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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 

http://www.ub.ac.id/akademik/fakultas/fakultas-peternakan
http://www.ub.ac.id/akademik/fakultas/fakultas-peternakan
mailto:adzandinugraha93@gmail.com
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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. 
 

Keywords: Cocoa Pods, fermentation, Proximate Analysis, 

Van Soest Analysis 
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RINGKASAN 

Pakan ternak mempunyai pengaruh yang sangat besar 

terhadap produksi dan produktifitas ternak, karena mempunyai 

kontribusi sebesar 70-80% terhadap keseluruhan biaya 

produksi. Penyediaan bahan baku pakan saat ini telah 

mengalami pergesaran pola pada upaya penggantian bahan 

pakan konvesional dengan bahan baku alternatif yang 

bersumber dari limbah pertanian. Salah satu komoditi yang 

belum termanfaatkan limbahnya adalah kulit buah kakao 

(Theobroma cacao L). 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, namun sering kali kulit buah 

kakao hanya dibuang sebagai sampah meski memiliki 

kandungan zat makanan yang cukup tinggi, namun memiliki 

kelemahan yaitu mengandung zat anti nutrisi theobromin maka 

perlu dilakukan fermentasi terlebih dahulu. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 - 24 

Agustus 2016 di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Penelitian 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi yang 

berbeda dengan menggunakan jamur Aspergillus niger, pada 

kulit buah kakao (Theobroma cacao L) terhadap kandungan 

zat nutrisi berdasarkan analisis proksimat dan analisis Van 



viii 
 

soest. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai 

bahan pertimbangan mengenai limbah kulit buah kakao yang 

difermentasi. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kulit buah kakao yang diambil di perkebunan coklat di daerah 

Pademangan, Kabupaten Blitar serta Aspergillus niger yang di 

dapat dari Laboratorium pangan dan gizi Universitas Gajah 

Mada Jogjakarta sebagai bahan fermentasi. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode pengukuran kadar proksimat 

dan analisis Van soest, pakan yang terdiri dari kulit buah 

kakao yang difermentasi menggunakan jamur (Aspergillus 

niger) 0,3%. Percobaan menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 kali ulangan dengan 

perbandingan P0 (tanpa perlakuan), P1 (difermentasi 24 jam), 

P2 (difermentasi 48 jam), P3 (difermentasi 72 jam). Variabel 

yang diamati adalah bahan kering (BK), abu, protein kasar 

(PK), lemak kasar (LK), serat kasar (SK), NDF, ADF, 

hemiselulosa, selulosa, lignin dan silika.Data yang diperoleh 

selanjutnya dianalisis dan diuji lanjut menggunakan Uji Jarak 

Berganda Duncan’s. 

Hasil penelitian menujukkan bahwa fermentasi kulit 

kakao dengan Aspergillus niger tidak menyebabkan perubahan 

fisik pada kulit kakao. Kelebihan dari fermentasi kulit kakao 

dengan Aspergillus niger adalah dapat meningkatkan 

kandungan protein pada kulit kakao sebesar 0,24% dengan 

peningkatan paling tinggi pada perlakuan lama penyimpanan 

72 jam, menurunkan kadar serat kasar pada bahan sebesar 

0,31%, namun kekurangan dari fermentasi kulit kakao dengan 

Aspergillus niger adalah feremtasi tersebut dapat 

meningkatkan kandungan komponen serat pada kulit kakao 

seperti kadar lignin yang justru semakin meningkat hingga 

mencapai 19,17%, sedangkan toleransi ternak terhadap liginin 

maksimal sekitar 7%, kadar ADF yang meningkat mencapai 

6,34%, dan selulosa mencapai peningkatan sebesar 2,01% 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa Aspergillus niger tidak 

dapat dijadikan sebagai bahan fermentasi untuk menurunkan 

kadar lignin pada kulit buah kakao. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pembangunan dalam bidang peternakan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan 

nasional.Tujuan pembangunan dalam bidang peternakan di 

Indonesia adalah untuk mencapai pemenuhan kebutuhan 

protein hewani asal ternak bagi masyarakat Indonesia. 

Masyarakat Indonesia membutuhakan protein hewani yang 

berasal dari daging, susu, dan telur untuk mendapatkan 

generasi yang cerdas. Salah satu usaha peternakan yang telah 

menjadi program pemerintah dalam upaya untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani adalah ternak 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 
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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 dimanfaatkan sehingga 

banyak limbah yang hanya sebagai pencemaran lingkungan. 

Limbah-limbah tersebut diantaranya adalah limbah kulit buah 

kakao. 

Alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan pakan 

ternak yaitu dengan memanfaatkan kulit buah kakao yang 

jumlahnya pada saat panen melimpah. 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).  

Fermentasi didefinisikan dengan suatu proses dimana 

komponen-komponen kimiawi dihasilkan sebagai akibat 

adanya pertumbuhan maupun metabolisme mikroba, 
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sedangkan menurut Fardiaz (1992) fementasi di definisikan 

sebagai proses pemecahan karbohidrat dan asam amino secara 

anaerobik, yaitu tanpa memerlukan oksigen. 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. 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh waktu fermentasi yang berbeda 

berdasarkan waktu simpan 0 jam, 24 jam, 48 jam, dan 72 jam 

dengan menggunakan jamur Aspergillus niger terhadap kulit 
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buah kakao (Theobroma cacao L) terhadap kandungan zat 

nutrisi berdasarkan analisis proksimat BK, Abu, PK, SK, LK 

dan komponen serat seperti NDF, ADF, Selulosa, 

Hemiselulosa, Lignin dan Silika. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan 

terbaik pada kulit buah kakao (Theobroma cacao L) yang di 

fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus niger, 

serta mengetahui kandungan zat makanan berdasarkan analisis 

proksimat BK, Abu, PK, SK, LK dan komponen serat seperti 

NDF, ADF, Selulosa, Hemiselulosa, Lignin dan Silika. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi baik bagi mahasiswa maupun peternak, sebagai 

bahan refrensi bahan pakan alternatif mengenai limbah kulit 

buah kakao yang difermentasi. 

1.5 Kerangka Pikir 

Ternak ruminansia dan unggas disamping sebagai 

salah satu sumber protein  hewani bagi masyarakat, juga 

merupakan komoditas yang dapat menunjang ekonomi 

peternak. Permasalahan yang terjadi, dalam beternak secara 

intensif yang jadi masalah bagi para peternak adalah harga 
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pakan yang semakin mahal. Permasalahan tersebut 

dikarenakan ketersediaan bahan baku pakan di Indonesia 

masih sangat tergantung pada bahan baku impor sehingga 

mempengaruhi harga pakan. 

Salah satu usaha yang diupayakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan kulit 

kakao yang telah difermentasi sebagai bahan pengganti bahkan 

menjadi bahan baku pakan tersebut. Kulit kakao merupakan 

limbah agroindustri yang menghasilkan tanaman kakao.Buah 

kakao terdiri dari 74% kulit, 2% plasenta dan 24% biji. 

Sehingga dalam 1 kg buah kakao didapat limbah kulit kakao 

sebanyak 0,74 kg kulit kakao (Kurniansyah. et al., 2011). 

Produksi buah kakao sangat melimpah hampir setiap tahun, 

sedangkan kulit kakao  belum banyak dimanfaatkan sehingga 

harganya masih relatif murah khususnya di daerah Blitar. 

Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini 

pengaruh lama fermentasi berbeda dengan menggunakan 

Aspergillus niger pada kulit buah kakao (Theobroma cacao L), 

proses fermentasi sangat dipengaruhi oleh faktor level dan 

waktu. Menurut Nugraha (2013) level pemberian Aspergillus 

niger paling optimal 0,31% dengan KBK 24,39%, 

kemungkinan disebabkan oleh produksi enzim dan 

pertumbuhan jamur yang tidak optimal dan kandungan anti 

nutrisi dan lignin yang seharusnya dapat didegradasi oleh 
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Aspergillus niger  tidak optimal yang menyebabkan rendahnya 

tingkat KBK kulit buah kakao. Sukaryana (2011) menyatakan 

bahwa hasil kerja enzim yang dihasilkan mikroba 

menyebabkan perubahan yang terjadi pada proses fermentasi 

(baik dalam keadaan aerob maupun anaerob). Fajri (2008) 

menyatakan bahwa kandungan nutrisi yang terdapat dalam 

substrat mempengaruhi tingkat kecernaan bahan kering. 

Syarifah (2013) menyatakan bahwa dalam 

penelitiannya kandungan bahan kering fermentasi hari ke 5 

lebih tinggi dibanding kandungan fermentasi hari ke 10 dan 

hari ke 15, kandungan bahan kering terendah terdapat pada 

perlakuan hari ke 20. Tingginya kandungan bahan kering hari 

ke 5 fermentasi hal ini disebabkan oleh semakin banyak 

kapang yang tumbuh maka semakin banyak juga zat makanan 

yang ada pada limbah kulit buah kakao seperti sellulosa dan 

hemisellulosa dirombak menjadi komponen yang lebih 

sederhana sebagai sumber energi yang juga di manfaatkan 

oleh kapang untuk pertumbuhannya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Winarno. et al., 1980) menyatakan bahwa selama 

fermentasi berlangsung, mikroorganisme menggunakan 

karbohidrat sebagai sumber energi yang dapat menghasilkan 

molekul air dan karbondioksida. Sebagian besar air akan 

tertinggal dalam produk dan sebagian lagi akan keluar dari 

produk. Air yang tertinggal dalam produk inilah yang akan 
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menyebabkan kadar air menjadi tinggi dan bahan kering 

menjadi rendah.  

Penggunaan kulit kakao dalam pakan masih dibatasi oleh 

beberapa hal yaitu: kandungan serat kasar yang tinggi 32,7% 

(Prabowo 2002) dan kulit kakao mengandung theobromin 

apalagi dikonsumsi terus menerus yang akan mengakibatkan 

penurunan pertumbuhan dan keracunan pada ternak 

(Baharrudin, 2007). Kulit kakao memiliki serat kasar yang 

tinggi dan kandungan protein yang rendah,maka diperlukan 

suatu proses untuk meningkatkan nilai nutrisi pada kulit kakao 

dengan dilakukannya proses fermentasi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kandungan protein serta menurunkan serat 

kasar pada kulit kakao agar mudah dicerna oleh ternak. Secara 

umum kerangka pikir dalam penelitian dapat dilihat pada 

Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Fermentasi 

Morfologi 

Warna , bau dan 

berlendir atau tidak 

berlendir 

Waktu Fermentasi 

24, 48 dan 72 jam 

Analisis Proksimat dan 

Analisis Komponen 

Serat 

Pengaruh fermentasi kulit 

buah kakao menggunakan 

jamur Aspergillus niger 

dengan waktu yang berbeda 

dapat meningkatkan protein 

kasar dan menurunkan kadar 

lignin 

Bahan 

Pakan 

Jamur Aspergillus 

niger 
Limbah Kulit Buah 

Kakao 

Kelebihan 

- Potensi limbah kulit buah 

kakao melimpah 1000 

ton/tahun  

- harganya yang relatif masih 

murah. 

