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RINGKASAN 

 

Pakan merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

meningkatkan produktivitas ternak. Mahalnya harga pakan 

komersial serta bahan pakan lainnya merupakan salah satu 

hambatan dalam pengembangan usaha peternakan. Upaya yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya biaya pakan adalah 

mencari bahan pakan yang dapat digunakan sebagai pakan 

ternak pengganti dengan harga murah, tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia, mudah didapat dan berkualitas baik. 

Limbah agroindustri dapat dijadikan sebagai pakan alternatif 

ketika terjadi kekurangan suplai dan kenaikan harga dari salah 

satu bahan pakan yang digunakan sebagai pakan ternak. Limbah 

agroindustri cukup beragam salah satunya adalah onggok 

(Manihot utilissima). Penggunaan onggok sebagai pakan ternak 

dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain rendahnya 

kandungan protein dan masih tingginya kandungan sianida, 

untuk itu diperlukan pengolahan yang dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi dan menurunkan kandungan zat antinutrisi 

pada onggok. Cara meningkatkan nilai nutrisi dan kecernaan 

serta aman penggunaannya adalah dengan cara biologis yaitu 

teknik fermentasi menggunakan Aspergillus niger.  
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Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 April sampai 

dengan 15 Mei 2018. Pembuatan fermentasi onggok, uji 

kualitas fisik, pH serta analisis kandungan bahan kering (BK) 

dan bahan organik (BO) dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian Aspergillus niger dengan level yang berbeda pada 

fermentasi onggok terhadap kualitas fisik yang meliputi warna, 

aroma, dan tekstur, pH serta kandungan bahan kering (BK) dan 

bahan organik (BO).  

Materi yang digunakan dalam penelitian adalah onggok, 

Aspergillus niger, urea dan mineral mix. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode percobaan di 

Laboratorium menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

yang terdiri dari 5 perlakuan dengan 4 kali ulangan. Perlakuan 

tersebut adalah P0 : onggok tanpa perlakuan, P1 : onggok + 0% 

Aspergillus niger diinkubasi selama 4 hari, P2 : onggok + 1% 

Aspergillus niger difermentasi selama 4 hari, P3 : onggok + 2% 

Aspergillus niger difermentasi selama 4 hari, P4 : onggok + 3% 

Aspergillus niger difermentasi selama 4 hari. Variabel yang 

diamati dalam penelitian ini adalah kualitas fisik yang meliputi 

warna, aroma, dan tekstur, pH serta kandungan bahan kering 

(BK) dan bahan organik (BO). Data hasil penelitian dianalisis 

menggunakan analisis ragam dan dilanjutkan dengan Uji Jarak 

Berganda Duncan (UJBD) jika menunjukkan perbedaan yang 

nyata atau sangat nyata. 

Hasil analisis ragam pada pemberian Aspergillus niger 

dengan level berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P≤0,01) terhadap kualitas fisik, nilai pH, kandungan bahan 

kering (BK) dan bahan organik (BO). Nilai warna tertinggi 

adalah P3 yaitu sebesar 3,23 ± 0,33; sedangkan nilai warna 

terendah adalah P0 yaitu sebesar 1,05 ± 0,00. Nilai aroma 

tertinggi adalah P2 yaitu sebesar 3,20 ± 0,04; sedangkan nilai 
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aroma terendah adalah P1 yaitu sebesar 2,36 ± 0,02. Nilai 

tekstur tertinggi adalah P4 yaitu sebesar 2,76 ± 0,07; sedangkan 

nilai tekstur terendah adalah P0 yaitu sebesar 1,30 ± 0,00. Nilai 

pH tertinggi adalah P0 yaitu sebesar 7,13 ± 0,10; sedangkan nilai 

pH terendah adalah P2 yaitu 4,58 ± 0,10. Kandungan bahan 

kering (BK) tertinggi adalah P0 yaitu sebesar 84,14% ± 0,39; 

sedangkan kandungan bahan kering (BK) terendah adalah P3 

yaitu sebesar 37,60% ± 1,32. Kandungan bahan organik (BO) 

tertinggi adalah P0 yaitu sebesar 87,96% ± 0,67; sedangkan 

kandungan bahan organik (BO) terendah adalah P3 yaitu sebesar 

80,02% ± 0,34.  

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah 

semakin tinggi level Aspergillus niger yang diberikan maka 

akan menurunkan nilai pH, kandungan bahan kering (BK) dan 

kandungan bahan organik (BO), warna yang semakin gelap 

(coklat kehitaman), aroma asam, serta tekstur yang semakin 

halus. Fermentasi onggok menggunakan Aspergillus niger 

dengan level 1% (P2) menghasilkan produk fermentasi terbaik 

karena memiliki kandungan bahan kering (BK) dan bahan 

organik (BO) tertinggi, pH terendah, serta aroma yang paling 

asam dibandingkan level 2% dan 3%. Saran dari penelitian ini 

adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penambahan kapang Aspergillus niger pada fermentasi onggok 

yang diaplikasikan langsung ke ternak (in vivo) untuk 

mengetahui tingkat kesukaan ternak terhadap pakan perlakuan 

dan mengetahui performa ternak serta penelitian lebih lanjut 

mengenai pengaruh penambahan kapang Aspergillus niger pada 

fermentasi onggok terhadap produksi gas dan sintesis protein 

mikroba.   
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ABSTRACT 

Research purpose was to find the effect of giving 

different levels Aspergillus niger on cassava waste 

fermentation to Physical Quality (color, flavour, texture), pH, 

Dry Matter (DM) and Organic Matter (OM). This research 

used Compeletely Randomized Design method with 5 

treatments and 4 replecations. The treatments consist of P0 : 

cassava waste without fermentation, P1 : 4 days fermentation 

of cassava waste using 0% Aspergillus niger, P2 : 4 days 

fermentation of cassava waste using 1% Aspergillus niger, P3 : 

4 days fermentation of cassava waste using 2% Aspergillus 

niger, P4: 4 days fermentation of cassava waste using 3% 

Aspergillus niger. Data analysis was used analysis of variance 

(ANOVA) method and followed by Duncan’s Multiple Range 

Test if there was significant effect. The result is the addition of 

Aspergillus niger with 0%, 1%, 2%, and 3% levels gives a 

significant effect (P≤0.01) to Physical Quality (color, flavour, 

texture), pH value, DM and OM. The conclusion of this 

research is if the Aspergillus niger level is high, it can 

decrease the pH values, decrease DM and OM, change the 

color into dark, change the flavour into acid, and change the 

texture into softer. Cassava waste fermentation using 1% level 

Aspergillus niger has the best result because it has the highest 

mailto:aghniaputrisilmi@gmail.com


vi 

 
 

content of DM and OM, low pH, the most acidic flavour 

compared 2% and 3% levels. 

Keywords: Cassava waste, Fermentation, Aspergillus niger, 

Physic, Nutrient 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Pakan merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

meningkatkan produktivitas ternak. Pakan memegang peranan 

yang sangat penting di dalam keberhasilan suatu usaha 

peternakan. Sekitar 70% biaya produksi adalah pakan 

(Islamiyati, Jamila dan Hidayat, 2010). Mahalnya harga pakan 

komersial serta bahan pakan lainnya merupakan salah satu 

hambatan dalam pengembangan usaha peternakan. Upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya biaya pakan 

adalah mencari bahan pakan yang dapat digunakan sebagai 

pakan ternak pengganti dengan harga murah, tidak bersaing 

dengan kebutuhan manusia, mudah didapat dan berkualitas 

baik. Limbah agroindustri dapat dijadikan sebagai pakan 

alternatif bahan pakan utamanya ketika terjadi kekurangan 

suplai atau kenaikan harga dari salah satu bahan pakan yang 

digunakan sebagai pakan ternak. Limbah agroindustri cukup 

beragam salah satunya adalah onggok. 

