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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pakan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting bagi 

keberhasilan suatu usaha peternakan.  Ketersediaannya harus selalu diperhatikan 

untuk mencukupi kebutuhan ternak,  sehingga perlu diupayakan jenis bahan pakan 

yang dapat digunakan sebagai pakan ternak pengganti yang harganya murah, tidak 

bersaing dengan kebutuhan manusia, mudah didapat dan berkualitas baik.  

Ampas aren merupakan limbah pembuatan tepung  aren dan dalam jumlah 

berlimpah. Menurut data statistik dari pemerintah propinsi Jawa Tengah pada 

tahun 1998, hasil produksi aren mencapai 4.243 ton yang berasal dari perkebunan 

rakyat dan perkebunan milik Badan Usaha Milik Negara (Anonimus, 2008). 

Ampas aren sebagai pakan non konvensional, digunakan sebagai pakan tambahan 

dalam ransum bagi ternak sapi potong, karena ampas aren merupakan pakan 

sumber serat tetapi memiliki kadar protein yang rendah. Sebelumnya ampas aren 

telah digunakan sebagai pakan sapi potong dalam penelitian yang ditambahkan 

pada konsentrat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan ampas aren 

dengan prosentase penambahan 10% memberikan hasil konsumsi protein kasar 

dan konversi pakan mengalami peningkatan.  

Teknologi fermentasi sudah sering dilakukan untuk meningkatkan 

kandungan zat makanan dan menurunkan kandungan antinutrisi. Proses 

fermentasi substrat yang digunakan harus mengandung unsur karbon (C) dan 

nitrogen (N) yang dibutuhkan mikroorganisme untuk pertumbuhan. Hasil 

fermentasi sangat tergantung pada bahan pakan sebagai bahan dasar (substrat), 
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macam mikroba atau inokulum, dan kondisi lingkungan yang mendukungnya 

yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba tersebut 

(Rusdi, 1992). 

Aspergillus niger merupakan kapang penghasil beberapa jenis enzim. 

Menurut Frazier dan Weshoff (1978) bahwa Aspergillus niger menghasilkan 

enzim glukose oksidase, selulase dan lipase. Enzim-enzim inilah yang 

menyebabkan Aspergillus niger mampu untuk memanfaatkan medium yang 

mengandung baik glukosa, pati maupun selulose. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh lama inkubasi fermentasi Aspergillus niger terhadap nilai 

nutrisi ampas aren. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama 

inkubasi fermentasi Aspergillus niger terhadap nilai nutrisi ampas aren. 
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1.4 Kerangka Pikir 

 Aren (Arenga pinnata) 

  

 Gula Aren 
Ampas 

      
Kualitas rendah sebagai 
pakan: 
- SK tinggi 
- PK rendah 
- Jumlah Melimpah 

 

 

 

 

Fermentasi 
Aspergillus niger 

Upaya peningkatan kandungan nutrisi 
 

 

 
Hasil dengan kualitas tinggi 

sebagai pakan  

1.5 Hipotesis 

Terjadi peningkatan kandungan nilai nutrisi pada ampas pati aren akibat 

fermentasi oleh Aspergillus niger dengan lama inkubasi tertentu. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Aren (Arenga pinnata) 

Aren merupakan jenis tanaman tahunan. Sebagai jenis tanaman tropis aren 

dapat hidup tanpa tergantung pada musim. Aren (Arenga pinnata) termasuk suku 

Arecaceae (pinang-pinangan) yang merupakan tumbuhan berbiji tertutup 

(Angiospermae). Pohon aren hampir mirip dengan pohon kelapa. Perbedaannya, 

pohon kelapa batang pohonnya bersih sedangkan batang aren sangat kotor karena 

batangnya terbalut ijuk (Sunanto, 1993). 

Sistematika botani tanaman aren secara lengkap adalah sebagai berikut 

(Anonimus, 2005) : 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Spadicitlorae 

Famili  : Palmae 

Genus  : Arenga 

Species : Arenga pinnata Merr. 

Sampai saat ini dikenal 3 jenis aren yaitu aren (Arenga pinnata), aren 

gelora (Arenga undulatifolia), dan aren sagu (Arenga microcarpa). Jenis aren 

(Arenga pinnata) sama dengan pohon kelapa berbatang tinggi dapat mencapai 20 

meter, garis tengah batangnya di bagian bawah mencapai 75 cm, daunnya lebih 

besar dan lebih kuat dari daun kelapa dan memiliki tajuk yang rimbun. Aren 

gelora mempunyai batang agak pendek dan ramping, pangkal batang bertunas 
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sehingga tanaman ini tampak berumpun, daunnya tersusun teratur dalam satu 

bidang datar dan sisi daunnya bergelombang. Sedangkan aren sagu adalah jenis 

tanaman aren yang berbatang tinggi, sangat ramping dan berumpun banyak 

(Sunanto,1993). 

Tanaman aren mempunyai manfaat yang banyak. Mulai dari akar, batang, 

pelepah, daun sampai ke puncak tanaman ini seluruhnya bisa dimanfaatkan 

disamping tandan bunganya yang bisa menghasilkan nira untuk bahan baku dalam 

pembuatan gula atau pemanis. Adapun tepung aren sendiri biasa digunakan 

sebagai pengganti tepung terigu yang banyak digunakan dalam pembuatan aneka 

jenis makanan seperti bihun, baso, bakmi, dawet dan sohun (Safari, 1993). 

 Cara pengambilan tepung aren pada dasarnya sama dengan tepung dari 

pohon sagu yaitu dilakukan penebangan terlebih dahulu kemudian dipotong-

potong sepanjang 1,25-2 meter. Potongan batang aren kemudian dipecah 

membujur menjadi empat bagian yang sama besarnya sehingga tampak bagian 

dalamnya dimana terdapat empelur yang mengandung sel-sel parenchyma 

penyimpan tepung. Kemudian empelur di pisahkan dari kulit dalamnya, dipotong 

menjadi 6-8 bagian, selanjutnya digiling menggunakan mesin parut. Hasil parutan 

serbuk yang keluar dari mesin dikumpulkan dan diayak untuk memisahkan 

serbuk-serbuk dari serat-seratnya yang kasar. Serbuk tersebut ditaruh di atas 

strimin yang terendam dalam bak, sebuk-serbuk tersebut selanjutnya di remas-

remas sehinga patinya keluar dan larut dalam air dan kemudian mengendap 

(Sunanto, 1993).  
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2.2.  Inokulum 

Menurut Rachman (1989) inokulum adalah kultur mikroba yang 

diinokulasikan ke dalam medium fermentasi pada saat kultur mikroba tersebut 

berada pada fase pertumbuhan eksponensial. Secara garis besar kriteria yang 

penting bagi kultur mikroba untuk dapat digunakan sebagai inokulum dalam 

proses fermentasi ialah : 

1. Kultur mikroba harus dalam keadaan aktif dan sehat. 

2. Tersedia dalam jumlah yang memadai untuk tercapainya proporsi inokulum 

dan media fermentasi yang optimal. 

3. Bebas kontaminasi. 

4. Mampu untuk membentuk produk tetap stabil (Wibowo, 1990). 

Pada umumnya zat makanan medium kultur untuk inokulum lebih rendah 

dari pada medium fermentasi. Sedangkan untuk mempersingkat fase adaptasi, 

medium kultur untuk inokulum harus sama dengan medium fermentasi  

(Rachman, 1989). 

