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ABSTRACT 

This study was held to find out about the influence of different fermentation time of 

cocoa pods (Theobroma cacao L) by using Aspergillus niger on towards the nutrition level 

based on the proximate analysis and Van Soest analysis. The materials used in this study were 

cocoa pods from a cocoa gardennin Pademangan, Blitar and also Aspergillus niger for the 

fermentation. The research method used in this study was laboratory experience with the 

measurment of proximate degree method and Vand Soest analysis, the woof that consist of 

fermented cocoa pods by using 0.3% of fungus (Aspergillus niger). The experiments used 

four treatments and four retreatments with the ratio P0 (without treatment), P1 (fermented for 

24 hours), P2 (fermented for 48 hours), P3 (fermented for 72 hours). The result of this study 

showed that the fermentation of cocoa pods with Aspergillus niger did not cause some 

physical changes in the cocoa pods. The advantages of fermented cocoa pods with Aspergillus 

niger were the ability to increase the protein content of the cocoa pods by 0.24% with the 

highest increase in the treatment was 72 hours storage time, and decrease the crude fiber 

content of the material of 0.31%. The disadvantages was it could increase the content of anti-

nutritive substances in cocoa pods, like lignin content that could increase up to 19.17%, while 

the maximum tolerance of livestock towards lignin only around 7%, the level of ADF 

increased up to 6.34%, and cellulosic achieved an increase up to 2.01%. It can be concluded 

that Aspergillus niger can not be used as fermentation materials to decrease the lignin content 

(anti-nutritive substances) in the cocoa pods. 
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PENDAHULUAN 

Usaha peternakan yang telah 

menjadi program pemerintah dalam upaya 

untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 

adalah ternak unggas seperti contoh ayam 

bebek hingga burung puyuh, karena ternak 

unggas dapat menghasilkan telur dan 

daging yang mempunyai kandungan 

protein dan energi yang tinggi dalam 

jumlah yang relatif besar. 

Usaha yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan tersebut perlu diadakan 

peningkatan produk peternakan baik dalam 

segi kualitas maupun kuantitas. Produksi 

daging dan telur dapat ditingkatkan dengan 

pakan berkualitas yang mampu memenuhi 

kebutuhan nutrisinya, karena pakan 

merupakan salah satu unsur penting dalam 

pemeliharaan ternak yang berfungsi 

sebagai kebutuhan hidup pokok, penunjang 

kesehatan, pertumbuhan, dan produksi 

ternak. 

Penggunaan bahan pakan alternatif 

dengan harga yang lebih murah, tersedia 

dalam jumlah yang banyak dan memiliki 

kualitas yang tinggi merupakan hal yang 

tepat untuk mengatasi masalah tersebut. 

Pakan alternatif tersebut berasal dari 

limbah. Limbah belum banyak 

http://www.ub.ac.id/akademik/fakultas/fakultas-peternakan
http://www.ub.ac.id/akademik/fakultas/fakultas-peternakan
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dimanfaatkan sehingga banyak limbah 

yang hanya sebagai pencemaran 

lingkungan. Limbah-limbah tersebut 

diantaranya adalah limbah kulit buah 

kakao. Pemanfaatan kulit buah kakao 

sebagai pakan ternak tidak dapat langsung 

diberikan kepada ternak unggas 

dikarenakan kulit buah kakao mengandung 

zat anti nutrisi theobromin yang dapat 

menurunkan produksi telur, maka harus 

dilakukan pengolahan atau difermentasi 

terlebih dahulu. Kulit buah kakao 

(Theobroma cacao L) adalah merupakan 

limbah agroindustri yang dihasilkan 

tanaman kakao. Buah coklat sendiri terdiri 

atas 74% kulit buah, 2% plasenta dan 24% 

biji (Wawo, 2008).  

Fementasi di definisikan sebagai 

proses pemecahan karbohidrat dan asam 

amino secara anaerobik, yaitu tanpa 

memerlukan oksigen (Fardiaz, 1992). 

