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ABSTRACT 

 

The Research was carried out at the Laboratory of 

Nutrition and feed Brawijaya University Faculty of Animal 

Husbandry in May 2015. This study aimed to evaluate quality 

BIS and fermented cassava contained in the feed material and 

to know the result of fermentation of the feed mixture. Palm 

kernel meal and cassava fermentation there are two factors. 

The treatment factor is the ratio of the palm kernel meal and 

cassava, was and the length of fermentation . The first factor 

consisted of five treatments L0 = 0 jam, L1 = 24 jam, L2 = 48 

jam, L3 = 72 jam, L4 = 96 jam,The second factor was the 

length of fermentation used. Each combination treatment was 

repeated 3 times replication. Data analysis by Complete 

Random Design . If there is an effect of treatment followed by 

a further test by using test Duncan's Multiple Range Test. pH 

the of this research showed that results according the average, 

the highest average ash 8.55 . The content of PK addressed 

There is not significantly different ( P > 0.05 ) . The highest 
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increase in PK occurred on Treatment P1L3 and P1L4 is 28.47 

and 28.48 . The content of addressing LK The significant 

decline occurred each treatment treatment P1 , P0 , P2 , P3 , 

and. There is a difference in the content of SK not 

significantly different (P > 0.05 ) . Improved treatment P0L2 

That Happen AT 30.64 . morfhologi terms of the content of 

the change in terms of color is dark brown , the texture is 

Crumb , rather humid and there are bits of palm kernel flour 

and aroma that is typical BIS after 24 hours of incubation 

 

Keywords: fermentation, aspergillus niger, palm kernel meal, 

tapioka, nutrien 
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RINGKASAN 

 

      Penelitian dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

pada bulan Mei 2015. Analisis proksimat pakan dan fementasi 

campuran BIS dan onggok dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas 

Brawijaya, Malang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengevaluasi kualitas hasil fermentasi BIS dan onggok yang 

terdapat pada bahan pakan serta mengetahui hasil dari 

fermentasi campuran bahan pakan tersebut. 

      Materi penelitian ini adalah bahan pakan yaitu BIS dan 

onggok yang difermentasi menggunakan Aspergillus niger 

diinkubasi sesuai perlakuan. Faktor pertama adalah rasio 

campuran BIS dan onggok, faktor kedua adalah lama 

fermentasi. Faktor pertama terdiri dari lima perlakuan, yaitu: 

Pₒ  = 100% BIS : 0% onggok; P1 = 87,1% BIS: 12,5% 

onggok; P2 = 75% BIS : 25% onggok; P3 = 62,5% BIS : 37,5% 

onggok. Faktor kedua adalah lama fermentasi yang terdiri dari 

lima perlakuan yaitu L0 = 0 jam, L1 = 24 jam, L2 = 48 jam, L3 

= 72 jam, L4 = 96 jam. Masing-masing kombinasi perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali. Data hasil penelitian ditabulasi dan 

dianalisis ragam berdasarkan Rancangan Acak Lengkap pola 
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faktorial 4 x 5 dengan menggunakan program Excel. Apabila 

terdapat pengaruh sangat nyata antar perlakuan dilanjutkan 

dengan uji lanjut dengan menggunakan uji Duncan’s Multiple 

Range Test. Variabel yang diamati pH, morpHology, dan 

kandungan nutrien  

      Hasil penelitian menunjukkan bahwa pH awal pada 

campuran BIS dan Onggok yang menggunakan Aspergillus 

niger pada perlakuan P0 dengan lama inkubasi 0 jam miliki 

rata – rata 5,32. Perlakuan P3L2 menunjukkan rataan tertinggi 

berdasarkan sampel yaitu 18,55 %. kandungan PK menujukan 

terdapat tidak berbeda nyata (P>0.05). Peningkatan PK 

tertinggi terjadi pada Perlakuan P1L3 dan P1L4 yaitu 28,47 % 
dan 28,48 %. Kandungan LK menujukan penurunan LK yang 

signifikan terjadi pada setiap perlakuan yaitu perlakuan P1, 

P0,P2, dan P3. Kandungan SK menunjukkan terdapat tidak 

berbeda nyata (P<0.05). Peningkatan terjadi pada perlakuan 

P0L2 yaitu 30,64 %. 

      Hasil penelitian ini menunjukkan Campuran BIS dan 

onggok setelah difermentasi memperbaiki kandungan nutrien 

(Abu, PK, LK dan SK). Saat fermentasi perlakuan 

menunjuakan pH memiliki rataan yang sesuai sehingga 

pertumbuahan jamur lebih cepat dan menghasilkan hasil 

fermentasi yang diharapkan. Dari segi morfhologi kandungan 

perubahan dari segi warna yaitu coklat tua hitam, tekstur yaitu 

Remah, agak lembab dan terdapat serpihan  tepung inti sawit 

dan aroma yaitu khas BIS setelah inkubasi 24 jam. fermentasi 

campuran bungkil inti sawit dan onggok dapat dijadikan 

alternatif untuk pakan ayam pedaging. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Pakan merupakan salah satu komponen penting dalam 

usaha peternakan. Biaya produksi peternakan dari pakan dapat 

mencapai sekitar 80%. Menurut Depkeu (2011), biaya 

produksi pakan sangat dirasakan khususnya pada peternakan 

rakyat. Tingginya biaya produksi tersebut disebabkan oleh 

sebagian besar bahan baku pakan masih di impor, apalagi 

dengan adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan bea 

masuk impor bahan pakan ternak menjadi lima persen mulai 1 

Januari 2012 yang diatur dalam PMK Nomor 

13/PMK.011/2011 dan banyak pengamat perunggasan 

memprediksikan harga pakan akan naik. Berbagai penelitian 

yang telah dilakukan oleh ahli pakan untuk mencari bahan 

baku alternatif yang berkualitas dalam pakan unggas 

khususnya ayam pedaging. Hal tersebut merupakan upaya 

untuk mengurangi impor bahan baku dan menurunkan biaya 

produksi dalam indutsri perunggasan yang berasal dari pakan. 

Hasil kajian yang dilakukan oleh ahli pakan menunjukkan 

beberapa bahan baku lokal mempunyai potensi untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas. Bahan baku lokal 

yang dapat dimanfaatkan antara lain BIS dan onggok. 

      Bungkil inti sawit (BIS) merupakan limbah sawit. 

Kandungan protein kasar BIS adalah 11,30-17,00%. Meskipun 

mengandung protein kasar cukup tinggi, BIS juga 

mengandung lemak kasar sebesar 4,50-17,00% dan serat kasar 

16-23%. Kandungan serat kasar BIS yang cukup tinggi 

menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan pemakaiannya 

sebagai pakan unggas karena sulit dicerna Sundu (2006). 
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Selain itu, tingginya kandungan lemak pada BIS dapat 

menyebabkan ketengikan sehingga memperpendek daya 

simpan bahan pakan tersebut. Onggok merupakan hasil 

Samping Pembuatan yang berasal dari ketela pohon. Onggok 

berpotensi sebagai pakan ternak unggas karena mengandung 

karbohidrat atau pati yang masih cukup tinggi. Kandungan 

energi metabolis onggok adalah 3000-3500 kkal/kg Kanto and 

Juttupornpong, (2002). Penggunaan onggok sebagai pakan 

ternak dihadapkan pada kendala yaitu rendahnya kandungan 

PK sekitar 1,6-2,5% Anonim, (2002) dan Sjofjan., (2001). 

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan BIS dan 

onggok sebagai pakan unggas adalah rendahnya kandungan 

protein dan tingginya SK yang dihasilkan. Salah satu cara 

untuk meningkatkan dan menurunkan PK adalah dengan 

melakukan fermentasi campuran bahan pakan tersebut. 

Aspergillus niger merupakan kapang yang cocok hidup pada 

bahan pakan yang mengandung pati yang tinggi sehingga 

kandungan pati didalam onggok digunakan untuk 

perkembangan dan pertumbuhan kapang tersebut. 

Perkembangan dan pertumbuhan tersebut diharapkan  untuk 

memprodukti enzim selulase dan lipase dalam jumlah banyak 

sehingga dapat merombak dan menurunkan serat kasar dan 

lemak kasar pada BIS. Campuran BIS dan onggok diharapkan 

menjadi media yang sesuai bagi Aspergillus niger sebagai 

fermentasi yang baik dengan tujuan untuk meningkatkan 

kandungan nutrien yang terdapat pada campuran BIS dan 

onggok yang nantinya digunakan untuk pakan unggas yang 

memiliki kualitas baik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

      Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh 

lama fermentasi berdasarkan lama simpan 0 jam, 24 jam, 48 

jam, 72 jam, dan 96 jam.proses fermentasi campuran BIS dan 

onggok sebagai bahan pakan terhadap kandungan  nutrien 

hasil fermentasi. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan 

terbaik antara kandungan BIS dan onggok dengan lama waktu 

fermentasi serta mengetahui kandungan pH, morfologi, dan 

kualitas kandungan nutrien  fermentasi campuran bahan pakan 

tersebut. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

     Kegunaan penelitian ini adalah dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat pengaruh fermentasi BIS dan 

onggok terhadap kandungan hasil fermentasi dan sebagai 

bahan refrensi bahan pakan alternatif yang dapat digunakan 

untuk meningkatkan kualitas pakan yang di berikan untuk 

ayam pedaging. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

      Pakan merupakan faktor terpenting dalam usaha 

peternakan karena biaya pakan 80% dari seluruh biaya 

produksi. Tingginya harga bahan baku pakan menyebabkan 

kesulitan peternak dalam memelihara perternakannya, selain 

biaya yang mahal pakan yang memiliki kualitas baik harus di 

impor dari negara lain. Permasalahan tersebut harus di cari 
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solusinya dengan tujuan untuk mengurangi impor bahan baku 

dan menurunkan biaya produksi dalam industri perunggasan 

yang berasal dari pakan. Hasil kajian yang dilakukan 

menunjukkan beberapa bahan baku lokal mempunyai potensi 

untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak unggas. Bahan baku 

lokal yang dapat dimanfaatkan antara lain BIS dan onggok. 

      BIS merupakan hasil samping dari pemerasan daging buah 

inti sawit atau ’palm kernel’. Proses mekanik (pemerasan) 

yang dilakukan dalam proses pengambilan minyak 

menyebabkan jumlah minyak yang tertinggal masih cukup 

banyak (sekitar 9,6%). Hal ini menyebabkan BIS cepat tengik 

akibat oksidasi lemak yang masih cukup tinggi tersebut. BIS 

biasanya terkontaminasi dengan pecahan cangkang sawit 

dengan jumlah sekitar 9,1 hingga 22,8% Chin, (2002). 

Pecahan cangkang ini mempunyai tekstur yang sangat keras 

dan tajam. Hal ini menyebabkan bahan ini kurang disukai 

ternak (‘kurang palatable’) dan dikhawatirkan dapat merusak 

dinding saluran pencernaan ternak muda. BIS dapat digunakan 

untuk pakan ternak Sinurat (2001), sebagai sumber energi atau 

protein. Penggunaannya untuk pakan unggas terbatas karena 

tingginya kadar SK (21,7%) termasuk hemiselulosa dan 

galaktomanan serta rendahnya PK dan kecernaan PK. Batas 

penggunaan BIS dalam campuran pakan unggas dilaporkan 

bervariasi, yaitu 5–10 % dalam ransum ayam broiler dan bisa 

digunakan 20 % hingga 25% didalam ransum ayam petelur 

Chong, Zulkifi I,  Sinurat, T Purwadaria, Pasaribu, Darma, 

Bintang dan Togatorop, (2001). Khusus untuk BIS, suatu 

proses untuk mengurangi cemaran cangkang perlu dilakukan 

sebelum ditambahkan enzim. Suatu teknik sederhana dengan 

melakukan penyaringan atau pengayakan ternyata dapat 

mengurangi hingga 50% dari cemaran cangkang dalam BIS 
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atau dari 15% menjadi 7% Chin, (2002) atau dari 22,8% 

menjadi 9,92%. Pengurangan cemaran cangkang melalui 

penyaringan secara langsung dapat meningkatkan nilai gizi 

BIS melalui penurunan SK dari 17,63% menjadi 13,28%, 

peningkatan PK dari 14,49% menjadi 14,98%, peningkatan 

kadar lemak dari 16,05% menjadi 18,59%, peningkatan energi 

metabolis dari 2051 kkal/kg menjadi 2091 kkal/kg dan 

kecernaan PK dari 29,31% menjadi 34,69% serta peningkatan 

kadar asam amino (Sinurat, Setiadi, Lasmini, Setioko, 

Purwadaria, Kompiang dan Darma, 1996). 

      Onggok yang merupakan hasil samping pengolahan tepung 

tapioka. Onggok dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi 

sebagai ampas pati (ketela pohon) yang mengandung banyak 

karbohidrat. Kandungan nutrien yang terkandung pada onggok 

adalah protein 3,6%; lemak 2,3%, BK 79,69 % dan abu 

4,4%. Ketersediaan onggok terus meningkat sejalan dengan 

meningkatnya produksi ketela pohon. Hal ini diindikasikan 

dengan semakin luas areal penanaman dan produksi ketela 

pohon. Luas areal tanaman meningkat dari 1,3 juta hektar 

dengan produksi 13,3 juta ton pada tahun 1990 menjadi 1.8 

juta hektar dengan produksi 19,4 juta ton pada tahun 1995 

BPS, (1996). Menurut Hardi (2007), setiap ton ketela pohon 

menghasilkan 250 kg tepung tapioka dan 114 kg Onggok. 