Kekurangan 

- Serat Kasar tinggi  

- Butuh perlakuan lebih 

lanjut dengan cara 

fermentasi 

- kulit kakao yang 

mengandung theobromine  

 

 

Kelebihan 

Mengurai beberapa 

jenis substrat dan 

menghilangkan kadar 

lignin 

Kekurangan 

dapat membawa 

masalah bila jamur 

tumbuh kemudian 

menaikan kadar yg ada 

di substrat tersebut 



9 
 

1.6 Hipotesis 

1. Pengaruh Fermentasi kulit buah kakao menggunakan 

jamur Aspergillus niger dengan waktu yang berbeda 

dapat meningkatkan kandungan zat makanan hasil 

fermentasi kulit buah kakao  

2. Pengaruh Fermentasi kulit buah kakao menggunakan 

jamur Aspergillus niger dengan waktu yang berbeda 

dapat menurunkan komponen serat  seiring 

bertambahnya waktu fermentasi. 

 

 

  



10 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kakao (Theobroma cacao L.)  

Kakao merupakan satu-satunya di antara 22 jenis 

marga Theobroma, suku Sterculiaceae yang diusahakan secara 

komersial menurut Tjitrosoepomo (1988), sistematika tanaman 

kakao sebagai berikut  

Divisio  : Spermatophyta   

Subdivisio : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae  

Ordo   : Malvales  

Familia  : Sterculiaceae   

Genus  : Theobroma          

Spesies  : Theobroma cacao L.  

 Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan dalam usaha  peternakan. Ketersediaan pakan 

sangat berfluktuasi, berlimpah pada musim hujan dan terjadi 

kekurangan saat kemarau (Andayani, 2010). Hal tersebut 

menjadi hambatan sekaligus tantangan bagi para peternak 

untuk tetap menyediakan pakan dengan kandungan protein 

yang tinggi, murah dan berkelanjutan. Nelson (2011) 

menyatakan bahwa penyediaan pakan telah bergeser kepada 

upaya eksplorasi dan  pemanfaatan bahan pakan 
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nonkonvensional dengan nilai kompetisi yang masih rendah 

antara lain adalah kulit buah kakao.  

Wulan (2001) menyatakan bahwa kulit buah kakao 

adalah limbah utama hasil pengolahan buah kakao yang sangat 

potensial untuk dimanfaatkan. Mujnisa (2007) menyatakan 

bahwa pemanfaatan limbah hasil perkebunan atau limbah 

agroindustri mempunyai fungsi yaitu sebagai sumber makanan 

berserat bagi ternak ruminansia. Indonesia merupakan 

produsen kakao terbesar ketiga setelah Pantai Gading dan 

Ghana. Tercatat di Provinsi Jawa tengah pada tahun 2011 luas 

areal  perkebunan kakao mencapai 5.900,11 ha dan 

menghasilkan produksi kakao sebesar 1.417 ton (Badan Pusat 

Statistik, 2012). Menurut Suparjo dkk. (2011),  persentase 

kulit buah kakao adalah 75 % dari buah kakao secara utuh 

maka dihasilkan limbah kulit buah kakao sebesar 1.062,75 ton 

dalam satu tahun. Nelson (2011) menyatakan bahwa 

pemanfaatan kulit buah kakao sebagai pakan ternak akan 

memberikan dua dampak utama yaitu peningkatan 

ketersediaan bahan pakan dan mengurangi pencemaran 

lingkungan akibat pembuangan kulit buah kakao yang kurang 

baik, namun dalam pemanfaatan sebagai bahan pakan ternak 

memiliki kendala utama yaitu berupa kandungan lignin yang 

tinggi dan protein yang rendah (Nelson dan Suparjo, 2011). 
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Fadilah dkk. (2008) menyatakan bahwa lignin 

merupakan suatu makromolekul kompleks, suatu polimer 

aromatik alami yang bercabang–cabang dan mempunyai 

struktur tiga dimensi yang terbuat dari fenil propanoid yang 

saling terhubung dengan ikatan yang bervariasi. Lignin 

membentuk matriks yang mengelilingi selulosa dan 

hemiselulosa, penyedia kekuatan tanaman dan  pelindung dari 

biodegradasi.Kandungan lignin dalam bahan pakan dan 

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).  

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimia 

substrat organik yang  berlangsung dengan adanya katalisator-

katalisator biokimia yaitu enzim yang dihasilkan oleh mikroba 

tertentu. Fermentasi dilakukan agar bahan pakan yang 

mengandung ikatan nutrien yang sulit dicerna ternak seperti 

lignoselulosa dapat disederhanakan. Fermentasi kulit buah 

kakao dapat dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme 

yang bersifat selulolitik antara lain jamur Aspergillus niger. 
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Mikroorganisme penghasil enzim selulase secara ekstraseluler 

tersebar pada jamur dan bakteri, tetapi yang umum digunakan 

adalah jamur  Aspergillus niger. 

Kulit buah kakao (pod) merupakan limbah pengolahan 

buah kakao dengan ciri serat tinggi dan protein rendah. 

Penggunaan kulit buah kakao pada tingkat 30% total ransum 

(BK) berdampak kepada penurunan peforman, sehingga tidak 

ekonomis (Smith, 1985). Penelitian Pulungan, et al., 1989 

pada domba menunjukan batas toleransi yang lebih rendah. 

Penggunaan kulit buah kakao diatas 15% (BK) dalam ransum 

yang setara dengan 0,15% theobromine dapat menurunkan 

performans, termasuk konsumsi pakan. Faktor serat kasar dan 

kemungkinan senyawa theobromine kemungkinan menjadi 

pembatas utama. Kecernaan bahan kering, bahan organik dan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen kulit  buah kakao termasuk 

rendah sekitar 22%.  Kecernaan protein kasar termasuk 

moderat (51%), sedangkan kecernaan lemak kasar termasuk 

tinggi (78%). Rendahnya kecernaan kulit buah ini dapat 

disebabkan kandungan mineral, tannin dan alkaloid yang 

tinggi (Van Soest, 1982). Alemawor (2009) mengatakan 

dengan penambahan mangan, pengolahan awal mangan 

menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam 

meningkatkan protein pada Cacao Pod Huks (CPH). 

Penelitian sebelumnya  pada fermentasi jamur residu pertanian 



14 
 

termasuk produk sampingan singkong,  jerami gandum, kopi 

sekam, dedak jagung dan dedak padi juga telah dilaporkan 

 peningkatan serupa dalam kandungan protein. 

2.2 Faktor Pembatas Pemanfaatan Kulit Buah Kakao 

KBK memiliki potensi produksi dan komposisi 

nutrien yang baik serta senyawa anti nutrisi yang 

mempengaruhi penyediaan dan ketersediaan nutriennya. 

Biomasa KBK segar mengandung kira-kira 80% air sehingga 

KBK tidak tahan lama bila disimpan dalam keadaan segar 

sehingga perlu penanganan yang cepat bila hendak digunakan 

sebagai stok pakan. Biomasa KBK yang disimpan lebih dari 

24 jam menjadi mudah berjamur di bawah kondisi lembab 

(Olubajo, et al., 1987) dan setelah lebih dari tigahari akan 

ditumbuhi jamur sehingga menyebabkan KBK tidak palatabel 

sebagai pakan ternak (Puastuti 2009). 

Kandungan lignin dan tanin dalam KBK yang tinggi 

telah dilaporkan dapat mempengaruhi kecernaan bahan kering. 

Rinduwati dan Ismartoyo (2002) menyatakan bahwa nilai 

kecernaan bahan kering KBK adalah 29,27%. Kandungan 

lignin dan silika yang tinggi, juga menyebabkan rendahnya 

nilai kecernaan (Oluokun 2005). Lignin tersusun atas jaringan 

polimer fenolik yang berfungsi merekatkan serat selulosa dan 

hemiselulosa sehingga strukturnya menjadi sangat kuat (Aji, et 
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al., 2013), sedangkan keberadaan tanin dapat membentuk 

ikatan kompleks dengan protein dan karbohidrat yang 

mengakibatkan aktivitas mikroba rumen dalam mendegradasi 

protein dan karbohidrat menjadi berkurang sehingga 

menurunkan daya cerna. Senyawa theobromine pada KBK 

dilaporkan memiliki efek negatif, karena theobromine dalam 

pakan dapat menghambat pertumbuhan mikroba rumen 

sehingga menurunkan kemampuan mencerna serat dan 

theobromine dapat menyebabkan diare. 

2.3 Pengolahan Kulit Buah Kakao Sebagai Pakan 

Alternatif 

KBK memiliki potensi komposisi nutrient dan faktor 

pembatas sehingga diperlukan pengolahan untuk 

meningkatkan mutu KBK sebagai pakan, diantaranya 

meningkatkan kandungan nutrien, kecernaan dan menurunkan 

senyawa antinutrisi serta memperpanjang umur simpan. 

Pengolahan KBK sebagai pakan seperti halnya pengolahan 

produk samping tanaman lainnya dapat dilakukan secara fisik, 

kimiawi, biologis maupun kombinasinya. 

2.4 Pengolahan Secara Fisik  

Pengolahan secara fisik dapat dilakukan dengan cara 

mencacah untuk diberikan dalam keadaan segar. Pencacahan 
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KBK dapat dilanjutkan dengan pengeringan dan penggilingan 

untuk menghasilkan tepung/mash KBK. Tepung KBK (kadar 

air<12%) memiliki daya simpan yang lebih lama dan 

memudahkan dalam penanganan. Pengolahan KBK menjadi 

bentuk tepung tidak merubah nilai nutrient maupun senyawa 

anti nutrisinya. Adamafio, et al., (2011) melakukan 

detheobromine KBK dan menyatakan bahwa tepung KBK 

yang disterilkan dengan autoclave pada suhu 121
o
C selama 15 

menit tidak mengalami penurunan kandungan theobromine 

(0,45%) sedangkan 40 gram tepung KBK tanpa disterilkan dan 

ditambah air steril 80 ml kemudian diinkubasi selama tujuh 

hari dalam tempat tertutup kandungan theobromine nya turun 

hingga 54,7%. 