Onggok merupakan limbah padat berupa ampas dari 

pengolahan ubi kayu menjadi tapioka, dimana sekitar 2/3 

sampai 3/4 onggok merupakan bagian dari bahan mentah 

berupa ubi kayu dan memiliki kandungan energi metabolis 

yang tinggi yaitu 3000-3500 Kkal/kg serta kandungan protein 

kasar (PK) yang rendah yaitu 1,6-2,5% (Yohanista, Sjofjan 

dan Widodo, 2014). Produksi ubi kayu nasional di Indonesia 

pada tahun 2016 mencapai 20.255.867,00 ton, sedangkan 

produksi ubi kayu khususnya di provinsi Jawa Timur 

mencapai 2.924.933,00 ton (Anonimus, 2016). Menurut 

Nugroho (2016), setiap ton ubi kayu menghasilkan 250 kg 

tapioka dan 114 kg onggok. Onggok yang tidak dimanfaatkan 
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dengan baik akan berdampak pada masalah pencemaran 

lingkungan yang serius terutama di lokasi sekitar pabrik. 

Limbah onggok sebagai sisa pembuatan tepung tapioka 

dianggap kurang berguna bagi masyarakat, karena nilai 

ekonomisnya yang masih rendah dan pemanfaatannya belum 

optimal. Onggok termasuk golongan pakan sumber energi 

dengan kandungan pati yang tinggi menjadikan bahan pakan 

ini mampu menyediakan energi tersedia bagi ternak. Namun, 

penggunaan onggok sebagai pakan ternak dihadapkan pada 

beberapa kendala, antara lain rendahnya kandungan protein 

dan masih tingginya kandungan sianida, untuk itu diperlukan 

pengolahan yang dapat meningkatkan kandungan nutrisi dan 

menurunkan kandungan zat antinutrisi pada onggok. 

Penerapan teknologi pada limbah tapioka atau onggok 

merupakan solusi untuk meningkatkan kandungan proteinnya. 

Perbaikan nilai gizi bahan pakan berkualitas rendah seperti 

onggok dapat diperbaiki melalui proses fermentasi. 

Fermentasi merupakan salah satu teknologi untuk 

meningkatkan kualitas pakan asal limbah, karena keterlibatan 

mikroorganisme dalam mendegredasi serat kasar (SK), 

mengurangi kadar lignin dan senyawa antinutrisi, sehingga 

nilai kecernaan pakan asal limbah dapat meningkat (Astuti, 

Rofiq dan Nurhaita, 2017). Fermentasi berfungsi sebagai salah 

satu cara pengolahan untuk mengawetkan bahan dan cara 

untuk mengurangi bahkan menghilangkan zat racun yang 

dikandung suatu bahan (Sari dan Purwadaria, 2004). 

Disamping itu, fermentasi juga dapat menghasilkan aroma dan 

flavour yang lebih disukai dari bahan yang tidak difermentasi 

(Mirwandhono, Bachari dan Situmorang, 2006). Menurut 

Supartini dan Fitasari (2011), cara meningkatkan nilai nutrisi 

dan kecernaan serta aman penggunaannya adalah dengan cara 

biologis yaitu dengan teknik fermentasi menggunakan 

Aspergillus niger. Gunawan, Supriyanti, Budiman dan Hamid 
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(2000), melaporkan bahwa onggok dapat dirubah menjadi 

bahan pakan yang memiliki kandungan nutrisi tinggi melalui 

pengkayaan bahan pakan dengan bioproses menggunakan 

Aspergillus niger. 

Aspergillus niger merupakan kapang yang 

pertumbuhannya cepat, menghasilkan protein yang tinggi dan 

memproduksi enzim selulase yang yang cukup efisien 

sehingga mampu memanfaatkan selulosa untuk 

pertumbuhannya. Menurut Astuti, Mastika dan Dewi (2016), 

proses fermentasi dengan Aspergillus niger dapat 

meningkatkan kandungan nutrisi dari tepung kulit buah naga 

antara lain kadar protein dari 8,76% menjadi 10,71%, energi 

Kkal/kg menjadi 2975 Kkal/kg dan menurunkan serat kasar 

(SK) 25,09% menjadi 21,78%. Penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Suherman, Suparwi dan Widiyastuti (2013), 

menyatakan bahwa onggok yang difermentasi dengan 

Aspergillus niger dengan level 2%, 4% dan 6% mengalami 

penurunan bahan kering (BK) dari 85,31%, menjadi 58,08%, 

71,46% dan 65,09%. Menurut Nurlaili, Suparwi dan Sutardi 

(2013), semakin tingginya Aspergillus niger yang 

ditambahkan maka akan semakin besar pula kandungan bahan 

kering (BK) yang didegradasi sebagai sumber energi untuk 

Aspergillus niger dan menyebabkan kandungan bahan kering 

(BK) maupun bahan organik (BO) mengalami penurunan. 

Berdasarkan alasan tersebut penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui pemberian Aspergillus niger dengan level 

yang tepat untuk mendapatkan kualitas fisik terbaik 

berdasarkan warna, aroma dan tekstur, pH serta meningkatkan 

kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) 

fermentasi onggok dengan masa inkubasi 4 hari sehingga 

dapat digunakan sebagai bahan pakan alternatif. Aspergillus 

niger yang mudah didapat ini diharapkan mempermudah 

aplikasi teknologi fermentasi ini dimasyarakat, selain itu dapat 
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memberikan informasi dasar kepada masyarakat terhadap 

pemanfaatan limbah agroindustri berupa onggok untuk 

menunjang kebutuhan pakan ternak.  

 

1.2      Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh pemberian Aspergillus niger dengan 

level yang berbeda pada fermentasi onggok terhadap 

kualitas fisik yang meliputi warna, aroma dan tekstur , pH 

serta kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 

(BO). 

2. Berapa level pemberian Aspergillus niger agar dihasilkan 

fermentasi onggok terbaik ditinjau dari kualitas fisik yang 

meliputi warna, aroma dan tekstur, pH serta kandungan 

bahan kering (BK) dan bahan organik (BO). 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui pengaruh pemberian Aspergillus niger dengan 

level yang berbeda pada fermentasi onggok terhadap 

kualitas fisik yang meliputi warna, aroma dan tekstur, pH 

serta kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 

(BO) 

2. Mengetahui level pemberian Aspergillus niger yang tepat 

agar dihasilkan fermentasi onggok terbaik ditinjau dari 

kualitas fisik yang meliputi warna, aroma dan tekstur, pH 

serta kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik 

(BO). 
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1.4     Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun 

peternak mengenai pemanfaatan limbah tapioka yang 

merupakan hasil samping dari pembuatan tepung tapioka 

berupa onggok dengan mengolahnya menjadi pakan 

ternak. 

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat maupun 

peternak mengenai fermentasi onggok dengan 

penambahan Aspergillus niger tertentu untuk 

menghasilkan fermentasi onggok terbaik. 

