,8 13,31 17,22 43,33 14,44 2,42 

P1 32 17,54 35,91 85,45 28,48 9,68 
P2 51,79 37 49,46 138,25 46,08 7,95 
P3 54,22 32,73 59,79 146,74 48,91 14,29 
total  150,81 100,58 162,38 413,77 

   
FK = (∑Xijk)2

n
 

= (413,77)²/4X3 
     =14267,13 

      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
    JKT = ∑Xij

2- FK 

= (12.8²+13.31²+…+ 59.79²) – 14267,13 
   = 3074,97 

      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 
   

JKK= 
∑

− 퐹퐾 
=(150,81²+100,58²+162,38²)/4-814267,13 

  = 539,68 
      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

   
JKP =

∑
− 퐹퐾 

= (43,33²+85,45²+138,25²+146,74²)/3-14267,13 
  = 2341,16 

      JK Galat = JKT-JKK-JKP 
    =194,13 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / db 
Kelompok 

= 269,84 
      Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db 

Perlakuan 
 =780,39 

      KT galat = JK galat/db Galat  
    = 32,36 

      F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 
  = 8,34 

      F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
  = 24,12 

      
Sk  db JK KT F.Hitung 

F 
(0.05) 

F 
(0.01) 

Kelompok 2 539,68 269,84 8,34 5,14 10,92 
Perlakuan 3 2341,16 780,39 24,12* 4,76 9,78 
Galat 6 194,13 32,36 

   Total 11 
     Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0.01), menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap nilai produksi gas, sehingga 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil. 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
              

= 1.972 x 
2 (32.36)

3
 

= 1.972 x 
2 (32.36)

3
 

= 9.29 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 14.44 a 

P1 28.48   b 

P2 46.08     c 

P3 48.91     c 



82 
 

  



83 
 

Lampiran 12. Analisis statistik produksi gas pada inkubasi 
36 jam 

perlakuan 
Kelompok total rataan  std 

1 2 3 
   P0 17,34 18,59 20,51 56,44 18,81 1,60 

P1 38,26 31,58 42,22 112,06 37,35 5,38 
P2 56,06 43,29 51,23 150,58 50,19 6,45 
P3 62,26 49,84 71,39 183,49 61,16 10,82 
total  173,92 143,3 185,35 502,57 

   
FK = (∑Xijk)2

n
 

= (502,57)²/4X3 
     =21048,05 

      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
    JKT = ∑Xij

2- FK 
= (17,34²+18,59²+…+ 71,39²) – 21048,05 

  = 3360,65 
      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

   
JKK=

∑
− 퐹퐾 

= (173,92²+143,3²+185,35²)/4-21048,05 
   = 236,37 

      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
   

JKP = 
∑

− 퐹퐾 
= (56,44²+112,06²+150,58²+183,49²)/3-21048,05 

  = 2980,56 
      JK Galat = JKT-JKK-JKP 

    = 143,72 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / 
db Kelompok 

= 118,18 
      Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / 

db Perlakuan 
 =993,52 

      KT galat = JK galat/db Galat  
    = 23,95 

      F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 
  = 4,93 

      F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
  = 41,48 

      
Sk  db JK KT F.Hitung 

F 
(0.05) 

F 
(0.01) 

Kelompok 2 236,37 118,18 4,93 5,14 10,92 
Perlakuan 3 2980,56 993,52 41,48* 4,76 9,78 
Galat 6 143,72 23,95 

   Total 11 
     Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0,01), menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap nilai produksi gas sehingga 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
              

= 1.976 x 
2 (25.95)

3
 

= 1.976 x 
2 (25.95)

3
 

= 7.8 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 18.81 a 

P1 37.35   b 

P2 50.19     c 

P3 61.16        d 
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Lampiran 13. Analisisi statitik produksi gas pada inkubasi 
48 jam 

perlakuan 
Kelompok Total rataan  std 

1 2 3 
   P0 21,11 24,13 22,53 67,77 22,59 1,51 

P1 42,26 35,59 44,57 122,42 40,81 4,66 
P2 60,59 48,57 53,01 162,17 54,06 6,08 
P3 67,29 60,16 75,68 203,13 67,71 7,77 
total  191,25 168,45 195,79 555,49 