2.5 Aspergillus niger 

 Aspergillus niger merupakan fungi dari ascomycota  

yang berfilamen, mempunyai hifa, bercabang-cabang dan 

bersekat, berwarna terang atau tidak berwarna, dan ditemukan 

melimpah di alam. Fungi diisolasi dari tanah, sisa tumbuhan, 

dan udara didalam ruangan. Aspergillus niger tumbuh 

optimum pada suhu 35-37
o
C, dengan suhu minimum 6-8

o
C 

dan suhu maksimum 45-47
o
C. Proses pertumbuhan fungi ini 

adalah aerobic. Aspergillus niger  memiliki warna dasar putih 

atau kuning dengan lapisan konidiospora yang tebal, berwarna 
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coklat gelap. Metabolisme Aspergillus niger dapat 

menghasilkan asam sitrat. Aspergillus nigerdapat tumbuh 

dengan cepat sehingga banyak digunakan secara komersial 

dalam produksi asam sitrat, asam glukonat, dan pembuatan 

beberapa enzim seperti amilase, pektinase, amiloglukosida, 

dan selulosa. Aspergillus niger dapat ditemui dimana-mana, 

terutama pada tanah di daerah tropis dan subtropics serta 

diisolasi dari bermacam substrat, termasuk biji. 

2.6 Fermentasi Pakan 

 Fermentasi merupakan hasil proses metabolis dari 

beberapa jenis mikroorganisme seperti jenis bakteri, kapang 

dan khamir. Proses fermentasi akan terjadi perubahan kualitas 

bahan makanan menjadi lebih baik dari bahan asalnya baik 

dari aspek nutrisi, daya cerna serta menigkatnya daya simpan. 

Proses fermentasi aktifitas mikroorganisme dipengaruhi oleh 

pH, suhu, komposisi zat makanan dan adanya inhibitor 

(Raudati, 2001). Winarno (2000) menyatakan fermentasi juga 

dapat menghasilkan aroma dan flavor yang lebih disukai dari 

bahan yang tidak difermentasi. Proses fermentasi akan terjadi 

perubahan kualitas bahan makanan menjadi lebih baik dari 

bahan asalnya baik dari aspek nutrisi, daya cerna serta 

meningkatnya daya simpan. 
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 Kehilangan bahan kering yg terjadi selama proses 

fermentasi dikarenakan adanya perombakan bahan organik 

terutama karbohidrat untuk dijadikan sumber energi bagi 

pertumbuhan dan aktivitas kapang. Karbohidrat tersebut akan 

dipecah menjadi glukosa kemudian dilanjutkan sampai 

terbentuk energi, dinding sel kapang selama fermentasi 

mengalami pertumbuhan dalam media dimana semakin lama 

waktu inkubasi maka akan menghasilkan pertumbuhan 

miselium yang lebat. Kandungan serat kasar produk 

fermentasi dipengaruhi oleh pertumbuhan miselia kapang 

(Miirwandono, Bachari dan Situmorang, 2006). 

 Faktor-faktor fermentasi antara lain yaitu pH, waktu, 

kandungan oksigen, suhu, dan mikroorganisme, semakin 

banyak jumlah mikroorganisme yang digunakan pada proses 

fermentasi akan meningkatkan kandungan protein bahan 

pakan, karena terjadi penambahan protein dari 

mikroorganisme tersebut (Juwita, 2012). Sariri (2011) 

menyatakan bahwa ciri atau tanda fermentasi pakan kering 

yang telah berhasil atau fermentasi yang telah siap disajikan 

adalah sebagai berikut terjadinya perubahan suhu yang 

meningkat, perubahan warna dan bau atau aroma yang khas, 

dan perubahan tekstur yang lebih empuk atau lapuk. 

Fermentasi dengan menggunakan kapang memungkinkan 

terjadinya perombakan komponen bahan yang sulit dicerna 
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menjadi lebih mudah dicerna sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan nutrisinya (Supriyati, Pasaribu, Hamid dan 

Sinurat, 2000). 

 Kualitas fermentasi tergantung pada jenis mikroba 

serta medium padat yang digunakan. Perlakuan fermentasi 

pada pembuatan pakan telah dicobakan pada penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Helmi (2000) 

menyebutkan bahwa bungkil kelapa yang difermentasi dengan 

Aspergillus niger  yang digunakan dapat memproduksi enzim 

lipase, sehingga lemak yang terdapat di dalam bungkil dapat 

berkurang. 

Levitel (2009) menyatakan bahwa fermentasi yang 

baik dapat dihasilkan pada suhu 30
o
C, sementara itu Okine 

(2005), menyatakan bahwa proses fermentasi pada suhu 25-

37
o
C akan menghasilkan kualitas produk yang sangat baik. 

Fermentasi yang baik memiliki warna yang tidak jauh berbeda 

dengan warna bahan bakunya, memiliki pH rendah dan 

beraroma asam (Abdelhadi, 2005), bertekstur lembut, tidak 

berjamur dan tidak berlendir (Ridla, 2007). Penampilan 

produk fermentasi kulit singkong sangat baik karena tidak 

berjamur, tidak berlendir dan tidak berbau busuk. 
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2.7 Kandungan Nutrien Bahan Pakan Ternak 

 Kualitas nutrisi bahan makanan ternak merupakan 

faktor utama dalam menentukan kebijakan dalam pemilihan 

dan penggunaan bahan makanan tersebut sebagai sumber zat 

makanan untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan 

produksinya. Kualitas nutrisi bahan pakan terdiri atas 

komposisi nilai nutrisi, serat dan energi serta aplikasinya pada 

nilai palatabilitas dan daya cerna. Penentuan komposisi nilai 

nutrisi secara garis besarnya dapat dilakukan dengan analisa 

proksimat danVan Soest, dimana dapat ditentukan kandungan 

air, Abu, PK, SK, LK, NDF, ADF, Selulosa, Hemiselulosa, 

Lignin dan Silika. Sumbangan energi dari masing-masing 

komposisi  nutrisi yang terkandung dalam bahan makanan 

ternak ataupun pakan dapat ditentukan dengan kandungan 

energi bruto (GE) yang dapat diukur dengan menggunakan 

analisa energi  dengan bomb calorimeter (Sutardi, 2009). 

2.7.1 Bahan Kering (BK) 

Bahan kering adalah bahan pakan yang bebas air, 

dihitung dengan cara 100-kadar air, dimana kadar air diukur 

dari persen bobot yang hilang setelah pemanasan pada suhu 

105
0
C sampai beratnya tetap (Suparjo, dkk. 2003). Bahan 

kering akan menurun selama proses fermentasi dikarenakan 

adanya perombakan bahan organik terutama karbohidrat untuk 
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dijadikan sumber energi bagi pertumbuhan dan aktifitas 

kapang (Miwardhono, dkk. 2006). Prinsip dari bahan kering 

adalah pemanasan pada suhu 105
0
C maka air yang terkandung 

dalam satu sampel pakan akan menguap seluruhnya. 

Proses fermentasi akan terjadi peningkatan kadar air 

dalam substrat karena penguraian bahan kering total oleh 

kapang yang dipergunakan sebagai sumber energi atau 

pembentukan sel baru, penurunan kandungan bahan kering 

substrat dapat diakibatkan oleh semakin tingginya kadar air 

dalam substrat (Mildayanti, 2007). 

2.7.2 Bahan Anorganik (Abu) 

Penentuan kadar Abu yaitu usaha untuk mengetahui 

kadar Abu, dalam analisis secara umum ditentukan dengan 

membakar bahan pakan biasanya hanya zat-zat organik 

selanjutnya ditimbang, sisanya disebut Abu (Syarif, 2000). 

Khairul (2009) juga menyatakan zat anorganik yang tertinggal 

di dalam pemanasan dengan tanur disebut dengan Abu. 

Kadar Abu bertujuan untuk mengetahui kandungan 

mineral yang terdapat dalam ampas tahu. Penentuan kadar 

Abu adalah dengan mengoksidasikan semua zat organik pada 

suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500-600
0
 C dan kemudian 

melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah proses 

pembakaran tersebut. Winarno (2000) menyatakan bahwa 
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dalam proses pembakaran, bahan-bahan organik terbakar 

tetapi zat anorganiknya tidak dan disebut Abu. Widodo (2005) 

menyatakan bahwa jumlah abu dalam bahan pakan hanya 

penting untuk menentukan perhitungan bahan ekstrak tanpa 

nitrogen, meskipun abu terdiri dari komponen mineral, namun 

bervariasinya kombinasi unsur mineral dalam bahan pakan 

asal tanaman menyebabkan abu tidak dapat dipakai sebagai 

indeks untuk menentukan jumlah unsur mineral tertentu. 

2.7.3 Protein Kasar (PK) 

Protein kasar adalah nilai hasil bagi dari total nitrogen 

amonia dengan faktor 16% (16/100) atau hasil kali dari total 

nitrogen ammonia dengan faktor 6,25 (100/16). Prinsip 

pengukuran protein kasar adalah H2SO4 pekat dengan 

katalisator dapat memecah ikatan N organik dalam sampel 

pakan menjadi (NH4)2SO4 dalam suasana basa akan 

melepaskan NH3 yang yang kemudian didestilasi. Hasil 

destilasi ditampung dalam beakerglass yang telah berisi H2SO4 

0,1 yang ditambahkan indikator max, setelah selesai destilasi 

larutan penampung dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai 

berubah warna (AOAC, 2005). 

Peningkatan kadar protein kasar pada perlakuan yang 

difermentasi dikarenakan fermentasi dapat mengubah zat yang 

bersifat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. 
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Senyawa yang dapat dipecah dalam proses fermentasi adalah 

karbohidrat dan asam amino. Fermentasi dapat menghasilkan 

produk yang lebih baik dari bahan aslinya. Sutardi (2009) 

menyatakan protein merupakan komponen penting yang 

terdapat dalam makanan, dari hasil penelitian bahwa protein 

sangat berkualitas tinggi. Hasil penelitian Melati, Zahril dan 

Titin (2010) mendapatkan hasil, kandungan protein pada 

ampas tahu 22,89% dan setelah difermentasi meningkat 

menjadi 31,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kandungan 

protein pada fermentasi ampas tahu lebih besar dari pada 

ampas tahu yang tidak difermentasi. Desi (2002) menyatakan 

dalam proses fermentasi, mikroba memperoleh energi melalui 

perombakan bahan yang memberikan zat-zat hara atau mineral 

seperti hidrat arang, protein, vitamin, dan zat lainnya. 