Onggok tersebut merniliki potensi sebagai polutan di daerah 

sekitar pabrik. Penggunaan onggok dalam pakan ternak sangat 

terbatas, terutama untuk monogastrik. Hal tersebut disebabkan 

kandungan PK onggok  rendah kurang dari 5%) dan disertai 

dengan kandungan SK yang tinggi (lebih dari 35%) (Grace, 

1997). 

      Proses bioteknologi dengan menggunakan teknik 

fermentasi padat mempunyai prospek untuk meningkatkan 
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nilai nutrisi dari bahan-bahan yang bermutu rendah Kompiang, 

Sinurat, Supriyati, Purwadaria dan Darma, (1994) melaporkan 

bahwa cassapro (cassava berprotein tinggi), produk 

fermentasi dari ketela pohon, memiliki kandungan proteinnya 

18-42%, lebih tinggi dari bahan asalnya ketela pohon, yang 

hanya mencapai 3%. Penggunaan rendah (5%), disamping 

sebagai sumber protein, cassapro juga dapat meningkatkan 

efisiensi penggunaan pakan Kompiang dkk., (1994), yang 

diperkirakan sebagai akibat terbentuknya berbagai enzim 

selama proses fermentasi berlangsung. Aspergillus 

niger, jamur yang digunakan dalam proses fermentasi 

cassapro menghasilkan berbagai enzim seperti antara lain 

amilase, selulase, dan fitase Purwadaria, Haryati, Sinurat, 

Darma dan Pasaribu, (1997). Kerangka pikir disajikan pada 

gambar 1. 
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Gambar 1 Kerangka Pikir 
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1.6 Hipotesis 

      Hipotesis dari penelitian ini yaitu komposisi dan lama 

fermentasi yang optimal, campuran BIS dan Onggok diduga 

dapat meningkatkan pH, morfologi dan kandungan nutrien 

hasil fermentasi serta  menurunkan SK. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Potensi BIS 

      BIS  merupakan hasil ikutan proses pemisahan minyak 

kelapa sawit yang diperoleh secara kimiawi (ekstraksi) atau 

dengan proses fisik (expeller). Kandungan PK BIS sekitar 

11,3–17 %, kadar ini tergantung dari proses pengolahan 

minyak kelapa sawit. Proses preoduksi minyak sawit 

dihasilkan berupa lumpur sawit dan BIS. Minyak sawit sebesar 

6,3 juta ton dihasilkan jumlah lumpur sawit sekitar 500 ribu 

ton kering per tahun dan sekitar 600 ribu ton BIS Anonymous 

(2004). LK 4,5–17% cukup tinggi dan SK 16–23 % yang perlu 

dipertimbangkan pemakaiannya dalam pakan unggas karena 

sulit dicerna. Kompiang dkk (1997). BIS mempunyai potensi 

tinggi sebagai sumber makanan ternak. Harga BIS tergolong 

relatif murah yaitu Rp.700,-/Kg BPS, (2007), sehingga bisa 

dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak baik untuk ternak 

ruminansia maupun non ruminansia Chong, Zulkifli and Jelan, 

(1998). Kualitas BIS bervarisi tergantung pada kandungan 

minyak BIS dan kontaminasi tempurung kelapa sawit 

(Anonymous, 2008). 

      Hasil penelitian Edi (2010) menunjukkan bahwa 

penggunaan BIS dan onggok dengan porsi 55% dan 45 % 

menghasilkan EM 2494,80 Kkal/kg. kandungan SK meningkat  

yaitu 16,66%. Penggunaan untuk pakan unggas terbatas karena 

tingginya kadar SK (21,7%) termasuk hemiselulosa (mannan 

dan galaktomanan) serta rendahnya kadar dan kecernaan PK. 

Batas penggunaan BIS dalam campuran pakan unggas 

dilaporkan bervariasi, yaitu 5–10 % dalam ransum ayam 
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pedaging dan bisa digunakan 20% hingga 25% dalam ransum 

ayam petelur Chong and Zulkifi (2008). Berikut adalah 

kandungan nutrien BIS yang dapat di lihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Kandungan Bungkil Inti Sawit 

Jenis Analisa  % 

Abu (%)   3,81 

PK (%) 16,55 

SK(%) 18,50 

LK(%)  13,87 

Kalsium (%)  0,15 

PHosfor (%)  0,37 

Gross Energi (kkal/kg) 3782 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

(2006) 

 

2.2 Potensi Onggok 

      Onggok mempunyai potensi tinggi sebagai sumber 

makanan ternak. Onggok merupakan limbah pabrik tepung 

tapioka yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai 

pakan unggas. Ketersediaan onggok terus meningkat sejalan 

meningkatnya produksi tapioka. Setiap ton ketela pohon dapat 

menghasilkan 250 kg tepung tapioka dan 114 kg onggok. 

Proses pengolahan ketela pohon menjadi tepung tapioka, 

dihasilkan onggok 5% dari jumlah ketela pohon BPS, (2007). 

Penggunaan onggok untuk bahan baku penyusun pakan ternak 

masih sangat terbatas, khususnya untuk ternak monogastrik 
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hal tersebut disebabkan karena kandungan proteinnya yang 

rendah disertai dengan kandungan SK yang tinggi Tarmudji, 

(2004). Onggok dapat dijadikan sumber karbon dalam suatu 

media fermentasi karena masih banyak mengandung pati 

(75,19%) dan PK rendah yaitu 1,04% berdasarkan bahan 

kering, sehingga diperlukan tambahan bahan lain sebagai 

sumber nitrogen (Nuraini, Sabrina dan latief 2008). 

      Kandungan nutrien pada Onggok adalah PK 3,6%, LK 

2,3%, BK 20,31%, dan Abu 4,4% Anonymous (2005). 

Menurut Wizna, Abbas, Rizal, Dharma dan Kompiang (2008), 

kandungan nutrien yang dimiliki Onggok adalah PK 1,88%, 

SK 15,62%, LK 0,25%, Abu 1,15%, Ca 0,31% dan BETN 

81,10%. Menurut Nurhayati (2005) bahwa komposisi nutrien 

Onggok adalah energi metabolis 3.160,32 Kkal/kg, PK 2,04 

%, SK 14,54 %, LK 7,22 %, Ca 0,09%, P 0,03%, dan Abu 

1,78%. Onggok terfermentasi memiliki kandungan PK yang 

cukup tinggi serta dapat memberikan efisiensi pakan yang 

lebih baik sehingga dapat dijadikan alternatif bahan baku 

pakan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber protein 

seperti bungkil kedelai. Penggunaan bahan baku terfermentasi 

seperti onggok relatif lebih murah sehingga dapat mengurangi 

biaya produksi pakan.  

      Nutrien lain yang harus diperhitungkan apabila onggok 

digunakan sebagai bahan pakan unggas adalah tingginya SK, 

rendahnya PK, rendahnya kecernaan dan adanya senyawa zat 

anti makanan. Menurut Suliantri dan Rahayu (1990), bahwa 

zat anti makanan yang terkandung dalam onggok adalah asam 

sianida (HCN) oleh karena itu penggunaan onggok dapat 

digunakan untuk pakan ternak unggas. 

      Onggok merupakan limbah tepung tapioka. Onggok 

berpotensi sebagai pakan ternak unggas karena mengandung 



12 

 

karbohidrat atau pati yang masih cukup tinggi.Onggok 

terfermentasi memiliki kandungan PK yang cukup tinggi serta 

dapat memberikan efisiensi pakan yang lebih baik sehingga 

bisa dijadikan alternatif bahan baku pakan untuk mengurangi 

ketergantungan pada smber protein sperti bungkil kedelai. 

Penggunaan bahan baku terfermentasi seperti onggok relatif 

lebih murah sehingga dapat mengurangi biaya produksi pakan. 

      Menurut Supriyati, Zainudin, Kompiang, Soekamto dan 

Abdurachman (2003), Onggok yang difermentasi oleh 

Aspergillus niger selama 6 hari mampu meningkatkan protein 

murni 25,75%, kehilangan BK 37,72%  dan SK 16,8%. 

Aspergillus niger mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi 

dan kehilangan BK yang tinggi bila dibandingkan dengan 

Rhizopus oryzae (Taram, 1995). 

 

2.3 Fermentasi 

      Fermentasi adalah aplikasi metabolisme mikrobia untuk 

mengubah bahan (industri) baku menjadi produk yang bernilai 

lebih tinggi Pujaningsih, (2005). Proses fermentasi melibatkan 

mikroorganisme sebagai inokulum (inokulum artinya kultur 

mikroba yang memiliki sifat yang khas dan dapat dikembang 

biakan dalam suatu media/substrat), media atau wadah 

terjadinya fermentasi. Substrat merupakan tempat tumbuhnya 

mikroba (Mandels and Parizek, 1990).  

      Fermentasi merupakan salah satu teknologi pengolahan 

bahan makanan secara biologis yang melibatkan aktivitas 

mikroorganisme guna memperbaiki gizi bahan berkualitas 

rendah. Biasanya bahan hasil fermentasi tahan disimpan lama. 

Fermentasi dapat meningkatkan kualitas bahan pakan, karena 

pada proses fermentasi terjadi perubahan kimiawi senyawa-
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senyawa organik (karbohidrat, lemak, PK, SK dan bahan 

organik lain) baik dalam keadaan aerob maupun anaerob, 

melalui kerja enzim yang dihasilkan mikroba. Trichoderma 

viride merupakan mikroorganisme yang dapat digunakan 

dalam proses fermentasi, mempunyai kemampuan 

memproduksi enzim selulase yang dapat memecah selulosa 

menjadi glukosa, sehingga mudah dicerna oleh ternak 

monogastrik. Jenis trichoderma viride mempunyai 

kemampuan meningkatkan PK bahan pakan (Mandels and 

Parizek, 1990). 

      Fermentasi dengan Aspergillus niger dan Trichoderma 

viride telah banyak digunakan untuk memfermentasi berbagai 

substrat, khususnya yang mengandung SK tinggi seperti BIS. 

Kedua jamur ini cocok hidup pada substrat yang mengandung 

pati, seperti gaplek dan onggok. Adanya pati dalam substrat 

digunakan oleh jamur sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan 

perkembangan jamur yang baik memacu jamur memproduksi 

enzim selulase dalam jumlah yang banyak yang dapat 

digunakan untuk merombak dan menurunkan kadar SK. 

Tingginya populasi jamur dapat meningkatkan kandungan PK 

substrat karena jamur merupakan sumber protein sel tunggal 

Sukaryana, Atmomarsono, Yunianto dan Supriatna, (2011). 

Chong et al., (2008) melaporkan bahwa 5–10 % dalam pakan 

ayam pedaging dan bisa digunakan 20% hingga 25% dalam 

ransum ayam petelur. 
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Tabel 2 Kandungan BIS Hasil berbagai tempat pengambilan 

Jenis Analisa  
Asal BIS 

A B C 

Bahan Kering (%) 89,28 91,75 88,64 

Abu (%)   4,69   4,33   4,00 

PK (%) 16,50 17,69 16,60 

SK(%) 24,22 30,50 30,27 

LK(%)  5,69  9,46   7,76 

BET N (%) 38,17 36,02 43,60 

Kalsium (%)  0,58 0,26  0,29 

PHosfor (%)  0,45 0,60  0,57 

NaCl (%)  0,10 0,17 0,18 

Gross Energi (kkal/kg) 3543 3426 3552 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan 

Fakultas Peternakan IPB (2006) 

 Keterangan : 

 A = BIS diperoleh dari PT. Indofeed Cimanggu, Bogor (proses 

solvent extraction) 

B = BIS diperoleh dari Balai Penelitian Ternak Ciawi, Bogor 

(proses expeller  extraction asal Lampung) 

C = BIS diperoleh dari PT. Tigate, Jakarta Timur (proses 

expeller extraction asal Banten) 

 

2.4 Aspergillus niger 

      Aspergillus niger merupakan jamur dari filum 

Ascomycetes yang berfilamen, mempunyai hifa berseptat, dan 

dapat ditemukan melimpah di alam. Jamur ini biasanya 

diisolasi dari tanah, sisa tumbuhan dan udara di dalam 

ruangan. Koloninya berwarna putih pada agar dekstrosa 

kentang (PDA) 25 °C dan berubah menjadi hitam ketika 
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konidia dibentuk. Kepala konidia dari Aspergillus niger 

berwarna hitam, bulat, cendrung memisah menjadi bagian-

bagian yang lebih longgar seiring dengan bertambahnya umur. 

Aspergillus niger dapat tumbuh optimum pada suhu 35-37 °C, 

dengan suhu minimum 6-8 °C dan suhu maksimum 45-

47 °C. Selain itu, dalam proses pertumbuhannya jamur ini 

memerlukan oksigen yang cukup (aerobik). Aspergillus niger 

memiliki warna dasar putih atau kuning dengan 

lapisan konidiospora tebal berwarna coklat gelap sampai hitam 

(Hutajalu, 2015). 

      Aspergillus niger dalam pertumbuhannya berhubungan 

langsung dengan nutrien yang terdapat dalam substrat, 

molekul sederhana yang terdapat disekeliling hifa dapat 

langsung diserap sedangkan molekul yang lebih kompleks 

harus dipecah dahulu sebelum diserap ke dalam sel, dengan 

menghasilkan beberapa enzim ekstra seluler seperti protease, 

amylase, mananase dan α-glaktosidase. Bahan organik dari 

substrat digunakan oleh Aspergillus niger untuk aktivitas 

transport molekul, pemeliharaan struktur sel dan mobilitas sel. 