1.5     Kerangka Pikir  

Pakan merupakan faktor penting dalam pengembangan 

usaha peternakan. Ketersediaan pakan secara kontinyu dengan 

kualitas dan kuantitas memadai merupakan hal yang perlu 

diperhatikan dalam usaha pengembangan dan peningkatan 

produktivitas ternak. Ketersediaan dan harga pakan sering 

berfluktuasi, membuat industri pakan di Indonesia sangat 

tergantung dengan bahan pakan impor. Pemanfaatan limbah 

agroindustri sangat berarti bagi ketersediaan dan keberagaman 

sumber daya bahan pakan ternak. Bahan pakan dari limbah 

agroindustri memiliki kelebihan karena tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia dan harganya pun relatif murah. 

Pemanfaatan limbah onggok sebagai sisa pembuatan tepung 

tapioka dapat dijadikan solusi untuk bahan pakan alternatif. 

Onggok atau ampas tapioka merupakan limbah pembuatan 

tepung tapioka yang masih potensial digunakan sebagai pakan 

ruminansia karena onggok mempunyai kandungan bahan 

kering (BK) 83,5%, protein kasar (PK) 2,2%, serat kasar (SK) 

26,9% dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) 66,9% 

(Suprayogi, 2010). Onggok merupakan limbah dengan 
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kandungan protein rendah (kurang dari 5%) dengan serat kasar 

(SK) yang tinggi (lebih dari 35%) (Kiramang, 2011). 

Rendahnya protein pada onggok maka perlu dilakukan proses 

fermentasi dengan menggunakan Aspergillus niger. 

Aspergillus niger merupakan kapang yang tidak 

menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan, 

dapat tumbuh cepat dan mudah dikembangkan (Gras, 2008 

disitasi Sugiyanti, Suparwi dan Sutardi, 2013). Penggunaan 

Aspergillus niger sudah banyak dilakukan karena 

peetumbuhannya relatif mudah, cepat, menghasilkan enzim 

selulotik, dan juga enzim amilolitik seperti amilase dan 

glukoamilase (Astuti, dkk., 2016). Yohanista, dkk. (2014) 

menyatakan bahwa kandungan protein kasar (PK) onggok 

setelah difermentasi Aspergillus niger mengalami peningkatan 

sebesar 2,40% menjadi 9,80% dengan peningkatan kandungan 

protein murni yaitu 1,10% menjadi 6,40% dan juga 

menurunkan kandungan serat kasar (SK) yaitu 7,20% menjadi 

6,80%. Jumlah pemberian Aspergillus niger juga berpengaruh 

terhadap kenaikan protein kasar (PK) dalam bahan. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sugiyanti, dkk. 

(2013), bahwa fermentasi limbah soun menggunakan jamur 

Aspergillus niger dengan level 1%, 2% dan 3% mengalami 

peningkatan kadar protein kasar (PK) dari 3,05% menjadi 

3,65%, 2,10% dan 5,50%. Fermentasi dengan Aspergillus 

niger yang terbaik menaikkan kadar protein kasar (PK) dan 

menurunkan serat kasar (SK) yaitu pada lama fermentasi 4 

hari karena pada fermentasi 6 hari kecenderungan 

meningkatnya protein kasar (PK) tidak signifikan lagi dan 

kadar serat kasar (SK) mulai naik (Mirwandhono, dkk., 2006). 

Penelitian ini dilakukan proses fermentasi dengan 

penambahan Aspergillus niger dengan level yang berbeda 

dengan masa inkubasi 4 hari pada onggok sebagai substratnya, 

sehingga dapat diketahui pada level keberapa terjadi proses 
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fermentasi onggok yang menghasilkan kualitas terbaik dilihat 

dari kualitas fisik yang meliputi warna, aroma dan tekstur, pH 

serta kandungan bahan kering (BK) dan kandungan bahan 

organik (BO). Skema Kerangka Pikir Penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1. 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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1.6     Hipotesis 

Hipotesis pada penelitian ini adalah semakin tinggi level 

Aspergillus niger yang diberikan dalam proses fermentasi 

onggok dapat memberikan perbedaan terhadap kualitas fisik, 

pH, kandungan bahan kering (BK) serta kandungan bahan 

organik (BO). 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Onggok 

Industri tapioka merupakan salah satu industri yang 

cukup banyak menghasilkan limbah padat berupa onggok. 

Onggok adalah limbah yang dihasilkan pada proses pengolahan 

singkong menjadi tapioka yang berupa limbah padat utama 

setelah pengepresan. Produksi ubi kayu nasional di Indonesia 

pada tahun 2016 mencapai 20.255.867,00 ton (Anonimus, 

2016). Setiap ton ubi kayu menghasilkan 250 kg tapioka dan 

114 kg onggok (Nugroho, 2016). Onggok yang apabila 

didiamkan dalam beberapa hari akan menimbulkan bau asam 

dan busuk yang bersifat mencemari lingkungan (Mulyono, 

Cahyanto, Zuprizal dan Bachruddin, 2009).  

 

 
Gambar 2. Onggok (Risano dan Gandidi, 2014) 

Onggok adalah salah satu limbah pertanian dan 

agroindustri yang dapat dijadikan sebagai pakan ternak 

(Purwanti, 2012). Onggok tersedia dalam jumlah yang 

berlimpah sehingga mudah didapat, harganya murah, dan tidak 

bersaing dengan kebutuhan manusia (Vidyana, Tantalo dan 
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Liman, 2013). Pemanfaatan onggok sebagai pakan ternak dapat 

mengatasi penyediaan bahan pakan dan menanggulangi 

dampak negatifnya terhadap lingkungan.  

Komposisi onggok dipengaruhi oleh lokasi penanaman, 

umur panen, varietas ubi kayu, dan proses ekstraksi yang 

digunakan (Sutikno, Mamiza, Selvina dan Musita, 2016). 

Kandungan nutrisi yang terdapat dalam onggok yaitu 2,89% 

protein kasar (PK); 1,21% abu; 0,38% lemak kasar (LK); 

14,73% serat kasar (SK); 80,80% bahan ekstrak tanpa nitrogen 

(BETN) dan 2783 kkal/kg energi metabolis (Kiramang, 2011). 

Onggok berpotensi sebagai pakan ternak karena mengandung 

karbohidrat atau pati yang masih cukup tinggi sehingga biasa 

dimanfaatkan sebagai sumber energi. Kandungan energi 

metabolis onggok adalah 3000 kkal/kg, namun kandungan 

protein onggok ini sangat rendah dan sianida yang tinggi yaitu 

sekitar 1,75 mg/g (Kalsum dan Sjofjan, 2008). Berikut adalah 

tabel kandungan nutrisi dari onggok. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Onggok 

No. Kandungan Nutrisi Kandungan (%BK) 

1. Karbohidrat 90,29 

- Pati 59,40 

- Serat kasar (SK) 22,45 

- Gula reduksi 3,71 

2. Air 6,69 

3. Abu 1,87 

4. Lemak 0,11 

5. Protein 1,04 

(Sutikno, dkk., 2016). 

Onggok adalah serat yang merupakan hasil samping 

pembuatan pati dari ubi kayu (cassava). Serat onggok terdiri 

dari hemiselulosa, pektin dan selulosa, serta hasil sementara 

menunjukkan bahwa penambahan asam 20 ml merupakan 
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kondisi optimal untuk proses hidrolisa pati dari onggok dan 

kurang lebih 80% onggok mampu terhidrolisa menjadi glukosa 

pada 24 jam fermentasi (Yusrin dan Mukaromah, 2010). Pati 

yang tertinggal menyebabkan onggok memiliki kandungan 

karbohidrat yang cukup  tinggi  yaitu 50 - 70%, sehingga 

dimanfaatkan sebagai media tumbuh mikroba (Afebrata, 

Santoso dan Suparmono, 2014). 