Kumalasari (2012) menyatakan kadar protein menurun dengan 

semakin banyaknya penambahan inokulum pada fermentasi 

tempe. Peningkatan kadar protein akibat adanya kerja dari 

mikroba dan adanya penambahan protein yang terdapat dalam 

sel mikroba itu sendiri. Peningkatan kandungan protein kasar 

pada fermentasi substrat terjadi karena hasil dari hidrolisis pati 

menjadi gula selama kapang mendegradasi dan melarutkan 

substrat yang digunakan oleh kapang sebagai sumber 

karbohidrat untuk mensintesis biomasa kapang yang kaya akan 

protein (Yuliastiyani, 2012). 
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Aktifitas proteolitik selama fermentasi mencapai 

maksimum pada waktu 72-96 jam. Adanya aktifitas enzim 

proteolitik, maka protein komplek yang bersifat tidak larut 

akan diubah menjadi protein yang bersifat larut dan 

mengalami kenaikan sebesar setengah dari jumlah total 

protein. Penambahan konsentrasi bahan baku menyebabkan 

peningkatan kecepatan reaksi yang nyata, akan tetapi jika 

konsentrasi bahan baku terus diperbesar peningkatan reaksi 

dapat menurun disebabkan karena bagian enzim yang aktif 

telah jenuh (Istiana, 2007). 

Aspergillus oryzae merupakan kapang penghasil 

enzim protease yang akan menguraikan protein menjadi asam 

amino, baik asam amino esensial maupun non esensial. Asam 

amino essensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesis 

oleh tubuh.Sebagian besar asam amino ini hanya dapat 

disintesis oleh sel tumbuhan, sebab untuk sintesisnya 

memerlukan senyawa nitrat anorganik.Kekurangan metionin 

dan penilalanin, merupakan asam amino esensial yang sangat 

diperlukan oleh tubuh (Winarno, dkk, 2000). 

Mirwandono (2004) menyatakan bahwa pemanfaatan 

mikroba Aspergillus niger dalam proses fermentasi limbah 

sawit mampu meningkatkan kadar protein dari 15,40% 

menjadi 23,30%. Penelitian Miskiyah, dkk. (2006) terhadap 

ampas kelapa dari industri minyak kelapa mencatat 
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penggunaan Aspergillus niger dan penambahan mineral dalam 

proses fermentasi secara aerob dan kemudian anaerob mampu 

meningkatkan kadar protein kasar dari 11,35 menjadi 26,09%. 

2.7.4 Serat Kasar (SK) 

 Serat kasar adalah semua zat organik yang tidak larut 

dalam H2SO4 0,3 N dan dalam NaOH 1,5 N yang berturut-

turut dimasak selama 30 menit, kandungan serat kasar yang 

tinggi dalam makanan akan menurunkan koefisiensi cerna 

dalam bahan pakan tersebut, karena serat kasar mengandung 

bagian yang sukar untuk dicerna (Putri, 2010). 

Analisis kadar serat kasar adalah usaha untuk 

mengetahui kadar serat kasar dalam bahan pakan pelaksanaan 

di Laboratorium biasanya dilakukan secara kimiawi dengan 

Metode Mendell (Mulyono, dkk. 2010). Serat kasar terdiri dari 

selulosa, hemiselulosa, dan lignin.Selulosa dan hemiselulosa 

merupakan komponen dinding sel tumbuhan dan tidak dapat 

dicerna oleh ternak monogastrik. Hewan ruminansia 

mempunyai mikroorganisme rumen yang memiliki 

kemampuan untuk mencerna selulosa dan hemiselulosa 

(Suparjo, Wiryawan, Laconib dan Mangunwidjajac, 2003). 

Penurunan serat kasar ini dapat terjadi karena dengan 

peningkatan jumlah konsentrasi Aspergillus oryzae maka 

kemampuan mendegradasi serat menjadi lebih tinggi. Suparjo, 
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Wiryawan, Laconib dan Mangunwidjajac (2003) menyatakan 

bahwa pada dedak yang difermentasi dengan Aspergillus 

oryzae dengan lama inkubasi 72 jam, menunjukkan adanya 

peningkatan kadar protein kasar dan penurunan serat kasar, hal 

tersebut dapat terjadi karena Aspergillus oryzae dapat 

menghasilkan enzim selulase yang mampu menghidrolisisi 

selulosa (Tampoebolon, 2009). Aspergillus oryzae 

memanfaatkan bahan organik berupa serat kasar melalui 

degradasi oleh enzim sehingga menghasilkan senyawa-

senyawa untuk pertumbuhan dan perkembangannya 

(Kusumaningrum dan Sutrisno, 2012). 

2.7.5 Lemak Kasar (LK) 

Lemak kasar yang dihasilkan dari penentuan lemak 

kasar adalah ekstraksi dari klorofil, xanthofil, dan karoten 

(Khairul, 2009). Aspergillus niger dapat memproduksi enzim 

lipase yang berfungsi untuk menghidrolisis lipid, mengikat 

ester dalam trigliserida menjadi asam lemak bebas, sehingga 

lemak yang terkandung dalam bahan hasil fermentasi dapat 

menurun (Miskiyah, dkk. 2006). Jamila dan Tangdililintin 

(2001) menyatakan bahwa kandungan asam lemak kasar yang 

meningkat pada pakan fermentasi mengindikasikan adanya 

sintesis asam lemak, hasil penguraian karbohidrat dalam 

proses fermentasi dapat menghasilkan asam-asam lemak, 
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sehingga kadar lemak dalam bahan yang difermentasi dapat 

meningkat. 

Aspergillus oryzae dikenal sebagai kapang yang 

paling banyak menghasilkan enzim lipase karena Aspergillus 

oryzae tergolong kapang lipolitik, Falony (2006) menyatakan 

bahwa lipase ditemukan dalam enzim ekstraseluler yang 

dihasilkan oleh berbagai macam organisme, mulai dari 

tanaman, hewan, serta mikroba antara lain bakteri 

actinomicetes, yeast dan kapang. Kapang lipolitik diketahui 

mampu menghasilkan lipase ekstraseluler dengan aktivitas 

lipolitik cukup tinggi sehingga merupakan sumber utama 

dalam industri karena kemampuannya yang dapat digunakan 

dalam berbagai hal dan kemudahan dalam produksi. Kapang 

yang banyak menghasilkan lipase berasal dari genus 

Aspergillus (Sharma, 2001). 

Proses fermentasi setelah kapang memanfaatkan 

karbohidrat untuk sumber energi, selanjutnya kapang 

memanfaatkan lemak dan protein.  Banyaknya penggunaan 

bahan pakan yang mengandung glukosa pada substrat, 

semakin memacu pertumbuhan biomassa kapang yang 

mengakibatkan produksi enzim lipase semakin banyak 

(Nurhayati, Sjofjan dan Koentjoko, 2006). Kusumaningrum 

(2012) menyatakan bahwa penurunan kandungan lemak kasar 

disebabkan oleh perombakan lemak enzim lipase kapang 
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Aspergillus niger yang digunakan sebagai energi untuk 

pertumbuhannya. Hasil penelitian penggunaan Aspergillus 

niger dan penambahan mineral terhadap kelapa dari industri 

minyak kelapa mampu menurunkan lemak dari 28,70 menjadi 

11,39%, sedang uji kecernaan bahan kering memperlihatkan 

peningkatan dari 78,99 menjadi 95,10% (Miskiyah, dkk. 

2006). 

2.7.6 Analisis Van Soest 

Tahun 1960 Van Soest memperkenalkan sistem 

analisis untuk memisahkan lignoselulosa yang dikenal dengan 

analisis serat deterjen.Analisis serat Van Soest yang terdiri 

dari NDF, ADF dan lignin sangat efektif dan cocok sebagai 

teknik analisis pakan dan bahan yang memiliki kandungan 

lingoselulosa tinggi (Naser, 2014). 

2.7.7 Neutral Detergent Fiber (NDF) 

Serat deterjen merupakan residu dari sel tumbuhan 

setelah dilakukan pemisahan menggunkan larutan deterjen 

untuk menguapkan protein dan pati. Prinsip dari NDF adalah 

serat yang sulit tercerna dalam pakan ditetapkan sebagai serat 

deterjen netral (NDF). Serat deterjen netral melindungi 

komponen utamanya berupa selulosa, hemiselulosa dan lignin 

(Zaklouta, dkk. 2014). 
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Deterjen netral untuk unsur utama dinding sel 

merupakan metode tercepat untuk analisis total serat bahan 

makanan dalam sayuran (Agriculture Research Service, 1970). 

2.7.8  Acid Detergent Fiber (ADF) 

Serat deterjen asam merupakan residu yang didapat 

setelah penambahan larutan deterjen asam.Residu ini 

merupakan NDF tanpa hemiselulosa, sel hemiselulosa dan 

mineral yang terlarut. CTAB memisahkan protein dari 

selulosa, lignin dan abu yang tersisa. Larutan ADS melindungi 

selulosa dan lignin (Zaklouta, dkk. 2014). 

Prosedur serat deterjen asam merupakan metode 

tercepat dalam penentuan kadar lignoselulosa pada bahan 

makanan. Residu yang didapat di dalamnya termasuk silika. 

Perbedaan NDF dan ADF terletak pada kandungan 

hemiselulosa. 

Kadar ADF dapat dihitung dengan rumus: 

 (W0-Wt)(100)/S = ADF 

Keterangan : W0= berat kering oven krusibel+serat 

    Wt = berat tara dari krusibel kering oven 

    S   = berat sampel kering oven 
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2.7.9 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). 

2.7.10 Selulosa 

Secara tidak langsung penggunaan metode penetapan 

lignin memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai teknik 

penetapan selulosa dan mineral yang tak larut pada sampel 

yang sama. Kandungan mangan dan besi oksida yang masih 

tersimpan dihancurkan dengan larutan alcohol dari axalic dan 

asam hydrochloric, yang akan menyisakan selulosa dan 

mineral tak larut. Kadar lignin dengan metode ini akan larut. 

Selulosa merupakan kadar yang hilang saat penetapan silica 

(Agriculture Research Service, 1970). 

2.7.11 Lignin 

Lignin merupakan komponen non-karbohidrat yang 

sulit tercerna dalam tanaman pakan. Residu yang didapat dari 

penetapan ADF diberikan perlakuan dengan asam sulfide. 