Senyawa yang dapat dipecah dalam proses 

fermentasi terutama karbohidrat, 

sedangkan asam amino hanya dapat 

difermentasi  oleh beberapa jenis bakteri 

tertentu. Fermentasi dapat meningkatkan 

nilai gizi bahan yang berkualitas  rendah 

serta berfungsi dalam pengawetan bahan 

dan merupakan suatu cara untuk 

menghilangkan zat antinutirisi atau racun 

yang terkandung dalam suatu bahan 

makanan. Keberadaan limbah kulit buah 

kakao belum banyak dimanfaatkan, 

padahal memiliki potensi yang cukup besar 

sebagai bahan pakan pengganti atau bahan 

pakan alternatif. 

Penggunaan kulit buah kakao yang 

digunakan sebagai bahan pakan konsentrat 

menghadapi suatu kendala berupa nilai gizi 

yang rendah, mengandung serat kasar yang 

tinggi, cepat rusak atau busuk dan tidak 

tahan lama untuk disimpan serta adanya 

zat anti nutrisi. 

 

MATERI DAN METODE 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

Malang pada 8-24 Agustus 2016. Sampel 

bahan pakan di analisis di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya, 

Malang. 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan 

metode percobaan pengukuran kadar 

proksimat dan analisis Van soest, pakan 

yang terdiri dari kulit buah kakao yang 

difermentasi menggunakan jamur 

(Aspergillus niger) sebanya 0,3% dari 

jumlah kulit buah kakao, banyaknya kulit 

buah coklat yang digunakan pada setiap 

sampel adalah 100 gram, sehingga 

penambahan Aspergillus niger sebanyak 

0,3 gram/sampel. Percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 4 kali ulangan. Perlakuan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

P0 = Tepung kulit buah kakao tidak 

difermentasi 

P1 = Kulit buah kakao difermentasi 24 jam. 

P2 = Kulit buah kakao difermentasi 48 jam. 

P3 = Kulit buah kakao difermentasi 72 jam. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah 

menggunakan software Microsoft Excel. 

Data dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam RAL. Apabila hasil analisis 

ragam menunjukkan adanya pengaruh 

perlakuan variabel yang di ukur maka 

dilakukan uji lanjutan menggunakan Uji 

Jarak Berganda Duncan ( Duncan’s 

Multiple Range Test / DMRT).  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai Kandungan Nutrient Hasil Fermentasi Aspergillus niger Terhadap Kulit Kakao 

Hasil fermentasi terhadap kandungan nutrient kulit kakao berdasarkan analisis proksimat 

dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Nutrient Kulit Kakao 

Perlakuan        BK       Abu       PK         SK       LK 

P0 87,81±0,06
c 

8,06±0,01
a 

5,57±0,08
a 

31,57±0,55 0,62±0,12 

P1 86,51±0,031
a 

8,06±0,01
a 

5,57±0,08
a 

31,57±0,55 0,62±0,12 

P2 86,45±0,15
a 

8,15±0,23
a 

5,74±0,02
b 

31,94±0,91 0,64±0,03 

P3 86,97±0,10
b 

8,51±0,05
b 

5,81±0,02
b 

31,26±0,85 0,64±0,02 

*Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 

Kandungan Bahan Kering 

Berdasarkan  hasil analisis statistik 

menunjukan terdapat perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan kulit 

buah kakao hasil fermentasi pada analisis 

BK. Tabel 3 menunjukkan kandungan 

bahan kering menurun dari P0 yang semula 

87,81 menjadi 86,51 pada P1, 86,45 pada 

P2 dan 86,97 pada P3. Terjadinya 

penurunan kadar bahan kering 

mengindikasikan bahwa proses fermentasi 

telah berlangsung secara baik. Proses 

fermentasi terjadi melalui serangkaian 

reaksi biokimiawi yang merubah bahan 

kering kulit kakao menjadi energi (panas), 

molekul air (H2O)  dan CO2 , proses ini 

menyebabkan terjadinya penurunan kadar 

bahan kering substrat yang digunakan 

(Fardiaz , 1987). Hasil penelitian Susanto 

(1995) juga menunjukkan adanya 

penurunan kadar bahan kering secara nyata 

pada ampas nanas setelah melalui proses 

fermentasi selama 4 atau 6 hari 

menggunakan kapang Aspergillus niger 

dan  Aspergillus oryzae. Masa fermentasi 

yang lebih singkat (1-3 hari), Supriyati, et 

al., (1998) tidak menemukan perubahan 

secara nyata kadar bahan kering yang 

difermentasi dengan kapang Aspergillus 

niger. 