 

2.2     Fermentasi 

Fermentasi adalah suatu proses perubahan 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 

(Pamungkas, 2011). Fermentasi anaerob adalah fermentasi 

yang tidak memerlukan oksigen, sedangkan fermentasi aerob 

adalah fermentasi yang membutuhkan oksigen (Wanto dan 

Soebagyo, 1980 disitasi    Wahono, Damayanti, Rosyida dan 

Sadyastuti, 2011). Fermentasi merupakan salah satu metode 

yang sering digunakan untuk meningatkan kandungan gizi 

limbah pertanian dan perkebunan. Pengolahan bahan makanan 

secara fermentasi mempunyai prinsip yaitu mengaktifkan 

mikroorganisme yang dibutuhkan sehingga terbentuk produk 

baru berbeda dari bahan bakunya (Merdekawani dan Kasmiran, 

2013). Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas 

mikroba penyebab fermentasi pada substrat yang sesuai (Yusrin 

dan Mukaromah, 2010). Substrat dapat berupa substrat sumber 

karbon dan substrat sumber nitrogen (Pamungkas, 2011). 

Fermentasi mempunyai manfaat, diantaranya dapat 

mengubah bahan organik (BO) 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 menambah 
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daya tahan       (Kalsum dan Sjofjan, 2008). Keuntungan lain 

yang terjadi karena proses fermentasi diantaranya adalah 

mengawetkan, merusak atau menghilangkan bau yang tidak 

diinginkan, meningkatkan daya cerna, menambah flavour serta 

menghasilkan warna yang diinginkan (Suliantari dan Rahayu, 

1990). Makanan yang telah difermentasi memiliki nilai gizi 

yang tinggi dan menjadi lunak (Mulia, Mudah, Maryanto dan 

Purbomartono, 2014).  

Proses fermentasi dapat berjalan baik apabila dalam 

medium tersedia semua nutrien yang dibutuhkan mikroba, serta 

kondisi fermentasi yang spesifik untuk masing-masing 

mikroba. Mikroba yang digunakan dalam proses fermentasi 

dapat menghasilkan enzim yang akan mendegradasi senyawa-

senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dan mensintesis 

protein (Prasojo, Suhartati dan Rahayu, 2013). Menurut Mulia, 

dkk. (2014), dalam proses fermentasi mikroba memperoleh 

energi melalui perombakan bahan yang memberikan zat-zat 

hara atau mineral seperti hidrat arang, protein, vitamin, dan zat 

lainnya. Teknologi fermentasi banyak dilakukan untuk 

meningkatkan nilai gizi bahan pakan lokal  atau asal limbah, 

misalnya melalui fermentasi dengan menggunakan Aspergillus 

niger.  

Menurut Wuryanti (2008), pertumbuhan mikroba dalam 

suatu kultur melewati beberapa fase yaitu : 
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Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Mikroba 

a. Fase Adaptasi 

Fase adaptasi adalah fase penyesuaian mikroba dengan 

kondisi lingkungan baru disekelilingnya. Jumlah awal sel 

yang dipindah ke media baru mempengaruhi cepat 

lambatnya fase adaptasi. Bila media dan lingkungan 

pertumbuhan sama dengan media sebelumnya, mungkin 

tidak diperlukan waktu adaptasi. 

b. Fase Pertumbuhan Awal  

Mikroba mulai membelah diri dengan kecepatan yang 

rendah karena baru menyesuaikan diri. 

c. Fase Pertumbuhan Logaritmik 

Mikroba membelah dengan cepat dan konstan mengikuti 

kurva logaritmik. Kecepatan pertumbuhan sangat 

dipengaruhi oleh pH, kandungan nutrien, suhu dan 

kelembaban udara. Pada fase ini kultur paling sensitif 

terhadap keadaan lingkungan.  

d. Fase Pertumbuhan Lambat 

Pertumbuhan populasi mikroba diperlambat karena zat 

nutrisi sudah sangat berkurang dan ada hasil metabolisme 

yang mungkin beracun atau dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba. Jumlah populasi masih naik 
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karena jumlah sel yang tumbuh masih lebih banyak 

daripada yang mati.  

e. Fase Pertumbuhan Tetap 

Jumlah sel yang tumbuh sama dengan jumlah sel yang 

mati. Ukuran sel pada fase ini menjadi lebih kecil karena 

sel tetap membelah meskipun zat-zat nutrisi sudah habis. 

Karena kekurangan nutrisi, sel mempunyai komposisi 

berbeda dengan sel yang tumbuh pada fase logaritmik. 

f. Fase Menuju Kematian dan Fase Kematian 

Sebagian besar populasi mikroba mulai mengalami 

kematian karena nutrien di dalam medium sudah habis, 

adanya zat racun dan habisnya energi cadangan di dalam 

sel. Kecepatan kematian tergantung dari kondisi nutrien, 

lingkungan dan jenis mikroba.  

2.3     Aspergillus niger  

Aspergillus niger merupakan kapang multiseluler 

berfilamen yang memiliki tubuh tampak berserabut seperti 

kapas yang disebut dengan hifa (Mulia, dkk., 2014). 

Karakteristik morfologi jamur Aspergillus  niger secara 

makroskopik yaitu mempunyai koloni berbentuk bulat, tekstur 

lembut, tepi koloni rata, serta berwarna coklat atau coklat 

kehitaman, sedangkan secara mikroskopik Aspergillus niger 

memiliki konidior lembut, panjang dan berwarna bening 

(Wulandari, Asrul dan Lakani, 2016). Adapun klasifikasi 

kapang Aspergillus niger adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Myceteae 

Divisi : Mycota 

Kelas : Deuteromycetes  

Ordo : Moniliales 

Famili : Moniliaceae 

Genus : Aspergillus  

Spesies : Aspergillus niger Van Tieghem (Ade, 2013). 
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Gambar 4. Jamur Aspergillus niger di Bawah Mikroskop 

Perbesaran 400x (Wulandari, dkk., 2016). 

 

Aspergillus niger adalah  kapang yang dapat tumbuh 

dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi 

kebanyakan mikroorganisme lain, yaitu meliputi adanya asam 

dan konsentrasi gula yang tinggi (Supartini dan Fitasari, 2011). 

Aspergillus niger mempunyai banyak manfaat seperti memiliki 

kemampuan untuk memproduksi asam sitrat (Ali et all., 2002 

disitasi Irma, 2015). Asam sitrat yang diproduksi kapang 

Aspergillus niger berfungsi untuk fermentasi. Selain itu, 

Aspergillus niger juga menghasilkan beberapa enzim 

ekstraseluler diantaranya amilase, glukoamilase, selulase, 

hemiselulase, pektinase, glukosidase yang berperan sebagai 

pemecah karbohidrat, dan protease sebagai pemecah protein 

(Rosyidi, Susilo dan Muhbianto, 2009). Pertumbuhan 

Aspergillus niger sangat bergantung pada ketersediaan nutrien 

yang ada dalam substrat. Secara umum, nutrien yang diperlukan 

dalam bentuk karbon, nitrogen, sulfur, kalium, magnesium, 

natrium, kalium, nutrien mikro (besi, mangan, seng, kobalt) dan 

vitamin (Gandjar, dkk., 2006 disitasi Irma, 2015). Aspergillus 

niger memerlukan karbohidrat yang cukup untuk 

pertumbuhannya, dimana molekul-molekul sederhana seperti 

gula yang terlarut dapat diserap langsung oleh hifa, sedangkan 

polimer-polimer seperti pati atau selulosa harus dipecah terlebih 

dahulu oleh enzin-enzim ekstraseluler yang dihasilkan 
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Aspergillus niger menjadi molekul yang lebih sederhana 

sebelum diserap ke dalam sel (Probowati, Sutrisno dan 

Sumarsih, 2012). 

