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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kandungan Nutrien Kulit Ubi Kayu dan Hasil 

Fermentasinya 

Kulit ubi kayu merupakan bahan pakan dari limbah 

pascapanen tanaman ubi kayu selain itu ada  pucuk ubi kayu, 

batang ubi kayu, bonggol ubi kayu, gaplek afkir, ubi kayu afkir 

dan onggok tergolong sebagai pakan sumber karbohidrat mudah 

dicerna dan bagian yang cepat terdegradasi di dalam rumen 

(Antari dan Umiyasih, 2009). Hasil analisis proksimat  kulit ubi 

kayu dan hasil fermentasinya disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kandungan Nutrien Kulit Ubi Kayu dan Hasil 

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

Kulit 

ubi kayu 
23,41±0,05 4,54± 0,05 95,46±0,05 8,16± 0,01 13,97±0,4

0 

P0 20,58±0,03 4,61± 0,07 95,39±0,07 6,18± 0,12 17,17±0,0

7 

P1 18,83±0,08 3,40± 0,20 96,60±0,20 6,68± 0,06 13,56±0,0
6 

P2 16,65±0,05 3,90± 0,90 96,10±0,90 7,99± 0,40 
14,48±0,0

7 

P3 14,80±0,10 4,70± 0,30 95,30±0,30 9,98± 0,70 16,08±0,2

2 

P4 13,02±0,01 5,16±0,20 94,84±0,20 10,69±0,27 17,92±0,1

8 

Sumber : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas   Peternakan 

UB (2016)  

Keterangan   : * dalam % BK 

Hasil analisis proksimat menunjukkan adanya 

penurunan kadar protein setelah adanya proses pengukusan 

yang disebabkan degradasi protein akibat paparan suhu panas 

dari proses pengukusan. Pasca dilakukannya perlakuan 

fermentasi terjadi peningkatan kadar Protein Kasar (PK) dari 
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perlakuan kontrol (P0) sampai Perlakuan lama inkubasi selama 

8 hari (P4) dengan kadar PK tertinggi yakni 10,69 % sesuai 

pernyataan Mirwandhono, Bachari dan Situmorang (2006) 

bahwa terjadi kenaikan PK kulit ubi kayu terfermentasi 

Aspergillus niger pada perlakuan fermentasi tertinggi yakni 

fermentasi 2 dan 4 hari, pada fermentasi 6 hari walaupun masih 

mampu meningkatkan kadar PK namun peningkatannya sudah 

mulai rendah disebabkan kapang telah mencapai fase 

pertumbuhan eksponensial sehingga laju pertumbuhan populasi 

menurun. Didukung hasil penelitian Adenike, Ikpesu and 

Akomolafe (2015) yang menunjukkan adanya peningkatan PK 

dari kulit ubu kayu dengan metode pengukusan dan fermentasi 

dengan penambahan urea yang awalnya pada jam 0 yakni 4,69 

menjadi 29,20 pada jam ke-120 (5 hari) dan waktu fermentasi 

120 jam merupakan fase eksponensial dimana pada fase 

tersebut perbanyakan jumlah sel sangat banyak, aktivitas sel 

meningkat dan enzim banyak dihasilkan (Ariyani, Asmawi dan 

Putro, 2014).  

Kadar Serat Kasar mengalami penurunan pada lama 

inkubasi 2 hari (P1) menjadi 13,56%  dibandingkan tanpa 

fermentasi (17,17%) namun pada fermentasi 4, 6 dan 8 hari  

terjadi peningkatan 1 sampai 4% dari P1. Peningkatan kadar SK 

diduga adanya pertumbuhan dinding sel jamur. Mirwandhono 

dkk (2006) menyatakan fermentasi kulit ubi kayu dengan 

Aspergillus niger selama 4 hari menyebabkan peningkatan 

kadar SK sebesar 1% dibanding lama inkubasi 2 hari. Stephanie 

dan Purwadaria (2013) menyatakan proses fermentasi kulit ubi 

kayu dengan Aspergillus niger menurunkan kadar pati pada 

awal fermentasi sampai dengan masa inkubasi hari ketiga, 

sedangkan kadar SK pada saat itu mengalami kenaikan. 