2.3.  Aspergillus niger  

 Aspergillus niger merupakan kapang yang dapat tumbuh cepat, 

diantaranya digunakan secara komersial dalam produksi asam sitrat, asam 

glukonat dan pembuatan beberapa enzim seperti amilase, pektinase, 

amiloglukosidase dan sellulase (Frazier dan Weshoff, 1978). Media yang 

digunakan sebagai media tumbuh Aspergillus niger harus memenuhi zat-zat 

mineral baik makro dan mikro seperti sumber karbon, sumber nitrogen, sedikit 

sulfat dan phospat (Frazier dan Weshoff, 1978). Molekul sederhana yang terdapat 

di sekeliling hifa dapat langsung diserap. Molekul lain yang lebih kompleks 
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seperti pati, protein, lemak dan sellulosa harus dipecah sebelum diserap ke dalam 

sel. Untuk itu Aspergillus niger menghasilkan beberapa enzim ekstraseluler 

diantaranya amilase, glukoamilase, sellulase, hemisellulase, katalase, pektinase, 

glukosa oksidase dan protease (Rachman, 1989). 

Sistematika Aspergillus niger secara lengkap adalah sebagai berikut 

(Anonimus, 2005) : 

Divisi  : Ascomycota 

Sub Divisi : Pezizomycotina 

Kelas  : Eurotiomycetes 

Ordo  : Eurotiales 

Famili  : Trichocomaceae 

Genus  : Aspergillus 

Species : Aspergillus niger 

2.4.  Fermentasi 

  Fermentasi berasal dari bahasa latin ferfere yang artinya mendidihkan, 

yaitu berdasarkan ilmu kimia terbentuknya gas-gas dari suatu cairan kimia yang 

pengertiannya berbeda dengan air mendidih. Gas yang terbentuk tersebut di 

antaranya karbondioksida (Anonimus, 2002). 

Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan 

anaerobik (tanpa oksigen). Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk 

respirasi anaerobik, akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang 

mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan 

tanpa akseptor elektron eksternal. Fermentasi adalah proses-proses yang 

menghasilkan komponen-komponen kimia yang kompleks sebagai akibat adanya 
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pertumbuhan maupun metabolisme mikroba. Istilah fermentasi tersebut mencakup 

baik fermentasi anaerob maupun fermentasi aerob (Muchtadi dkk., 1992). 

Sedangkan menurut Gandjar (1983), fermentasi adalah suatu proses perubahan 

bahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik (karbohidrat, lemak, protein dan 

bahan organik lain) baik dalam keadaan aerob maupun anaerob melalui kerja 

enzim yang dihasilkan oleh mikroba. 

Menurut Rusdi (1992) manfaat fermentasi antara lain dapat mengubah 

bahan organik kompleks seperti protein, karbohidrat dan lemak menjadi molekul-

molekul yang lebih sederhana dan mudah dicerna, mengubah rasa dan aroma yang 

tidak disukai menjadi disukai, mensintesis protein, mempercepat pematangan dan 

dalam beberapa hal tertentu menambah daya tahan. Manfaat lain fementasi adalah 

bahan makanan lebih tahan disimpan dan dapat mengurangi senyawa racun yang 

dikandungnya, sehingga nilai ekonomis bahan dasarnya menjadi jauh lebih baik. 

Produk fermentasi umumnya mudah diurai secara biologis dan tidak merupakan 

suatu bahan polusi seperti bahan kimia, pestisida, plastik dan sebagainya.  

 Fermentasi dapat dilakukan dengan metode kultur permukaan dan kultur 

terendam (submerged). Medium kultur permukaan dapat berupa medium padat, 

semi padat atau cair. Sedangkan kultur terendam dilakukan dalam medium cair 

menggunakan bioreaktor yang dapat berupa labu yang diberi aerasi, labu yang 

digoyang dengan “shaker”atau fermentor. Dewasa ini proses fermentasi untuk 

memproduksi berbagai produk industri lebih banyak menggunakan teknik kultur 

terendam. Walaupun demikian, kultur permukaan yang menggunakan medium 

padat / semi padat masih banyak digunakan untuk memproduksi berbagai jenis 

asam organik dan enzim (Rahman, 1992). 
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 Menurut Rachman (1989) secara umum medium ferrmentasi menyediakan 

semua zat makanan yang dibutuhkan oleh mikroba untuk memperoleh energi, 

pertumbuhan, bahan pembentuk sel dan biosintesa produk-produk metabolisme. 

Tergantung pada jenis mikroba dan produk yang akan diproduksi setiap 

fermentasi memerlukan medium tertentu karena medium yang tidak sesuai dapat 

menyebabkan perubahan jenis produk dan perubahan rasio diantara berbagai  

produk hasil fermentasi bersangkutan langsung. Senyawa-senyawa sumber karbon 

dan nitrogen merupakan komponen terpenting didalam medium fermentasi, 

karena sel-sel terdiri dari unsur karbon dan nitrogen. Disamping itu medium 

fermentasi juga mengandung air, garam-garam anorganik dan beberapa vitamin. 

Fermentasi padat adalah suatu jenis fermentasi dimana terjadi degradasi 

komponen  kimia padat oleh mikroba yang ditandai dengan tidak adanya air bebas 

dalam sistem fermentasi tersebut. Dalam hal ini media berfungsi sebagai sumber 

karbon, nitrogen maupun energi (Muchtadi dkk., 1992). 

Medium padat atau semi padat dalam fermentasi permukaan menggunakan 

partikel substrat padat seperti jagung giling, bekatul gandum dan tepung biji kapas 

dengan atau tanpa penambahan larutan nutrien yang diserap oleh permukaan 

substrat padat tersebut. Untuk kebanyakan kapang, pertumbuhannya pada 

permukaan medium padat dapat membentuk spora yang lebih banyak dengan 

viabilitas yang lebih lama dibandingkan dengan kultur terendam (Rachman, 

1989). 

Menurut Rachman (1992) parameter-parameter yang paling mungkin 

mempengaruhi fungsi fisik dan aktivitas fisiologik selama fermentasi substrat 

padat, ialah : 
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a. Variabel kontrol 

 Variabel kontrol meliputi : ukuran partikel dan bentuk substrat, banyaknya 

substrat padat, kadar air awal substrat, kelembapan udara, suhu udara, kecepatan 

agitasi, laju aerasi dan tekanan inokulum spora. 

b. Fungsi-fungsi fisik 

 Fungsi-fungsi fisik yang merupakan parameter yaitu pergerakan mekanis 

substrat padat  dan suhu substrat. 

c. Aktivitas fisiologis 

Aktivitas fisiologis meliputi : pertumbuhan, pembentukan produk, 

konsumsi oksigen (oxygen uptake), evolusi karbondioksida, evolusi panas 

metabolik, produksi air metabolik, dan kontaminasi bakteri. Menurut Aisjah 

(1995) biokonversi adalah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme untuk 

mengubah suatu senyawa menjadi suatu produk yang mempunyai struktur kimia 

yang berhubungan, peristiwa ini sering disebut dengan transformasi mikrobial. 

Produk-produk yang dapat dihasilkan dari suatu proses fermentasi adalah sel-sel 

mikroba atau biomassa, enzim, metabolik primer dan metabolik sekunder serta 

senyawa-senyawa kimia hasil proses biokonversi oleh mikroba.  