Trichoderma reesei dan Aspergillus niger secara kultur 

tunggal sering digunakan dalam pengolahan pakan karena 

kemampuannya dalam degradasi selulosa maupun pati menjadi 

protein (Fransistika, Idiawati dan Destiarti, 2012). Aspergillus 

niger merupakan protein sel tunggal (kapang) yang 

mengandung protein tinggi, sehingga penambahan jumlah 

starter Aspergillus niger akan menyebabkan peningkatan kadar 

protein kasar (PK) (Tampoebolon, 2009). Fermentasi limbah 

soun menggunakan jamur Aspergillus niger dengan level 1%, 

2% dan 3% mengalami peningkatan protein kasar (PK) dari 

3,05% menjadi 3,65%, 2,10% dan 5,50% (Sugiyanti, dkk., 

2013). Selain menaikkan kadar protein kasar (PK), Aspergillus 

niger juga dapat menaikkan kadar lemak kasar (LK) dan kadar 

abu serta dapat menurunkan bahan kering (BK) dan serat kasar 

(SK) (Supriyatna, 2017). Akmal dan Filawati (2008), 

melaporkan bahwa proses fermentasi pada bungkil kelapa 

menggunakan kapang Aspergillus niger dapat meningkatkan 

kadar protein kasar (PK) dari 22,41% menjadi 35,27% dan 

menurunkan kandungan serat kasar (SK) dari 15,15% menjadi 

10,24%. Menurut Astuti, dkk. (2016), proses fermentasi dengan 

menggunakan Aspergillus niger dapat meningkatkan 

kandungan nutrien dari dari tepung kulit buah naga antara lain 

kadar protein dari 8,76% menjadi 10,71%, energi 2887 Kkal/kg 

menjadi 2975 Kkal/kg dan menurunkan serat kasar (SK) 

25,09% menjadi 21,78%. Selain itu, dalam penelitian yang 

dilakukan Mairizal (2009), proses fermentasi bungkil biji kapuk 

menggunakan Aspergillus niger juga mampu menurunkan 

kandungan serat kasar (SK) dari 25,67% menjadi 18,23%, 

sedangkan penelitian yang dilakukan Pamungkas (2011), 

menunjukkan bahwa onggok yang difermentasi menggunakan 
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Aspergillus niger dengan penambahan ammonium sulfat dapat 

meningkatkan protein murni dari 1,1% menjadi 6,4% dalam 

BK. 

 

2.4     Urea 

Urea adalah suatu senyawa organik yang terdiri dari 

unsur karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen dengan rumus 

molekul CO(NH2)2 (Yanuartono, dkk., 2017). Urea juga 

merupakan salah satu sumber NPN yang mudah didapat dan 

relatif murah harganya. Secara fisik urea berbentuk butiran 

curah dan berwarna merah muda. Sebagian besar urea yang 

diproduksi umumnya digunakan pada bidang pertanian sebagai 

pupuk kimia. Namun, pada perkembangannya urea juga 

digunakan pada bidang peternakan sebagai bahan pakan 

tambahan. Urea dapat digunakan sebagai bahan pakan untuk 

ternak ruminansia, namun dapat pula menjadi zat toksik bagi 

ternak ruminansia apabila pemberiannya tidak diperhatikan 

batas penggunaan dan tanpa dicampur dengan bahan pakan 

sumber energi. Sapi perah laktasi dapat diberi urea kurang lebih 

sebanyak 1% dari total BK ransum (Kristiyani, Harjanti dan 

Santoso, 2014).  

Urea berfungsi sebagai sumber nitrogen (N) selama 

fermentasi, selain itu urea juga berfungsi sebagai substrat 

mikroorganisme, karena selama proses fermentasi kandungan 

gizi dalam urea dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk 

sintesis protein tubuhnya (Suryani, Hernawan dan Ningsih, 

2017). Urea mengandung N sebesar 45%. 100 g urea sebanding 

dengan 45 g N (Umiyasih dan Anggraeny, 2007). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan Supriyati (2003), setelah mengalami 

fermentasi menggunakan Aspergillus niger sebagai inokulum 

dengan campuran urea dan amonium sulfat sebagai sumber 

nitrogen anorganik kadar protein onggok mengalami 

peningkatan dari 2,2% menjadi 18,4%.  
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Urea dapat digunakan dengan baik oleh ternak 

ruminansia dalam ransum yang rendah kandungan protein dan 

tinggi energinya, sebaliknya akan buruk pengaruhnya dalam 

ransum yang tinggi protein dan rendah energinya. Pengolahan 

bahan pakan dengan penambahan urea merupakan proses 

pengolahan yang umum dilakukan terhadap bahan pakan 

berserat tinggi, seperti jerami padi dan jerami jagung. Urea 

sering digunakan untuk meningkatkan kecernaan pakan 

berserat melalui proses amoniasi. Amoniasi dengan 

menggunakan urea sebagai sumber amonia merupakan salah 

satu cara yang memberikan harapan baik untuk meningkatkan 

nutrien pakan seperti, dapat meningkatkan kandungan bahan 

kering (BK) dan nitrogen akibat naiknya kecernaan bahan 

kering (BK) yang semula 28,94% menjadi 41,37%, 49,92% dan 

41,73% (Nurlaili, dkk. 2013). Perlakuan amoniasi dengan urea 

juga terbukti mempunyai pengaruh yang baik terhadap pakan. 

Menurut Puastuti (2010), ransum berbasis jerami padi amoniasi 

menghasilkan kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan tanpa amoniasi seperti pada sapi yang diberi jerami padi 

yang nilai kecernaan bahan kering (BK) nya semula 50,4% 

menjadi 63,7%, sedangkan pada kerbau yang nilai 

kecernaannya semula 54,4% menjadi 63,1%. Pemberian urea 

dalam pembuatan Urea Molasses Blok (UMB) juga 

memberikan pengaruh terhadap pertambahan bobot badan 

ternak. Menurut penelitian yang dilakukan Farizal (2008), 

menunjukkan bahwa penambahan UMB berpengaruh terhadap 

pertambahan bobot badan domba yang semula 7,14 g/ekor/hari 

menjadi 25,66 g/ekor/hari, 30,44 g/ekor/hari dan 30,58 

g/ekor/hari. Dalam UMB terdapat nitrogen dari urea yang dapat 

meningkatkan aktivitas mikroba dalam rumen, dan molasses 

yang merupakan sumber energi yang baik untuk aktivitas 

mikroba rumen sehingga dapat meningkatkan konsumsi pakan 

dan kecernaannya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi 
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terhadap pertumbuhan terutama peningkatan bobot badan pada 

domba.  

 

2.5     Kualitas Fisik  

Parameter kualitas fisik pakan fermentasi dievaluasi dari 

tekstur, aroma dan warna. Uji organoleptik digunakan untuk 

mengetahui pengaruh bentuk fisik terhadap bahan pakan yang 

difermentasi. Secara umum pakan sebelum penyimpanan 

memiliki karakteristik fisik yang sama baik tekstur (tidak 

menggumpal), warna (coklat), bau khas pakan (harum) dan 

tidak ditemukan serangga (Julendra, dkk., 2007). Prasojo, dkk. 