Penurunan kadar pati berkorelasi dengan produksi amilase, 
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sedangkan kadar serat berkorelasi dengan kadar kitin pada 

dinding sel miselia. Siswoko (1996) menyatakan dinding sel 

kapang selama fermentasi mengalami kumulasi dalam media 

semakin lama waktu fermentasi maka akan menghasilkan 

pertumbuhan miselium yang lebat. Secara umum kandungan 

SK produk fermentasi dipengaruhi oleh pertumbuhan miselia 

kapang, ditambahkan pula oleh Sandi, Rahayu dan 

Suryapratama (2013) bahwa tinggi rendahnya penurunan 

kandungan serat kasar erat terkaitnya dengan dengan komponen 

penyusun serat kasar terutama kandungan lignin. Aktifitas 

enzim selulosa terbaik dengan Aspergillus niger diperoleh 

dengan lama inkubasi 96 jam (Sa’adah, Ika dan Abdullah, 

2008). Aspergillus niger menurut Fadli (2009) memiliki daya 

proteolitik dan amilolitik yang baik serta menghasilkan enzim 

selulase. Namun, Aspergillus niger diduga kurang mampu 

mendegradasi lignin sehingga degradasi selulosa pun 

terhambat. Pertiwi (2016) bahwa Aspergillus niger tidak 

mampu mendegradasi selulosa pada kulit kopi yang disebabkan 

tingginya kandungan lignin. Hal ini berbeda dengan hasil 

penelitian Adenike, Ikpesu and Akomolafe (2015) 

menunjukkan adanya penurunan kadar SK dari kulit ubi kayu 

yang dikukus sebelum difermentasi selama 4 hari dari awalnya 

21,40 % menjadi 4,26%. Jumlah BK, BO, PK dan SK dalam 

satuan gram disajikan pada (Lampiran 8.) 

4.2 Produksi Gas In Vitro 

Hasil produksi gas menunjukan adanya fermentasi 

pakan oleh mikroba rumen. Proses fermentasi tersebut 

mengubah komponen pakan menjadi senyawa berbeda, seperti 

karbohidrat menjadi Volatile Fatty Acid (VFA) dan protein 

menjadi asam amino (McDonald et al., 2002). Senyawa VFA 
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yang terdiri atas asam asetat, asam butirat dan asam propionat 

merupakan hasil akhir dari proses fermentasi, adapula gas yang 

dihasilkan dalam proses fermentasi diantaranya H2, metan 

(CH4) dan CO2 (Kurniawati, 2009). Salah satu kelebihan 

metode produksi gas adalah dapat mendeteksi perbedaan kecil 

kandungan bahan pakan dan bisa digunakan untuk pengambilan 

sampel berkali-kali dibanding In Vivo (DePeters, Getachew dan 

Fadel, 2003). 

Hasil penelitian produksi gas In Vitro dari fermentasi 

kulit ubi kayu menggunakan Aspergillus niger dengan lama 

inkubasi yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan nilai 

dari setiap perlakuan. Namun, hasil analisis ragam 

menunjukkan hanya pada waktu inkubasi jam ke-48 yang 

berbeda nyata (P<0,05). Hal ini dapat disebabkan belum 

optimalnya mikroba rumen dalam mendegradasi substrat, 

sesuai pernyataan Ørskov, Hevell and Mullet, (1980) bahwa 

volume produksi gas menunjukkan perbedaan yang tidak nyata 

hal ini disebabkan oleh aktivitas  mikroba rumen yang belum 

maksimal dalam melakukan kolonisasi pada substrat. Perlakuan 

lama inkubasi 8 hari (P4) menunjukkan total produksi gas 

terendah yakni 173,41 ml/500 mg BK selanjutnya urutan ke 

tertinggi P3, P2, P0 dan P1 dengan nilai total produksi gas  

berturut-turut yakni 198,53; 206,57; 208,66; 221,25 ml/500 mg 

BK. Nilai produksi gas pada setiap waktu inkubasi ditunjukkan 

pada Tabel 3. 

 

 



31 
 

Tabel 3. Nilai produksi gas pada inkubasi jam ke- 2, 4, 8, 12, 

24, 36 dan 48  

Keterangan: a-bSuperskrip berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

Peningkatan produksi gas yang signifikan terjadi pada 

masa inkubasi jam ke-8 sampai jam ke-24 selanjutnya pada jam 

ke-36 dan 48 mengalami penurunan jumlah peningkatan 

produksi gas (Lampiran 9). Prihartini, Chuzaemi dan Sjofjan 

(2007) bahwa produksi gas akan semakin cepat mencapai 

puncak bila fraksi mudah larut dan terdegradasi semakin 

banyak. Menurut Ella, Hardjosoewigja, Wiradaryadan dan 

Nugroho (1997) menyatakan produksi gas akan mencapai 

puncak pada inkubasi 24 jam pertama, selanjutnya mengalami 

penurunan hingga saat 96 jam akhirnya mencapai nol. Hal ini 

terjadi untuk semua jenis pakan karena semakin lama dalam 

rumen semakin berkurang BO yang dapat dimanfaatkan 

mikroba. 