2.5   Media Pertumbuhan Kapang 

 Media pertumbuhan kapang yang baik menjadi salah satu faktor yang 

menentukan keberhasilan dalam proses biodegradasi. Menurut Rachman (1989), 

media pertumbuhan kapang harus menyediakan semua zat makanan yang 

dibutuhkan untuk memperoleh energi, pertumbuhan, bahan pembentuk sel dan 

biosintesa produk metabolisme serta dapat berfungsi sebagai sumber karbon, 

nitrogen dan beberapa unsur mineral pokok.  
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 Mikroorganisme membutuhkan unsur-unsur kimia dasar untuk 

pertumbuhan sel. Unsur-unsur dasar tersebut adalah karbon, nitrogen, hidrogen, 

oksigen, sulfur, fosfor, magnesium, zat besi dan sejumlah kecil logam lain. 

Karbon dan sumber energi dapat diperoleh dari jenis gula karbohidrat sederhana 

seperti glukosa. Kebutuhan nitrogen dapat diperoleh dari sumber-sumber 

anorganik atau sumber-sumber organik seperti asam amino dan protein. Molekul 

kompleks dan zat organik seperti polisakarida, lemak dan protein harus dipecah 

terlebih dahulu menjadi unit yang lebih sederhana sebelum zat tersebut dapat 

masuk ke dalam sel dan dipergunakan. Pemecahan awal dapat terjadi akibat 

ekskresi enzim ekstraseluler. (Buckle et al, 1987) 

 Sel mikroorganisme yang diinokulasikan pada media nutrien segar mula-

mula akan terlihat adanya pembesaran ukuran, volume dan berat sel. Ukurannya 

mencapai dua kali lebih besar dari sel normal, sel tersebut membelah 

menghasilkan dua sel selanjutnya menjadi empat sel dan seterusnya sampai 

sejumlah besar populasi sel terbentuk jika kondisi memungkinkan (Buckle et al, 

1987). 

 Temperatur pertumbuhan sangat mementukan macam mikroba yang 

dominan. Kebanyakan kapang mempunyai suhu optimum 25-30o C beberapa 

diantaranya dapat tumbuh di atas atau dibawah suhu tersebut (Sinurat dkk, 1998). 

2.6.  Kelarutan Protein 

 Pada beberapa penelitian secara in vitro, secara umum diasumsikan bahwa 

degradasi protein oleh mikroba rumen secara langsung berhubungan dengan 

kelarutan N pada cairan rumen dan larutan buffer mineral pada berbagai kekuatan 

ionik pelarut dan pH (Crooker, Sniffen, Hoover and Johnson, 1978 yang disitasi 
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oleh Yenny 1997), tetapi pada beberapa protein yang mudah larut seperti albumin 

dan ovalbumin tidak mudah mengalami degradasi pada cairan rumen. Mahadevan 

et al. (1980) yang disitasi oleh Yenny (1997) menyatakan bahwa kelarutan atau 

ketidaklarutan tidak menunjukkan ketahanan atau kemudahan suatu bahan pakan 

untuk di hidrolisis oleh enzim protease bakteri rumen. Selanjutnya dinyatakan 

bahwa karakteristik struktur dari protein mungkin lebih menunjukkan kemampuan 

protein untuk di hidrolisis oleh enzim mikroba. 

 Poncet et al. (1995) yang disitasi Yenny (1997) menyatakan bahwa 

kecepatan degradasi suatu bahan oleh enzim mikroba dipengaruhi oleh 

kemampuan suatu bahan untuk membentuk hidrat dengan pelarut, tetapi mudah 

tidaknya enzim memecah ikatan peptida juga dipengaruhi oleh struktur tiga 

dimensi molekul protein. Secara umum kelarutan suatu bahan dipengaruhi oleh 

interaksi bahan dan pelarut, tingkat pengocokan, lama waktu bahan berada dalam 

pelarut, suhu, pH dan kekuatan ionik pelarut. Agar mendapatkan nilai kelarutan 

mendekati dengan keadaan rumen, penggunaan cairan rumen, penggunaan cairan 

rumen yang di autoklaf lebih relevan digunakan, tetapi cara ini lebih rumit dan 

komposisi cairan rumen sangat banyak faktor yang mempengaruhi. Penggunaan 

buffer yang mempunyai komposisi mendekati cairan saliva adalah cara yang lebih 

baik untuk digunakan (Tamminga, 1982 yang disitasi oleh Yenny, 1997). 

Pemanasan protein pada larutan netral dapat menyebabkan perubahan pada 

sifatnya misalnya terjadinya penurunan kelarutan protein, hilangnya aktifitas 

spesifik jika protein berfungsi sebagai hormon dan enzim, serta hilangnya 

kemampuan membentuk kristal. Perubahan tersebut sering disebut denaturasi 

(White, Philip and Handler, 1964 yang disitasi Yenny 1997). Selain itu, menurut 
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Menurut Nielsen (1997) yang disitasi dari Yuli dkk (2007), semakin besar 

konsentrasi protease akan semakin banyak ikatan peptida dari protein yang 

terputus menjadi peptida-peptida sederhana sehingga kelarutan protein semakin 

meningkat. Semakin lama hidrolisis, kontak enzim dengan substrat semakin lama, 

sehingga tingkat hidrolisis semakin tinggi dan dihasilkan molekul-molekul protein 

yang pendek sehingga kelarutannya meningkat (Yuli dkk, 2007). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Loka Penelitian Sapi Potong 

yang terletak di Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan pada bulan Agustus 2007. 

3.2. Materi Penelitian 

 Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

1. Ampas aren, dan inokulum Aspergillus niger. Ampas aren diperoleh dari 

Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Aspergillus niger 

diperoleh dari BPTP Bali dengan konsentrasi 108 spora/ml. 

2. Bahan kimia untuk analisis proksimat yang terdiri dari: H2SO4 pekat 

(96%); NaOH (40%); H2SO4 0,1 N, Indikator (2 g Methyl red + Methyl 

blue/liter etanol 96%); NaOH 1,5 N, HCL 0,3 N; EDTA; Aquadest dan 

katalisator. 

3. Bahan kimia untuk analisis kelarutan protein secara in vitro yang terdiri 

dari: larutan buffer mcDougall’s yang terdiri dari NaHCO3, Na2HPO4, 

12H2o, NaCl, Kcl, MgCl dan larutan CaCl2. 

4. Seperangkat alat untuk analisis proksimat yaitu: Timbangan analitik, oven 

60oC, oven 105oC, tanur 550oC, aluminium disk, eksikator, cawan 

porselin, labu kjedahl, Erlenmeyer, beaker glass, alat destilasi, alat 

destruksi, alat titrasi, gelas ukur dan pipet. 

5. Seperangkat alat untuk analisis kelarutan protein secara in vitro: Pipet,  

tabung centrifuge, timbangan digital dan kertas saring. 
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3.3. Metode Penelitian 

Proses pembuatan pakan ampas pati aren yang difermentasi dengan 

Aspergillus niger dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimasukkan pada kantung plastik tebal kapasitas 1kg dalam kondisi aerob 

Dibasahi air sampai lembab dan didiamkan selama 4 jam 

Dikukus selama 1 jam kemudian didiamkan hingga suhu 37˚C 

Diberi Aspergillus niger sebesar 8% w/w (40 ml) 

Difermentasi selama 0, 24, 48, 72 jam 

500 gram ampas pati aren 

Ampas pati aren terfermentasi dianalisis 

Prosedur Analisa Total Plate Count (TPC) menurut Muhiddin (2000): 

1. Semua peralatan dan bahan disterilkan dengan menggunakan autoklaf. 

2. Tandai tabung reaksi tiap perlakuan yang berisi larutan pepton steril, 

kemudian ambil sampel 1 g dan masukkan dalam tabung reaksi yang berisi 

9 ml larutan pepton steril (pengenceran 10-1). 