Lignin adalah yang mewakili fraksi NDF yang sulit dicerna 

(Zaklouta, dkk. 2014). 
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Prosedur dalam serat deterjen lignin adalah langkah 

selanjutnya dari prosedur serat deterjen asam. Deterjen 

melarutkan protein dan materi terlarut dalam asam lainnya 

yang bias mengganggu dalam penetapan lignin. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung kadar lignin adalah:  

  (LX100)/S = ADL 

Keterangan :  L = hilang atas pemanasan setelah pemberian 

H2SO4 72% 

   S = berat sampel kering oven 

2.7.12 Silika 

Penggunaan metode penetapan lignin memungkinkan 

untuk dapat digunakan sebagai teknik penetapan selulosa dan 

mineral yang tak larut pada sampel yang sama. Kandungan 

mangan dan besi oksida yang masih tersimpan dihancurkan 

dengan larutan alcohol dari axalic dan asam hydrochloric, 

yang akan menyisakan selulosa dan mineral tak larut. 

Penetapan silika dengan pengabuan dan residu yang tertinggal 

adalah kadar silika (Agriculture Research Service, 1970) 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1 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. 

3.2 Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kulit buah kakao yang diambil di perkebunan coklat di 

daerah Pademangan, Kabupaten Blitar 

2. Aspergillus niger yang didapat dari Laboratorium pangan 

dan gizi ugm dengan harga Rp. 250.00 (650 gram) 

3. Bak untuk mencampur kulit buah kakao, Aspergillus niger 

4. Plastik klip untuk tempat fermentasi 

5. Timbangan 

6. Bahan kimia dan seperangkat peralatan untuk analisis 

proksimat dan analisis Van soest. 
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3.3 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. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Bahan Kering (BK) 

 Bahan kering merupakan salah satu hasil dari 

pembagian fraksi yang berasal dari bahan pakan setelah di 

kurangi kadar air, dalam analisa ini menggunakan alat yang 

berupa oven 105
o
C, timbangan analitik, cawan porselin, 

eksikator dan penjepit, masing-masing dari alat ini mempunyai 

fungsi sesuai dengan kebutuhan dalam analisa bahan kering 
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seperti misalnya cawan porselin digunakan untuk tempat 

sampel yang akan dianalisa setelah penimbangan. Oven 

digunakan untuk memanaskan sampel yang bertujuan untuk 

menghilangkan kadar. Prinsip dalam analisa bahan kering ini 

adalah dengan pemanasan menggunakan oven 105
o
C selama 4 

jam dengan sampel 1-2 gram kadar air dalam bahan pakan 

akan menguap sehingga yang tersisa hanyalah bahan kering 

dan cawan. Hasil dari bahan kering dan oven dikurangi dengan 

berat cawan pertama kali ditimbang sebelum diberi sampel. 

(Prosedur penelitian di Lampiran 1). 

3.4.2 Protein Kasar (PK) 

 Siregar (1994) menyatakan bahwa metode senyawa-

senyawa non protein nitrogen dapat diubah menjadi protein 

oleh mikrobia, sehingga kandungan protein pakan dapat 

meningkat dari kadar awalnya. Sintesis protein dalam rumen 

tergantung jenis makanan yang dikonsumsi oleh ternak. 

Ternak yang mengkonsumsi pakan dengan kandungan N yang 

rendah, maka N yang dihasilkan dalam rumen juga rendah, 

sedangkan ternak yang mengkonsumsi pakan yang memiliki 

kandungan N tinggi maka ada kemungkinan protein tersebut 

didegradasi di dalam rumen menjadi protein berkualitas 

rendah. (Prosedur penelitian di Lampiran 3). 
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3.4.3 Serat Kasar (SK) 

 Langkah pertama metode pengukuran kandungan serat 

kasar adalah menghilangkan semua bahan yang terlarut dalam 

asam dengan pendidihan dengan asam sulfat bahan yang larut 

dalam alkali dihilangkan dengan pendidihan dalam larutan 

sodium alkali. Residu yang tidak larut adalah serat kasar 

(Soejono, 1990). (Prosedur penelitian di Lampiran 4). 

3.4.4 Lemak Kasar (LK) 

 Penetapan kandungan lemak dilakukan metode 

ekstakso Soxhlet dengan larutan heksan sebagai pelarut. 

Fungsi dari n heksan adalah untuk mengekstraksi lemak atau 

untuk melarutkan lemak, sehingga merubah warna dari kuning 

menjadi jernih (Mahmudi, 1997). (Prosedur penelitian di 

Lampiran 5). 

3.4.5  Neutral Detergent Fiber (NDF) 

Prosedur analisis NDF adalah dengan 1 g sampel 

ditambahkan larutan NDS. Dipanaskan lalu disaring dan 

dicuci dengan air panas, kemudian dicuci dengan aseton. 

Dipanaskan pada suhu 100° C selama 8 jam. Residu yang 

tertinggal adalah NDF. (Prosedur penelitian di Lampiran 6). 
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3.4.6 Acid Detergent Fiber (ADF) 

Prosedur analisis ADF adalah sampel ditambah larutan ADS. 

Dipanaskan lalu disaring. Dicuci dengan ari panas, kemudian 

dicuci dengan aseton. Dipanaskan dengan suhu 100° C selama 

8 jam. Residu yang tertinggal adalah ADF. (Prosedur 

penelitian dan rumus di Lampiran 7). 

3.4.7 Hemiselulosa 

Prosedur dan  rumus penetapan hemiselulosa di 

(Lampiran 8).  

3.4.8 Selulosa 

Prosedur penetapan selulosa adalah resido ADF ditambah 50 

ml larutan H2SO4 72 % dan diaduk. Disaring lalu dicuci air 

panas dan aseton. Doiven 105° - 110° C selama 8 jam. Residu 

yang tertinggal adalah selulosa. (Prosedur penelitian di 

Lampiran 9). 

3.4.9 Lignin 

Prosedur dan rumus penetapan lignin di (Lampiran 

10). 
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3.4.10 Silika 

Prosedur penetapan silika adalah menggunakan residu hasil 

penetapan selulosa kemudian mengabukan hasil penetapan 

selulosa sampai putih. (Prosedur penelitian di Lampiran 11). 

3.5 Analisa Statistik 

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).  

  

DMRTα = R(p,v,α).√
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3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang dilakukan dapat dilihat digambar 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Prosedur Kegiatan 

Kulit buah kakao di cacah 

Dikeringkan di bawah sinar matahari  (BK 80%) 

Sampel dimasukan kedalam plastik lalu diikat rapat 

Campurkan kulit buah kakao dengan Aspergillus niger (0,3%) 

Di inkubasi selama 

72 jam 48 jam 24 jam 

Giling hingga menjadi tepung 

Tepung kulit buah kakao fermentasi  

0 jam 

Kulit kakao di potong menjadi 4 bagian 
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3.7 Batasan Istilah 

Aspergillus niger  :Mikroorganisme pemecah serat yang 

digunakan sebagai starter  

Fermentasi  :Suatu proses perubahan kimia dalam 

suatu substrat organic yang berlangsung 

karena aksi katalisator biokimia yaitu 

enzim yang di hasilkan oleh 

mikroorganisme tertentu 

Inkubasi :Waktu yang digunakan untuk fermentasi 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengamatan Fisik Hasil Fermentasi Aspergillus 

niger Terhadap Kulit Kakao 

Berdasarkan hasil fermentasi penelitian yang 

dilakukan morfologi bahan pakan kulit buah kakao yang 

difermentasi menggunakan jamur Aspergillus niger 

berdasarkan pengaruh waktu yang berbeda dapat dilihat di 

Tabel 1. 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Terhadap Perubahan Fisik 

Hasil Fermentasi dengan Waktu yang Berbeda 

Sampel 
Bau Warna 

Berlendir/ 

Tidak 

Berlendir 

P0 Khas kayu Coklat tua Tidak berlendir 

P1 Khas kayu Coklat tua Tidak berlendir 

P2 Khas kayu Coklat tua Tidak berlendir 

P3 Khas kayu Coklat tua Tidak berlendir 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa lama simpan 24 jam, 

kulit kakao belum mengalami perubahan seperti bau dan tidak 

berlendir. Perubahan terjadi pada warna dimana warna coklat 

tua pada masing-masing sampel. Fermentasi kulit buah kakao 

adalah meningkatkan daya cerna, meningkatkan kelahiran dan 

penyerapan nutrisi, menekan efek buruk racun theobromine 
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pada kulit buah kakao, meningkatkan nilai zat makanan, 

Nasriati (2007). (Laconi 1998) mengatakan bahwa fermentasi 

limbah kulit buah kakao dengan Aspergillus niger dapat 

menurunkan kandungan lignin sebesar 18,36% dengan melihat 

kemampuan Aspergillus niger dalam menghasilkan lignolitik 

dan selulotik. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa lama simpan 48 jam 

kulit kakao belum mengalami perubahan seperti bau dan tidak 

berlendir. Perubahan juga tidak terjadi pada warna dimana 

warna coklat tua pada masing-masing sampel menunjukan 

konsistensi yang sama. Lama waktu 48 jam merupakan fase 

adaptasi. Fase adaptasi merupakan fase dimana menyesuaikan 

dengan lingkungannya. 

Tabel 2 menunjukkan bahwa lama simpan 72 jam 

menunjukkan kulit kakoao belum mengalami perubahan 

seperti bau dan tidak berlendir. Perubahan tetap tidak terjadi 

pada warna dimana warna coklat tua pada masing-masing 

sampel tetap sama. Lama waktu 72 jam tidak menunjukkan 

perubahan dari bau, warna hingga tidak berlendir. 

4.2 Nilai Kandungan Nutrient Hasil Fermentasi 

Aspergillus niger Terhadap Kulit Kakao 

Hasil fermentasi terhadap kandungan nutrient kulit kakao 

berdasarkan analisis proksimat dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 2. Analisis Kandungan Nutrien 
Perlakuan        BK       Abu       PK         SK       LK 

P0 87,81±0,06c 8,06±0,01a 5,57±0,08a 31,57±0,55 0,62±0,12 

P1 86,51±0,031a 8,06±0,01a 5,57±0,08a 31,57±0,55 0,62±0,12 

P2 86,45±0,15a 8,15±0,23a 5,74±0,02b 31,94±0,91 0,64±0,03 

P3 86,97±0,10b 8,51±0,05b 5,81±0,02b 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) 

4.2.1 Kandungan Bahan Kering (BK) 

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 



43 
 

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). 