      Aspergillus niger merupakan jamur yang cocok hidup pada 

substrat yang mengandung sumber pati tinggi, sehingga pati 

pada onggok dapat digunakan sebagai sumber energi untuk 

pertumbuhan dan perkembangan jamur tersebut. Pertumbuhan 

yang baik dari jamur diharapkan memproduksi enzim selulase 

dan lipase dalam jumlah yang banyak sehingga dapat 

digunakan untuk merombak dan menurunkan kadar SK dan 

LK pada BIS. BIS dicampur dengan onggok diharapkan akan 

menjadi media yang cocok bagi Aspergillus niger untuk 

terjadinya proses fermentasi yang baik dengan meningkatkan 

nilai nutrisi substrat campuran BIS dan Onggok (Nur hayati, 

2006). 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Optimum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Suhu
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Minimum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Maksimum&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Oksigen
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konidiospora&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91-glaktosidase&action=edit&redlink=1
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      Hasil penelitian  Sugiyanti, Suparwi, dan Tri Rahardjo 

Sutardi (2014) menunjukkan bahwa pertumbuhan jamur 

Aspergillus niger dalam fermentasi limbah soun dengan level 

1% memiliki pertumbuhan 40%, level 2% memiliki 

pertumbuhan 20% dan taraf 3% mengalami pertumbuhan 

90%. Aktivitas enzim pencerna serat sangat di pengaruhi oleh 

pH.Cairan rumen, dan suhu fermentasi.Penggunaan 

Aspergillus niger dalam fermentasi dalam beberapa bahan 

pakan seperti pucuk tebu, shorgum dan onggok terbukti 

mampu meningkatkan kecernaan dan kandungan protein kasar 

bahan pakan. 

 

2.5 Kandungan Nutrien 

      Hasil penelitian Edi (2010) menunjukkan bahwa campuran 

BIS dan onggok dengan perbandingan 55% : 45% akan saling 

melengkapi kandungan zat nutrien, sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh ternak. Selain pengolahan dengan 

pencampuran bahan pakan, pengolahan yang sudah populer di 

masyarakat dan dapat mengubah kandungan nutrien adalah 

fermentasi dengan jamur atau khamir. Sjofjan, Surisdiarto, 

Aulani’am dan Irfan (1997) melaporkan bahwa adanya 

peningkatan PK dan kecernaan campuran onggok dan BIS 

yang di fermentasikan oleh Aspergillus niger. 

      Hasil penelitian Edi (2010) menunjukkan bahwa campuran 

BIS dan onggok dengan proporsi 55% dan 45 % menghasilkan 

EM sebesar 2494,80 Kkal/kg. Selanjutnya dilakukan proses 

fermentasi campuran BIS dan onggok untuk meningkatkan 

kandungan nutrien. Hasil kandungan EM campuran fermentasi 

BIS dan onggok sebesar 2761,78 Kkal/kg. kandungan SK 

campuran fermentasi BIS dan onggok lebih meningkat sebesar 
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21,06% dibandingkan dengan kandungan SK campuran BIS 

dan onggok sebesar 16,66 %.  

      Hasil penelitian sebelumnya oleh Nurhayati, Sjofjan dan 

Koentjoko (2006) Aspergillus niger merupakan medium 

terbaik untuk berlangsungnya proses fermentasi campuran BIS 

dan onggok hal tersebut bisa dilihat dari kandungan nutrisi 

yang dihasilkan  meliputi kandungan abu 6,73%, PK 28,41%, 

LK 2,28%, SK 15,11%, Ca 0,28%, P 0,59%, pati 36,60%, gula 

10,19%, dan ME 3.113,96 kkal/kg. 

 

2.6 pH 

      Potential hidrogen atau derajat keasaman. Derajat 

keasaman atau pH merupakan suatu indeks kadar ion hidrogen 

(H+) yang mencirikan keseimbangan asam dan 

basa. Pudjaatmaka (2004). Pengukuran pH diperlukan untuk 

berbagai kebutuhan di bidang pertanian, kedokteran, untuk 

kosmetik, biomedik dan lain sebagainya. Tiap–tiap bidang, 

membutuhkan alat ukur dengan sensitivitas yang berbeda–

beda. Pengukuran pH dapat dilakukan dengan menggunakan 

pH meter yang bekerja berdasarkan prinsip 

elektrolit/konduktivitas suatu larutan. Cara kerja pH meter ini 

adalah dengan cara mencelupkan probe dari pH meter 

kedalam larutan yang akan diukur (kira-kira kedalaman 5 cm) 

dan secara otomatis alat bekerja mengukur. pH meter memiliki 

ketelitian yang lebih baik yaitu memiliki sensitivitas 0.01 pH. 

pH meter masih mempunyai kekurangan, yaitu perubahan 

yang lambat dan berosilasi, yang merupakan masalah yang 

penting dalam menentukan skala yang valid. (Matiin, Hatta 

dan Sekartedjo, 2012). 
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      Menurut Meliyan Ari Wijaya, Atun Budiman, dan Tidi 

Dhalika (2014) Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa 

penambahan molases dan onggok serta kondisi kadar air yang 

berbeda pada silase ampas teh tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (P≥0,05) terhadap nilai derajat keasaman. Pada 

kejadian ini dapat dijelaskan bahwa kondisi asam yang 

terbentuk pada setiap perlakuan memiliki nilai derajat 

keasaman (pH) yang sama. Kemungkinan hal ini disebabkan 

oleh molases dan onggok yang mengandung karbohidrat 

terlarut tinggi, dimana karbohidrat tersebut akan difermentasi 

oleh bakteri anaerob seperti bakteri asam laktat untuk 

membentuk asam-asam organik yang akan menghasilkan pH 

rendah. 

  

2.7 Morfologi 

       Morfologi merupakan pengamatan bahan pakan baik 

sesudah atau pun sebelum fermentasi morfologi meliputi 

warna, tekstur, bau dan berlendir atau tidak berlendir. 

Pengamatan terhadap pertumbuhan Aspergillus niger 

dilakukan pada pertumbuhan kapang yang ditandai dengan 

adanya miselium dan konidia. Perlakuan fermentasi pada BIS 

menghasilkan struktur, warna dan bau yang berbeda dari BIS 

sebelum fermentasi. Struktur hasil fermentasi tampak padat, 

hal ini disebabkan oleh pertumbuhan miselium dan konidia 

yang mengikat butir-butir BIS. Fermentasi 0 sampai 12 jam, 

pertumbuhan kapang belum terlihat, karena masih dalam tahap 

adaptasi. Selanjutnya, hari pertama sampai ketiga fermentasi 

pertumbuhan sel kapang meningkat sejalan dengan 

meningkatnya jumlah spora yang tumbuh di permukaan 

substrat (Nurhayati dkk., 2006) 
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      Menurut Zulkarnain (2009) Hasil pengamatan parameter 

tesktur kulit jagung yang diamoniasi dan disimpan pada 

minggu ke-0 bertekstur kasar, pada minggu ke-1dan minggu 

ke-2 agak remah dan minggu ke-3 tekstur menjadi remah. 

Amoniasi menyebabkan teksur menjadi lebih lunak 

dibandingkan dengan sebelum diamoniasi. Hasil pengamatan 

terhadap parameter warna kulit jagung yang diamoniasi, pada 

minggu ke-0 jerami berwarna coklat muda, pada mingguke-1 

berwarna kuning kecoklatan, minggu ke-2 dan minggu ke-3 

berwarna coklat tua dan mendapat skor 8. Perubahan ini 

terjadi karena adanya alkali yang terkandung didalam urea 

sehingga merubah warna kulit jagung menjadi coklat 

menunjukkan bahwa perubahan warna amoniasi ini baik 

karena sesuai dengan perubahan warna yang terjadi. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

      Penelitian dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

pada bulan Mei 2015. 

 

3.2 Materi Penelitian 

      BIS, Onggok, jamur Aspergillus niger dan beberapa 

mineral (urea, KCL, ZA). Alat yang digunakan adalah 

timbangan analitik, timbangan kapasitas 2 kg, panci langseng, 

kompor, tempat fermentasi, grinding dan oven. BIS (BIS) 

diperoleh dari Pabrik Pengolahan Minyak Sawit milik PTPN 

VII Provinsi Lampung.  Onggok peroleh daribpabrik tapioka 

Bumi di lampung Timur. Aspergillus niger merupakan salah 

jamur yang dapat di gunakan dalam proses fermentasi. 

Aspergillus niger yang digunakan dalam penelitian ini berasal 

dari Laboratorim Mikrobiologi Fakultas kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.3 Metode Penelitian 

      Metode penelitian yang digunakan percobaan laboratorium 

Rancangan Acak Lengkap pola tersarang 4 x 5. Faktor 

pertama adalah rasio campuran BIS dan onggok, yaitu : Pₒ  = 

100% BIS : 0% onggok ; P1 = 87,1% BIS: 12,5% onggok; P2 = 

75% BIS : 25% onggok ; P3 = 62,5% BIS : 37,5% onggok . 

Faktor kedua adalah Faktor kedua adalah lama fermentasi 
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yang terdiri dari lima perlakuan yaitu L0 = 0 jam, L1 = 24 jam, 

L2 = 48 jam, L3 = 72 jam, L4 = 96 jam. Masing-masing 

kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali.  

      Prosedur fermentasi menurut Nurhayati (2005) bahwa 

sebelum percobaan fermentasi dimulai, terlebih dahulu 

substrat yang terdiri dari campuran BIS dan onggok ditimbang 

sesuai dengan rasio perlakuan dan kemudian masing-masing 

rasio campuran BIS dan onggok dicampur sampai homogen, 

selanjutnya substrat difermentasi dengan Aspergillus niger 

dengan cara sebagai berikut: 

a) Substrat disiram dengan air panas dengan 

perbandingan antara air dan substrat 1:1 dicampur rata 

kemudian didinginkan. 

b) Substrat yang telah dingin diberi larutan campuran 

mineral I dengan komposisi: KCl 5 g , ZA 25, urea 15 

g  dan NPK 5 g . 

c) Substrat yang telah diberi mineral selanjutnya diberi 

Aspergillus niger sebanyak 6 g per kg substrat yang 

sebelumnya dicampur dengan molasses sebanyak 4 g  

d) Selanjutnya substrat ditempatkan pada tampah dengan 

ketebalan 2-3 cm dan ditutup dengan kain karung 

terigu. Proses fermentasi dengan aspergillus niger 

dilakukan dengan perlakuan lama fermentasi L0 = 0 

jam, L1 = 24 jam, L2 = 48 jam, L3 = 72 jam, L4 = 96 

jam. 

e) Substrat yang terfermentasi kemudian dipanen, 

dikeringkan dan digiling untuk selanjutnya dianalisis 

proksimat  menurut AOAC (2005) yang dapat di 

sajikan pada lampiran 1,2,3, dan 4. 
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3.4 Variabel Penelitian 

1. Morfologi (warna, tekstur, bau, ada lendir atau tidak) 

   Perinsip dasar menentukan skala warna baik dengan 

bahan pangan cair atau padat. 

Prosedur pengujian warna menurut yuwono dan 

susanto(1998). 

a. Disiapkan sampel, jika sampel cair taruh di dalam 

gelas. 

b. Dihidupkan color reader 

c. Tentukan target pembacaan L*a*b* color space 

atau L*C*H*. 

d. Diukur warnanya. 

2. pH  

     pengukuran Ph sampel dengan menggunakan ph meter 

merek Hanna. Perinsip ph meter adalah sebuah metode 

pengukuran aktivitas ion hydrogen secara potensiometri 

dengan menggunakan ph meter. Cara pengukurannya 

menurut Tahir (2004).  

1. sampel dihomogenkan dan diambil sekitar 30 mL. 

2. ditempatkan dalam beaker glass  

3. sebelum digunakan ph dikalibrasi menggunakan 

buffer ph 4 dan ph 7. 

4. Elektroda ph meter dibilas dengan akuades, kemudian 

dikeringkan dengan kertas tissue. 

5. Elektroda dimasukan kedalam sampel yang akan diuji 

dalam suhu ruang 

6. Dicatat angka yang tertera pada layar pH setelah 

keadaan konstan. 

3. Kandungan nutrien (PK, LK, SK, abu) prosedur analisis 

proksimat tersaji pada lampiran 1. 



24 

 

3.5 Analisis Data 

      Data hasil penelitian ditabulasi dan dianalisis ragam 

berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola tersarang 4 

x 5 dengan menggunakan program Excel. apabila terdapat 

pengaruh antar perlakuan dilanjutkan dengan uji lanjut dengan 

menggunakan uji Duncan’s Multiple Range Test. 

 

3.6 Batasan Istilah 

1. BIS atau sering disingkat BIS adalah salah satu 

hasil samping dari olahan inti sawit (daging biji 

sawit plus batok) dalam pembuatan minyak kelapa 

sawit. 

2. Onggok merupakan hasil samping (padat) 

pengolahan tepung tapioka yang berasal dari ketela 

pohon. 

3. Fermentasi adalah aplikasi metabolisme mikrobia 

untuk mengubah bahan (industri) baku menjadi 

produk yang bernilai lebih tinggi. 