3. Kocok larutan sampai homogen dengan menggunakan vortek, kemudian 

diambil 1 ml larutan dari pengenceran 10-1 dimasukkan dalam tabung 

reaksi yang berisi 9 ml larutan pepton steril (pengenceran 10-2). 

 15



4. Kocok larutan sampai homogen dengan menggunakan vortek, kemudian 

diambil 1 ml larutan dari pengenceran 10-2 dimasukkan dalam tabung 

reaksi yang berisi 9 ml larutan pepton steril (pengenceran 10-3) dan 

seterusnya sampai pengenceran 10-8. 

5. Diambil 1 ml larutan pengenceran 10-7 dan 10-8, tuangkan ke dalam cawan 

petri, lalu tuangkan ke dalam media agar yang masih hangat (40o C) 

sampai dasar cawan petri tertutup rata oleh media agar, kemudian goyang-

goyangkan secara perlahan sehingga biakan tercampur dengan baik. 

6. Setelah medium agar membeku, cawan petri dibalik dan dimasukkan ke 

dalam inkubator selama 24 jam pada suhu 37o C. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah percobaan 

Laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 perlakuan yang masing-masing 

diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 12 unit percobaan dengan perlakuan 

sebagai berikut: 

P0 = ampas pati aren yang difermentasi dengan  Aspergillus niger dengan lama 

inkubasi 0 jam 

P1 = ampas pati aren yang difermentasi dengan  Aspergillus niger dengan lama 

inkubasi 24 jam 

P2 = ampas pati aren yang difermentasi dengan  Aspergillus niger dengan lama 

inkubasi 48 jam 

P3 = ampas pati aren yang difermentasi dengan  Aspergillus niger dengan lama 

inkubasi 72 jam 
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3.4. Variabel Pengamatan 

 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah : 

1. Kandungan zat makanan berdasarkan analisis proksimat yang meliputi 

kandungan bahan kering (%), bahan organik (%), serat kasar (%), protein 

kasar (%) dan lemak kasar (%). 

2. Populasi mikroorganisme dengan media agar. 

3. Kelarutan protein (%).  

3.5. Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) sesuai petunjuk Yitnosumarto (1993) dengan model matematis sebagai 

berikut:  Yij = µ + τi + εij  i = 1, 2, 3,…p 

       j = 1, 2, 3,…r 

Dimana : Yij  = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
 µ  = nilai tengah umum 
 τi  = pengaruh perlakuan ke-i 
 εij = galat percobaan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 
 p = banyaknya perlakuan 
 r = banyaknya kelompok/ulangan 

 
Apabila diantara perlakuan terdapat perbedaan yang nyata atau sangat 

nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) sesuai petunjuk 

Yitnosumarto (1993) sebagai berikut:  

BNT = ( )
r
galatKTgalatdbt 2

2 ×α  

 Keterangan: 
α  = taraf uji 

 KT galat  = Kuadrat Tengah galat 
 r  = banyaknya ulangan 
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Batasan Istilah 

Ampas Aren   : limbah padat dari proses pembuatan gula aren. 

Fermentasi       : perubahan kimiawi yang terjadi pada suatu bahan sebagai akibat     

  aktivitas suatu enzim dari mikroorganisme. 

Substrat  : media    fermentasi   tempat   kapang   tumbuh   dan   berkembang     

  (dalam  penelitian  ini  yang  dimaksud  substrat  adalah ampas 

pati aren). 

Inokulum : Kultur mikroba yang diinokulasikan ke dalam media fermentasi. 

pada saat  kultur  mikroba tersebut berada pada fase pertumbuhan 

eksponensial. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1.  Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan BK, BO, PK dan SK 

 Pengaruh fermentasi dengan Aspergillus niger terhadap BK, BO, PK dan 

SK ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Pengaruh Perlakuan Terhadap kandungan  BK, BO, PK dan SK 
Kandungan Nutrien Pakan (% BK) Perlakuan BK BO PK SK 

P0 
P1 
P2 
P3

34,57a + 1,08 

33,52a + 0,70 
33,26a + 0,17 

33,50a + 1,02 

92,67a + 0,41 
91,88a + 0,81 
89,92a + 0,16 
92,64a + 0,29 

3,36a + 0,84 

3,56a + 0,34 
2,80a + 0,49 
2,45a + 0,30 

26,09a + 2,55 

27,38a + 0,70 

25,69a + 1,68 

24,66a + 1,19 
Keterangan: a: Superskrip yang sama pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh  tidak 

berbeda  nyata (P>0,05) 
 
 Tabel 1 menujukkan bahwa proses fermentasi tidak mampu meningkatkan 

nutrien ampas aren. Proses fermentasi onggok dengan Aspergillus niger 

(Supriyati, 2003) memberikan peningkatan kualitas nutrien jauh lebih baik 

dibandingkan dengan hasil penelitian fermentasi ampas aren ini. Dari segi 

statistik, perlakuan fermentasi Aspergillus niger tidak berbeda secara nyata 

(P>0,05)  mempengaruhi kandungan BK, BO, PK dan SK. Karena tidak adanya 

pengaruh yang nyata dari masing-masing perlakuan maka dapat dinyatakan bahwa 

lama inkubasi belum berdampak terhadap kandungan  BK, BO, PK dan SK.  

Tabel 1 menunjukkan penurunan kandungan nilai BK pada tiap perlakuan. 

Tetapi penurunan yang terjadi tidak terlalu besar dan penurunan ini dapat 

diakibatkan lama fermentasi yang membuat ampas aren menjadi lebih basah dan 

berair. Aspergillus niger selama proses fermentasi dapat menghasilkan enzim 

amilase yang dapat mendegradasi pati menjadi lebih sederhana. Menurut Rusdi 

(1992) manfaat fermentasi antara lain dapat mengubah bahan organik kompleks 

seperti protein, karbohidrat dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih 
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sederhana dan mudah dicerna. Hasil ini menunjukkan meskipun terjadi proses 

fermentasi, tidak terjadi secara maksimal. Dapat juga diakibatkan oleh kesalahan 

dari prosedur atau peralatan yang digunakan tidak cukup memadai dalam analisa.  

Secara umum, hasil akhir dari proses fermentasi adalah alkohol, energi, air 

dan produk fermentasi lainnya sesuai dengan inokulan (jenis mikroba) yang 

digunakan dalam fermentasi. Sama halnya dengan kandungan BK, perubahan 

kandungan nilai BO yang terjadi juga terjadi penurunan meskipun pada perlakuan 

terakhir yaitu dengan lama inkubasi 72 jam terjadi hal yang sebaliknya atau terjadi 

peningkatan. 