Kecernaan bahan kering pakan 

sangat berhubungan erat, oleh karena itu 

untuk mempermudah proses pencernaan 

kulit buah kakao oleh mikroba rumen, 

maka diperlukan suatu teknologi yang 

dapat mendegradasi ikatan lignin dengan 

selulosa dan hemiselulosa dengan selulosa 

yaitu dengan menguraikan komponen 

polisakarida yang terkandung di kulit buah 

kakao melalui proses degradasi atau 

fermentasi menggunakan aktivitas mikroba 

(Kuswandi, 2011). 

Kandungan Abu  

Berdasarkan  hasil analisis statistik 

menunjukan terdapat perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan kulit 

buah kakao hasil fermentasi pada analisis 

abu. Perlakuan P3 menunjukan yaitu 

8,51%. Berdasarkan hasil kandungan abu 

semakin meningkat hal tersebut dapat 

dilihat di pada tabel 3. Data tersebut 

menunjukan P0 dan P1 belum mengalami 

perubahan, sedangkan P2 dan P3 

menunjukan perbedaan kandungan nutrien 

seperti pada tabel 3 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 
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kandungan nutrisi. Hal tersebut sama 

dengan yang dijelaskan Nurhayati (2005) 

yang menyatakan bahwa peningkatan 

kandungan abu disebabkan turunnya bahan 

organik selama proses fermentasi sebagai 

akibat terombaknya beberapa kandungan 

nutrisi seperti karbohidrat, lemak, protein 

oleh kapang Aspergillus niger. 

Peningkatan kandungan abu pada 

fermentasi kakao dikarenakan 

mikroorganisme belum merombak bahan 

anorganik yang terdapat pada kulit buah 

kakao, semakin lama fermentasi semakin 

meningkatkan kandungan abu pada kulit 

buah kakao ini disebabkan karena 

melarutnya silika yang terdapat pada kulit 

buah kakao tersebut, sedangkan silika 

merupakan bagian dari abu. (Tillman et al., 

1991). Kulit buah kakao yang difermentasi 

dapat menyebabkan sebagian silika dan 

lignin dapat larut dalam larutan basa dan 

ini akan menurunkan kandungan abu. 

Terjadinya perbedaan kandungan Abu 

pada setiap perlakuan dikarenakan semakin 

lamanya waktu fermentasi semakin 

meningkat kandungan abu pada kulit buah 

kakao. Hal ini sesuai dengan pendapat 

(Peterson, 1971) yang menyatakan bahwa 

selama fermentasi terjadi perubahan-

perubahan komposisi kimia bahan seperti 

asam amino, lemak, karbohidrat, vitamin 

dan mineral. 

Kandungan Protein Kasar (PK) 

 Berdasarkan  hasil analisis statistik 

menunjukan terdapat perbedaan sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan kulit 

buah kakao hasil fermentasi pada analisis 

PK. Tabel 3 menunjukkan hasil analisis 

Protein Kasar (PK) dari Perlakuan P0, P1, 

P2, P3 menunjukkan rata-rata protein kasar 

yang digunakan yaitu sebesar 5,7. 