(2013), melaporkan bahwa, fermentasi yang baik memiliki 

warna yang tidak jauh berbeda dengan warna bahan bakunya, 

memiliki pH rendah, beraroma asam, bertekstur lembut, tidak 

berjamur dan tidak berlendir. Kerusakan fisik dan kimiawi 

sering terjadi pada hasil fermentasi yang disebabkan adanya 

fungi yang tumbuh pada saat proses fermentasi. Menurut 

Gunawan, Suhendra dan Hermanto (2013), jerami jagung yang 

difermentasi lebih rapuh dan memiliki bau khas yang (lebih 

wangi). 

Warna merupakan komponen yang sangat penting untuk 

menentukan kualitas penerimaan suatu bahan pangan (Umela, 

2016). Selain faktor yang menentukan mutu warna juga dapat 

digunakan sebagai indikator kesegaran atau kematangan, 

indikator kesukaan, serta baik tidaknya pengolahan. Suatu 

bahan pangan meskipun dinilai enak dan teksturnya sangat baik, 

tetapi tidak memiliki warna yang menarik dipandang atau 

memberikan kesan yang menyimpang dari warna seharusnya. 

Warna pakan diamati dengan membandingkan dengan warna 

pakan awal produksi. Perubahan warna fermentasi perlakuan 

selain disebabkan oleh adanya pengaruh suhu selama proses 

fermentasi, juga dipengaruhi oleh jenis bahan baku fermentasi. 

Suhu yang tinggi selama fermentasi dapat menyebabkan 
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perubahan warna fermentasi (Munawaroh dan Anggraini, 

2017). 

Aroma dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat 

diamati dengan indera pembau. Aroma diamati dengan 

membandingkan dengan aroma pakan awal produksi. Aroma 

mempunyai peranan  yang sangat penting dalam penentuan 

derajat penilaian dan kualitas suatu bahan pakan. Aroma juga 

dapat dipakai sebagai indikator terjadinya kerusakan pada 

produk akibat kehadiran mikroba pembusuk yang tidak 

diinginkan (Mulia, dkk., 2014). Ada empat kriteria penilaian 

aroma fermentasi yaitu sangat wangi, wangi, asam dan bau 

tidak sedap (Prasojo, dkk., 2013). Menurut (Julendra, dkk., 

2007), perubahan aroma terjadi karena reaksi enzimatis dalam 

bahan pakan, pada tingkat yang ekstrim pakan yang 

terkontaminasi akan berubah menjadi tengik.  

Selain warna dan aroma, tekstur juga digunakan sebagai 

parameter untuk melihat kualitas pakan fermentasi. Tekstur 

merupakan karakter sifat fisik yang ditimbulkan oleh elemen 

struktural suatu bahan yang dapat dirasakan oleh perabaan 

(Fajri, Sukarso dan Rasmi., 2014). Tekstur dapat dilihat dari 

perubahan bentuk pakan (ada tidaknya gumpalan, pakan 

berlobang dan pecah) (Julendra, dkk., 2007). Menurut Mulia 

dkk., (2014), proses fermentasi cenderung menyebabkan tekstur 

bahan jadi lunak. Adanya aktivitas enzim akan memecah ikatan 

yang ada pada protein, lipid dan amilase. Terurainya 

komponen-komponen tersebut membuat pakan menjadi lunak. 

 

2.6     pH 

Konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan 

Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909. pH adalah 

derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat 

keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan 

(Azmi, Saniman dan Ishak, 2016). Pengukuran pH dilakukan 
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dengan menggunakan pH meter (Juariah, Susilowati dan 

Setyaningsih, 2004). Menurut Wagestu, Antara dan Putra 

(2016), pengukuran pH diawali dengan menyalakan alat pH 

meter, kemudian pH meter distandarisasi dengan larutan buffer 

pada pH 4 dan pH 7. Suhu sampel diukur dan pengatur suhu 

diset pada suhu tersebut, selanjutnya elektroda dibilas dan 

dikeringkan dengan kertas tisu kemudian dicelupkan ke dalam 

sampel. Nilai pH meter dibiarkan hingga menunjukkan suatu 

angka yang stabil, angka ini dicatat sebagai nilai pH terukur.  

Pengukuran derajat keasaman dapat digunakan untuk 

mengetahui tingkat keasaman media fermentasi. Tinggi 

rendahnya pH dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kadar 

air, jumlah bahan yang difermentasi dan lamanya proses 

fermentasi karena semakin lama proses fermentasi jumlah 

bakteri asam laktat akan semakin besar yang berpengaruh 

terhadap pH fermentasi menyebabkan angka pH menjadi 

rendah (Jaelani, Widaningsih, dan Mindarto, 2015). Derajat 

keasaman optimum untuk proses fermentasi adalah antara 4 

sampai 5  (Dompeipen dan Dewa, 2015), sedangkan derajat 

keasaman optimum bagi kehidupan mikroorganisme adalah 6,8 

sampai 7,8 (Khaerunnisa dan Rahmawati, 2013). Proses 

fermentasi membuat tingkat keasaman media meningkat yang 

ditandai penurunan pH. Penurunan pH disebabkan karena 

terbentuknya asam asetat sebagai hasil metabolisme bakteri 

(Mayasti dan Nugroho, 2013). pH juga dapat memainkan peran 

dalam pengaturan produksi enzim ekstraseluler (Munawaroh 

dan Anggraini, 2017). Apabila pH substrat di bawah optimum 

maka enzim α-amilase dan glukoamilase dari Aspergillus niger 

tidak dapat bekerja dengan maksimum (Juariah, dkk., 2004). 

Kondisi pH media sangat berpengaruh pada jenis 

mikroba yang tumbuh. Menurut Ferdaus, Wijayanti, 

Retnoningtyas dan Irawati (2008), berdasarkan daerah pH 

kehidupannya, mikroba dibagi menjadi 3 golongan yaitu 
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mikroba asidofilik (mikroba yang dapat tumbuh pada pH 

berkisar 2,0-5,0); mikroba mesofilik (mikroba yang dapat 

tumbuh pada pH berkisar 5,5-8,0) dan mikroba alkalifilik 

(mikroba yang dapat tumbuh pada pH berkisar 8,4-9,5). 

 

2.7     Bahan Kering (BK) 

Bahan kering (BK) adalah suatu bahan pakan yang terdiri 

atas protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral (abu). 

Bahan kering pakan merupakan selisih antara 100 bahan segar 

dengan kadar air (Lydia, Hernaman dan Tanuwiria, 2014). 

Bahan kering (BK) dibagi menjadi 2 yaitu bahan kering (BK) 

sebagian dan bahan kering (BK) bebas air. Bahan kering (BK) 

sebagian adalah bahan yang tersisa atau tertinggal setelah 

kandungan air yang terdapat pada sampel bahan pakan 

dihilangkan atau diuapkan pada pemanasan 60°C (sinar 

matahari), sedangkan bahan kering (BK) bebas air adalah bahan 

yang tersisa atau tertinggal setelah kandungan air yang terdapat 

pada sampel bahan pakan dihilangkan atau diuapkan seluruhnya 

pada pemanasan 105°C (Nurwahid, 2014). Bahan kering (BK) 

memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberian pakan 

pada ternak karena tidak semua ternak mampu mengkonsumsi 

pakan dalam bentuk segar sehingga perlu diketuhui kandungan 

bahan kering (BK) dalam pakan tersebut. Konsumsi bahan 

kering (BK) pakan dipengaruhi oleh bobot hidup ternak, 

sehingga semakin tinggi bobot hidup ternak, maka semakin 

tinggi pula konsumsi bahan kering (BK) pakan (Ismael, 

Kaunang, Maaruf dan Waani, 2018).   