Perlakuan P0 yang mempunyai BO yang lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan perlakuan lainnya dapat disebabkan pada perlakuan P0 aktivitas 

mikroorganismenya masih rendah. Mikroorganisme  mendegradasi senyawa 

organik dari substrat menjadi molekul yang lebih sederhana maupun menjadi 

bentuk lain seperti air, energi yang digunakan untuk aktivitas mikroorganisme 

ataupun dapat juga dalam bentuk etanol. Reaksi dalam fermentasi berbeda-beda 

tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara 

singkat, glukosa (C6H12O6) yang merupakan gula paling sederhana, melalui 

fermentasi akan menghasilkan etanol (2C2H5OH) (Anonimus, 2002). Sama halnya 

dengan kandungan BK, hasil penelitian juga tidak memberikan penurunan nilai 

yang berarti meskipun terjadi proses fermentasi yang dapat dilihat dari populasi 

Aspergillus niger sebagai indikator keberhasilan proses fermentasi. 

Nilai PK mengalami peningkatan dibanding dengan tanpa fermentasi 

meskipun tidak memberikan pengaruh yang nyata. Peningkatan kandungan PK 

tidak memberikan arti untuk diaplikasikan dalam peternakan. Karena nilai yang 
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didapatkan menunjukkan nilai kandungan PK setelah fermentasi tidak lebih dari 

1%. Pada Tabel 2, penggunaan inokulum Aspergillus niger dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar dimana pada perlakuan P1 mempunyai PK tertinggi 

(3,80%). Sedangkan menurut Supriyati (2003) proses fermentasi dengan 

menggunakan Aspergillus niger dapat meningkatkan PK dan protein sejati 

onggok. Sebelum fermentasi, onggok mengandung protein kasar sekitar 2,2% dan 

meningkat menjadi sekitar 25,6% sedangkan kandungan protein sejati sekitar 

2,2% meningkat menjadi sekitari 18,4% setelah di fermentasi selama 3 hari 

(Supriyati, 2003).  

Penelitian lain menunjukkan, fermentasi ampas pati aren yang 

menggunakan Saccharomyces cerevisiae memberikan peningkatan kadar PK 

menjadi 4,60% dari 3,54% (Safitri,2008). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ampas pati aren sulit untuk dipecah menjadi lebih sederhana dengan harapan dapat 

memberikan peningkatan nutrien pakan khususnya PK. Sedangkan penurunan PK 

dapat disebabkan oleh pertumbuhan mikroba telah mengalami penurunan (fase 

eksponensial) dimana pertumbuhan mikroba yang begitu cepat tidak diimbangi 

tersedianya nutrisi yang cukup.  

Pada perlakuan selama penelitian, terjadi penurunan kandungan serat 

kasar. Hal ini disebabkan karena Aspergillus niger menghasilkan beberapa enzim 

ekstraseluler diantaranya amilase, glukoamilase, sellulase, hemisellulase, katalase, 

pektinase, glukosa oksidase dan protease (Rachman, 1989). Hal inilah yang 

menyebabkan penggunaan inokulum Aspergillus niger dalam fermentasi dapat 

menurunkan kandungan serat kasar meskipun tidak secara nyata, sebab serat kasar 

merupakan polisakarida yang dapat berupa selulosa. Perlakuan tanpa fermentasi 
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mempunyai kandungan serat kasar yang paling tinggi, hal ini kemungkinan 

disebabkan tidak terjadi fermentasi oleh Aspergillus niger sehingga tidak terjadi 

perkembangan. Sedangkan pada perlakuan P3 terjadi penurunan kandungan serat 

kasar yang kemungkinan disebabkan terjadinya fermentasi sehingga 

memungkinkan mikroorganisme tersebut dapat tumbuh dan berkembang biak  

dimana dengan adanya pertumbuhan tersebut menyebabkan metabolisme yang 

terjadi  tinggi. Menurut Supriyati (2003), fermentasi onggok dengan 

menggunakan Aspergillus niger berpengaruh terhadap penurunan SK dimana 

penurunan SK onggok setelah proses fermentasi merupakan hasil aktivitas dari 

enzim sellulosa yang dihasilkan. Namun diperkirakan terjadi perubahan asalnya, 

dimana sebelumnya semua serat kasar dari komponen ampas pati aren, namun 

setelah fermentasi, terjadi pertumbuhan Aspergillus niger, maka serat kasar yang 

teranalisis kemungkinan besar juga termasuk dinding sel Aspergillus niger. 

 Secara umum, hasil fermentasi yang diperoleh tidak berbeda secara 

signifikan bahkan memberikan hasil yang tidak nyata. Secara kualitatif, penelitian 

yang dilakukan tidak mampu merubah nutrien ampas pati aren khususnya 

kandungan PK sebagai tolak ukur nutrien pakan. Akan tetapi, proses fermentasi 

oleh Aspergillus niger dimungkinkan dapat memberikan keuntungan yang lain 

dengan memberikan nilai kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik 

(KcBO) yang dalam penelitian ini tidak dilakukan dan diteliti. Dengan proses 

fermentasi, dimungkinkan Aspergillus niger dapat merombak serat ampas pati 

aren sehingga lebih mudah dicerna oleh ternak.  
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4.2.  Populasi Aspergillus niger pada Ampas Pati Aren 

 Populasi Aspergillus niger pada ampas pati aren  di masing-masing 

perlakuan dengan metode TPC (Total Plate Count) dapat dilihat pada Tabel  2. 

Tabel 2. Populasi Aspergillus niger pada ampas pati aren di masing-masing 
perlakuan. 

Perlakuan  TPC (koloni/mL) 

P0 
P1 
P2 
P3

  91,50 x 106 
241,50 x 106 
289,67 x 106 
180,50 x 106  

           
Tabel 2 menunjukkan bahwa populasi Aspergillus niger semakin 

meningkat sesuai dengan pola pertumbuhan mikroorganisme pada umumnya. 

Menurut Leni (2002), faktor keberhasilan fermentasi sangat ditentukan jenis 

bahan pangan (substrat). Mikroba membutuhkan energi yang berasal dari 

karbohidrat, protein, lemak, mineral dan zat-zat gizi lainnya yang ada dalam 

bahan pangan (substrat), demikian pula dengan macam mikroba. Hal yang perlu 

dimiliki mikroba dalam fermentasi adalah harus mampu tumbuh pada substrat dan 

mudah beradaptasi dengan lingkungannya, dan mikroba harus mampu 

mengeluarkan enzim-enzim penting yang dapat melakukan perubahan yang 

dikehendaki secara kimia. Pada perlakuan dengan lama inkubasi 72 jam 

mengalami penurunan populasi Aspergillus niger. Penurunan populasi ini dapat 

diakibatkan habisnya kadar gula sebagai sumber energi Aspergillus niger. 

Fermentasi yang dilakukan secara batch, dimana umpan nutrisi dimasukkan hanya 

pada awal proses fermentasi, pada waktu tertentu saat jumlah mikroba yang 

mengkonsumsi nutrisi tersebut melebihi daya dukung nutrisi akan terjadi 

kekurangan nutrisi (Anonimus, 2002).  
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Semakin lama masa inkubasi semakin tinggi nilai populasi Aspergillus 

niger  sampai puncak tertinggi terjadi pada perlakuan P2. Hal ini diduga karena 

Aspergillus niger mempunyai waktu optimum untuk merombak zat makanan yang 

membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Buckle, et al  (1987) menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme selama 

fermentasi antara lain adalah lama inkubasi, suhu dan pH. Akan tetapi, 

peningkatan populasi Aspergillus niger ini tidak disertai dengan peningkatan 

kualitas nutrien pakan khususnya kandungan PK.  