Fermentasi kulit kakao dengan Aspergillus 

niger dapat meningkatkan kandungan 

protein pada kulit kakao sebesar 0,24% 

dengan peningkatan paling tinggi pada 

perlakuan lama penyimpanan 72 jam. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Guntoro 

(2006) yang menyatakan bahwa hasil 

analisis proksimat, menunjukkan 

peningkatan kandungan protein kasar (PK) 

dari 8,11% pada kakao mentah (sebelum 

difermentasi) menjadi 16,16%. Aspergilus 

niger dapat meningkatkan efektivitas 

fermentasi bahan pakan. Putra (2006) 

menyatakan pakan yang telah mengalami 

perubahan fisik, kimia dan biologis dapat 

berpengaruh terhadaf aktivitas mikroba 

rumen dalam mendegradasi pakan. Dalam 

hal ini, pencernaan pakan secara 

fermentatif, baik Krcernaan Bahan Kering 

(KBK) atau pun Kecernaan Bahan Organik 

(KBO) yang terdegradasi semakin tinggi 

sejalan dengan lamanya proses fermentasi 

berlangsung. 

Kandungan Serat Kasar (SK) 

Berdasarkan hasil analisa 

menunjukan terdapat tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap kandungan limbah kulit 

buah kakao hasil fermentasi pada analisis 

serat kasar (SK). Peningkatan terjadi pada 

perlakuan P2 tetapi pada P3 mengalami 

penurunan. Kandungan SK setelah 

fermentasi mengalami peningkatan dan 

penurunan. Peningkatan SK pada saat 

fermentasi 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 daripada 

isolat mutan. Dinding sel spora lebih 

banyak mengandung serat daripada 

miselium sehingga lebih sulit dicerna dan 

menurunnya daya cerna bahan kering. 

Serat kasar yang tinggi mengakibatkan 

enzim pencerna sulit menembus dinding 

sel dan menyebabkan zat gizi yang 

terdapat pada bahan tidak dapat 

dimanfaatkan sebaik mungkin. 

Berdasarkan pada tabel 3 terdapat 

kenaikan dan penurunan dari setiap 

perlakuan, penurunan yang terjadi pada 

serat kasar akibat adanya kerja enzim 

selulase yang merombak serat kasar 
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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 

± 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. 

Kandungan Lemak Kasar 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

menunjukan terdapat tidak berbeda nyata 

(P>0,05) terhadap kandungan limbah kulit 

buah kakao hasil fermentasi pada analisis 

lemak kasar (LK), tabel 3 menunjukan 

kenaikan LK yang terjadi pada P2 dan P3, 

penyebab terjadi nya kenaikan LK karena 

tidak terjadi perombakan lemak oleh enzim 

lipase kapang berfungsi sebagai energy 

bagi pertumbuhan kapang tersebut. 

Menurut Murni S,W dkk. (2011) bahwa 

aktifitas lipase enzim menyatakan jumlah 

enzim yang tidak 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 asam 

lemak bebas per menit. Aspergillus niger 

tidak mengalami pertumbuhan dan 

perkembangbiakan sel dalam 

memproduksi enzim lipase hingga 

mencapai puncaknya pada suatu waktu 

tertentu dan setelah itu pertumbuhannya 

akan mengalami kenaikan atau tidak 

berubah sama sekali. 

Berdasarkan pada tabel 3 terjadi 

peningkatan LK pada P2 dan P3 hal ini 

disebabkan lemak kasar  selama proses 

fermentasi, kandungan lemak kasar makin 

menurun, ini diduga karena dalam 

memecahkan ikatan lignoselulosa mikroba 

membutuhkan banyak energi sedangkan 

energi yang terkandung dalam media tidak 

mencukupi (nutrisi yang terkandung 

semakin berkurang) sehingga mikroba 

memanfaatkan cadangan energi lain yang 

berupa lemak untuk memenuhi 

kebutuhannya, sehingga semakin lama 

fermentasi semakin banyak energi yang 

dibutuhkan dan makin rendah kandungan 

lemak kasarnya (Abdeli, 2005). 