Perubahan kandungan bahan kering (BK) dipengaruhi 

oleh intensitas pertumbuhan miselia kapang yang mempunyai 

kemampuan merombak bahan kering (BK) untuk memenuhi 

kebutuhan energi (Merdekawani dan Kasmiran, 2013). 

Kehilangan bahan kering (BK) yang terjadi selama proses 

fermentasi dikarenakan adanya perombakan bahan organik 
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(BO) terutama karbohidrat untuk dijadikan sumber energi bagi 

pertumbuhan dan aktivitas kapang. Kehilangan bahan kering 

(BK) selama proses fermentasi juga disebabkan karena selama 

proses fermentasi berlangsung terjadi proses respirasi, dimana 

pada proses fermentasi selain dihasilkan energi juga dihasilkan 

air dan karbondioksida. Air yang tertinggal dalam produk inilah 

yang menyebabkan kadar air menjadi tinggi dan bahan kering 

menjadi rendah (Mirwandhono, dkk., 2006). Proses fermentasi 

dapat mengakibatkan penurunan jumlah kandungan bahan 

kering (BK) onggok yang difermentasi menggunakan 

Aspergillus niger dengan level 2%, 4%, 6% dari 85,31% 

menjadi 58,08%, 71,46% dan 65,09% (Suherman, dkk., 2013). 

Mairizal (2009), melaporkan kulit ari biji kedelai yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus niger mengalami 

penurunan bahan kering (BK) dari 88,15% menjadi 85,12%.  

2.8     Bahan Organik (BO) 

Bahan organik (BO) merupakan sumber energi untuk 

fungsi tubuh dan produksi. Ketersediaan bahan organik (BO) 

dalam pakan yang masuk ke dalam tubuh ternak penting untuk 

mensuplai kebutuhan nutrisi bagi ternak (Munawaroh, 

Budisatria dan Suwignyo, 2015). Bahan organik terdiri dari 

lemak kasar (LK), protein kasar (PK), serat kasar (SK) dan 

bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) (Suprayogi, 2010). Bahan 

Organik (BO) merupakan selisih bahan kering (BK) dan abu. 

Penentuan kadar abu adalah dengan mengoksidasi semua zat 

organik pada suhu yang tinggi, yaitu sekitar 500-600°C dan 

kemudian melakukan penimbangan zat yang tertinggal setelah 

proses pembakaran tersebut. Dalam proses pembakaran, bahan-

bahan organik terbakar tetapi zat anorganiknya tidak dan 

disebut abu (Mulia dkk., 2014). Menurut Hastuti, Nur dan 

Iskandar (2011), dipandang dari segi nutrisi jumlah besarnya 

abu tidak begitu penting, namun dalam analisis proksimat data 
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abu diperlukan untuk menghitung atau mengukur nilai bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN). Peningatan kadar abu bisa 

terjadi karena dalam proses fermentasi terjadi penurunan bahan 

organik (BO), karena adanya proses degradasi bahan (substrat) 

oleh mikroba. Peningkatan kadar abu ini sebenarnya tidak 

diharapkan, karena semakin meningkatnya kadar abu, berarti 

kandungan bahan organik (BO) akan semakin berkurang.  

Bahan organik (BO) mengandung zat-zat makanan yang 

cukup penting, yaitu protein, lemak dan karbohidrat serta 

vitamin. Oleh karena itu, kehilangan bahan organik (BO) berarti 

akan kehilangan juga zat-zat nutrisi yang cukup penting. Tinggi 

rendahnya kandungan organik pada perlakuan dimungkinkan 

oleh aktivitas mikroba pada proses fermentasi yang 

menyebabkan terjadinya pemecahan kandungan substrat 

sehingga mempermudah mikroorganisme yang ada untuk 

mencerna bahan organik (BO), dan hasil fermentasi bahan 

organik (BO) melepaskan hasil fermentasi berupa gula, alkohol 

dan asam asam amino dan juga disebabkan oleh aktivitas jasa 

renik sehingga terjadi perubahan yang mempengaruhi 

kandungan nutrisi (Astuti, dkk., 2017). Kehilangan bahan 

organik (BO) dihitung berdasarkan berat segar dikurangi berat 

basah setelah proses fermentasi (Munier, 2009). Kandungan 

bahan organik (BO) yang mengalami penurunan selama 

fermentasi adalah pati dan lemak kasar (LK) yang digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan energi sebagai pertumbuhan 

khamir (Zega, Badarina dan Hidayat, 2017). Kalsum dan 

Sjofjan (2008), menyatakan bahwa kandungan bahan organik 

(BO) semakin menurun seiring dengan meningkatnya waktu 

inkubasi, semakin lama waktu inkubasi maka akan memberikan 

kesempatan bagi mikroba untuk memanfaatkan bahan organik 

(BO) yang berasal dari substrat yaitu mendegradasi bahan 

organik (BO) seperti gula, protein, pati, hemiselulosa dan 

selulosa untuk pertumbuhannya sehingga bahan organik (BO) 
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substrat mengalami penurunan. Munier (2009), melaporkan 

bahwa setelah proses fermentasi dengan Aspergillus niger 

cacahan kulit buah kakao (Theobroma cocoa L.) mengalami 

kehilangan bahan organik (BO) berkisar 12-14%. Proses 

fermentasi bahan pakan oleh Aspergillus niger memerlukan 

bahan organik (BO) yang digunakan untuk perkembangbiakan, 

pertumbuhan dan menguraikan komponen serat.  
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian fermentasi onggok dengan menggunakan 

Aspergillus niger dilaksanakan di Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya. Analisis Kualitas Fisik yang meliputi 

warna, aroma, dan tekstur, pH serta Kandungan Bahan Kering 

(BK) dan Bahan Organik (BO) dilaksanakan di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 3 April 

sampai dengan 15 Mei 2018. 

 

3.2 Materi Penelitian  

3.2.1 Bahan yang Digunakan untuk Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Onggok 

diperoleh dari peternak di daerah Pujon 

2. Aspergillus niger 

diperoleh dari Mitra UKM di daerah Bangun Tapan, 

Bantul, Yogyakarta 

3. Mineral mix  

yang setiap kg nya mengandung : calcium 165.000 

mg, phosphor 52.000 mg, sodium 157.000 mg, iron 

2.500 mg, copper 2.500 mg, manganese 2.000 mg, 

iodine 125 mg, cobalt 50 mg, zinc 5.000 mg, dan 

selenium 10 mg  

4. Urea 

 

 

 

 



28 

 

3.2.2 Alat yang Digunakan untuk Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

1. Rak fermentasi 

2. Baskom 

3. Plastik klip ukuran 11 × 17 cm 

4. Nampan 

5. pH meter 

6. Cawan porselin 

7. Oven 60°C 

8. Oven 105°C 

9. Eksikator 

10. Penjepit 

11. Timbangan analitik  

12. Tanur 

 

3.3     Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah percobaan di laboratorium dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 5 perlakuan dengan 4 kali 

ulangan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

P0  =  Onggok tanpa perlakuan  

P1  =  Onggok + 0% Aspergillus niger diinkubasi selama 

4 hari  

P2  =  Onggok + 1% Aspergillus niger difermentasi 

selama 4 hari 

P3 = Onggok + 2% Aspergillus niger difermentasi selama 

4 hari 

P4  = Onggok +  3% Aspergillus niger difermentasi 

selama 4 hari 
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3.4     Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini digunakan onggok sebanyak 100 

gram pada setiap perlakuan. Perlakuan meliputi penambahan 

Aspergillus niger dengan level 0%, 1%, 2%, dan 3%. 