 

Perlakuan 

Waktu Inkubasi Jam ke-(ml/500 mg BK) 

2 4 8 12 24 36 48 

P0 2,19±1,12 12,01±7,09 77,34±15,13 107,95±15,73 165,80±11,96 191,24±8,64 208,66±15,38b 

P1 4,14±0,63 16,52±5,96 72,35±17,97 109,06±14,61 156,13±30,97 192,79±32,61 221,25±18,13b 

P2 4,48±1,77 26,04±11,52 76,32±18,02 109,06±12,63 164,09±20,66 186,29±23,40 206,57±38,21b 

P3 4,26±1,66 23,37±14,29 67,97±7,66 98,77±8,63 153,31±11,19 175,77±18,58 198,53±32,57ab 

P4 4,60±2,84 21,31±15,00 61,13± 9,57 87,66±13,63 130,95±27,27 152,09±28,43 173,41±28,93a 
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Gambar 5. Grafik Produksi Gas 

4.3 Nilai Potensi Produksi Gas dan Laju Produksi Gas 

Laju potensi produksi gas per ml dapat diketahui 

dengan mengetahui nilai produksi gas yang dapat 

diterjemahkan dalam bentuk nilai parameter fermentasi sesuai 

pernyataan Makkar et al., (1995) dengan mengunakan program 

Solver. Nilai a merupakan nilai potensi produksi gas pada masa 

inkubasi 0 jam. Pada penelitian ini tidak dibahas karena nilai 

produksi gas saat 0 jam secara biologi adalah 0 ml, walaupun 

secara perhitungan nilai ini muncul (nilainya bisa negatif bisa 

positif). Nilai b yang menunjukkan parameter produksi gas 

didefinisikan sebagai fraksi terlarut selama proses inkubasi dan 

menunjukkan berapa banyak pakan yang dicerna oleh mikroba 

rumen sedangkan nilai c menunjukkan kecepatan mikroba 

rumen untuk mencerna pakan (Ørskov and McDonald, 1979). 

Hasil analisis potensi produksi gas dan laju produksi gas 

disajikan pada Tabel 4. 

0

50

100

150

200

250

300

0 2 4 8 1 6 2 4 3 6 4 8

P
R

O
D

U
K

SI
 G

A
S 

(M
L/

5
0

0
 M

G
 B

K
)

LAMA INKUBASI (JAM)

p0 p1 p2 p3 p4



33 
 

Tabel 4. Rataan nilai potensi produksi gas (b) dan laju produksi 

gas (c) 

Perlakuan b (ml/500 mg BK) c (ml/jam) 

P0 243,04±8,67b 0,055± 0,006 

P1 271,94±18,36b 0,045±0,013 

P2 232,49±44,23 ab 0,057±0,006 

P3 232,16±53,34ab 0,052±0,013 

P4 195,11±42,74a 0,052±0,003 

Keterangan: a-bSuperskrip berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda nyata (P<0,05) 

Hasil analisis ragam terhadap rata-rata nilai potensi (b) 

produksi gas menunjukkan perbedaan nyata dan laju produksi 

gas (c) selama 48 jam inkubasi tidak menunjukkan perbedaan 

nyata masing-masing perlakuan. Nilai b tertinggi pada 

perlakuan fermentasi dengan lama inkubasi 2 hari yakni 

271,94ml/500 mg BK sejalan dengan tingginya produksi gas 

perlakuan tersebut. Hanifah (2006) dalam penelitiannya bahwa 

nilai b yang semakin tinggi menunjukkan aktivitas mikroba 

rumen untuk mendegradasi pakan menjadi produksi gas yang 

tinggi. Wati, Ahmadi dan Pangestu (2012) bahwa tinggi 

rendahnya nilai fraksi b di pengaruhi komponen serat. Harfiah 

(2009) menyatakan bahwa lignin yang berikatan dengan serat 

lignoselulosa dan lignohemiselulosa menyebabkan degradasi 

oleh mikroba rumen membutuhkan waktu yang lama dan sulit.  

(Lampiran 10.). Nilai laju produksi gas (c) dari hasil penelitian 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda nyata (P<0,05) 

disebabkan menurunnya peningkatan produksi gas pasca 

inkubasi 24 jam (Lampiran 11). Laju produksi gas in vitro 

semakin berkurang seiring dengan meningkatnya waktu 

inkubasi, disebabkan substrat yang dapat difermentasi juga 
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semakin berkurang jumlahnya (Jayanegara et.al, 2009). 