Tillman, Hartadi, Reksohadiprojo, Prawirokusumo, 

dan Lebdosoekojo (1991) menyatakan bahwa adanya 

hubungan yang dekat antara kecernaan pakan dan 

konsumsinya. Hal ini disebabkan karena konsumsi bahan 

kering dapat mempengaruhi kecernaan bahan kering dan 

kecernaan bahan organik dimana kecernaan bahan organik 

menggambarkan ketersediaan nutrien dari pakan dan 

menunjukkan nutrien yang dapat dimanfaatkan oleh seekor 

ternak. Hal ini sesuai dengan pendapat Tillman, et al., (1991) 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kecernaan adalah 

jumlah pakan yang dikonsumsi dan komposisi kimia pakan. 

Kamal (1994) menambahkan bahwa bahan kering terdiri dari 
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lemak, protein kasar, serat kasar, BETN dan abu. Bahan 

organik merupakan bagian dari bahan kering. 

4.2.2 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 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 
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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. 

Penggunaan Aspergillus niger berfungsi sebagai 

pertumbuhan pertumbuhan kapang ketika sedang 

berlangsungnya fermentasi. Menurut Sugianti (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 

sehinggat tidak membahayakan. Aspergillus niger dapat 
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tumbuh dengan cepat, oleh karena itu Aspergillus niger 

banyak digunakan secara komersil. 

4.2.3 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) 
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yang terdegradasi semakin tinggi sejalan dengan lamanya 

proses fermentasi berlangsung. 

4.2.4 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 
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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 ± 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. 

Pengaruh waktu fermentasi yang berbeda-beda pada 

perlakuan penggunaan Aspergillus niger semakin lama waktu 

fermentasi maka akan meningkatkan kandungan serat kasar 

pada substrat. Kandungan protein kasar, proses fermentasi 

perlu dilakukan untuk meningkatkan protein dan menurunkan 

serat kasar. Fermentasi dengan menggunakan Aspergillus 

niger. Proses fermentasi dilakukan untuk meningkatkan 

kandungan protein dan menurunkan serat kasar. Fermentasi 

dengan menggunakan Aspergillus niger, diharapkan 

kandungan nutrien yang ada di dalam kulit buah kakao dapat 

optimal, sehingga kebutuhan nutrien kelinci akan terpenuhi 

(Anonimus, 2008). 
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4.2.5 Kandungan Lemak Kasar (LK) 

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 
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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). 

4.3 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 3.  

Tabel 3. Analisis Komponen Serat 
Perlakuan NDF ADF Selulosa Hemiselulosa       Silika      Lignin 

P0 0,62±0,45 33,62±0,85a 20,99±0,18    9,44±0,27a   0,33±0,08      14,36±0,05a 

P1 0,62±2,46 35,9±2,70ab  21,58±0,70    7,09±0,42b     0,16±0,15      18,13±0,04b 

P2 0,64±1,60 37,6±1,64bc  21,28±1,07    6,76±0,22b   0,27±0,02      18,57±0,04b 

P3 0,64±0,17 39,96±0,81c  23,00±0,20    4,03±0,09c   0,31±0,05      19,17±0,06c 

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

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

 

4.3.1 Kandungan NDF (Neutral Detergent Fiber) 

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 
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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 
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yang berbeda tidak menunjukkan perbedaan yang nyata 

terhadap kadar NDF kulit kakao. 

Haris (1970), menyatakan bahwa NDF merupakan 

metode yang cepat untuk mengetahui total serat dari dinding 

sel yang terdapat dalam serat makanan. Penurunan kadar NDF 

disebabkan karena meningkatnya lignin pada tanaman yang 

mengakibatkan menurunnya hemiselulosa. Hemiselulosa dan 

selulosa merupakan komponen dinding sel yang dapat dicerna 

oleh mikroba. Tingginya kadar lignin menyebabkan mikroba 

tidak mampu menguasai hemiselulosa dan selulosa secara 

sempurna. Semakin tinggi ADF, maka kualitas daya cerna 

hijauan makanan ternak semakin rendah (Crampton dan Haris, 

1969). 

NDF merupakan zat makanan yang tidak larut dalam 

detergent netral dan NDF bagian terbesar dari dinding sel 

tanaman. Bahan ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, lignin 

dan silika serta protein fibrosa (Van Soest, 1982). Varga, et 

al,. (1983) menyatakan bahwa kandungan NDF berkorelasi 

negatif dengan laju pemecahannya. Peningkatan kadar NDF 

dapat menurunkan kecernaan bahan kering. 
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4.3.2 Kandungan ADF (Acid Detergent Fiber) 

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. 
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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 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. 
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4.3.3 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 
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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. 

Selulosa merupakan salah satu polimer yang tersedia 

melimpah di alam. Produksi selulosa sekitar 100 milyar ton 

setiap tahunnya, sebagian dihasilkan dalam bentuk selulosa 

murni seperti yang terdapat dalam rambut biji tanaman kapas, 

namun paling banyak adalah yang berkombinasi dengan lignin 

dan polisakarida lain seperti hemiselulosa dalam dinding sel 

tumbuhan berkayu, baik pada kayu lunak dan keras, jerami 

atau bambu. Selulosa juga dihasilkan oleh bakteri Acetobacter 

xylinum secara ekstraseluler (Klemm, 1998). Senyawa ini juga 

dijumpai dalam plankton bersel satu atau alga di lautan, juga 

pada jamur dan bakteri (Potthast, dkk., 2006).Sebagai bahan 

baku kimia, selulosa telah digunakan dalam bentuk serat atau 

turunannya selama sekitar 150 tahun (Habibi, dkk., 2010) 

Selulosa merupakan polisakarida yang jika 

terhidrolisis akan menghasilkan monomer glukosa dan 

beberapa selobiosa. Sifat dari selulosa ini yaitu tidak larut 

didalam air dan sangat mudah menyerap air, sehingga cocok 

digunakan sebagai bahan baku pembuatan CMC (carboxy 

methyl cellulose). Pembuatan CMC terdiri dari dua tahap yaitu 

alkalisasi dan karboksimetilas. 
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4.3.4 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. 
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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 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 
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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. 

4.3.5 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 



60 
 

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). 

Lignin merupakan komponen non-karbohidrat yang 

sulit tercerna dalam tanaman pakan. Residu yang didapat dari 

penetapan ADF diberikan perlakuan dengan asam sulfide. 

Lignin adalah yang mewakili fraksi NDF yang sulit dicerna 

(Zaklouta, dkk. 2014). 

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%. 

4.3.6 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 
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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 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. 

Silika adalah senyawa kimia dengan rumus molekul 

SiO2 (silicon dioxsida) yang dapat diperoleh dari silika 

mineral, nabati dan sintesis kristal. Lignin adalah bahan 

makanan yang sulit dicerna bersama sellulosa membentuk 

komponen yang disebut lignosellulosa yang mempunyai 

koefisien cerna yang sangat rendah (Tillman, Hartadi, 

Reksohadiprojo, dan Prawirokusumo, 1989). Kulit buah kakao 

yang difermentasi dapat menyebabkan sebagian silika dan 

lignin dapat larut dalam larutan basa dan ini akan menurunkan 

kandungan abu. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
1. Fermentasi kulit buah kakao dengan menggunakan 

jamur Aspergillus niger dengan perlakuan terbaik 

pada P2 dengan waktu fermentasi 48 jam pada analisis 

proksimat.  

2. Jamur Aspergillus niger tidak dapat dijadikan sebagai 

bahan fermentasi untuk menurunkan lignin pada kulit 

buah kakao. 

3. Fermentasi kulit buah kakao menggunakan jamur 

Aspergillus niger tidak dapat dijadikan bahan pakan 

untuk ternak unggas. 

5.2 Saran  

1.  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). 

2. Penggunaan kulit buah kakao yang difermentasi 

menggunakan jamur Aspergillus niger tidak dapat 

dijadikan pakan alternatif untuk ternak unggas. 
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3. 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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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur Pengukuran Bahan Kering 

a. Cawan porselen dimasukkan ke dalam oven 105°C selama 

1 jam, setelah itu cawan diambil dengan tang penjepit, 

masukkan ke dalam eksikator selama 1 jam. Timbang 

berat cawan. 

b. Timbang sampel tepungkulit buah naga sebanyak 1 gram, 

tuang ke dalam cawan porselen. 

c. Masukkan cawan yang telah berisi sampel ke dalam oven 

bersuhu 105°C selama 4 jam 

d. Setelah 4 jam cawan diambil dengan tang penjepit, 

masukkan kedalam eksikator selama 1 jam 

e. Timbang dan catat beratnya 

f. Hitung kadar BK sampel tepung kulit buah naga dengan 

rumus: 

%BK= 
   

   
 x 100% 

 

Keterangan : 

A = Berat cawan porselen 

B = Berat cawan dan sampel sebelum dioven  

C  = Berat cawan dan sampel setelah dioven 
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Lampiran 2. Prosedur Pengukuran Kadar Abu 

a. Cawan porselen dimasukkan ke dalam oven 105°C selama 

1 jam, setelah itu cawan diambil dengan tang penjepit, 

masukkan ke dalam eksikator selama 1 jam. Timbang 

berat cawan. 

b. Timbang sampel tepung sebanyak 3 gram, tuang ke dalam 

cawan porselen 

c. Masukkan cawan yang telh berisi sampel ke dalam tanur 

bersuhu 600°C hingga warna sampel berubah menjadi 

putih atau berubah menjadi abu, kurang lebih selama 4 

jam 

d. Cawan diambil dengan tang penjepit setelah 4 jam, 

masukkan ke dalam eksikator selama 1 jam 

e. Timbang dan catat beratnya 

f. Hitung kadar abu sampel tepung kulit buah naga dengan 

rumus:           %BK= 
   

   
 x 100% 

Keterangan : 

A = Berat cawan porselen 

B = Berat cawan dan sampel sebelum dioven  

C  = Berat cawan dan sampel setelah dioven 

g. Kadar abu sampel berdasarkan persentase BK dihitung 

dengan rumus: 

      % Abu berdasarkan % BK =
   

            
 x % Abu Sampel 
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Lampiran 3. Prosedur Pengukuran Protein Kasar 

a. Timbang sampel tepung kuliut buah sebanyak 0,3 

gram. Masukkan ke dalam labu kjeldahl 

b. Tambahkan 1,2 gram katalisator ke dalam labu 

hjeldahl 

c. Kemudian tambahkan 5ml H2SO4 pekat dengan 

menggunakan dispenser. 

d. Letakkan di atas alat destruksi dan destruksi sampai 

warna menjadi hijau dan ungu dan tunggu hingga 

dingin. 

e. Setelah dingin tambahkan 60 ml akuades (dibagi 

empat kali), kocok dan masukkan ke dalam tabuh 

detilasi. 

f. Nyalakan alat destilasi dan biarkan menyala tersebih 

dahulu selama 10 menit, setelah itu kalibrasi alat 

destilasi tersebut. 