 

Nilai Kandungan Komponen Serat Hasil Fermentasi Aspergillus niger Terhadap Kulit 

Kakao 

Hasil fermentasi terhadap kandungan nutrient kulit buah kakao berdasarkan analisis Van soest 

dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 2.  Analisis Komponen Serat (Van soest) 

Perlakuan NDF ADF Selulosa Hemiselulosa       Silika            Lignin 

P0 0,62±0,45 33,62±0,85
a 

20,99±0,18    9,44±0,27
a 

  0,33±0,08      14,36±0,05
a 

P1 0,62±2,46 35,9±2,70
ab 

 21,58±0,70    7,09±0,42
b   

  0,16±0,15      18,13±0,04
b 

P2 0,64±1,60 37,6±1,64
bc 

 21,28±1,07    6,76±0,22
b 

  0,27±0,02      18,57±0,04
b 

P3 0,64±0,17 39,96±0,81
c 

 23,00±0,20    4,03±0,09
c 

  0,31±0,05      19,17±0,06
c 

*Keterangan : Notasi huruf yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbeda sangat nyata (P<0,01) 
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Kandungan NDF 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

menunjukkan tidak berbeda nyata (P>0,05) 

terhadap kandungan kulit buah kakao hasil 

fermentasi, hal ini merupakan indikasi 

bahwa level perlakuan yang berbeda 

memberikan pengaruh yang signifikan, 

sehingga secara statistik memberikan hasil 

yang berbeda. Semakin lama fermentasi 

kulit kakao dengan Aspergillus niger 

dalam perlakuan, menunjukkan semakin 

tinggi pula kandungan NDF pada kulit 

kakao tersebut.  Penyebab kenaikan kadar 

NDF kulit kakao ini disebabkan karena 

mikroba dalam Aspergillus niger yang 

diberikan dengan berbagai level tidak 

mampu menurunkan kandungan dinding 

sel kulit kakao dengan baik menggunakan 

enzim yang dihasilkannnya. Oktaviani 

(2012) menjelaskan dinding sel atau yang 

disebut NDF terdiri dari hemiselulosa, 

selulosa, lignin dan protein yang terikat 

dengan dinding sel Aspergillus niger 

dalam fermentasi memecah karbohidrat 

yang ada dalam substrat mkenghasilkan 

polisakarida. Aktivitas mikroba ini yang 

menyebabkan naikknya kadar NDF kulit 

kakao. Mikroba dalam jamur Aspergillus 

niger tidak mampu memecah selulosa atau 

lignin yang termasuk komponen dinding 

sel dengan baik sehingga tidak dapat 

menurunkan kadar NDF. NDF (Neutral 

Detergent Fiber) merupakan zat atau 

bahan yang membentuk dinding sel 

tanaman, yang termasuk golongan ini 

adalah lignin, selulosa, hemiselulosa. 

(Kanisius et al., 1983). Tabel 4 

menunjukkan kandungan NDF terendah 

pada perlakuan P0 dan P1 yaitu sebesar 

0,62%, diikuti oleh P2 dan P3 sebesar 

0,64%. Data diatas menjelaskan bahwa 

perlakuan waktu fermentasi yang berbeda 

tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kadar NDF kulit kakao. 

Kandungan ADF 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan kulit buah 

kakao hasil fermentasi. Tabel 4 

menunjukkan kandungan ADF terendah 

pada P0 yaitu sebesar 33,62 kemudian 

diikuti oleh P1 yaitu sebesar 35,9, P2 

sebesar 37,6 dan tertinggi pada P3 yaitu 

sebesar 39,96. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa lama waktu 

fermentasi yang berbeda berpengaruh 

meningkatkan kadar ADF pada kulit 

kakao. Komponen ADF terdiri dari 

lignoselulosa, dengan adanya peningkatan 

kadar ADF maka dapat disimpulkan bahwa 

mikroba dalam Aspergillus niger tidak 

mampu memecah ikatan lignoselulosa 

dengan baik, dengan demikian hipotesis 

pertama yaitu pengaruh fermentasi kulit 

kakao menggunakan Aspergillus niger 

dengan lama waktu yang berbeda 

menurunkan komponen serat seiring 

bertambahnya lama waktu Aspergillus 

niger ditolak, hal ini bias terjadi karena 

kandungan N yang  terdapat dalam serat 

ini menjadi penghalang mikroba untuk 

memperoleh makanannya dengan mudah 

yang berada dalam serat. Biyatmoko 

(2014) mengatakan bahwa mikroba yang 

tidak mampu mendegradasi N yang tinggi 

dalam ADF menyebabkan sumber 

makanan mikroba dalam substrat 

berkurang. Berkurangnya sumber makanan 

diikuti penurunan jumlah mikroba bertahap 

menyebabkan komponen ADF naik. 