Menurut Hermanto, rskov, Soebarinoto and Bruchem (1991) 

menyatakan nilai c berkorelasi positif dengan kecernaan bahan 

organik.  

4.4 Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan 

Organik residu Produksi Gas  In Vitro 

Kecernaan bahan diperoleh dari residu produksi 

gasinkubasi 48 jam. Basri (2014) menyatakan tinggi rendahnya 

kecernaan bahan pakan memberi arti seberapa besar bahan 

pakan itu mengandung nutrien dalam bentuk yang dapat dicerna 

dalam saluran pencernaan. Degradasi pakan oleh ternak 

ruminansia dilakukan di dalam rumen dan sebagian besar 

kebutuhan nutrien ternak ruminansia merupakan hasil degradasi 

sel tanaman pakan oleh mikroba rumen (Ismartoyo, 2011). 

Kecernaan bahan kering kulit ubi kayu yang difermentasi 

menggunakan Aspergillus niger mempunyai kisaran nilai antara 

52,39% sampai 73,81% dengan rataan tertera pada Tabel 

Keseluruhan data menunjukkan kulit ubi kayu terfermentasi 

memiliki rataan Kecernaan Bahan Kering yang tergolong tinggi 

(> 50 %) (Lampiran 12.) Menurut Muchlas (2015) tepung daun 

ubi kayu memiliki kecernaan bahan kering dan bahan organik 

(KcBK = 57,31% dan KcBO = 55,91%) yang relatif tinggi 

(>50%) dari pada perlakuan dengan tepung daun jati, kelor 

maupun gamal. Hasil analisis Kecernaan Bahan Kering dan 

Kecernaan Bahan Organik disajikan pada Tabel 5. 
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Tabel 5. Rataan Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan 

Organik residu Produksi Gas secara In Vitro Inkubasi 48 jam 

Perlakuan KcBK (%) KcBO (%) 

P0 68,69 ± 7,67b 70,82 ± 3,56cd 

P1 73,81 ± 3,82b 75,86 ± 1,98d 

P2 60,14 ± 4,06a 65,16 ± 2,39bc 

P3 59,51 ± 6,93a 62,78 ± 5,75ab 

P4 52,39 ± 6,46a 58,68 ± 3,97a 

Keterangan : a-dSuperskrip berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan berbeda  sangat nyata (P<0,01). 

Hasil analisis ragam menunjukkan lama inkubasi 

mempengaruhi kecernaan BK dan BO (P<0,01). Lama inkubasi 

2 hari (P1) menunjukkan hasil terbaik dengan KcBK sebesar 

73,81 ± 3,82% kemudian P0, P2, P3 dan terendah P4, berturut-

turut yakni 68,69 ± 7,67; 60,14 ± 4,06; 59,51 ± 6,93; 52,39 ± 

6,46%. Hal ini menunjukkan meskipun P4 memiliki kadar PK 

tertinggi dari perlakuan lain yakni 10,69% namun kecernaan 

bahan kering perlakuan tersebut terendah dibandingkan P1 dan 

P0 yang kecernaan bahan kering tinggi. Berbeda dengan 

pernyataan Sutardi (1980) menyatakan kecernaan BK juga 

dapat dipengaruhi oleh kandungan protein dalam pakan karena 

setiap sumber protein memiliki kelarutan dan ketahan degradasi 

yang berbeda, nilai degradasi BK menunjukkan besarnya 

nutrien yang dapat dimanfaatkan mikroba rumen. Rendahnya 

Kecernaan BK dan BO Perlakuan fermentasi 8 hari diduga 

karena memiliki kadar SK tertinggi yakni 17,92% yang 

menyebabkan sulitnya protein tercerna bahkan bahan organik 

lainnya. Faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi kecernaan 

bahan kering adalah aktivitas mikroba dalam rumen, kualitas 

cairan rumen yang digunakan, persentase lignin dalam bahan 
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pakan, pengontrolan pH rumen, kondisi temperatur dalam 

shaker waterbatch, kondisi fisik bahan pakan dan jenis 

kandungan gizi yang terkandung dalam pakan (Garsetiasih, 

2007). Kandungan lignin inilah yang menyebabkan rendahnya 

kecernaan diperkuat pernyataan Parakkasi (1999) bahwa 

semakin tinggi nilai SK pada pakan dapat menurunkan nilai 

kecernaan karena banyak mengandung lignin sehingga lebih 

banyak energi bahan yang terbuang. Harfiah (2009) 

menyatakan bahwa lignin yang berikatan dengan serat 

lignoselulosa dan lignohemiselulosa menyebabkan degradasi 

oleh mikroba rumen membutuhkan waktu yang lama dan sulit. 