 

3.7 Tahapan penelitian  

I. Bahan dan Alat yang perlu diadakan 

A. Bahan-bahan: 

a) Pupuk: Urea :  1 kg 

b) ZA :  2 kg 

c) KCl : ½ kg 

d) NPK : ½ kg 

1. Molases : 1 liter  

2. Plastik kantong trasparan ukuran 1 kg dan 

ukuran 2 kg: masing-masing 1 pax 
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3. Plastik klip ukuran kurang lebih 100 gram : 1 

pax 

4. Karet gelang ¼ kg 

5. Plastik kantong kresek ukuran sedang/standart : 

1 pax (macam-macam plastik dan karet gelang 

di beli di toko pusat aneka macam plastik) 

6. Lyshol atau desinfektan pembersih lantai : 1 

botol (dibeli di super market) 

7. Alkohol 7% : 2 liter 

8. Alkohol 90% : 1 liter (dibeli di apotik atau toko 

bahan dan alat kimia) 

9. Plastik meteran : 2 meter 

10. Plastik kantong transparan ukuran meteran ( 

untuk menyimpan tampah yang sudah 

dibersihkan) 

B. Alat: 

1. Rak untuk tempat proses fermentasi: 1 buah  

2. Tampah : 48 buah 

3. Kain blaco dengan ukuran cukup untuk 

menutup 1 buah tampah : 48 buah 

4. Gelas Plastik ukuran sedang : 4 buah (untuk 

mencampur pupuk dan molases) 

5. Gelas plastik/kaca berukuran dgn kapasitas 

ukuran 25-50 ml : 2 buah (untuk menuang dan 

mengukur inokulum kapang) 

6. Gelas Plastik/kaca berukuran dengan kapasitas 

1 sampai 1,5 liter dan bertangkai: 2 buah (untuk 

menuang air mendidih ke media campuran BIS 

dan onggok) (macam-macam gelas dengan 

segala ukuran bisa di beli mall atau di toko 

bahan dan alat kimia) 
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7. Sendok makan ukuran sedang : 4 buah. 

8. Kain pel : 1 buah 

9. Ember ukuran sedang : 1 buah 

10. Sapu lantai : 1 buah 

11. Hand  spray : 3 buah 

12. Kemucing : 1 buah Kain serbet / untuk lap atau 

membersihkan tampah : 4 buah 

C. Alat yang perlu di adakan: 

1. Rice cooker / magic com untuk memanaskan air 

ukuran 2 kg : 3 buah 

2. Termometer ruang : 1 buah 

3. Higrometer ruang : 1 buah ( no 2 dan 3 dibeli di 

toko bahan dan alat kimia 

II. Prosedur kerja penelitian tahap 1. 

A. Tanggal 21 dan 22 Maret 2015 

a) Membeli bahan: pupuk, molases, plastik ( 

plastik kantong ukuran 1 dan 2 kg, plastik klip, 

kresek ukuran sedang, plastik meteran), lysol, 

alkohol 70% dan alkohol 90%, karet gelang. 

b) Membeli alat-alat yang diperlukan untuk 

penelitian. 

B. Tanggal 23 Maret sampai 26 Maret 2015 

a) Memesan dan membeli rak. 

b) Membersihkan tampah: 

- Melakukan pengelapan dan pembersihan 

tampah dengan kain yang lembab 

- Melakukan penyemprotan alkohol 70% ke 

seluruh bagian tampah 

- Di biarkan kering dan disimpan / dibungkus 

dalam plastik kantong besar 
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c) Memotong dan mencuci kain blaco penutup 

tampah saat proses fermentasi 

- Memotong kain menjadi 48 buah 

- Mencuci kain dengan sedikit detergen 

- Menjemur kain sampai kering 

- Melipat dan menyimpan kain dalam plastik 

kantong kresek dan membungkusnya dalam 

kondisi tertutup. 

d) Menimbang Bungkil Inti Sawit dan Onggok 

dengan proporsi atau rasio masing-masing 

bahan sesuai dengan perlakuan: 

- 100% BIS : 0% onggok sehingga di hasilkan 

timbangan bahan dengan           

perbandingan 500 gram BIS dan 0 gram 

Onggok, sehingga total campuran bahan 500 

gram. Menyimpan campuran BIS dan 

Onggok sebanyak 500 gram tersebut dalam 

plastik kantong 1 kg dan membungkus bahan 

tersebut serta mengikat dengan karet gelang. 

Penimbangan campuran BIS dan Onggok 

dilakukan sebanyak 15 kali. Jumlah 

keseluruhan ada 15 bungkus, dengan 

masing-masing bungkus beratnya 500 gram. 

-  87,5% BIS : 12,50% onggok sehingga di 

hasilkan timbangan bahan dengan 

perbandingan  437,5 gram BIS dan 62,5 

gram Onggok, sehingga  total campuran 

bahan  500 gram. Menyimpan campuran BIS 

dan Onggok sebanyak 500 gram tersebut 

dalam plastik kantong 1 kg dan 

membungkus bahan tersebut serta mengikat 
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dengan karet gelang.  Penimbangan 

campuran BIS dan Onggok dilakukan 

sebanyak 15 kali. Jumlah keseluruhan ada 15 

bungkus, dengan masing-masing bungkus 

beratnya 500 gram. 

- 75% BIS : 25% onggok sehingga di hasilkan 

timbangan bahan dengan           

perbandingan 375 gram BIS dan 125 gram 

Onggok, sehingga total campuran bahan 500 

gram. Menyimpan campuran BIS dan 

Onggok sebanyak 500 gram tersebut dalam 

plastik kantong 1 kg dan membungkus bahan 

tersebut serta mengikat dengan karet gelang. 

Penimbangan campuran BIS dan Onggok 

dilakukan sebanyak 15 kali. Jumlah 

keseluruhan ada 15 bungkus, dengan 

masing-masing bungkus beratnya 500 gram. 

- 62,5% BIS : 37,5% onggok sehingga di 

hasilkan timbangan bahan dengan           

perbandingan 312,5 gram BIS dan 187,5 

gram Onggok, sehingga total campuran 

bahan 500 gram. Menyimpan campuran BIS 

dan Onggok sebanyak 500 gram tersebut 

dalam plastik kantong 1 kg dan 

membungkus bahan tersebut serta mengikat 

dengan karet gelang. Penimbangan 

campuran BIS dan Onggok dilakukan 

sebanyak 15 kali. Jumlah keseluruhan ada 15 

bungkus, dengan masing-masing bungkus 

beratnya 500 gram. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Morfologi 

      Berdasarkan hasil fermentasi penelitian yang dilakukan 

morpholgy bahan pakan campuran BIS dan onggok 

berdasarkan lama simpan dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 3 Lama Simpan 0 Jam Campuran BIS dan Onggok 

Sampel 

0 jam  

Bau warna  Tekstur 

Berlendir / 

tidak 

berlendir 

P0 
Khas 

BIS 

Coklat tua 

kehitaman  
Remah 

Tidak 

berlendir 

P1 
Khas 

BIS 
Coklat Tua Remah 

Tidak 

berlendir 

P2 
Khas 

BIS 

Coklat agak 

terang 
Remah 

Tidak 

berlendir 

P3 
Khas 

BIS 
Coklat terang Remah 

Tidak 

berlendir 

 

      Berdasarkan hasil Tabel 3 bahwa lama simpan 0 jam 

menunjukkan bahwa campuran BIS dan onggok belum 

mengalami perubahan  seperti pada bau, tekstur dan  tidak 

berlendir Perubahan terjadi pada warna dimana warna 

berbeda–beda hal tersebut dikarenakan perbedaan perlakuan 

pada masing masing sampel. Menurut Paat (2001), proses 
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fermentasi bahan pakan akan meningkatkan nilai nutrien dan 

daya cerna serta membentuk warna dan bau yang khas.  Lama 

simpan 0 jam belum menunjukkan perubahan yang segnifikan 

karena pada fase tersebut masih tahap adaptasi yaitu mikroba 

yang menyesuaikan pada lingkungannya.. Faktor–faktor 

fermentasi sangat berkaitan dengan pH yang terdapat pada 

suatu bahan  pakan yang difermentasi.  

      Berdasarkan hasil penelitian pH yang terdapat pada tabel 

bahan pakan pada fase awal yaitu fase 0 jam terbilang rendah 

yaitu rata–rata pH nya 5,32   dibanding fase yang lain hal 

tersebut dikarenakan pada fase tersebut terbentuk asam–asam 

pada saat fermentasi. Menurut Muhamad (2014), semakin 

lama fermentasi maka asam yang dihasilkan akan lebih 

banyak. Proses penurunan pH dapat terjadi dari awal 

fermentasi diakibatkan terbentuknya asam–asam selama 

proses fermentasi berlangsung. Asam–asam yang terbentuk 

seperti asam asetat, asam piruvat dan asam laktat yang dapat 

menurunkan pH. 
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Tabel 4 Lama Simpan 24 Jam Campuran BIS dan Onggok 

Sampel 

24 jam  

Bau warna  Tekstur 

Berlendir 

/ tidak 

berlendir 

P0 Khas BIS 
Coklat tua 

kehitaman  
Remah 

Tidak 

berlendir 

P1 Khas BIS Coklat Tua Remah 
Tidak 

berlendir 

P2 Khas BIS 
Coklat agak 

terang 
Remah 

Tidak 

berlendir 

P3 

Khas BIS  

<  dari 

P0,P1 & P2 

Coklat 

terang 
Remah 

Tidak 

berlendir 

 

      Berdasarkan Tabel 4 lama simpan 24 jam menunjukkan 

bahwa campuran BIS dan onggok hampir tidak berbeda 

dengan lama simpan 0 jam. Sampel belum mengalami 

perubahan yang signifikan dari segi bau, warna, tekstur, dan 

tidak berlendir. Sampel P3 mengalami sedikit perubahan 

memiliki bau < dari P0, P1 dan P2. Fase fermentasi terbagi 

menjadi 4 yaitu fase adaptasi, fase log, fase stationer, dan fase 

kematian.  

      Lama waktu 24 jam masih dalam fase adaptasi. Fase 

adaptasi merupakan fase dimana mikroba masih menyesuaikan 

diri dengan lingkungannya, misalnya ketika inokulum baru 

saja dipindahkan ke media baru. Hal tersebut diperkuat oleh 

pendapat Rintis (2011), fase awal merupakan fase penyesuaian 

mikroba, pada fase ini tidak terjadi peningkatan jumlah sel. 

Fase awal selesai terjadi reproduksi selular, konsentrasi seluler 
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atau biomasa meningkat, mula-mula secara perlahan kemudian 

meningakat secara cepat. Dengan demikian, laju pertumbuhan 

dan laju pertumbuhan spesifik juga akan meningkat. Dari segi 

adanya lendir dari semua perlakuan tidak berlendir. Kondisi 

tersebut menyebabkan pH naik sedikit menjadi 5,63 karena 

asam laktat yang terdapat pada sampel dapat menurunkan pH 

bahan pakan. 

 

Tabel 5 Lama Simpan 48 Jam Campuran BIS dan Onggok 

Sampel 

48  jam  

Bau warna  Tekstur 

Berlendir 

/ tidak 

berlendir 

P0 

Khas BIS 

dengan sedikit 

alkohol 

Coklat 

tua  

Remah 

dan 

lembab 

Tidak 

berlendir 

P1 

Harum khas 

tempe bungkil 

dengan sedikit 

alkohol 

Putih 

Sedikit 

remah 

dan 

lembab  

Tidak 

berlendir 

P2 

Harum khas 

tempe bungkil 

dengan sedikit 

alkohol 

Putih  

Tidak 

remah 

dan 

sedikit 

lembab 

Tidak 

berlendir 

P3 

Harum khas 

tempe bungkil 

dengan sedikit 

alkohol 

Putih 

agak 

sedikit 

keabuan 

Tidak 

remah 

Tidak 

berlendir 

 

      Berdasarkan hasil Tabel 5 lama simpan 48 jam 

menunjukkan bahwa campuran BIS dan onggok sudah 
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mengalami perubahan yang signifikan hal tersebut dapat 

dilihat pada perubahan bau, warna tekstur dan berlendir atau 

tidak berlendir. Bau pada BIS sudah mulai berubah pada 

sampel P0 memiliki bau khas BIS dengan sedikit alkohol. 

Sampel P1, P2, dan P3 berbeda dengan sempel P0 yaitu harum 

khas tempe bungkil dengan sedikit alkohol. Tekstur pada 

sampel 48 jam terjadi perubahan yaitu untuk sampel P0 

menjadi remah dan lembab. Sampel P1 terjadi perubahan yaitu 

masih sedikit remah, lembab substrat sudah mulai memintal. 

Sampel P2 dan P3 mengalami perubahan yaitu tekstur tidak 

remah dan sedikit lembab, substrat sudah terpintal meselia 

dengan rapat sampai dasar. Pada fase ini terdapat bau alkohol 

hal tersebut disebabkan  karena kapang dapat memproduksi 

alkohol.  