4.3. Pengaruh Perlakuan terhadap Kelarutan Protein  

Pengaruh fermentasi dengan Aspergillus niger terhadap kelarutan protein 

ampas pati aren dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.  Pengaruh Perlakuan terhadap Kelarutan Protein 
Perlakuan  Kelarutan Protein 

P0 
P1 
P2 
P3

16,74a + 1,12 
19,31b + 0,87 
20,32b + 0,79 
23,12c + 0,15 

Keterangan: a-c: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan pengaruh berbeda 
sangat nyata (P<0,05) 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa lama inkubasi berpengaruh terhadap 

peningkatan nilai kelarutan protein. Semakin lama inkubasi fermentasi ampas pati 

aren, semakin besar pula nilai kelarutan proteinnya. Nilai kelarutan protein yang 

tinggi menunjukkan nilai atau prosentase protein terlarut dalam rumen yang 

tinggi.  

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa perlakuan meningkatkan protein 

yang terlarut secara nyata (P<0,05) terhadap kelarutan protein dengan lama 

hidrolisis 4 jam secara in vitro. Meskipun jika dilihat secara kualitatif, kandungan 
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PK ampas pati aren setelah proses fermentasi tidak berbeda secara nyata, tidak 

dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas ternak. Karena 

kandungan PK yang masih rendah. Kelarutan protein minimal pada perlakuan P0 

dengan lama inkubasi fermentasi 0 jam dan mencapai titik maksimal pada 

perlakuan P3 dengan lama inkubasi fermentasi 72 jam. Pencapaian maksimal pada 

perlakuan P3 karena protein yang telah mengalami fermentasi dengan lama 

inkubasi 72 jam lebih mudah larut dibandingkan dengan lama inkubasi yang lebih 

pendek. Tingginya tingkat kelarutan protein pada P3 terjadi karena lama inkubasi 

fermentasi telah merombak struktur dari substrat sehingga protein yang terlarut 

juga mengalami peningkatan. Hal ini karena enzim protease bersifat memecah 

protein menjadi peptida pendek dan asam-asam amino yang mudah larut (Yuli 

dkk, 2007). 

4.4. Hubungan Populasi Aspergillus niger dengan Kandungan Nutrien dan 
Kelarutan Protein 

Peningkatan populasi Aspergillus niger selama fermentasi ternyata tidak 

diikuti dengan peningkatan yang nyata terhadap nilai nutrisi ampas aren setelah 

difermentasi (lihat tabel 2). Bahkan kandungan PK hanya meningkat kurang dari 

1% unit. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi Aspergillus niger 

yang diteliti dengan menggunakan media biakan pepton dalam agar, ternyata tidak 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari proses fermentasi dengan media 

ampas pati aren. Perbedaan antara media biakan pepton dan ampas pati aren 

sangat besar yaitu untuk pepton merupakan media biakan yang cocok untuk 

Aspergillus niger karena secara kimiawi mendukung pertumbuhan Aspergillus 

niger, sedangkan ampas pati aren dapat dikatakan tidak mampu mendukung 
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pertumbuhan Aspergillus niger. Oleh karena itu, meskipun jumlah populasi 

Aspergillus niger meningkat pada media biakan pepton dalam agar, tidak dapat 

memberikan gambaran dari tentang manfaatnya pada media ampas pati aren.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa lama proses 

fermentasi ampas aren tidak mampu memberikan peningkatan nilai nutrien pakan 

(BK, BO, PK dan SK). 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan bahwa perlu dilakukan 

penelitian yang menguji pengaruh fermentasi ampas pati aren oleh Aspergillus 

niger terhadap kecernaan bahan kering (KcBK) dan atau kecernaan bahan organik 

(KcBO). Serta penggunaan Aspergillus niger sebagai inokulan fermentasi ampas 

pati aren dinilai kurang tepat sehingga perlu dilakukan penelitian lainnya dengan 

menggunakan mikroorganisme yang lain. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Prosedur Analisis Proksimat   

 Prosedur analisis proksimat menurut AOAC (1990) adalah sebagai 

berikut: 

A. Penetapan Kadar Bahan Kering Udara 

1. Kertas ditimbang (A gram) dan ditambah sampel sebanyak 150 – 200 

gram, kemudian kertas + sampel ditimbang (B gram). 

2. Kertas dan sampel dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60 – 70 ºC 

sampai diperoleh berat konstan. 

3. Sampel dikeluarkan dari oven dan diangin-anginkan selama 2 – 3 jam, 

kemudian ditimbang (C gram). 

Perhitungan: 

Kadar BK udara = C – A  x  100 % 

                   B – A 

  Keterangan: 

 A = berat kertas  

 B = berat kertas + sampel 

 C = berat kertas + sampel setelah dioven    

 

B. Penetapan Kadar Bahan Kering 

1. Cawan porselin dimasukkan dalam oven 105 ºC selama 1 jam. 

2. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (gunakan tang penjepit). 

3. Timbang cawan tersebut dengan teliti, misal beratnya A gram. 

4. Masukkan sampel kira-kira 5 gram dalam cawan, dan ditimbang kembali, 

misal beratnya B gram. Kemudian masukkan cawan yang berisi sampel 

tersebut ke dalam oven 105 ºC selama 4 jam. 

5. Cawan diambil, dimasukkan dalam eksikator selama 1 jam, kemudian 

ditimbang beratnya dengan teliti, misal C gram. Pada waktu mengambil 

cawan, gunakan tang penjepit. 
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Perhitungan: 

Kadar BK = C – A  x 100 % 

           B – A 

Keterangan: 

A = berat cawan 

B = berat cawan + sampel 

C = berat cawan + sampel setelah oven 

 

C. Penetapan Kadar Bahan Organik 

1. Ambil al-disks dan masukkan ke dalam tanur (600 ºC) selama 1jam. 

2. Timbang al-disks tersebut, misal beratnya A gram. Ambil sampel kira-kira 

3 – 5 gram, masukkan ke dalam al-disks dan ditimbang kembali, misal 

bertanya B gram. 

3. Masukkan al-disks yang berisi sampel ke dalam tanur 600ºC sampai 

warna berubah menjadi putih atau berubah menjadi abu. Tidak boleh 

terdapat warna hitam (kira-kira  selama 4 jam). 

4. Al-disks diambil dan dimasukkan ke dalam eksikator, diamkan selama 1 

jam kemudian ditimbang dengan teliti (beratnya C gram). 

Perhitungan: 

Kadar Abu = C – A  x 100 % 

      B – A  

Keterangan: 

A = berat cawan 

B = berat cawan + sampel setelah oven 

C = berat cawan + sampel setelah tanur 

Jika sampel berisi banyak protein atau lemak (daging) tidak boleh langsung 

dimasukkan ke dalam tanur, tetapi harus terlebih dahulu dipanaskan di atas 

kompor (di dalam lemari asam) sampai tidak ada uap lagi. 
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D. Penetapan Kadar Protein Kasar  

 DESTRUKSI 

1. Timbang kertas minyak, misal berat A gram. Ambil sampel kira-kira 0,3 

gram untuk bahan yang mengandung protein rendah atau 0,2 gram untuk 

bahan yang mengandung protein tinggi, tuangkan dalam kertas minyak 

dan timbang kembali, misal bertanya B gram. Masukkan sampel (tidak 

dengan kertas minyak) ke dalam labu kjeldahl. 