Aspergillus niger tidak dapat 

mendegradasi selulosa dan lignin dengan 

baik ditandai dengan meningkatnya NDF 

kulit kakao, begitu pula perlakuan waktu 

fermentasi yang berbeda menyebabkan 

peningkatan kadar ADF. Mikroba yang ada 

dalam substrat merupakan penghasil serat 

berupa selulosa yang tergolong dalam 

polisakarida kompleks (Hasanah, 2008). 

Waktu fermentasi yang semakin lama 

menurut data hasil penelitian 

meningkatkan kadar ADF, penyebab 

naiknya kadar ADF ini karena mikroba 

yang semakin lama semakin bertambah 

jumlahnya diduga dapat meningkatkan 

kandungan ADF namun bergantung pada 

ketersediaan substrat yang digunakan 

mikroba untuk bertahan hidup, tubuh 
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mikroba adalah sumber serat dengan 

demikian dengan bertambahnya jumlah 

serat tanpa ada pendegadrasian serat  

menyebabkan kadar ADF naik. Faktor lain 

yang dapat menyebabkan naiknya ADF 

adalah saat proses pemeraman terjadi 

penurunan dari karbohidrat non struktural 

(Anjani, 2013). Perlakuan P3 merupakan 

saat populasi mikroba aktif semakin 

menurun karena sumber makanan menurun 

maka komponen ADF naik diikuti naiknya 

kadar ADF (Biyatmoko, 2014). 

Karbohidrat non structural merupakan 

salah satu sumber kehidupan mikroba. 

Kandungan Selulosa 

Tabel 4 menunjukkan kadar 

selulosa terendah pada P0 yaitu sebesar 

20,99, diikuti oleh P2 (21,28), P1 (21,58) 

dan tertinggi pada P3 (23,00).  Hasil 

analisis statistik menunjukan tidak berbeda 

nyata (P>0,05) terhadap kandungan kulit 

buah kakao hasil fermentasi, dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa pengaruh fermentasi kulit kakao 

menggunakan jamur Aspergillus niger 

dengan waktu yang berbeda dapat 

menurunkan komponen serat seiring 

bertambahnya lama waktu fermentasi 

ditolak, penyebab dari peningkatan kadar 

selulosa pada kulit kakao disebabkan 

mikroba dalam jamur Aspergillus niger 

yang digunkan tidak dapat mencerna 

selulosa bahan dengan baik. Faktor lain 

yang dapat terjadi adalah karena serat yang 

dihasilkan oleh mikroba itu sendiri yang 

memiliki kandungan serta sehingga kadar 

selulosa meningkat. Faktor lain yang juga 

mempengaruhi salah satunya adalah 

ketersediaan substrat untuk mikroba. 

Aspergillus niger mengubah pati menjadi 

gula. Kadar selulosa meningkat disebabkan 

karena adanya aktivitas Aspergillus niger, 

hal ini diperjelas dengan pernyataan 

Anonimous (2014) bahwa bakteri 

Acetobacter yang mengubah rasa menjadi 

masam dengan mengubah alcohol menjadi 

asam asetat, selain itu kelompok 

Acetobacter dalam medium, gula dapat 

diubah menjadi selulosa berbentuk benang 

dengan polisakarida menjalin membentuk 

seperti tekstil. Komponen serat yang 

terkandung dalam mikroba inilah yang 

merupakan salah satu faktor yang tidak 

hanya menyebabkan kadar NDF meningkat 

namun kadar selulosa kulit kakao juga 

meningkat. 