   
FK = (∑Xijk)2

n
 

= (555,49)²/4X3 
     25714,1 

      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
    JKT = ∑Xij

2- FK 
= (21,11²+24,13²+…+ 75,68²) – 25714,1 

   = 3575,32 
      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

   
JKK=

∑
− 퐹퐾 

= (191,25²+168,45²+195,79²)/4-25714,1 
   = 107,33 

      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
   

JKP = 
∑

− 퐹퐾 
= (67,77²+122,42²+162,17²+203,13²)/3-25714,1 

  = 3332,68 
      JK Galat = JKT-JKK-JKP 

    = 135,31 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / db 
Kelompok 

= 53,66 
      Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db 

Perlakuan 
 =1110,89 

      KT galat = JK galat/db Galat  
    = 22,55 

      F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 
  = 2,38 

      F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
  = 49,26 

      
       

Sk  db JK KT F.Hitung 
F 
(0,05) 

F 
(0,01) 

Kelompok 2 107,33 53,66 2,38 5,14 10,92 
Perlakuan 3 3332,68 1110,89 49,26* 4,76 9,78 

Galat 6 135,31 22,55 
   Total 11 

     Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0,01), menunjukkan 
bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap nilai produksi gas sehingga 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
              

= 1.977 x 
2 (23.55)

3
 

= 1.977 x 
2 (23.55)

3
 

= 7.83 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 22,59 a 

P1 40,81  b 

P2 54,06   c 

P3 67,71    d 



90 
 

  



91 
 

Lampiran 14. Analisis statistik produksi gas pada inkubasi 
72 jam 

Perlakuan 
kelompok Total rataan  std 

1 2 3 
   P0 20,87 28,65 23,29 72,81 24,27 3,98 

P1 45,52 37,59 47,01 130,12 43,37 5,06 
P2 60,85 51,59 54,27 166,71 55,57 4,76 
P3 71,31 69,48 79,21 220 73,33 5,17 
total  198,55 187,31 203,78 589,64 

   
FK = (∑Xijk)2

n
 

= (589,64)²/4X3 
 

     =28972,94 
      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

    JKT = ∑Xij
2- FK 

= (20.87²+28.65²+…+ 79.21²) - 28972.94 
  = 4017,17 

      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 
   

JKK=
∑

− 퐹퐾 
= (198,55²+187,71²+203,79²)/4-28972,94 

  = 35,41 
      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

   
JKP =

∑
− 퐹퐾 

=  (72,81²+130,12²+166,71²+220²)/3-28972,94 
  = 3835,30 

      JK Galat = JKT-JKK-JKP 
    =146,46 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / db 
Kelompok 

=17,71 
      Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db 

Perlakuan 
 = 1278,43 

      KT galat = JK galat/db Galat  
    = 24,41 

      F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 
  = 0,73 

      F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
  = 52,37 

      
Sk  Db JK KT F.Hitung 

F 
(0.05) 

F 
(0.01) 

Kelompok 2 35,41 17,71 0,73 5,14 10,92 
Perlakuan 3 3835,30 1278,43 52,37* 4,76 9,78 
Galat 6 146,46 24,41 

   Total 11 
     Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0,01), menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap nilai produksi gas sehingga 
dilanjutkan dengan uji Berbeda Nyata Terkecil 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
              

= 1.976 x 
2 (24.41)

3
 

= 1.976 x 
2 (24.41)

3
 

 = 7.97 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 24,27 a 

P1 43,37  b 

P2 55,57   c 

P3 73,33    d  
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Lampiran 15. Analisisi statistik nilai a 