      Lama inkubasi 48 jam meselia–meselia sudah mulai 

tumbuh dan berkembang artinya proses fermentasi sedang 

berlangsung. Rataan pH lama waktu menurun yaitu 4,99 

Menurut Murni S,W dkk (2011) bahwa Pertumbuhan 

mikroorganisme dipengaruhi oleh pH dan biasanya pH 

optimum pertumbuhan sel berbeda dengan pH optimum 

aktivitas enzim. Pada umumnya pH optimum untuk beberapa 

enzim adalah sekitar larutan netral atau asam lemah. Reaksi–

reaksi enzimatik sangat dipengaruhi oleh suhu. Suhu dapat 

menentukan aktivitas maksimum dari enzim. Suhu optimum 

tergantung pula pada jenis enzim, dan lamanya percobaan. 
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Tabel 6 Lama Simpan 72 Jam Campuran BIS dan Onggok 

Sampel 

72  jam  

Bau warna  Tekstur 

Berlendir 

/ tidak 

berlendir 

P0 
Harum tempe 

bungkil 
Putih 

tidak 

remah 

Tidak 

berlendir 

P1 

Harum tempe 

bungkil sudah 

mulai 

berkurang 

Abu -

abu 

tidak 

remah 

Tidak 

berlendir 

P2 

Harum khas 

tempe bungkil 

dengan sedikit 

alkohol 

 Abu-

abu  

tidak 

remah 

Tidak 

berlendir 

P3 

Harum khas 

tempe bungkil 

dengan sedikit 

alkohol 

 Abu-

abu 

gelap 

tidak 

remah  

Tidak 

berlendir 

 

       Berdasarkan hasil Tabel 6 lama simpan 72 jam 

menunjukkan campuran BIS dan Onggok terdapat perrubahan 

dari lama waktu 48 jam. Lama waktu 72 jam  menunjukkan 

perubahan terhadap bau, warna dan tekstur. Bau pada sampel 

P0 harum bungkil tempe, warna putih di seluruh permukaan 

substrat, sedangkan tekstur denagan meselia sudah memintal 

substrat tapi longgar ¼ sampai dasar, permukaan meselia 

berembun. Fermentasi sudah mulai berkembang pesat hal 

tersebut ditandai dengan warna menjadi putih. Sampel P1 

harum tempe bungkil sudah mulai berkurang, namun warna 

putih abu-abu sudah mulai tampak spora, ½ permukaan 
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meselia masih berembun ± ⅓ meselia sudah mulai reboh, 

sedangkan tekstur tidak remah, meselia sudah mulai memintal 

substrat sampai dasar, pintalan tidak rapat dan masih ada 

sedikit substrat yang masih belum terpintal. Menurut Haryani 

K, (2011) Kinetika fermentasi menggambarkan pertumbuhan 

dan pembentukan produk oleh mikroorganisme. Tidak hanya 

sel yang aktif tetapi juga sel yang istirahat bahkan sel yang 

mati, karena banyak produk – produk komersial yang 

dihasilkan setelah berhentinya pertumbuhan. Sampel P2 

Harum khas tempe bungkil dengan sedikit alkohol, putih abu-

abu dan sudah terdapat spora di ⅔ permukan substrat, dan 

tidak rapat miselia sudah memintal substrat lebih rapat sampai 

dasar sedangkan sampel P3 bau Harum khas tempe bungkil 

dengan sedikit alkohol, putih abu-abu gelap terdapat spora, 

dan padat hampir seluruh permukaan meselia/substrat ,tidak 

remah meselia sudah memintal seluruh substrat sampai dasar. 

Menurut Haryani k (2011) bahwa Aspergillus niger 

mengalami massa pertumbuhan eksponensial sampai jam ke-

56, selanjutnya memasuki massa stationer pada jam ke-64 

hingga jam ke-112, kemudian memasuki death pHase (fase 

mati). 

      Perubahan terjadi pada lama waktu 72 jam rata–rata pH 

nya 5,8 naik dibanding yang pH sebelumnya. Menurut Murni 

dkk (2011) Struktur ion enzim tergantung pada pH 

lingkungannya. Enzim dapat berbentuk ion positif, ion negatif, 

atau ion bermuatan ganda. Dengan demikian perubahan pH 

lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas bagian aktif 

enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Di 

samping pH berpengaruh pula menyebabkan terjadinya proses 

denaturasi dan ini akan mengakibatkan menurunnya aktivitas 

enzim. Pada suatu pH tertentu atau daerah pH yang dapat 
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menyebabkan kecepatan reaksi paling tinggi, maka pH 

tersebut dinamakan pH optimum. 

 

Tabel 7 Lama Simpan 96 Jam Campuran BIS dan Onggok 

Sampel 

96 jam  

Bau warna  Tekstur 

Berlendir 

/ tidak 

berlendir 

P0 
Harum tempe 

bungkil  
Putih 

Tidak 

remah 

Tidak 

berlendir 

P1 

Harum tempe 

bungkil sudah 

mulai 

berkurang 

 Abu-

abu  

Tidak 

remah 

Tidak 

berlendir 

P2 

Harum 

tempebungkil 

sudah mulai 

berkurang 

 Abu-

abu  

Tidak 

remah  

Tidak 

berlendir 

P3 

Harum 

tempebungkil 

sudah mulai 

berkurang 

 Abu-

abu 

Tidak 

remah  

Tidak 

berlendir 

 

      Hasil Tabel 7 menunjukkan bahwa  campuran BIS dan 

onggok terjadi perubahan pada sampel P0 bau masih tetap 

seperti lama waktu 72 jam  akan tetapi terjadi perubahan pada 

warna yaitu Putih, meselia sudah mulai tumbuh pada seluruh 

permukaan, substrat dan meselia yang berembun tinggal ½, 

sedangkan pada tekstur yaitu tidak remah meselia sudah mulai 

memintal ½ substrat sudah sampai dasar. Sampel P1, P2, dan P3 

harum tempebungkil sudah mulai berkurang, namun pada 

warna P1 berbeda dengan P2 dan P3 pada warna yang terdapat 
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pada P1 yaitu putih abu-abu sudah mulai tampak spora, ½ 

permukaan meselia masih berembun ± ⅓ meselia sudah mulai 

reboh, sedangkan P2 dan P3 warnanya adalah putih abu-abu 

sedikit spora, meselia sudah ada yang reboh, meselia yang 

sudah berembun sudah tidak ada. Tekstur pada P1, P2, dan P3 

memiliki kesamaan yaitu tidak remah meselia sudah memintal 

seluruh substrat sudah sampai dasar.  

      Lama simpan 96 jam tidak ada lagi bau alkohol hal ini 

disebabkan karena telah menjadi senyawa lain. Menurut Sari 

(2008), fermentasi dilakukan lebih dari 3 hari, justru kadar 

alkoholnya dapat berkurang. Berkurangnya kadar alkohol 

disebabkan karena alkohol telah dikonversi menjadi senyawa 

lain, misalnya ester. Lama simpan 96 rataan pH naik yaitu 

5,90. Menurut Sri W (2011) bahwa Struktur ion enzim 

tergantung pada pH lingkungannya. Enzim dapat berbentuk 

ion positif, ion negatif atau ion bermuatan ganda. Dengan 

demikian perubahan pH lingkungan akan berpengaruh 

terhadap efektivitas bagian aktif enzim dalam membentuk 

kompleks enzim substrat. pH berpengaruh sebagai penyebab 

terjadinya proses denaturasi dan ini akan mengakibatkan 

menurunnya aktivitas enzim. Pada suatu pH tertentu atau 

daerah pH yang dapat menyebabkan kecepatan reaksi paling 

tinggi, maka pH tersebut dinamakan pH optimum.4.1 

Fermentasi Campuran Bis dan Onggok 

      Fermentasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas pakan. Menurut Rosningsih, (2000), fermentasi 

merupakan aktivitas mikroorganisme baik aerob maupun 

anaerob yang mampu mengubah senyawa-senyawa kompleks 

menjadi senyawa-senyawa sederhana sehingga keberhasilan 

fermentasi tergantung pada aktivitas mikroorganisme, 

sementara setiap mikroorganisme, masing-masing memiliki 



38 

 

syarat hidup seperti pH tertentu, suhu tertentu dan sebagainya. 

Produk fermentasi selain menghasilkan bio-massa dapat 

meningkatkan atau menurunkan komponen kimia tertentu, 

tergantung kemampuan biokatalisnya). Menurut Winarno 

(2000), upaya untuk memperbaiki kualitas gizi, mengurangi, 

atau menghilangkan pengaruh negatif dari bahan pakan 

tertentu dapat dilakukan dengan penggunaan mikroorganisme 

melalui proses fermentasi. Fermentasi juga dapat 

meningkatkan nilai kecernaan menambah rasa dan aroma, 

serta meningkatkan kandungan vitamin dan mineral. Proses 

fermentasi dihasilkan pula enzim hidrolitik serta membuat 

mineral lebih mudah untuk diabsorbsi oleh ternak 

(Muhammad Anjang Tifani1, Sri Kumalaningsih2, Arie 

Febrianto Mulyadi, 2013).  

      Kualitas produk fermentasi tergantung pada jenis mikroba 

serta medium padat yang digunakan. Kompiang et al., (1994). 

Fermentasi menggunakan campuran BIS dan Onggok 

merupakan kombinasi yang memanfaatkan keunggulan masing 

masing bahan pakan tersebut. BIS memiliki kandungan protein 

kasar yang tinggi. Menurut Nurhayati (2006) bahwa 

Kandungan protein kasar BIS adalah 11,30-17,00%. Meskipun 

mengandung protein kasar cukup tinggi, BIS juga 

mengandung lemak kasar dan serat kasar dengan nilai masing-

masing sebesar 4,50-17,00% dan 16-23%. Oleh karena itu 

penggunaannya dibatasi karena tingginya serat kasar akan 

mengakibatkan sulitnya mencerna pakan dan tingginya Lemak 

kasar  akan mnyebabkan ketengikan pada pakan sehingga 

memperpendek masa simpan. 

      Onggok merupakan limbah padat agroindustri pada 

pembuatan tepung tapioka yang dapat dijadikan sebagai media 

fermentasi dan sekaligus sebagai pakan ternak. Menurut 
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Nurromsi Habibi, Natsir dan Sjofjan (2009) bahwa Onggok 

dapat dijadikan sebagai sumber karbon dalam suatu media 

fermentasi karena masih banyak mengandung pati yaitu sekitar 

75,19% yang tidak terekstrak, tetapi kandunganprotein 

kasarnya rendah yaitu sekitar 1,04% berdasarkan bahan 

kering. Sehingga diperlukan tambahan bahan lain sebagai 

sumber nitrogen seperti ampas tahu, yang sangat diperlukan 

untuk pertumbuhan kapang. Penggunaan Onggok tanpa diolah 

sebagai pakan ternak terbatas penggunaannya yaitu 6% dalam 

pakan broiler, karena kandungan protein kasar Onggok yang 

rendah dan untuk meningkatkan penggunaannya dalam pakan 

perlu ada penambahan bahan pakan sumber nitrogen lain. 

      Keberhasilan suatu produk fermentasi secara nyata dapat 

ditentukan melalui kecernaan. Prinsip penentuan kecernaan 

zat-nutrien adalah menghitung banyaknya zat-nutrien yang 

dikonsumsi dikurangi dengan banyaknya nutrien yang 

dikeluarkan melalui feses. Menurut Sukaryana dkk 

(2011).Kegunaan penentuan kecernaan adalah untuk 

mendapatkan nilai bahan makanan secara kasar, sebab hanya 

bahan makanan yang dapat dicerna yang dapat diserap oleh 

tubuh. Kecernaan suatu bahan pakan merupakan pencerminan 

dari tinggi rendahnya nilai manfaat dari bahan pakan tersebut. 

Apabila kecernaannya rendah, maka nilai manfaatnya rendah 

pula. Sebaliknya, apabila kecernaannya tinggi, maka nilai 

manfaatnya tinggi pula. Upaya fermentasi akan bernilai guna 

apabila diketahui nilai kecernaannya. Fermentasi yang baik 

memiliki warna yang tidak jauh berbeda dengan warna bahan 

bakunya, memiliki pH rendah dan beraroma asam Abdelhadi 

dkk (2005), bertekstur lembut, tidak berjamur dan tidak 

berlendir Ridla dkk (2007). Meskipun nilai protein pakan 

mengalami penurunan, tetapi dikarenakan nilai kecernaan 
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meningkat maka zat-zat yang terkandung dalam pakan dapat 

diserap secara maksimal. 

4.2 pH 

      Pengujian pH dilakukan dengan mengukur suhu sampel 

terlebih dahulu kemudian mengatur suhu pH meter pada suhu 

terukur. Hasil pengukuran pada campuran BIS dan Onggok 

dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8 Hasil Pengukuran pH Pada Campuran BIS dan 

Onggok 

 

Rasio BIS : Onggok 
Lama Inkubasi  

0 24 48 72 96 

P0 5,29 5,66 6,25 6,19 5,55 

P1 5,31 5,78 4,96 6,03 5,54 

P2 5,32 5,69 4,46 5,30 5,99 

P3 5,37 5,37 4,31 5,97 6,51 

Rata - rata  5,32 5,63 4,99 5,88 5,90 

Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

(2015) 

 

      Berdasarkan Tabel 8 data pH tersebut menunjukkan bahwa 

pH awal pada campuran BIS dan Onggok yang menggunakan 

Aspergillus niger pada perlakuan P0 dengan lama inkubasi 0 

jam miliki rata – rata 5,32 sedangkan pada 24 jam mengalami 

kenaikan rataan inkubasi yaitu pH nya 5,63, namun  pada 

sampel 48 jam mengalami penurunan rataan inkubasi yaitu 

4,99. Lama inkubasi pada 72 jam dan 96 jam  mengalamai 
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kenaikan rataan inkubasi yaitu 5,88 dan 5,90. Penyebab 

kenaikan pH pada 72 jam dan 96 jam protein yang sudah 

terombak sehingga menghasilkan NH3. Amoniak 

meningkatkan pH yang didukung berdasarkan data penurunan 

protein pada lama simpan 96 jam. Menurut Jayanti (2013) 

Aspergillus mengalami pertumbuhan optimum pada pH 4,5 

dengan rentang pertumbuhan antara pH 4–pH 6. Penjelasan 

tersebut ditambahkan oleh Sianipar dan Simanihuruk (2009) 

yang menyatakan bahwa rendahnya pH akan meningkatkan 

kecepatan hidrolisis secara kimiawi beberapa polisakarida, 

seperti hemiselulosa yang pada gilirannya akan menurunkan 

kandungan serat. Aspergillus menghasilkan enzim 

ekstraseluler antara lain selulase, amylase dan protease. 

Selanjutnya di dalam jurnal Muhammad Anjang Tifani, Sri 

Kumalaningsih, Arie Febrianto Mulyadi (2014) menyatakan 

bahwa fermentasi mikroba akan memecah komponen 

kompleks yang tidak dapat dicerna oleh unggas seperti 

selulosa, hemiselulosa dan polimerpolimernya oleh enzim 

tertentu menjadi gula sederhana Levitel et al., (2009). 