Kandungan Hemiselulosa 

Hemiselulosa merupakan fraksi 

NDF terlarut, setelah penambahan larutan 

deterjen asam pada analisis ADF maka 

hemiselulosa akan terlarut dan yang 

tertinggal merupakan residu yang disebut 

ADF (Zaklouta, dkk. 2014). 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan kulit buah 

kakao hasil fermentasi. Tabel 4 

menunjukkan hasil analisis Hemiselulosa 

dari perlakuan P0, P1, P2, P3 bahwa rata-

rata hemiselulosa yang didapatkan adalah 

6,83 dengan penurunan pada tiap 

perlakuan yaitu pada P0 sebesar 9,44 , P1 

sebesar 7,09 , P2 sebesar  6,76 dan pada P3 

sebesar 4,03. Penurunan kandungan 

hemiselulosa terjadi selama proses 

inkubasi berlangsung, disebabkan karena 

adanya enzim pencerna serat, hal ini sesuai 

dengan pendapat Reksohadiprojo (1998) 

yang menyatakan bahwa, rendahnya 

kandungan hemiselulosa disebabkan 

karena hemiselulosa dipecah oleh mikroba 

menjadi gula pentose selama  proses 

terbentuknya silase. Hemiselulosa yang 

terpecah tersebut menyebabkan kandungan 

hemiselulosa setelah ensilase berkurang. 

Murni (2008) menambahkan bawa 

hemiselulosa relatif lebih mudah 

dihidrolisis dengan asam menjadi 

monomer yang mengandung glukosa, 

monnosa, galaktosa, xilosa, dan arabinose. 

Hemiselulosa mengikat lembaran serat 

selulosa membentuk mikrofibril yang 

meningkatkan stabilitas dinding sel. 

Faktor lain penyebab turunnya 

kadar hemiselulosa ini adalah karena 

hemiselulosa merupakan komponen serta 
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yang terlarut oleh larutan deterjen asam 

yaitu komponen serat yang lebih mudah 

dicerna oleh ternak dibandingkan dengan 

selulosa dan lignin. Penyebab lainnya 

adalah adanya ikatan yang rendah antara 

hemiselulosa dengan dinding sel akibat 

proses pemanasan pada saat proses 

fermentasi. Turunnya kadar hemiselulosa 

dapat disebabkan oleh aktivitas mikroba 

dalam jamur yang dapat mencerna 

hemiselulosa. Oktaviani (2012) 

menyatakan bahwa hemiselulosa dalam 

dinding sel merupakan komponen dinding 

sel yang mengandung N. Penurunan kadar 

hemiselulosa ini menunjukkan bahwa 

dalam jamur Aspergillus niger yang 

digunakan tidak ada mikroba yang dengan 

baik mampu menurunkan kadar ADF yang 

sebelumnya telah berikatan dengan 

hemiselulosa dalam dinding sel kulit kakao 

yaitu dengan mendegradasi komponen 

dinding sel yang mengandung N dalam 

kulit kakao. 

Waktu fermentasi yang semakin 

lama menurut data hasil penelitian 

menunjukkan penurunan kadar 

hemiselulosa, dengan demikian hipotesis 

kedua bahwa pengaruh fermentasi kulit 

kakao menggunakan jamur Aspergillus 

niger dengan waktu yang berbeda dapat 

menurunkan komponen serat seiring 

bertambahnya waktu fermentasi diterima, 

turunnya kadar hemiselulosa disebabkan 

karena dalam fase perkembangbiakannya 

yaitu memasuki fase stasioner mikroba 

dari jamur Aspergillus niger telah mampu 

menghasilkan enzim yang dapat 

mendegradasi hemiselulosa kulit kakao. 

Kandungan Lignin 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan kulit buah 

kakao hasil fermentasi Tabel 4 

menunjukkan kadar lignin terendah 

terdapat pada P0 (14,36) diikuti dengan P1 

(18,13) , P2 (18,57), dan tertinggi pada P3 

(19,17). Peningkatan kadar lignin ini 

diimbangi dengan turunnya kadar silika 

kulit kakao pada perlakuan pemberian 

berbagai level lama waktu fermentasi. 