g. Input berat sampel yang telah ditimbang pada awal 

tadi ke dalam layar alat. 

h. Kadar protein kasar tepung kulit buah naga 

berdasarkan %BK dihitung dengan rumus: 

 

  %PK berdasarkan % BK = 
    

           
 x %PK Sampel 
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Lampiran 4. Prosedur Pengukuran Serat Kasar 

a. Timbang sampel tepung kulit buah naga sebanyak 

1gram dan tuangkan ke dalam beaker glass khusus 

analisa serat kasar. 

b. Tambahkan 50 ml H2SO4 0,3 N ke dalam beaker glass 

dan didihkan selama 30 menit. 

c. NaOH sebanyak 25 ml ditambahkan, selanjutnya 

didihkan selama 25 menit. 

d. Tambahkan 0,5 gram EDTA kemudian didihkan 

selama 5 menit. Setelh itu hentikan proses pemanasan. 

e. Saring larutan dengan cawan filtrasi dan bersihkan 

beaker glass menggunakan akuades panas hingga 

semua larutan keluar. 

f. Tambahkan 50 ml HCl 0,3 N ke sampel yang telah 

disaring dan dihisap dengan pom vacuum 

g. Selanjutnya tambahkan akuades panas 50 ml dan hisap 

dengan pop vacuum 

h. Terakhir tambahkan 50 ml aceton dan hidap dengan 

pom vacuum hingga sampel benar-benar kering. 

i. Hasil saringan atau filtrate selanjutnya dioven dengan 

suhu 105°C selama 1,5 jam 
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j. Setelah 1 jam ambil cawan filtrasi dengan tang 

penjepit dan masukkan ke dalam eksikator selama 1 

jam. Timbang dan catat beratnya. 

k. Selanjutnya masukkan cawan filtrasi ke dalam tanur 

600°C selama 2 jam. 

l. Ambil dengan tang penjepit bila sudah 2 jam di dalam 

tanur kemudian masukkan ke dalam eksikator selama 

1 jam. Timbang dan catat beratnya. 

m. Hitung kadar SK sampel dengan rumus: 

%Sk = 
   

 
 x 100% 

Keterangan: 

A = Berat cawan porselen 

B = Berat cawan dan sampel sebelum dioven  

C  = Berat cawan dan sampel setelah dioven 

n. Kadar serat kasar berdasarkan %BK dihitung dengan 

rumus : 

            %SK Berdasarkan %BK = 
   

          
 x SK Sampel 

 

Lampiran 5. Prosedur Pengukuran Lemak Kasar 

a. Masukkan beaker glass khusus uji lemak ke dalam 

oven 105°C selama 1jam, setelah itu ambil dengan 

tang penjepit, masukkan ke dalam eksikator selama 

1jam. Timbang berat beaker glass. 
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b. Timbang sampel tepung kulit buah naga sebanyak 1 

gram. Letakkan sampel di atas kertas saring untuk 

dibungkus. Masukkan sampel yang telah terbungkus 

ke dalam selongsong S. 

c. Isi beaker glass dengan 50 ml n-hexan 

d. Pasangkan selongsong S yang telah berisi sampel pada 

alat ektraksi goldfish kemudian pasangkan juga beaker 

glass yang telah terisi 50 ml n-hexan 

e. Erkstrasi sampel selama 2-4 jam 

f. Setelah itu selongsong S diambil dan diganti dengan 

labu khusus pengumpul n-hexan beaker glass dipasang 

lagi pada alat ektraksi goldfish 

g. Pasangkan beaker glass hingga n-hexan pada tinggal 

sedikir. 

h. Bila n-hexan sudah tersisa sedikit, hentikan proses 

ekstrasksi dan masukkan beaker glass ke dalam oven 

vacuum 80°C selama 1,5 jam. 

i. Ambil dengan tang penjepit bila telah dipanaskan 

selama 1,5 jam dan masukkan ke dalam eksikator 

selama 1 jam. Timbang dan catat beratnya. 

j. Hitung kadar LK sampel tepung kulit buah naga 

dengan rumus : 

% LK = 
   

 
 x 100% 
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A = Berat sampel 

B = Berat beaker glass awal 

C  = Berat beaker glass setelah dioven 

 

k. Kadar lemak kasar berdasarkan %BK dihitung dengan 

rumus: 

             %LK berdasarkan %BK = 
   

           
 x %LK Sampe 
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Lampiran 6. Prosedur Analisis NDF 

Prosedur analisis NDF adalah sebagai berikut: 

- Ditimbang 1 g sampel 

- Ditambah 100 ml larutan NDS 

- Dipanaskan 1 jam sampai mendidih dengan api 

kecil 

- Disaring dengan sinter glass yang telah diketahui 

beratnya 

- Dicuci dengan air panas (minimal 80°C) ± 5 kali, 

kemudian dicuci dengan aceton ± 2 kali 

- Dipanaskan pada suhu 100° C selama 8 jam 

- Didinginkan dengan desikator ± 1 jam dan 

ditimbang 

- Dihitung menggunakan rumus 

 

      NDF = 
(                         )  (                  )

            
 x 100 

Larutan NDS 1 liter 

- Dicampur Ethoxy ethanol, EDTA, Na2 NHPO4 

2H2o, Na2 B4 O7, Na2 SO3, Lauryl sulfat kedalam 

labu ukur 1000 ml 

- dihomogenkan 
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Lampiran 7. Prosedur Analisis ADF 

Prosedur analisis ADF adalah : 

- Ditambah 1 g sampel 

- Ditambah 100 ml larutan ADS 

- Dipanaskan 1 jam sampai mendidih dengan api 

kecil 

- Disaring dalam sinter glass yang telah diketahui 

beratnya 

- Dicuci dengan air panas, kemudian dengan aseton. 

- Dipanaskan dengan suhu 100° C selama 8 jam 

- Didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan 

ditimbang 

 

      ADF = 
(                         )  (                  )

            
 x 100 

 

Larutan ADS 1 liter 

- Dituang H2SO4 dalam labu ukur 1000 ml 

- Dimasukkan CTAB ke dalam labu ukur. 

- Ditambahkan aquades sampai 1 liter 

- Dihomogenkan  
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Lampiran 8. Prosedur Analisis Hemiselulosa 

Prosedur penetapan hemiselulosa adalah dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Hemiselulosa = NDF - ADF 

 
 

Lampiran 9. Prosedur Analisis Selulosa 

Prosedur penetapan selulosa adalah  sebagai berikut: 

- Dituang 100 ml larutan ADS kedalam 1 g contoh 

kering udara dan direbus 60 menit 

- Disaring dan dicuci dengan air panas serta aseton 

diulang 2 kali. 

- Dioven suhu 105° - 110°C selama 8 jam dan 

ditimbang (residu ADF) 

- Diletakkan pada pan berisi air dingin dan 

ditambah 50 ml larutan H2SO4 72% dan diaduk. 

- Disaring residu sampai kering, dicuci air panas 

dan aseton 

- Dioven suhu 105°C - 110° C selama 8 jam, 

ditimbang dan dihitung 

 

Selulosa = 

(                             )  (                   
                            )

            
 x 100% 
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Lampiran 10. Prosedur Analisis Lignin 

Penetapan lignin menggunakan rumus sebagai 

berikut 

 

Lignin = ADF – Selulosa - Silika 

 

Lampiran 11. Prosedur Analisis Silika 

Prosedur penetapan silika adalah sebagai berikut : 

- Diabukan sinter glass beserta isinya dari hasil 

penetapan lignin sampai putih. 

- Didinginkan dalam desikator selama 1 jam dan 

ditimbang] 

- Dihitung dengan rumus: 

Silika  = 
(                                )  (                  )

            
 x 100% 

 

 

Lampiran 12. Analisis Bahan Kering (BK) 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3 4 

P0 87,74 87,76 87,85 87,87 351,22 87,81 0,06 

P1 86,75 86,24 86,80 86,23  346,02 86,51 0,31 

P2 86,59 86,31 86,57 86,34 345,81 86,45 0,15 

P3 87,10 86,90 87,00 86,87 347,87 86,97 0,10 

Jumlah 348,18 347,21 348,22 347,31 1390,92     
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Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(       ) 

  
 = 120916,2 

Jumlah kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 87,742+ 87,762+……..+86,872) – 120916,15 = 5,1063 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                                  

 
 – 120916,2 

         = 4,7025 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 5,1063 – 4,7025  = 0,4037 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3     4,703 1,568 46,59** 3,29 5,42 

Galat 12   0,404 0,034       

Total 15   5,106         

Keterangan : ** F Hitung> F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan 

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

Kering (BK)    

 

Uji Jarak Berganda 

Standard Eror (SE) 

SE=√
       

 
 =√

     

 
 = 0,092 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

  2 3 4 

 
JND 1% 4,32 4,55 4,69 

 
JNT 1% 0,36204 0,417299 0,430139 

 

    
      

Perlakuan 

Rata-

rata Notasi 

P2 86,45   A 

P1 86,51   A 

P3 86,97   B 

P0 87,81   C 

 

Lampiran 13. Analisis Abu 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3      4 

P0 8,07 8,07   8,06   8,04 32,24 8,06 0,01 

P1 8,07 8,07   8,06   8,04 32,24 8,06 0,01 

P2 8,33 7,96   8,35   7,94 32,58 8,15 0,23 

P3 8,56 8,47   8,54   8,45 34,02 8,51 0,05 

Jumlah 33,03   32,57 

   

33,01 

   

32,47 131,08     

 
Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(      ) 

  
 = 1073,87 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 8,072+ 8,072+……..+8,452)  – 1073,87 = 0,7023 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                              

 
 – 1073,87 

         = 0,5401 
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Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 0,7023 – 0,5401  = 0,1622 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 0,5401 0,1800 13,32** 3,29 5,42 

Galat 12 0,1622 0,0135       

Total 15 0,7023         

Keterangan : ** F Hitung> F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan 

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

 

Uji Jarak Berganda 

Standard Eror (SE) 

SE=√
       

 
 =√

       

 
 = 0,0580 

 

  2 3 4 

 
JND 1% 4.32 4.55 4.69 

 
JNT 1% 0,251124 0,264494 0,272633 

 
        

Perlakuan Rata-rata Notasi 

 
P0 8.06 A 

 
P1 8.06 A 

 
P2 8.15 A  

P3 8.51 B  
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Lampiran 14. Analisis Protein Kasar 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3      4 