2. Tambahkan 1,4 gr katalisator dan batu didih. Kemudian tambahkan 5 ml 

H2SO4 pekat (dalam lemari asam) dengan menggunakan dispenser. 

3. Didestruksi sampai warna menjadi hijau. Biarkan menjadi dingin. 

4. Tambahkan 60 ml aquades (dibagi 4 kali), kocok dan masukkan larutan ke 

dalam erlenmeyer 300 ml.  

DESTILASI 

1. Ambil beaker glas 300 ml, isi dengan H2SO4 0,1 N sebanyak 25 ml dengan 

menggunakan dispenser. Tambahkan 3 tetes indikator mix, warna menjadi 

ungu. Kemudian letakkan beaker glas di bawah ujung alat destilasi (ujung 

alat destilasi harus masuk ke dalam cairan penampung, agar tidak ada NH3 

yang hilang). 

2. Untuk destilasi, tambahkan 20 ml NaOH 40% dalam erlenmeyer hasil 

destruksi, kemudian dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang hilang) pasang 

dalam alat destilasi. 

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

TITRASI 

1. Beaker glas yang berisi hasil destilasi dititrasi dengan NaOH 0,1 N sampai 

warna berubah menjadi hijau jernih. Misal jumlah NaOH untuk titrasi C 

ml. 

2. Buat blanko, caranya sama tetapi tidak memakai sampel (misal untuk 

titrasi perlu D ml NaOH 0,1 N). 

Perhitungan: 

PK =  (D – C) x n NaOH x 0,014 x 6,25  x 100 % 

   B – A  
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Keterangan: 

A = berat kertas minyak 

B = berat kertas minyak + sampel 

C = ml NaOH untuk titrasi sampel 

D = ml NaOH untuk titrasi blanko 

 

E. Penetapan Kadar Serat Kasar 

1. Timbang kertas minyak, misal beratnya A gram. Ambil sampel kira-kira 1 

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

gram. Tuangkan sampel (kertas minyak tidak diikutkan) dalam beaker glas 

khusus untuk analisa serat kasar dan tambahkan H2SO4 0,3 N sebanyak 50 

ml dengan menggunakan gelas ukur, didihkan selam 30 menit. 

2. Selanjutnya dengan cepat ditambahkan 25 ml NaOH 1,5 N dan didihkan 

lagi selama 25 menit tepat. 

3. Dengan cepat pula ditambahkan 0,5 gram EDTA kemudian didihkan lagi 

selama 5 menit tepat. 

4. Matikan tombol pemanas. Ambil beaker glas. 

5. Saring dengan cawan filtrasi yang sebelumnya sudah diisi dengan pasir. 

6. Bersihkan beaker glas dengan aquades panas sesedikit mungkin sampai 

semua larutan masuk ke cawan filtrasi. 

7. Lalu tambahkan 50 ml HCL 0,3 N, diamkan 1 menit lalu dihisap dengan 

pompa vacuum. 

8. Kemudian ditambah 10 ml aceton dan dihisap dengan pompa vacuum. 

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

sampai kering. 

10. Selanjutnya dioven pada suhu 140 ºC selama 1,5 jam, kemudian 

masukkan ke dalam eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti 

(beratnya C gram). 

11. Setelah itu masukkan ke dalam tanur 550 – 600 ºC selama 2 jam, 

keluarkan dengan tang penjepit dan masukkan kembali ke dalam 

eksikator, diamkan selama 1 jam dan timbanglah dengan teliti (beratnya D 

gram). 
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Perhitungan: 

Kadar SK = C – D  x 100 % 

     B – A 

Keterangan: 

A = berat kertas minyak 

B = berat kertas minyak + sampel 

C = beaker glas + sampel setelah oven 

D = beaker glas + sampel setelah tanur 

 

F. Penetapan kadar Lemak Kasar 

1. Beaker glass dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ºC selama 1 

jam. Beaker glass sudah diisi dengan batu didih kemudian dimasukkan 

eksikator selama 1 jam dan ditimbang dengan teliti (beratnya = A g) 

2. Sampel ditimbang ± 5 g dan dimasukkan ke dalam alat porselin khusus 

(beratnya = B g) 

3. Dimasukkan 30 ml n-hexan ke dalam beaker glass tersebut 

4. Kemudian beaker glass dan alat porselin dipasang kea lat ekstraksi 

5. Diekstraksi selama 4 jam 

6. Alat porselin dengan sampel diambil dan diganti dengan labu khusus 

untuk mengumpulkan hexaan lagi, sampai tinggal sedikit saja. 

7. Beaker glass serta lemak dimasukkan oven vacum (80 ºC), lalu dihisap 

udara dari oven, beaker glass di oven selama 1½ jam 

8. Dimasukkan eksikator selama 1 jam, dan ditimbang dengan teliti  

9. ( beratnya = C g). 

Perhitungan : 

 Kadar LK =  C – A  x  100 % 

         B   

Keterangan: 

A = berat beaker glass 

B = berat sampel 

C = berat beaker glass + sampel setelah oven 
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 Lampiran 2. Penentuan Kelarutan Protein  menurut petunjuk Yenny (1997) 

1. Menimbang 1 gram bahan masing-masing perlakuan yang telah 

dikeringkandan dimasukkan dalam tabung fermentor. 

2. Menambahkan 50 ml larutan buffer Mc Dougall  

3. Menginkubasikan dalam inkubator pada suhu 39°C dengan interval waktu 

0, 3, 6, 12, 24 jam. 

4. Menyentrifugasikan bahan pada 3000 rpm selama 10 menit. 

5. Mengambil supernatan dan ukur ml yang terambil. 

6. menganalisa kadar N total supernatan dengan metoda kjeldahl. 

7. Nilai kelarutan N total bahan adalah prosentase perbandingan kadar N 

pada supernatan dengan kadar N pada sampel. 

 % kelarutan N total =  
(g) sampel N

(g) supernatan N  x 100% 
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Lampiran 3. Analisis Ragam BK  

Perlakuan I II III Total Rata-rata 
P0 35,121 35,262 33,334 103,717 34,57a + 1,075 

P1 32,787 34,192 33,579 100,558 33,52a + 0,704 
P2 33,427 33,271 33,080 99,778 33,26a + 0,174 

P3 34,667 32,762 33,083 100,512 33,50a + 1,020 

 

FK  = 13639,403 

JK Total = 8,5196382 

JK Perlakuan = 3,0763583 

JK Galat = 5,44328 

 

 

Tabel sidik ragam 
 

SK dB JK KT F hitung F(0,05) F(0,01) 
Perlakuan 3 3,07635825 1,025453 1,507110051 4,07 7,54
Galat 8 5,44328 0,68041       
Total 11           

** perlakuan pakan yang diberikan memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05)  
terhadap bahan kering. 
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Lampiran 4. Analisis Ragam BO  

Perlakuan I II III Total Rata-rata 
P0 92,26 93,08 92,65 277,99 92,67a + 0,41 
P1 90,96 92,19 92,50 275,65 91,88a + 0,81 
P2 89,91 89,77 90,08 278,76 89,92a + 0,16 
P3 92,97 92,49 92,46 277,92 92,64a + 0,29 

 

FK  = 102734,21 

JK Total = 54,975667 

JK Perlakuan = 1,8003333 

JK Galat = 53,175333 

 