Kandungan lignin pada kulit ubi kayu yakni 21,72% (Santoso, 

2012). Secara umum, kapang Aspergillus niger  menghasilkan 

enzim selulase  namun dalam penelitian ini peranan bakteri 

selulase belum optimal dalam mendegradasi serat sesuai Pertiwi 

(2016) bahwa Aspergillus niger tidak mampu mendegradasi 

selulosa pada kulit kopi yang disebabkan tingginya kandungan 

lignin, terdegradasinya lignin akan membuka akses 

perombakan selulosa dan hemiselulosa. Jadi, semakin lama 

inkubasi mengakibatkan turunnya kecernaan diakibatkan 

tingginya kadar SK meskipun kapang Aspergillus niger  mampu 

meningkatkan protein kasar.  

Kecernaan Bahan Organik in vitro diketahui dengan 

cara menghitung residu pasca proses inkubasi 48  jam. 

Kecernaan Bahan Organik menunjukkan seberapa besar pakan 

yang tercerna dalam rumen. Hal ini didukung Close dan Menke 

(1986) hubungan in vivo dengan produksi gas secara in vitro 

pada saat inkubasi cairan rumen selama 24 jam dapat digunakan 

untuk memperkirakan kecernaan bahan organik. 

Hasil analisis ragam menunjukkan perbedaan nyata 

(<0,01) pada masing-masing perlakuan. Kecernaan Bahan 
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Organik tertinggi sama dengan hasil Kecernaan Bahan Kering 

yakni P1 (fermentasi 2 hari) 75,86 ± 1,98% kemudian berturut-

turut P0, P2, P3 dan terendah P4 yakni 70,82 ± 3,56; 65,16 ± 

2,39; 62,78 ± 5,75; 58,68 ± 3,97%. Hal ini disebabkan bahan 

organik merupakan komponen terbesar dalam bahan kering 

(Nurlaili dkk.,2013). Faktor yang mempengaruhi kecernaan 

bahan organik adalah kandungan serat kasar dan mineral dari 

bahan pakan. Kecernaan bahan organik erat kaitannya dengan 

kecernaan bahan kering, karena sebagian dari bahan kering 

terdiri dari bahan organik (Basri, 2014). Kecernaan bahan 

organik dipengaruhi adanya lignin dan silika yang terdapat di 

dinding sel yang bersama-sama membentuk senyawa kompleks 

dengan selulosa dan hemiselulosa, senyawa ini susah ditembus 

enzim mikroba serta menurunkan kecernaan (Van Soest, 1976). 

Semakin lama waktu inkubasi maka semakin banyak 

kandungan zat yang digunakan kapang untuk hidupnya 

sehingga kandungan nutrien yang tersisa semakin sedikit, hal 

ini menyebabkan berkurangnya kemampuan kapang dalam 

mendegradasi lignin dan selulosa yang berkaitan erat dengan 

nilai kecernaan. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh total serat 

dari kulit ubi kayu terfermentasi yang dapat diketahui dengan 

menentukan nilai Neutral Detergent Fibre (NDF) dan Acid 

Detergent Fibre (ADF) sebagaimana Haris (1970) menyatakan 

bahwa NDF merupakan metode yang cepat untuk mengetahui 

total serat dari dinding sel yang terdapat dalam serat tanaman 

sedangkan ADF sebagai suatu langkah persiapan untuk 

mendeterminasikan lignin, hemiselulosa dapat diestimasi dari 

perbedaan struktur dinding sel dengan ADF itu sendiri.  

Kecernaan bahan organik erat pula kaitannya dengan total 

produksi gas (ml) ditunjukkan dengan P1 yang memiliki KcBO 

tertinggi merupakan perlakuan tertinggi pula dalam produksi 
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gas begitupula sebaliknya P4. Menurut Kurniawati (2007) 

terdapat korelasi positif antara volume produksi gas dan nilai 

kecernaan pakan serta pertumbuhan mikroba. Keseluruhan hasil 

perhitungan KcBO dapat dilihat di Lampiran 13. 

4.5 Penentuan Perlakuan Terbaik 

Hasil keseluruhan penelitian menunjukkan perlakuan 

terbaik ada pada Perlakuan pengukusan dan fermentasi 2 hari 

(P1) ditinjau dari Produksi Gas, Potensi Produksi Gas, Laju 

Produksi Gas, Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan 

Organik residu  Produksi Gas begitu pula ditinjau dari nilai  

nutrien  dalam hal ini Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK), 

adanya fermentasi menyebabkan terjadinya peningkatan PK 

dan penurunan SK setelah difermentasi 2 hari (P1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