P0 5,51 5,68 5,53 5,57 22,29 5,57 0,08 

P1 5,51 5,68 5,53 5,57 22,29 5,57 0,08 

P2    5,73 5,76 5,71 5,75 22,95 5,74 0,02 

P3 5,81 5,81 5,83 5,79 23,24 5,81 0,02 

Jumlah 17,05 17,25 17,07 17,11 90,77     

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(     ) 

  
 = 514,94 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 5,512+ 5,682+……..+5,792)  – 514,94 = 0,2093 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                              

 
 – 514,94 

         = 0,1725 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 0,2093 – 0,1725  = 0,0368 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 0,17 0,06 18,74** 3,29 5,42 

Galat   12 0,04 0,003 

  
  

Total 15     0,21         

Keterangan : ** F Hitung> F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan 

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

Kasar (PK)    
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UjiJarakBerganda 

Standard Eror (SE) 

SE=√
       

 
 =√

     

 
 = 0,0273 

  2 3 4 

 
JND 1% 4.32 4.55 4.69 

 
JNT 1% 0,119656 0,126027 0,129904 

 
        

Perlakuan Rata-rata Notasi 

 
P0 5.57 A 

 
P1 5.57 A 

 
P2 5.74 B  

P3 5.81 B  

 

Lampiran 15. Analisis Serat Kasar 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3      4 

P0 32,01 31,41 32,00 30,85 126,27 31,57 0,55 

P1 32,01 31,41 32,00 30,85 126,27 31,57 0,55 

P2 31,00 32,71 31,32 32,74 127,77 31,94 0,91 

P3   30,55 32,06 30,51 31,93 125,05 31,26 0,85 

Jumlah 125,57 127,59 125,83 126,37 505,36     

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(      ) 

  
 = 15961,8 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 32,012+ 31,412+……..+31,932)  – 15961,8 = 7,431 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                                  

 
 – 15961,8 

         = 0,9297 



90 
 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 7,431 – 0,9297 = 6,5013 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 0,93 0,31 0,57 3,29 5,42 

Galat   12 6,50 0,54       

Total 15     7,43         

Keterangan :  F Hitung< F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap Serat Kasar (SK)    

 

Lampiran 16. Analisis Lemak Kasar 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3      4 

P0 0,74 0,67 0,61 0,46 2,48 0,62 0,12 

P1 0,74 0,67 0,61 0,46 2,48 0,62 0,12 

P2 0,64 0,60 0,67 0,66 2,57 0,64 0,03 

P3 0,64 0,66 0,66 0,61 2,57 0,64 0,02 

Jumlah 2,76 2,6 2,55 

     

2,19 10,1     

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(    ) 

  
 = 6,3756 

 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 0,742+ 0,672+……..+0,612)  – 6,3756 = 0,0917 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                          

 
 – 6,3756 

         = 0,0020 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 0,0917 – 0,0020  = 0,08975 
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Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 0,002 0,0007 0,09 3,29 5,42 

Galat 12 0,090 0,0075       

Total 15 0,092         

Keterangan :  F Hitung< F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap Lemak Kasar (LK)    

 

Lampiran 17. Analisis NDF 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3      4 

P0 42,42 42,11 42,26 41,39 168,18 42,05 0,45 

P1 43,92 43,45 42,32 38,49 168,18 42,05 2,46 

P2 42,27 44,79 41,69 44,65 173,4 43,35 1,60 

P3 43,61 43,41 43,46 43,20 173,68 43,42 0,17 

Jumlah 172,22 173,76 169,73 

 

167,73 683,44     

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(      ) 

  
 = 29193,14 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 42,422+ 42,112+……..+43,202)  – 29193,14 = 33,7874 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                                 

 
 – 29193,14 

         = 7,1922 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 33,7874 – 7,1922  = 26,5952 
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Sb. Ragam Db JK KT 

F 

(hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 7,192 2,397 1,08 3,29 5,42 

Galat 12 26,595 2,216       

Total 15 33,787         

Keterangan : F Hitung< F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap NDF   
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Lampiran 18. Analisis ADF 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3    4 

P0 32,88 34,36 32,88 34,36 134,48 33,62 0,85 

P1 38,33 38,02 32,88 34,36 143,59 35,90 2,70 

P2 36,19 39,03 36,19 39,03 150,44 37,61 1,64 

P3 39,26 40,66 39,26 4066 159,84 39,96 0,81 

Jumlah 146,66 152,07 141,21 148,41 588,35     

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(      ) 

  
 = 21634,73 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 32,882+ 34,362+……..+40,662)  – 21634,73 = 120,369 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                                  

 
 – 21634,73 

         = 86,2617 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 120,369 – 86,2617 = 34,1072 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 86,262 28,754 10,12** 3,29 5,42 

Galat 12 34,107 2,842       

Total 15 120,369         

Keterangan : ** F Hitung> F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang berbedasangat nyata (P<0,01) terhadap ADF    

 

Uji Jarak Berganda 

Standard Eror (SE) 

SE=√
       

 
 =√

     

 
 = 0,8429 
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  2 3 4 

 
JND 1% 4,32 4,55 4,69 

 
JNT 1% 3,641553 3,835432 3,953445 

 

 

  

 
Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0    33,62 

                 

A 

P1    35,90 AB 

P2    37,61 BC 

P3    39,96 C 

 

Lampiran 19. Analisis Selulosa 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3      4 

P0 20,83 21,15 20,83 21,15 83,96 20,99 0,18 

P1 22,10 22,25 20,83 21,15 86,33 21,58 0,70 

P2 20,35 22,21 20,35 22,21 85,12 21,28 1,07 

P3 22,83 23,17 22,83 23,17 92,00 23,00 0,20 

Jumlah   86,11 88,78 84,84   87,68 347,41     

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(      ) 

  
 = 7543,357 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 20,832+ 21,152+……..+23,172)  – 7543,357 = 14,6787 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                              

 
 – 7543,357 

         = 9,5344 

Jumalah Kuadra tGalat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 14,6787 – 9,5344  = 5,1442 
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 Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 9,534 3,178 7,41** 3,29 5,42 

Galat 12 5,144 0,429       

Total 15 14,679         

Keterangan : ** F Hitung> F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan 

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

Selulosa 

 

Uji Jarak Berganda 

Standard Eror (SE) 

SE=√
       

 
 =√

     

 
 = 0,3274 

 

  2 3 4 

 
JND 1% 4,32 4,55 4,69 

 
JNT 1% 1,414247 1,489542 1,53574 

 

 

    

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 20,99     A 

P2 21,28     A 

P1 21,58     A 

P3 23,00     B 
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Lampiran 20. Analisis Hemiselulosa 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3       4 

P0 9,84 9,34 9,29 9,30 37,77 9,44 0,27 

P1 6,87 7,72 6,88 6,88 28,35 7,09 0,42 

P2 6,85 6,43 6,89 6,87 27,04 6,76 0,22 

P3 4,08 3,89 4,05 4,08 16,10 4,03 0,09 

Jumlah 27,64 27,38 27,11 27,13 109,26 27,64   

 

FaktorKoreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(      ) 

  
 = 746,1092 

Jumlahkuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 9,842+ 9,342+……..+4,082)  – 746,1092 = 59,97398 
JumlahKuadratPerlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                              

 
 – 746,1092 

         = 59,05752 

JumalahKuadratGalat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 59,97398– 59,05752= 0,91645 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 59,058 19,686 257,77** 3,29 5,42 

Galat 12 0,916 0,076       

Total 15 59,974         

Keterangan : ** F Hitung> F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan 

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

Hemiselulosa    
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Uji Jarak Berganda 

Standard Eror (SE) 

SE=√
       

 
 =√

     

 
 = 0,04 

 

      2     3       4 

JND 1% 4,32 4,55 4,69 

JNT 1% 0,596922 0,628702 0,648047 

 

    

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 9,44     A 

P2      7,09     B 

P1   6,76     B 

P3      4,03     C 

 

Lampiran 21. Analisis Lignin 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3       4 

P0 14,34 14,33 14,35 14,43 57,45 14,36 0,05 

P1 18,16 18,12 18,15 18,08 72,51 18,13 0,04 

P2 18,58 18,60 18,58 18,50 74,26 18,57 0,04 

P3 19,20 19,14 19,23 19,10 76,67 19,17 0,06 

Jumlah 70,28 70,19 70,31 70,11 280,89 70,28   

 

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(      ) 

  
 = 4931,2 

Jumlah kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 14,342+ 14,332+……..+19,102)  – 4931,2 = 56,58659 
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Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                              

 
 – 4931,2 

         = 56,56027 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 56,58659– 56,56027= 0,026325 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 56,560 18,853 8594,15** 3,29 5,42 

Galat 12 0,026 0,002       

Total 15 56,587         

Keterangan : ** F Hitung> F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan 

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

 

Uji Jarak Berganda 

Standard Eror (SE) 

SE=√
       

 
 =√

     

 
 = 0,002 

 

  2 3 4 

 
JND 1% 4,32 4,55 4,69 

 
JNT 1% 0,101169 0,106555 0,109834 

 

 

    

Perlakuan Rata-rata Notasi 

P0 14,36     A 

P2 18,13     B 

P1 18,57     B 

P3 19,17     C 
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Lampiran 22. Analisis Silika 

PERLAKUAN 
ULANGAN 

Jumlah Rataan SD 
1 2 3      4 

P0 0,26 0,40 0,26 0,40 1,320 0,33 0,08 

P1 0,29 0,29 0,03 0,04 0,649 0,16 0,15 

P2 0,28 0,25 0,28 0,25 1,064 0,27 0,02 

P3 0,36 0,26 0,36 0,26 1,242 0,31 0,05 

Jumlah 1,191 1,205 0,925 

   

0,954 4,275     

Faktor Koreksi (FK)  

FK  =
(∑    ∑    

 
   ) 

   
 = 
(     ) 

  
 = 1,1422 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  

JKT  ={∑    ∑    
  

   } – FK 

 = ( 0,262+ 0,402+……..+0,262)  – 1,1422 = 0,1637 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) 

 JKP =
∑ ( 
   ∑    

 
 ) 

 
 – FK = 

                             

 
 – 1,1422 

         = 0,0673 

Jumalah Kuadrat Galat (JKG)  

JKG = JKT - JKP 

 = 0,1637– 0,0673  = 0,0964 

       
Sb. Ragam Db JK KT F (hitung) 0,05 0,01 

Perlakuan 3 0,067 0,022 2,79 3,29 5,42 

Galat 12 0,096 0,008       

Total 15 0,164         

Keterangan : F Hitung< F Tabel, menunjukan bahwa perlakuan memberikan 

pengaruh yang  tidak berbeda nyata (P>0,05) terhadap Silika 

 

 