      Perubahan warna fermentasi perlakuan selain disebabkan 

oleh adanya pengaruh suhu selama proses fermentasi, juga 

dipengaruhi oleh jenis bahan baku fermentasi. Suhu yang 

tinggi selama proses fermentasi dapat menyebabkan 

perubahan warna fermentasi, sebagai akibat dari terjadinya 

reaksi Maillard yang berwarna kecoklatan Gonzalez et al., 

(2007). Fermentasi yang baik memiliki warna yang tidak jauh 

berbeda dengan warna bahan bakunya, memiliki pH rendah 

dan beraroma asam Abdelhadi dkk (2005), bertekstur lembut, 

tidak berjamur dan tidak berlendir Ridla dkk (2007). Meskipun 

nilai protein pakan mengalami penurunan, tetapi dikarenakan 

nilai kecernaan meningkat maka zat-zat yang terkandung 
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dalam pakan dapat diserap secara maksimal. Pendapat tersebut 

ditambahkan di dalam jurnal Juariah S, Susilowati A, 

Setyaningsih R (2004) bahwa langsung, berpengaruh pada 

proses pemecahan pati menjadi gula reduksi selanjutnya. 

Apabila pH substrat di bawah pH optimum maka enzim α-

amilase dan glukoamilase dari A. niger tidak dapat bekerja 

dengan maksimum. Aktivitas α-amilase pada tepung gandum 

turun dengan cepat apabila pH di bawah 4,0 dan aktivitas lebih 

rendah di atas 5,0.  

4.3 Kandungan Nutrien Pada Campuran BIS dan Onggok 

      Penelitian ini menggunakan bahan pakan yang berasal dari 

limbah industri yaitu BIS dan Onggok kemudian ditambahkan 

jamur Aspergillus niger. Hasil analisis kandungan nutrien dari 

pakan di atas dapat dilihat pada tabel 9. 
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Tabel 9 Kandungan nutrien Campuran BIS dan Onggok 

Rasio 

BIS:O 

Kandungan Nutrien 
 

Rataan  

L0 L1 L4 L3 L2 

      Abu %      

P0   5,74  ± 0,11   6,11 ± 0,13   6,26 ± 0,07   6,53 ± 0,02   6,57 ± 0,16 
   

6,24a 

P1   8,03  ± 0,08   8,13 ± 0,18   9,55 ± 0,06 10,74 ± 0,14 11,12 ± 0,11 
  

 9,51b 

P2   9,32  ± 0,07 11,01 ± 0,48 12,84 ± 0,10 13,25 ± 0,10 13,51 ± 0,11 
 

11,99c 

P3 13,19 ± 0,23 15,57 ± 0,15 18,55 ± 0,13 17,29 ± 0,33 13,39 ± 0,02 
 

15,60d 

Rataan 9,07 10,21 11,80 11,95 11,15  

    

 

PK %      

Rataan  L0 L1 L2 L4 L3 

P3 17,72 ± 0,32 20,01 ± 0,20 23,32 ± 0,16 26,01 ± 0,65 25,48 ± 0,50 
 

22,18a 

P2 18,62 ± 0,15 22,84 ± 1,01 26,31 ± 0,22 28,48 ± 0,29 27,13 ± 0,21 
 

24,40b 

P0 22,26 ± 0,46 24,19 ± 0,52 24,23 ± 0,28 27,11 ± 0,22 25,71 ± 0,09 
 

24,48b 

P1 20,26 ± 0,21 22,49 ± 0,50 26,59 ± 0,18 24,39 ± 0,05 28,47 ± 0,38 
 

25,26c 

Rataan 19,71 22,38 25,11 26,50 26,70  

    

 

SK %      

Rataan   L0 L4 L3 L2 L1 

P1 24,48 ± 0,26 23,62  ± 0,24 23,80  ± 0,32 30,64  ± 0,35 26,62  ± 0,57 
 

24,11a 

P3 22,38 ± 0,40 22,96 ± 0,05 25.95  ± 0,51 22,66  ± 0,15 25,99  ± 0,58 
 

24,57b 

P2 23,20 ± 0,19 25,27  ± 0,21 23,71  ± 0,18 25,46  ± 0,21 26,70  ± 1,18 
 

24,87b 

P0 24,99 ± 0,52 26,29  ± 0,66 28.83  ± 0,1 24,18  ± 0,17 27,37  ± 0,27 
 

27,47c 

Rataan 23,76 24,53 25,57 25,73 26,67  

      LK %      

Rataan   L1 L4 L2 L3 L0 

P3 0,75 ± 0,008 1,11 ± 0,002 1,47 ± 0,01 1,29 ± 0,02 8,53 ± 0,17 

 

1,81a 

P2 0,75 ± 0,03 1,45 ± 0,01 1,90 ± 0,01 2,41 ± 0,01 9,77 ± 0,10 

 

2,72b 

P0 1,01 ± 0,02 2,07 ± 0,05 1,78 ± 0,02 2,71 ± 0,01 7,17 ± 0,05 

 

3,21c 

P1 0,96 ± 0,02 1,69 ± 0,01 2,55 ± 0,01 2,44 ± 0,03 4,44 ± 0,08 

 

3,48d 

Rataan 0,87 1,58 1,92 2,21 7,47  
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Sumber: Hasil Analisa Laboratorium Nutrisi dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang 

(2015) 

 

keterangan : Notasi yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perlakuan memberikan  pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01). 

Keterangan : L0 = 0 jam , L1 = 24 jam , L2 = 48 jam, L3 = 72 

jam, L4= 74 jam  

     Pₒ  = 100% BIS : 0% onggok ; P1 = 87,1% BIS: 12,5% onggok; 

P2 = 75% BIS : 25% onggok ; P3 = 62,5% BIS : 37,5% onggok 

4.3.1 Kandungan Abu 

      Berdasarkan hasil analisa menujukan terdapat perbedaan 

sangat nyata (P<0,01). Perlakuan P3L2 menunjukkan yaitu 

18,55. Berdasarkan hasil kandungan  Abu  semakin meningkat 

hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 9. Data tersebut 

menunjukkan setiap perlakuan menunjukkan perbedaan 

kandungan nutrian seperti pada Tabel 9 pada perlakuan P3 

memiliki peningkatan yang terbaik dibandingkan dengan 

perlakuan P0, P1, dan P2.  Peningkatan kandungan abu pada 

sampel tersebut diduga karena turunnya bahan organik selama 

proses fermentasi sebagai akibat dari terombaknya kandungan 

nurtrisi. Hal tersebut sejalan dengan peneliti sebelumnya yaitu 

Nurhayati (2005) yang melaporkan bahwa peningkatan 

kandungan abu disebabkan turunnya bahan organik selama 

proses fermentasi sebagai akibat dari terombaknya beberapa 

kandungan nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein oleh 

kapang Aspergillus niger.  

      Penelitian yang dilakukan memiliki perlakuan yang 

berbeda–beda dari segi penggunaan BIS dan onggok. 

Penggunaan aspergillus niger berfungsi sebagai media 
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pertumbuhan pertumbuhan kapan ketika sedang 

berlangsungnya fermentasi. Menurut Sugianti dkk. (2013), 

Aspergillus niger merupakan mikroba jenis kapang yang dapat 

tumbuh cepat dan tidak membahayakan karena tidak 

menghasilkan mikotoksin dan mudah dikembangkan. 

Metabolismenya Aspergillus niger dapat menghasilkan asam 

sitrat sehingga fungi ini banyak digunakan sebagai model 

fermentasi karena fungi ini tidak menghasilkan mikotoksin 

sehingga tidak membahayakan. Aspergillus niger dapat 

tumbuh dengan cepat, oleh karena itu Aspergillus niger 

banyak digunakan secara komersial. 

 

4.3.2 Kandungan PK 

      Berdasarkan hasil analisa menujukan terdapat tidak 

berbeda nyata (P>0,01). Peningkatan PK tertinggi terjadi pada 

Perlakuan P1L3 dan P1L4 yaitu 28,47 dan 28,48.  peningkatan 

kandungan PK kandungan BIS dan onggok diduga karena 

turunnya kandungan pati dan tumbuhnya jamur  saat terjadi 

fermentasi. menurut Beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

fermentasi substrat padat menggunakan jamur Aspergillus 

niger dapat menurunkan kandungan serat kasar, meningkatkan 

kadar protein dan daya cerna secara in vitro Hutajulu, (2007). 

Putra (2006) menyatakan pakan yang telah mengalami 

perubahan fisik, kimia dan biologis dapat berpengaruh 

terhadap aktivitas mikroba rumen dalam mendegradasi pakan. 

Dalam hal ini, pencernaan pakan secara fermentatif, baik 

Kecernaan Bahan Kering (KBK) atau pun Kecernaan Bahan 

Organik (KBO) yang terdegradasi semakin tinggi sejalan 

dengan  lamanya proses fermentasi berlangsung.   
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      Peningkatan PK juga di sebabkan oleh penggunaan BIS 

yang banyak, sedangkan penggunaan Onggok yang sedikit. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Chin (2010) yang 

menyatakan bahwa penggunaan BIS dalam jumlah banyak 

menyebabkan kenaikan pada protein kasar. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyaringan kandungan nutrien BIS 

lebih baik. penyaringan bertujuan untuk memperluas partikel 

BIS. Penggunaan Onggok berfungsi perkembangan jamur 

sehingga meningkatkan protein kasar, sehingga penggunaan 

Aspergillus niger sebagai media pertumbuhan jamur akan 

meningkatkan keberhasilan fermentasi. 

 

4.3.3 Kandungan LK 

      Berdasarkan hasil analisa menujukan terdapat tidak 

berbeda nyata (P<0,01). Tabel 9 menujukan penurunan LK 

yang signifikan terjadi pada setiap perlakuan yaitu perlakuan 

P1, P0,P2, dan P3. Penyebab terjadi penurunan LK yang 

signifikan yang terjadi pada campuran BIS dan onggok. 

Penurunan LK disebabkan karena terjadi perombakan lemak 

oleh enzim lipase kapang berfungsi sebagai energi bagi 

pertumbuhan kapang tersebut. Menurut Murni S,W dkk (2011) 

bahwa aktivitas enzim lipase menyatakan jumlah enzim yang 

mampu menghidrolisis sejumlah lemak dan minyak dalam satu 

satuan waktu. Satu unit lipase per ml (U/ml) menyatakan 

banyaknya enzim lipase yang dapat melepaskan 1 μmol asam 

lemak bebas per menit. Aspergillus niger mengalami 

pertumbuhan dan perkembangbiakan sel dalam memproduksi 

enzim lipase hingga mencapai puncaknya pada suatu waktu 

tertentu dan setelah itu pertumbuhannya akan mengalami 

penurunan. 



47 

 

      Berdasarkan pada tabel  4 terjadi tingkat penurunan LK  

perlakuan P1, P0,P2, dan P3 yang berbeda-beda  hal ini di 

sebabkan oleh pertumbuhan biomassa pada kapang, semakin 

banyak pertumbuhan biomassa Aspergillus niger maka aktfitas 

enzim lipase meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

oleh Dini dkk. (2014) bahwa  Faktor yang mempengaruhi 

perbedaan penurunan lemak kasar antara lain produksi enzim 

lipase yang dipengaruhi oleh pertumbuhan biomassa kapang, 

karena semakin banyak pertumbuhan biomassa kapang A.niger 

maka aktifitas enzim lipase dalam memecah lemak akan 

meningkat, sehingga kadar lemak menurun. Menurut 

Nurhayati dkk (2006).  Fermentasi setelah kapang 

memanfaatkan karbohidrat untuk sumber energi, selanjutnya 

kapang memanfaatkan lemak dan protein. Semakin banyak 

penggunaan bahan pakan yang mengandung glukosa pada 

substrat, semakin memacu pertumbuhan biomassa kapang 

yang mengakibatkan produksi enzim lipase semakin banyak.  

 

4.3.4 Kandungan SK 

      Berdasarkan hasil analisa statistik menunjukkan terdapat 

tidak berbeda nyata (P<0,01). Peningkatan terjadi pada 

perlakuan P0L2 yaitu 30,64. Kandungan SK setelah fermentasi 

mengalami peningkatan dan penurunan. Peningkatan SK pada 

campuran BIS dan onggok terjadi akibat rendahnya kandungan 

serat kasar sebelum fermentasi. Menurut Sari dkk. (2004) 

bahwa selama proses fermentasi kapang memproduksi enzim 

pengurai serat kasar. Penurunan daya cerna bahan kering 

karena terbentuk spora lebih banyak daripada isolat mutan. 

Dinding sel spora lebih banyak mengandung serat daripada 

miselium sehingga lebih sukar dicerna dan menurunnya daya 

cerna bahan kering. Serat kasar yang tinggi mengakibatkan 
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enzim pencernaan sukar menembus dinding sel dan 

menyebabkan zat gizi yang terdapat pada bahan tidak dapat 

dimanfaatkan sebaik mungkin. 

      Berdasarkan pada tabel 9 terdapat penurunan dari setiap 

perlakuan P0, P1, P2, dan P3 Penurunan yang terjadi pada serat 

kasar akibat adanya kerja enzim selulase yang merombak serat 

kasar substrat. Menurut pendapat Supriati yang dikutip oleh 

Fadilla dkk., (2013) menyatakan bahwa fermentasi dengan 

menggunakan kapang memungkinkan terjadinya perombakan 

komponen bahan yang sulit dicerna menjadi lebih tersedia. 

Aspergillus niger dapat menghasilkan enzim selulase yang 

berperan mendegradasi selulosa yang membungkus pati pada 

kulit singkong, dimana kadar selulosa pada kulit singkong 

cukup tinggi sekitar 5%. Kadar HCN menurun seiring dengan 

bertambahnya lama fermentasi karena semakin bertambahnya 

waktu fermentasi maka semakin meningkat pula kemampuan 

enzim dalam mendegradasi linamarin menjadi senyawa yang 

tidak membahayakan. 