 

Tabel sidik ragam 
 

SK dB JK KT F hitung F(0,05) F(0,01) 
Perlakuan 3 1,8003333 0.600111 0,090284133 4,07 7,54
Galat 8 53,175333 6,646917       
Total 11           

** perlakuan pakan yang diberikan memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05)  
terhadap bahan organik. 
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Lampiran 5. Analisis Ragam PK  

Perlakuan I II III Total Rata-rata 
P0 3,36 4,20 2,52 10,08 3,36a + 0,84 

P1 3,780 3,675 3,150 10,605 3,54a + 0,34 
P2 3,36 2,52 2,52 8,4 2,80a + 0,49 
P3 2,625 2,625 2,10 7,35 2,45a + 0,30 

 

FK  = 102734,21 

JK Total =  54,975667 

JK Perlakuan =  1,8003333 

JK Galat = 53,175333 

 

 

Tabel sidik ragam 
 

SK dB JK KT F hitung F(0,05) F(0,01) 
Perlakuan 3 2,25920625 0,753069 2,627136752 4 3,106
Galat 8 2,2932 0,28665       
Total 11           

** perlakuan pakan yang diberikan memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05)  
terhadap protein kasar. 
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Lampiran 6. Analisis Ragam SK  

Perlakuan I II III Total Rata-rata 
P0 25,58 28,86 23,84 78,28 26,09a + 2,55 

P1 26,63 28,02 27,48 82,13 27,38a + 0,70 

P2 24,19 25,40 27,50 77,09 25,69a + 1,68 
P3 24,27 23,72 26,00 73,99 24,66a + 1,19 

 

FK  =  8085.501675  

JK total  =  33.745025  

JK perlakuan =  11.32615833  

JK galat  =  22.41886667 

 

 

Tabel sidik ragam 
 

SK dB JK KT F hitung F(0,05) F(0,01) 
Perlakuan 3 11.32615833 3.775386 1.347217473 4.07 7.54
Galat 8 22.41886667 2.802358       
Total 11           

** perlakuan pakan yang diberikan memberikan pengaruh tidak nyata (P>0,05)  
terhadap serat kasar. 
 

 40



Lampiran 7. Analisis Ragam TPC 

Perlakuan I II III Total Rata-rata 
P0 - 93 90 183    91,50 
P1 259 - 224 483  241,50 
P2 276 291 302 869  289,67 
P3 170 - 191 361 180,50 

 

FK   =  399424 

JK total =  465540  

JK perlakuan =  50845,8  

JK galat  =  15270,2 

 

 

Tabel sidik ragam 
 

SK dB JK KT F hitung F(0,05) F(0,01) 
Perlakuan 3 50848,8 16948,6 5,5496 5,41 12,06
Galat 5 15270,2 3054,03       
Total 8           

** perlakuan lama inkubasi fermentasi memberikan pengaruh yang nyata 
(P>0,05)  terhadap populasi Aspergillus niger . 
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Lampiran 8. Analisis Ragam Kelarutan Protein 

Perlakuan I II III Total Rata-rata 
P0 17,84 15,63 16,375 50,205 16,74a + 1,12 
P1 18,44 20,17 19,305 57,915 19,31b + 0,87 
P2 21,11 19,53 20,32 60,96 20,32b + 0,79 
P3 23,26 22,97 23,115 69,345 23,12c + 0,15 

 

FK   =  4737.206719  

JK total =  67.86865625  

JK perl  =  62.63990625  

JK galat  =   5.22875 

 

 

Tabel sidik ragam 
 

SK dB JK KT F hitung F(0,05) F(0,01) 
Perlakuan 3 62.63990625 20.87997 31.9464021 4.07 7.54
Galat 8 5.22875 0.653594       
Total 11           

**perlakuan pakan yang diberikan memberikan pengaruh yang berbeda sangat 
nyata (P<0,01) terhadap kelarutan protein. 
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF LENGTH OF FERMENTATION TIME 
OF AREN WASTE USING  Aspergillus niger   
AS STARTER ON NUTRIENT CONTENT 

 
The research was carried out from August to September 2007 at Beef 

Catle Research Center Station in Grati, Pasuruan. 
The objectives of the research were to determine the effect of  

fermentation using  Aspergillus niger as starter on nutrient and soluble protein 
content of aren waste. 
 Materials used were waste of aren meal collected from Daleman village, 
Klaten, Central Java. The culture of Aspergillus niger was obtained from BPTP 
Bali. Method used was Fully Randomized Design with 4 treatments  and 3 
replications. The treatments were P0: 0 hours incubation; P1: 24 hours incubation; 
P2: 48 hours incubation; P3: 78 hours incubation.  

The result showed that the effect of length of fermentation time of aren 
waste using Aspergillus niger as starter did not give significantly effect (P>0.05) 
on dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP) and crude fiber 
(CF) content of fermented aren waste. The population of Aspergillus niger 
increased as normal pattern of microbial growth. Soluble protein content was 
significantly different among the treatments, with P3 treatment showed the highest 
value, 23.12%. 

It could be concluded that the effect of  fermentation using  Aspergillus 
niger as starter did not give significantly effect on nutrient content of fermented 
aren waste but increased population of Aspergillus niger. 
 
Key words : fermentation, Aspergillus niger, aren meal. 
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RINGKASAN 
 
 

PENGARUH FERMENTASI Aspergillus niger  TERHADAP  
PERUBAHAN NILAI NUTRISI AMPAS PATI AREN 

 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2007 di Laboratorium 

Loka Penelitian Sapi Potong yang terletak di Kecamatan Grati Kabupaten 
Pasuruan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh fermentasi 
Aspergillus niger  terhadap kandungan nutrien dan kelarutan protein ampas pati 
aren terfermentasi secara in vitro.  
  Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ampas pati aren, dan 
inokulum Aspergillus niger. Ampas pati aren diperoleh dari Desa Daleman, 
Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Aspergillus niger diperoleh dari BPTP 
Bali. Metode penelitian adalah percobaan dengan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan 
yang terdiri dari P0= lama inkubasi fermentasi 0 jam, P1= lama inkubasi 
fermentasi 24 jam, P2= lama inkubasi fermentasi 48 jam, dan P3= lama inkubasi 
fermentasi 72 jam. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan inokulum Aspergillus 
niger dalam fermentasi ampas pati aren menunjukkan pengaruh yang tidak 
berbeda nyata (P>0,05) terhadap kandungan Bahan Kering (BK), Bahan Organik 
(BO), Protein Kasar (PK) dan Serat Kasar (SK). Sedangkan dari populasi 
Aspergillus niger yang diamati, terjadi peningkatan sesuai dengan pola 
pertumbuhan mikroorganisme. Nilai kelarutan protein semakin meningkat dengan 
bertambahnya lama inkubasi, dengan perlakuan P3 memiliki nilai tertinggi 
23,12%. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ampas pati aren yang 
difermentasi dengan kapang Aspergillus niger tidak memberikan pengaruh yang 
nyata terhadap perubahan nutrien meskipun terjadi peningkatan populasi 
Aspergillus niger. Dari hasil ini, dapat diasumsikan bahwa penggunaan 
Aspergillus niger sebagai inokulan fermentasi ampas pati aren kurang tepat. 

 
Kata kunci : fermentasi, Aspergillus niger, ampas pati aren. 
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