Perlakuan 

Kelompok total rataan  std 

1 2 3 

P0 -0,9475 2,0986 0,7880 1,9392 0,6464 1,53 

P1 1,0966 -1,0732 0,9374 0,9608 0,3203 1,21 

P2 -3,9467 -3,8537 -2,1830 -9,9833 -3,3278 0,99 

P3 -2,4983 -3,6201 -1,4134 -7,5318 -2,5106 1,10 
total  -6,2958 -6,4484 -1,8710 -14,6151 
 
FK =(∑Xijk)2

n
 

=  (-  14,6151)²/4X3 
     =17.8802 

      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
    JKT =∑Xij

2- FK 
=  [(-0,9475²)+ (2,0986)²+…+ (-1,4134²)]- 17,8002 

  = 47,84 
      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

   
JKK= 

∑
− 퐹퐾 

= [(-6,2958²)+(-6,4484²)+(-1,8710²)/4- 17,8002 
  = 3,38 

      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
   

JKP =
∑

− 퐹퐾 
=  [(-1,9392²)+ 0,9608+(-9,9833²)+(-7,5318²)]/3-17,8002 

 = 35,89 
      JK Galat = JKT-JKK-JKP 

    = 8,62 
      Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / db 

Kelompok 
 = 1,69 
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Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db 
Perlakuan 

 = 11,96 
      KT galat = JK galat/db Galat  

    = 1,44 
      F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 

  = 1,18 
      F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 

  = 8,33 
      

Sk  db JK KT F. Hitung 
F 
(0.05) F (0.01) 

Kelompok 2 3,38 1,69 1,18 5,14 10,92 
Perlakuan 3 35,89 11,96 8,33* 4,76 9,78 
Galat 6 8,62 1,44 

   Total 11 
     Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0,05), menunjukkan 

bahwa perlakuan  memberikan pengaruh yg 
nyata (P<0,05) terhadap parameter nilai a, 
sehingga perlu dilakukan uji Beda Nyata 
Terkecil. 
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퐵푁푇훼

= (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
             

= 2,30 x 
2 (1,44)

3
= 2,26 

 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P2 -3,32 a 

P3 -2,51 a 

P1 0,32    b 

P0 0,64    b 
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Lampiran 16. Analisis statistik nilai b 

Perlakuan 
Kelompok total rataan std 

1 2 3    
P0 26,1771 45,4726 23,5611 67,5177 22,5059 4,2956 

P1 46,4694 53,0866 48,7347 148,2903 49,4301 3,3632 

P2 67,5660 59,9055 57,0556 184,5272 61,5091 5,4357 

P3 76,7951 95,0902 83,9147 255,8002 85,2667 9,2221 

total 217,0075 225,8634 213,2661 656,1354   
 
FK = (∑Xijk)2

n
 

= (656,1354)²/4X3 
     =35876,14 

      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
    JKT = ∑Xij

2- FK 
= (26,1755²+17,7811²+…+ 83,9147²) – 
35876,14 

   = 6423,47 
   Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 

  
JKK=

∑
− 퐹퐾 

= (217,0058²+225,8634²+213,2661²)/4-35876,14 
  = 20,93 

   Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 
  

JKP = 
∑

− 퐹퐾 
= (67,5177²+148,2903²+184,5272²+255,8002²)/3-35876,14 

  = 6134,76 
   JK Galat = JKT-JKK-JKP 

 = 267,79 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / db 
Kelompok 

= 10,46 
    Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db 

Perlakuan 
 =2044,92 

    KT galat = JK galat/db Galat  
  = 44,63 

    F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 
  = 0,23 

    F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
  = 45,82 

      
       
Sk  Db JK KT 

F. 
Hitung F (0,05) 

F 
(0,01) 

Kelompok 2 20,93 10,46 0,23 5,14 10,92 
Perlakuan 3 6134,76 2044,92 45,82* 4,76 9,78 
Galat 6 267,79 44,63 

   Total 11 
     Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0,01), menunjukkan 

bahwa perlakuan berbengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap parameter nilai b, sehingga 
dilanjutkan dengan uji Berbeda Nyata Terkecil. 
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퐵푁푇훼