Kadar lignin meningkat diduga karena 

polisakarida komplek dari bakteri yang 

diketahui selulosa dan lignin termasuk 

didalamnya. Waktu fermentasi yang 

semakin lama menunjukkan kadar lignin 

yang semakin meningkat, dengan demikian 

hipotesis kedua yaitu pengaruh fermentasi 

kulit kakao menggunakan jamur 

Aspergillus niger dengan waktu yang 

berbeda menurunkan komponen serat 

seiring bertambahnya waktu fermentasi 

ditolak, penyebabnya adalah karena 

semakin lama waktu fermentasi 

menyebabkan kandungan lignin meningkat 

seiring dengan bertambanhnya jumlah 

mikroba dalam kulit kakao dan semakin 

bertambahnya lignin akibat dari mikroba 

yang mendegradasi karbohidrat menjadi 

polisakarida yaitu selulosa dan lignin. 

Pertumbuhan sel mikroba akan terus 

berlanjut tanpa batas dengan cara 

memakan nutrisi serta menghasilkan 

produk metabolisme namun setelah nutrisi 

yang tersedia habis makan pertumbuhan 

akan menurun (Oktaviani, 2012). 

Peningkatan lignin pada setiap 

perlakuan yang menunjukkan bahwa 

fermentasi dengan Aspergillus niger pada 

kulit kakao tidak dapat digunakan karena 

kandungan lignin dapat mempengaruhi 

tingkat kecernaan ternak. Goering dan Van 

Soest (1970) memperkuat dengan 

pernyataan bahwa toleransi ternak terhadap 

liginin maksimal sekitar 7%. 

Kandungan Silika 

Hasil analisis statistik menunjukan 

tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap 

kandungan kulit buah kakao hasil 

fermentasi, Tabel 4 menunjukkan kadar 

silika menurun dari P0 yang semula sebesar 

0,33 menjadi 0,16 pada P1, 0,27 pada P2 

dan 0,31 pada P3. Data hasil penelitian 

menunjukkan kadar silika yang menurun 

dengan pemberian jamur Aspergillus niger 

dengan waktu yang berbeda, dengan 

demikian hipotesis kedua pengaruh 



 9 

fermentasi kulit kakao menggunakan jamur 

Aspergillus niger dengan waktu yang 

berbeda menurunkan komponen serat 

seiring lamanya waktu fermentasi diterima, 

penyebab turunnya kadar silika ini bisa 

disebabkan karena komponen serat yang 

berikatan dengan silika lebih mudah 

terdegradasi akibat fermentasi dan 

bertambahnya lama waktu fermentasi yang 

dilakukan sehingga pada proses pengabuan 

residu silika yang tertinggal semakin 

sedikit. Data penelitian diatas 

menunjukkan kadar silika mengalami 

penurunan pada lama waktu fermentasi 24 

jam dan kembali mengalami peningkatan 

pada lama waktu fermentasi 48 jam dan  

72 jam. 

KESIMPULAN 

Fermentasi kulit buah kakao 

dengan menggunakan jamur Aspergillus 

niger dengan perlakuan terbaik pada P2 

dengan waktu fermentasi 48 jam pada 

analisis proksimat. Fermentasi kulit buah 

kakao menggunakan jamur Aspergillus 

niger tidak dapat dijadikan bahan pakan 

untuk ternak unggas. 

SARAN 

Kulit buah kakao yang difermentasi 

menggunakan jamur Aspergillus niger 

tidak digunakan untuk fermentasi kulit 

buah kakao melainkan dapat diganti 

dengan bahan lainnya seperti isolate jamur 

pelapuk putih (Coprinuscomatus, 

Corilopsispolyzona dan Lentinus 

Torulosus). Perlu penelitian lebih lanjut 

dengan ditambahnya waktu fermentasi 

kulit buah kakao dengan jamur Aspergillus 

niger yang lebih lama dikarenakan 

fermentasi ini masih dalam fase adaptasi. 
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