      Penggunaan BIS dan onggok berbeda–beda pada setiap 

perlakuan. Penggunaan BIS semakin banyak maka akan 

meningkatkan kandungan serat kasar pada substrat. 

Penggunaan onggok pada substrat berfungsi untuk 

meningkatkan pertumbuhan biomassa kapang sehingga ketika 

biomassa tumbuh maka akan memproduksi enzim selulase 

yang banyak. Kedua bahan tersebut sangat berpengaruh 

terhadap penurunan dan perombakan pada SK. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Campuran BIS dan onggok setelah difermentasi 

memiliki kenaikan kandungan nutrien seperti Abu 

pada perlakuan  P3L2 18,55 %,  kadar PK mengalami 

peningkatan perlakuan P1L3 dan P1L4  yaitu 28,47 % 

dan 28,48 %, sedangkan LK mengalami penurunan 

yaitu  perlakuan P1, P0,P2, dan P3 dan SK menglami 

penurunan pada perlakuan  P0, P1, P2, dan P3 

2. Kandungan pH pada saat fermentasi  pada lama waktu 

48 jam mengalami fase pertumbuhan hal itu ditandai 

dengan rendahnya pH yaitu 4,99 

3. Morfologi kandungan campuran BIS dan Onggok 

mulai terlihat perubahan dari segi warna, tekstur dan 

aroma setelah lama simpan 24 jam. 

 

5.2 Saran 

1. Penggunaan fermentasi campuran BIS dan onggok 

dapat dijadikan alternatif untuk pakan ayam pedaging. 

2. Penggunaan BIS batasi karena kandungan LK tinggi 

bisa menyebabkan ketengikan bahan pakan  
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a) Substrat disiram dengan air panas dengan perbandingan antara 

BK dan substrat 1:1 dicampur rata kemudian didinginkan. 

b) Substrat yang telah dingin diberi larutan campuran mineral I 

dengan komposisi: KCl 5 g , ZA 25, urea 15 g  dan NPK 5 g . 

c) Substrat yang telah diberi mineral selanjutnya diberi 

Aspergillus niger sebanyak 6 g per kg substrat yang 

sebelumnya dicampur dengan molasses sebanyak 4 g 

(Nurhayati, 2005. 

d) Selanjutnya substrat ditempatkan pada tampah dengan 

ketebalan 2-3 cm dan ditutup dengan kain karung terigu. 

Proses fermentasi dengan aspergillus niger dilakukan dengan 

perlakuan lama fermentasi L0 = 0 jam, L1 = 24 jam, L2 = 48 

jam, L3 = 72 jam, L4 = 96 jam. 

a)  

e) Substrat yang terfermentasi kemudian dipanen, dikeringkan 

dan digiling untuk selanjutnya dianalisis proksimat. 

Lampiran 1 Penanganan BIS dan Onggok 
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a) Destruksi  

 Ditimbang kertas minyak, misal berat A gram. Ambil sampel kira 

– kira 0,3 gram tuangkan dalam kertas minyak dan timbang 

kembali, misal beratnya B Gram. Masukan sampel (tidak dengan 

kertas minyak ) ke dalam labu kjeldahl. 

 Ditambahkan 1,4 gram katalisator dan batu didih. Kemudian 

tambahkan 5 ml H2SO4 pekat ( di dalam lemari asam) dengan 

menggunakan dispenser. 

 Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan menjadi dingin. 

 Diambahkan 60 ml aquades (dibagi 4 kali0, kocok dan masukkan 

larutan ke dalam erlenmeyer 300ml. 

b) Destilasi  

 Diambil beakerglass 300 ml, isi dengan H2SO4 0,1 n sebanyak 25 

ml dengan menggunakan dispenser. Tambahkan 3 tetes indikator 

mix, warna menjadi ungu. Kemudian letakkan beakerglas di 

bawah ujung alat destilasi ( ujung alat destilasi harus masuk ke 

dalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 yang hilang). 

 Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40% dalam erlenmeyer 

hasil destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang 

hilang) pasang dalam alat destilasi. 

 Selama destilasi warna tetap ungu. Destilasi selesai kalau larutan 

di dalam erlenmeyer 300 ml mulai mendidih tidak lancar lagi. 

c) Titrasi  

 Beakerglass yang berisi hasil sulingan dititrasi dengan NaOH 0,1 

n sampai warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah NaOH 

untuk titrasi C ml. 

 Buat blangko, caranya sama tapi tidak memakai sampel ( misal 

untuk titrasi perlu D ml NaOH 0,1 n). 

 Perhitungan : 

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

𝐵−𝐴
 X 100% 

 

Lampiran 2 Prosedur Analisa Protein Kasar ( AOAC,2005) 



63 

 

  

 Masukan beakerglass yang sudah diberi 2-3 buah batu didih ke dalam oven 

dengan suhu 105°C selama 1 jam. 

 Dimbil beakerglas dan masukan dalam eksikator selama 1 jam. 

 

 Timbang kertas saring bebas abu, misal A gram. Ambil sampel kira-kira 3-

5 gram taruh di atas kertas saring dan timbang kembali, misal beratnya B 

gram. Bungkus sampel dengan menggunakan kertas saring tersebut, 

kemudian masukan sampel ke alat porselin atau selongsong S. 

 Diambil beakerglass khusus untuk analisa lemak dari eksikator dan 

timbang, misal beratnya C gram. Isi beakerglas dengan 50 ml n-hexsan  

dengan menggunakan gelas ukur. 

 Beakerglas dan alat porselin dipasang ke alat ekstraksi Goldfish, dan di 

ekstraksi selama 4 jam. 

 Ambil alat porselin atau selongsong S dengan sampel yang anti dengan labu 

khusus untuk mengumpulkan hexan lagi, sampai hexan dalam beakerglas 

tinggal sedikit saja. 

 Beakerglas yang telah berisi lemak dimasukan ke dalam oven vacuum 80°C. 

 Lalu dihis udara dari oven, beaker di oven selama 1,5 jam. 

 Beaker  glas dimasukan ke dalam eksikator selama 1 jam, dan ditimbang 

dengan teliti, misal beratnya D gram. 

 Kadar lemak  = 
𝐷−𝐶

𝐵−𝐴
 X 100% 

Lampiran 3 Prosedur Analisa Lemak Kasar ( AOAC,2005) 
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 Timbang kertas minyak, misal beratnya A gram. Ambil sampel kira – kira 1 

gram taruh di atas kertas minyak dan timbang kembali, misal berat B 

gram.tuangkan sampel ( kertas minyak tidak diikutkan) dalam beakerglas 

khusus untuk analisa serat kasar dan ditambahkan H2SO4 o,3 n sebanyak 50 

ml dengan menggunakan gelas ukur, didihkan selama 25 menit. 

 

 Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 g kemudian didihkan selama 5 menit. 

 Matikan tobol pemanas. Ambil bakerglas saring dengan cawan filtrasi yang 

sebelumnya sudah diisi dengan pasir . 

 

 Bersihkan beakerglas dengan menggunakan aquades panas sesedikit mungkin 

sampai semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

 Lalu tambahkan 50 ml HCl 0,3 n diamkan 1 menit lalu dihisap dengan pom 

vacuum. 

 Dtambah dengan 10 ml aquades panas ( sampai 5 kali). 

 Kemudian ditambahkan lagi 40 ml aceton, diamkan 1 menit lalu dihisap 

sampai kering. 

 

 Selanjutnya di oven pada t = 105°C selama 1,5 jam, kemudian masukan 

kedalam eksikator selama 1 jam dan ditimabang dengan teliti( beratnya C 

gram). 

 Setelah itu masukan ke dalam tanur 550 – 600 °C selama 2 jam, keluarkan 

dengan tang penjepit dan masukan kembali ke dalam eksikator, diamkan 

selama 1 jam dan timbang lah dengan teliti ( beratnya D gram). 

 Kadar serat kasar = 
𝐶−𝐴

𝐵−𝐴
 X 100% 

 

Lampiran 4 Prosedur Analisa Serat Kasar ( AOAC,2005) 
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Lampiran 5 Data Hasil Nilai Kandungan Nutrisi Abu 

Terhadap Ulangan 

 

Perlakuan 
Lama 

Inkubasi 

Ulangan 
Total Total Rataan 

Rata- 
rata  1 2 3 

P0 

L0 5,82 5,79 5,60 17,21 93,61 5,74  

L1 6,26 6,03 6,04 18,32 

  

6,11  

L2 6,33 6,19 6,25 18,77 6,26 6,24 

L3 6,55 6,51 6,54 19,60 6,53  

L4 6,67 6,38 6,67 19,72 6,57  

P1 

L0 8,05 7,94 8,10 24,09 142,70 8,03  

L1 8,11 7,96 8,32 24,39 

  

8,13  

L2 9,52 9,62 9,50 28,64 9,55 9,51 

L3 10,60 10,89 10,73 32,22 10,74  

L4 11,04 11,25 11,07 33,36 11,12  

P2 

L0 9,33 9,25 9,40 27,97 179,82 9,32  

L1 10,85 10,63 11,56 33,03 

  

11,01  

L2 12,76 12,97 12,80 38,53 12,84 11,99 

L3 13,28 13,34 13,14 39,75 13,25  

L4 13,60 13,39 13,55 40,53 13,51  

P3 

L0 13,43 13,18 12,96 39,57 233,98 13,19  

L1 15,71 15,61 15,40 46,72 

  

15,57  

L2 18,54 18,42 18,68 55,64 18,55 15,59 

L3 17,67 17,03 17,17 51,87 17,29  

L4 13,43 13,38 13,37 40,18 13,39  

Total 217,55 215,72 216,85 650,11    
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FK  = (∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1 )2 /(abr)  

 = (650,11)2 / (4x5x3)  

 =7.044,07 

JK total  = ∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1 2-FK  

 = (5,82 + 5,79,+……+ 13,37) – 7044,07  

 = 835,08 

JK perlakuan = ∑ (∑ ∑      )2 
  1

 
  1

 
  1 /br – FK 

  = ( 93,612 + 142,722 + 179,822 + 233,982) / 

    (5 x 3) - 7044,07 = 703,07 

JK L - P0  = ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 17,21 + 18,32 + 18,77 + 19,60 + 19, 72) / 3 –  

   ( 93,61)2 / (5 x 3) = 1,40 

JK L - P1  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 24,092 + 24,392 + 28,642 + 32,222 + 33,362 ) 

/ 3 – (142,70)2 / (5 x 3) = 24,63 

  



67 

 

JK L - P2  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 /r-(∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 27,972 + 33,032 + 38,532 + 39,752 + 40,532 )  

/ 3 – (179,82)2 / (5 x 3) = 38,07 

JK L - P3  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 =  ( 39,572 + 46,722 + 55,642+ 51,872 + 40,182) /  

  3 – (233,98)2 / (5 x 3)   = 66,64 

JK  P n L  = 1,40 + 24,6 +38,07 + 38,07 + 66,64 = 130,74 

JK Galat  =  835,08 – 7.044,07 – 130,74 = 1,26 

 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

P 3 703,07 234,36 28,68 2,84 4,31 

P n L 16 130,74 8,17 259,22 1,90 2,48 

Galat 40 1,26 0,03 

   

Kesimpulan: (**) = F hitung > F Tabel 1% menunjukkan 

perlakuan memberikan perbedaan pengaruh 

sangat nyata (P<0,01) terhadap Abu campuran 

BIS. 

 

Uji Duncan : 

SE= 
√        

  
 

= 
√0,03

15
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      =  ,   

 

Tabel Uji Duncan 1% 

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,82 3,99 4,1 4,17 4,24 

JNT 1% 0,391 0,409 0,4203 0,427 0,434 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0 6,24 a 

P1 9,51 b 

P2 11,99 c 

P3 15,59 d 

 

 

Uji Duncan : 

SE= 
√        

 
 

= 
√0,03

3
 

     = 0,05 

 

Tabel Uji Duncan 1 % 

 

p 2 3 4 5 6 

JND 1 % 3.82 3.99 4.1 4.17 4.24 

JNT 1 % 0.39 0.409 0.42 0.39 0.43 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0L0 5,74 a 

P0L1 6,11 a 

P0L2 6,26 a 

P0L3 6,53 b 

P0L4 6,57 c 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1L0 8,03 a 

P1L1 8,13 a 

P1L2 9,55 b 

P1L3 10,74 c 

P1L4 11,12 d 

 

perlakuan Rataan Notasi 

P2L0 9.32 a 

P2L1 11.01 b 

P2L2 12.84 c 

P2L3 13.25 d 

P2L4 13.51 e 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3L0 13.19 a 

P3L4 13.39 a 

P3L1 15.57 b 

P3L2 18.55 c 

P3L3 17.29 d 
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Lampiran 6 Data Hasil Nilai Kandungan Nutrisi PK 

Terhadap Ulangan 

Perlakuan 
Lama 

Inkubasi 

Ulangan 
Total Total Rataan 

Rata – 

rata  
1 2 3 

P0 

L0 22,60 22,46 21,74 66,79 367,20 22,26  

L1 24,79 23,87 23,92 72,58 

  

24,19  

L2 24,51 23,96 24,22 72,68 24,23 24,48 

L3 25,79 25,61 25,72 77,12 25,71  

L4 26,38 25,25 26,39 78,02 26,01  

P1 

L0 20,31 20,03 20,44 60,78 378,86 20,26  

L1 22,44 22,02 23,01 67,47 

  