= (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
             

= 1.96 x 
2 (48,42)

3
= 11,18 

 

 

 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 31,73 a 

P1 49,43 b 

P3 61,50 c 

P2 85,26 d 
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Lampiran 17. Analisisi statistik nilai c 

Perlakuan 
Kelompok total rataan Std 

1 2 3    

P0 
0,0294 0,0126 0,0492 0,0912 0,0304 0,02 

P1 
0,0447 0,0209 0,0488 0,1144 0,0381 0,02 

P2 
0,0613 0,0418 0,0861 0,1893 0,0631 0,02 

P3 
0,0506 0,0216 0,0522 0,1244 0,0415 0,02 

total 
0,1860 0,0969 0,2364 0,5193 

  

 
FK = (∑Xijk)2

n
 

= (0,5193)²/4X3 
     =0,0225 

      Jumlah Kuadrat Total (JKT) 
    JKT = ∑Xij

2- FK 

= (0,0294²+0,0126²+…+0,0522²) - 0,0845 
  = 0,0045 

      Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 
   

JKK=
∑

− 퐹퐾 
= (0,1860²+0,0969²+0,2364²)/4-0,0225 

   = 0,0025 
      Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

   
JKP =

∑
− 퐹퐾 

= (0,0912²+0,1144²+0,1893²+0,1244²)/3-0,0225 
  = 0,0018 

      JK Galat = JKT-JKK-JKP 
    = 0,0002 
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Kuadrat Tengah (KT) Kelompok = JK kelompok / db 
Kelompok 

 = 0,0012 
      Kuadrat Tengah (KT) Perlakuan = JK Perlakuan / db 

Perlakuan 
 0,02 

      KT galat = JK galat/db Galat  
    = 0,00004 

      F hitung Kelompok = KT kelompok / KT galat 
  = 35,4034 

      F hitung Perlakuan = KT perlakuan / KT galat 
  = 

16,6776 
      

       Sk Db JK KT F.Hitung F 
(0.05) 

F 
(0.01) 

Kelompok 2 
0,002495 0,001247 35,4034 5,14 10,92 

Perlakuan 3 
0,001763 0,000588 16,6776* 4,76 9,78 

Galat 6 
0,000211 0,000035 

   

Total 11      
Keterangan(*) : F Hitung > F tabel (0,01), menunjukkan 

bahwa perlakuan berpengaruh sangat nyata 
(P<0,01) terhadap parameter nilai c, sehingga 
dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil. 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
             

= 3,182 x 
2 (0,0000352)

3
= 0,02 

 

 

 

Perlakuan Nitlai rata-rata Notasi 

P0 39,97 a 

P1 50,53 a 

P3 51,57 a 

P2 53,82   b 
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Lampiran 18. Analisisi statistik KcBK residu produksi gas 
72 jam 

Perlakuan 
Kelompok 

Jumlah Rataan Std  1 2 3 
 P0 41,29 39,12 46,69 127,10 42,37 3,90 

P1 53,05 52,36 45,74 151,15 50,38 4,04 
P2 54,65 57,65 53,49 165,79 55,26 2,15 
P3 55,79 58,50 54,21 168,50 56,17 2,17 
JUMLAH 204,78 207,63 200,13 612,54   

 

 FK = (∑Xijk)2

n
 

= (612,54)²/4X3 
    = 31267,10 
    Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

  JKT = ∑Xij
2- FK 

= (41,29² + 39,12² + … + 54,21²)-31267,10 
 = 440,93 

  Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) 
 

JKK = 
∑

− 퐹퐾 
= (204,78²+207,63²+ 200,13²)/4-31267,10 

 = 7,17 
  Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

  
JKP = 

∑
− 퐹퐾 

= (127,10²+151,15²+165,79²+168,50²)/3-31267,10 
  = 359,33 

   
JK Galat = JKT-JKK-JKP 

  = 74,44 
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Kuadrat tengah (KT) perlakuan = jk perlakuan/db perlakuan 
 = 119,78 