22,49  

L2 26,51 26,80 26,46 79,77 26,59 25,26 

L3 28,09 28,86 28,45 85,41 28,47  

L4 28,26 28,81 28,36 85,43 28,48  

P2 

L0 18,62 18,46 18,76 55,85 366,00 18,62  

L1 22,50 22,04 23,97 68,51 

  

22,84  

L2 26,15 26,56 26,22 78,93 26,31 24,40 

L3 27,18 27,31 26,89 81,38 27,13  

L4 27,29 26,86 27,18 81,33 27,11  

P3 

L0 18,05 17,70 17,41 53,15 332,77 17,72  

L1 20,19 20,06 19,79 60,04 

  

20,01  

L2 23,31 23,16 23,48 69,95 23,32 22,18 

L3 26,04 25,10 25,31 76,44 25,48  

L4 24,45 24,37 24,36 73,18 24,39  

Total 483,47 479,27 482,08 1.444,82    
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FK  = (∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1 )2 /(abr)  

 = (1.444,82)
2 
/ (4x5x3)  

 =3.4791,85 

JK total  = ∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1 2-FK  

 = ( 22,60 + 22,46 + …..+ 24,36) – 3.4791,85  

 = 564,99 

JK perlakuan  = ∑ (∑ ∑      )2 
  1

 
  1

 
  1 /br – FK  

  = ( 367,202 + 378,862 + 366,002 + 332,772 ) /  

     (5 x 3) - 3.4791,85 = 78,61 

JK L - P0  = ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br 

 = ( 66,792 + 72,582 + 72,682 + 77,122 + 78,022) /  

     3 – (367,202) / (5 x 3)  = 26,66 

JK L - P1  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 60,782 + 67,472 + 79,772 + 85,412 + 85,432/ 3   

      – (378,86)2 / (5 x 3)  = 165,33 

  



72 

 

JK L - P2  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 55,852 + 68,512 + 78,932 + 81,382 + 81,332 ) /  

     3 – (366,00)2 / ( 5x3 ) = 162,99 

JK L - P3  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 53,15 + 60,04 + 69,95 + 76,44 + 73,18) / 3 –  

     ( 332,77)2 / ( 5x3 )  = 125,09 

JK  P n L  = 26,66+ 165,33+162,99+ 125.09  

 = 480,08 

JK Galat  =  564,99 - 78,61- 480,08 

 = 6,30 

 

Tabel ANOVA 

SK Db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

P 3 78,61 26,20 0,87 2,84 4,31 

P n L 16 480,08 30,01 190,61 1,90 2,48 

Galat 40 6,30 0,16 

   
Kesimpulan: (**) = F hitung < F Tabel 1% menunjukkan 

perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,01) 

terhadap SK campuran BIS. 
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Uji Duncan : 

SE= 
√        

  
 

= 
√0,16

15
 

     = 0,10 

 

Tabel Uji Duncan 

 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,82 3,99 4,1 4,17 4,2 

JNT 1% 0,88 0,91 0,94 0,95 0,96 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 22,18 a 

P2 24,40 b 

P0 24,48 b 

P1 25,26 c 

 

 

Uji Duncan : 

SE= 
√        

 
 

= 
√0,16

3
 

     = 0,13 

 

Tabel uji duncan  

p 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,82 3,99 4,1 4,17 4,24 

JNT 1% 0,88 0,91 0,94 0,88 0,97 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0L0 22,26 a 

P0L1 24,19 b 

P0L2 24,23 b 

P0L3 25,71 c 

P0L4 26,01 d 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1L0 20,26 a 

P1L1 22,49 b 

P1L2 26,59 c 

P1L3 28,47 d 

P1L4 28,48 d 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2L0 18,62 a 

P2L1 22,84 b 

P2L2 26,31 c 

P2L3 27,13 d 

P2L4 27,11 d 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3L0 17,72 a 

P3L1 20,01 b 

P3L2 23,32 c 

P3L4 24,39 d 

P3L3 25,48 e 
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Lampiran 7 Data Hasil Kandungan Nutrisi LK Terhadap 

Ulangan 

Perlakuan 
Lama 

Inkubasi 

Ulangan 
Total Total Rataan 

Rata – 
rata  

1 2 3 

P0 

L0 8,66 8,60 8,33 25,59 48,28 8,53  

L1 1,04 1,00 1,00 3,04 

 

1,01  

L2 1,80 1,76 1,78 5,33 1,78 30,64 

L3 2,72 2,70 2,71 8,13 2,71  

L4 2,10 2,01 2,10 6,20 2,07  

P1 

L0 9,80 9,66 9,86 29,32 52,26 9,77  

L1 0,96 0,94 0,98 2,88 

 

0,96  

L2 2,55 2,57 2,54 7,66 2,55 22,66 

L3 2,41 2,48 2,44 7,33 2,44  

L4 1,68 1.71 1,68 5,06 1,69  

P2 

L0 7,18 7,11 7,23 21,52 41,09 7,17  

L1 0,74 0,72 0,79 2,25 

 

0,75  

L2 1,89 1,92 1,90 5,72 1,91 25,46 

L3 2,42 2,43 2,39 7,23 2,41  

L4 1,47 1,44 1,46 4,37 1,46  

P3 

L0 4,52 4,43 4,36 13,31 27,26 4,44  

L1 0,77 0,76 0,75 2,28 

 

0,76  

L2 1,48 1,47 1,49 4,44 1,48 24,18 

L3 1,33 1,28 1,29 3,90 1,30  

L4 1,12 1,11 1,11 3,34 1,11  

Total 56,59 56,11 56,19 168,88 
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FK  = (∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1 )2 /(abr)  

 = (168.88)
2 
/ (4x5x3)  

 =475,36 

JK total  = ∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1

2
-FK  

 = (8,66
2
 + 8,60

2
 +…… + 1,11

2
) – 475,36  

 = 392,59 

JK perlakuan  = ∑ (∑ ∑      )2 
  1

 
  1

 
  1 /br – FK  

 = ( 48,28
2
 + 52,26

2
 + 41,09

2
 + 27,26

2
 ) /  

    (5x3) - 475,36 = 24,17 

JK L - P0  = ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 25,59
2
 + 3,04

2
 + 5,33

2
 + 8,13

2
 + 6,20

2
 ) / 3  –  

    ( 48,28)
2
 / ( 5x3 ) = 110,22 

JK L - P1  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 29,322 + 2,882 + 7,662 + 7,332 + 5,062 ) / 3 – 

( 52,26)2 / (5x3) = 153,34 
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JK L - P2  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 21,522 + 2,252 + 5,722 +7,232 + 4,372 ) / 3 – 

( 41,09)2 / ( 5x3 ) = 78,18 

JK L - P3  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = (13,312 + 2,282 + 4,442 + 3,902 + 3,902 + 

3,342) / 3 – ( 27,26)2 / ( 5x3) = 26,56 

JK  P n L  = 110,22 + 153,34 + 78,18 + 26,56 = 368,31 

JK Galat  =  392,59 – 24,17- 368,31 =  0,12 

 

Tabel ANOVA  

SK Db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

P 3 24,17 8,06 0,35 2,84 4,31 

P n L 16 368,31 23,02 7704,34 1,90 2,48 

Galat 40 0,12 0,003 

   
Kesimpulan: (**) = F hitung < F Tabel 1% menunjukkan 

perlakuan tidak berbeda nyata (P>0,01) 

terhadap PK campuran BIS. 

 

Uji Duncan : 

SE= 
√        

  
 

= 
√0,003

15
 

  = 0,014 



78 

 

Tabel Hasil Uji Duncan 1% 

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,82 3,99 4,1 4,17 4,24 

JNT 1% 0,120 0,125 0,129 0.131 0,133 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 1,82 a 

P2 2,74 b 

P0 3,22 c 

P1 3,48 d 

 

 

Uji Duncan : 

SE= 
√        

 
 

= 
√0,003

3
 

  = 0,018 

 

 

Tabel Hasil Uji Duncan 1% 

 2 3 4 5 6 

JND 1 % 3,82 3,99 4,1 4,17 4,24 

JNT 1 % 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0L1 1,01 a 

P0L2 1,78 b 

P0L4 2,07 c 

P0L3 2,71 d 

P0L0 8,53 e 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0L0 0,96 a 

P0L1 1,69 b 

P0L2 2,44 c 

P0L3 2,55 d 

P0L4 9,77 e 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0L0 0,75 a 

P0L1 1,46 b 

P0L2 1,91 c 

P0L3 2,41 d 

P0L4 7,17 e 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P0L0 0,76 a 

P0L1 1,11 b 

P0L2 1,30 c 

P0L3 1,48 d 

P0L4 4,44 e 
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Lampiran 8 Data Hasil Nilai Kandungan Nutrisi SK Terhadap 

Ulangan 

Perlakuan 
Lama 

Inkubasi 

Ulangan 
Total Total Rataan 

1 2 3 

P0 

L0 25,36 25,21 24,40 74,97 412,08 24,99 

L1 27,28 26,26 26,32 79,86 

 

26,62 

L2 30,99 30,29 30,62 91,91 30,64 

L3 28,92 28,72 28,85 86,48 28,83 

L4 26,67 25,53 26,67 78,86 26,29 

P1 

L0 24,54 24,20 24,70 73,43 361,64 24,48 

L1 25,94 25,45 26,59 77,98 

 

25,99 

L2 22,59 22,83 22,55 67,97 22,66 

L3 23,49 24,13 23,79 71,41 23,80 

L4 23,44 23,89 23,52 70,85 23,62 

P2 

L0 23,21 23,01 23,38 69,61 373,02 23,20 

L1 26,31 25,76 28,02 80,09 

 

26,70 

L2 25,30 25,70 25,38 76,38 25,46 

L3 23,76 23,87 23,51 71,13 23,71 

L4 25,44 25,04 25,34 75,82 25,27 

P3 

L0 22,80 22,36 21,99 67,15 368,49 22,38 

L1 27,61 27,43 27,07 82,10 

 

27,37 

L2 24,17 24,01 24,35 72,53 24,18 

L3 26,52 25,56 25,77 77,84 25,95 

L4 23,01 22,93 22,92 68,87 22,96 

Total 507,33 502,18 505,73 1515,24 
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FK  = (∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1 )2 /(abr)  

 =(1515.24)
2 
/ (4x5x3)  

 =38.265,74 

JK total  = ∑ ∑ ∑      
  1

 
  1

 
  1

2
-FK  

 = ( 25,36 + 25,21 + …..+ 22,92– 38.265,74  

 = 264,95 

JK perlakuan  = ∑ (∑ ∑      )2 
  1

 
  1

 
  1 /br – FK  

 = ( 412,08
2
 + 361,64

2
 + 373,02

2
 + 368,49

2
 ) / 

(5x3)  – 38.265,74 = 102,79 

JK L - P0  = ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 74,972 + 79,862 + 91,912 + 86, 482 + 78,862 

) / 3 – ( 412,08)2 / ( 5x3 ) = 60,45 

JK L - P1  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 73,432 + 77,982 + 67,972 + 71,412 + 70,852 ) 

/ 3 – (361,64)2 / (5x3)  = 18,36 
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JK L - P2  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 = ( 69,612 + 80,092 + 76,382 + 71,132 + 75,822 )  

/ 3 – ( 373,02)2 / ( 5x3 )  = 23,91 

JK L - P3  ∑ (∑      )2 
  1

 
  1 / r - (∑ ∑      )2 

  1
 
  1 /br  

 =  ( 67,152 + 82,102 + 72,532 + 77, 842 ) / 3 –   (  

68,87 )2 / ( 5x3 ) = 26,56 

JK  P n L  = 60,45+ 18,36+ 23,91+ 26,56 = 154,54 

JK Galat  =  264,95 – 102,79 – 154,54=  7,62 

 

Tabel ANOVA  

SK Db JK KT Fhit F0.05 F0.01 

P 3 102,79 34,26 3,55 2,84 4,31 

P n L 16 154,54 9,66 50,68 1,90 2,48 

Galat 40 7,62 0,19 

   
Kesimpulan: (**) = F hitung < F Tabel 1% menunjukkan 

perlakuan tidak berbeda nyata  (P>0,01) 

terhadap LK campuran BIS. 
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Uji Duncan : 

SE= 
√        

  
 

= 
√0,01 

15
 

      = 0,11 

 

Tabel Uji Duncan 1 % 

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,82 3,99 4,1 4,17 4,24 

JNT 1% 0,43 0,45 0,46 0,47 0,48 

 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3 24.11 a 

P2 24.57 a 

P1 24.87 a 

P0 27.47 b 

 

 

Uji Duncan : 

SE= 
√        

  
 

= 
√0,01 

15
 

      = 0,11 

 

Tabel Uji Duncan  

P 2 3 4 5 6 

JND 1% 3,82 3,99 4,1 4,17 4,24 

JNT 1% 0,56 0,58 0,60 0,56 0,62 
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Perlakuan Rataan Notasi 

P0L0 24,99 a 

P0L4 26,29 b 

P0L1 26,62 b 

P0L3 28,83 c 

P0L2 30,64 d 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P1L2 22,66 a 

P1L4 23,62 b 

P1L3 23,80 b 

P1L0 24,48 c 

P1L1 25,99 d 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P2L0 23,20 a 

P2L3 23,71 a 

P2L4 25,27 b 

P2L2 25,46 b 

P2L1 26,70 c 

 

Perlakuan Rataan Notasi 

P3L0 22,38 a 

P3L4 22,96 a 

P3L2 24,18 b 

P3L3 25,95 c 

P3L1 27,37 d 
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Lampiran 9 Gambar penjemuran BIS dan Onggok 

 

Gambar 2 Penjemuran campuran BIS dan Onggok 
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Lampiran 10 Fase sesudah fermentasi 

 
Gambar 3 Fase sesudah fermentasi 