     Kuadrat tengah (KT) kelompok = jk kelompok/db 
kelompok 

  = 3,58 
     KT galat = jk galat/db galat  

   = 12,41 
     F hitung perlakuan  = KT perlakuan / KT galat 

   = 9,65 
     F hitung kelompok = KT kelompok / KT galat  

                         = 0,29 
   

Tabel Analisis Ragam 

SK db JK KT F.hitung F 
0.05 

F 
0.01 

Kelompok 2 7,17 3,58 0,29 5,14 10,92 
Perlakuan 3 359,33 119,78 9,65* 4,76 9,78 

Galat 6 74,44 12,41    
Total 11        

Keterangan(*) : F hitung > F tabel(0,05), menunjukkan bahwa 
perlakuan memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap kecernaan bahan kering 
campuran kulit nangka dan kotoran ayam 
terfermentasi Aspergillus oryzae. 
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퐵푁푇훼

= (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
             

= 1.98 x 
2 (14,21)

3
 

                    = 6,09 

 

 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 42,37 a 

P1 50,38   b 

P2 55,26   b 

P3 56,17   b 
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Lampiran 19. Analisis statistik KcBO residu produksi gas 
72 jam 

Perlakuan 
Kelompok 

Jumlah Rataan Std  1 2 3 

 P0 38,84 36,59 44,47 119,90 39,97 4,06 

P1 57,74 50,38 43,48 151,60 50,53 7,13 

P2 54,02 55,89 51,55 161,46 53,82 2,18 

P3 54,45 56,98 52,30 163,73 54,58 2,34 

Jumlah 205,05 198,84 191,80 596,69   

        FK = (∑Xijk)2

n
 

= (596,69)² /4x3 
      = 

29669,91 
        

Jumlah Kuadrat Total 
    JK Total =∑Xij

2- FK 
= (38,84²+ 36,59 ² … + 52,30²)- 29669,91 

  = 563,67 
     Jumlah Kuadrat Kelompok 

  
JK kelompok = 

∑
− 퐹퐾 

= (205,05² + 198,84² + 11,80²)/4 – 2966,91 
  = 22,28 

     Jumlah Kuadrat Perlakuan  
   

 
 

JK perlakuan =
∑

− 퐹퐾 
=  (119,90² + 151,60² + 161,46² + 163,73²)/3-29669,91 
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= 408,58 
      JK Galat = JKT-JKK-JKP 

    = 132,82 
      Kuadrat tengah (KT) perlakuan = jk perlakuan/db perlakuan 

 136,19 
      Kuadrat tengah (KT) kelompok = jk kelompok/db 

kelompok 
  = 11,14 

      KT galat = jk galat/db 
galat  

    = 22,14 
      F hitung perlakuan  = KT perlakuan / KT galat 

  = 6,15 
      F hitung kelompok = KT kelompok / KT galat  

  = 0,50 
      

        
Tabel Analisis Ragam 

SK Db JK KT 
F. 
hitung F 0,05 F 0,01 

Kelompok 2 22,14 11,14 0,50 5,14 10,92 
Perlakuan 3 408,56 136,19 6,15* 4,76 9,78 
Galat 6 132,83 22,14 

   Total 11 
 

        
Keterangan(*) : F hitung > F 0,05, menunjukkan bahwa 

perlakuan memberikan pengaruh yang nyata 
(P<0,05) terhadap kecernaan bahan organik 
campuran kulit nangka dan kotoran ayam 
terfermentasi Aspergillus oryzae 
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퐵푁푇훼 = (tα. dfe)x 
2 (MSe)

r
             

= 1.97 x 
2 (22,39)

3

= 1.97 x 
√44,78

3
 

                    = 7,6 

 

 

 

Perlakuan Nilai rata-rata Notasi 

P0 39,97 a 

P1 50,53   b 

P2 53,82    b 

P3 54,58    b 
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