Adapun prosedur pembuatan pakan fermentasi onggok 

adalah sebagai berikut : 

1. Onggok basah dikeringkan di bawah sinar matahari 

selama 3 hari sampai beratnya konstan atau bahan kering 

(BK) udara onggok ± 80% 

2. Disiapkan onggok kering sebanyak 100 gram 

(dimasukkan onggok tanpa perlakuan sebanyak 100 gram 

ke dalam plastik klip) 

3. Ditambahkan air hangat suhu 40°C perbandingan 1:1 

kemudian ditiriskan selama 30 menit 

4. Dikukus selama 30 menit dengan suhu 100°C, kemudian 

ditunggu sampai dingin ± 45 menit 

5. Ditambahkan urea sebanyak 4 gram dan mineral mix 

sebanyak 9,425 gram 

6. Dicampur onggok yang telah ditambah urea dan mineral 

mix dengan Aspergillus niger sesuai perlakuan yaitu 0%, 

1%, 2% dan 3% 

7. Dimasukkan onggok ke dalam plastik klip dan diberi 

kode sesuai perlakuan 

8. Ditutup rapat plastik klip tersebut, kemudian dilubangi 

menggunakan lidi 

9. Dimasukkan onggok ke dalam ruang fermentasi dan 

difermentasi selama 4 hari 

10. Ditimbang berat onggok setelah fermentasi  
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11. Dipanen onggok perlakuan dan diambil sebanyak 10 

gram untuk Uji Derajat Keasaman (pH) dan Uji Kualitas 

Fisik yang meliputi warna, aroma dan tekstur 

12. Ditimbang sisa onggok perlakuan setelah Uji Kualitas 

Fisik dan Uji Derajat Keasaman (pH) 

13. Dikeringkan dengan oven 60°C selama 24 jam 

14. Ditimbang onggok perlakuan setelah dioven 

15. Digrinding onggok perlakuan dengan mesin grinding 

16. Dilakukan Uji Bahan Kering (BK) dan Uji Kadar Abu 

untuk mengetahui Kandungan Bahan Organik (BO) 

onggok perlakuan 
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3.4.1  Bagan Prosedur Penelitian 

Bagan Prosedur Penelitian dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Prosedur Penelitian (Anonim, 2003). 
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3.5     Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri atas 

kualitas fisik yang meliputi warna, aroma dan tekstur, pH, 

kandungan bahan kering (BK) dan bahan organik (BO) : 

1. Uji Kualitas Fisik  

Dilakukan menggunakan 20 panelis yang merupakan 

mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya. Uji yang dilakukan adalah uji skoring 

(Soekarto, 1985 disitasi Aprintasari, Sutrisno dan 

Tampoeboelon, 2012). Selanjutnya data yang 

diperoleh ditransformasikan ke skala numerik dengan 

cara sebagai berikut :  

 Warna 

- nilai 4 untuk warna hitam  

- nilai 3 untuk warna coklat kehitaman 

- nilai 2 untuk warna coklat 

- nilai 1 untuk wana coklat muda 

 Aroma 

- nilai 4 untuk aroma asam  

- nilai 3 untuk aroma tidak berbau 

- nilai 2 untuk aroma khas onggok 

- nilai 1 untuk aroma apek 

 Tekstur 

- nilai 4 untuk tekstur sangat halus 

- nilai 3 untuk tekstur halus 

- nilai 2 untuk tekstur kasar 

- nilai 1 untuk tekstur sangat kasar 

2. Penetapan Derajat Keasaman (pH)  

Dilakukan uji Derajat Keasaman (pH) menurut 

petunjuk AOAC (2005). Prosedur disajikan pada 

Lampiran 1. 
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3. Penetapan Kandungan Bahan Kering (BK)  

Dilakukan analisis proksimat bahan kering (BK) 

menurut petunjuk AOAC (2005). Prosedur disajikan 

pada Lampiran 2 dan dihitung menggunakan rumus :  

Kadar BK (%) = 
C−A 

B−A 
 × 100% 

Keterangan : 

A = Berat cawan 

B = Berat cawan + berat sampel  

C = Berat cawan + berat sampel setelah oven 

BK = Bahan Kering 

4. Bahan Organik (BO) 

Dilakukan analisis proksimat bahan organik (BO) 

menurut petunjuk AOAC (2005). Prosedur disajikan 

pada Lampiran 3 dan dihitung menggunakan rumus : 

Kadar Abu (%)  = 
C−A 

B−A 
 × 100% 

 

Kadar BO(%)  = Kadar BK – Kadar Abu 

  = 100% - Kadar Abu 

Keterangan : 

A = Berat cawan 

B = Berat cawan + berat sampel 

C = Berat cawan + berat sampel setelah ditanur 

BO = Bahan Organik 

BK = Bahan Kering  
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3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dari pengujian diolah 

menggunakan program Microsoft Excel. Setelah diperoleh data 

rata-rata dilanjutkan dengan analisis statistik menggunakan 

analisis ragam dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 

dilakukan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan 

(Steel and Torrie, 1993). Adapun model matematika untuk 

Rancangan Acak Lengkap sebagai berikut :  

 

Yij = µ + πi +  βij 

 

Keterangan :  

Yij = nilai pengantar pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

µ = nilai rata-rata umum  

πi  = pengaruh perlakuan ke- i  

βij = kesalahan (galat) percobaan pada perlakuan ke-i 

ulangan ke-j 

3.7    Batasan Istilah 

Onggok  : Limbah tapioka yang merupakan hasil 

samping dari industri pembuatan tepung 

tapioka yang berasal dari ubikayu atau 

singkong.  

Aspergillus niger  : Kapang anggota genus Aspergillus, 

famili Eurotiaceae, ordo    Eutiales, 

sub-klas Plectomycetetidae, kelas 

Ascomycetes, sub-divisi Ascomtcotina 

dan divisi Amastiqmycota. Aspergillus 

niger menghasilkan beberapa enzim 

ekstra seluler diantaranya amilase, 

glukoamilase, selulase, hemiselulase, 

pektinase, glukosidase yang berperan 
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sebagai pemecah karbohidrat, dan 

protease sebagai pemecah protein. 

Urea : Senyawa organik yang tersusun dari 

unsur kabron, hidrogen, oksigen dan 

nitrogen dengan rumus molekul 

(NH2)2CO atau CON2H4. 

Mineral mix : Setiap kg mengandung ; Calcium 

165.000 mg, Phosphor 52.000 mg, 

Sodium 157.000 mg, Iron 2.500 mg, 

Copper 2.500 mg, Manganese 2.000 

mg, Iodine 125 mg, Cobalt 50 mg, Zinc 

5.000 mg dan Selenium 10 mg.. 

Aroma : Suatu yang dapat diamati dengan indera 

pembau. 

Tekstur : Karakter sifat fisik yang ditimbulkan 

oleh elemen struktural bahan yang dapat 

dirasakan oleh perabaan. 

pH : Derajat keasaman yang digunakan untuk 

menyatakan tingkat keasaman atau 

kebasaan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1     Kualitas Fisik  

Karakteristik fisik hasil fermentasi merupakan kriteria 

yang menunjukkan kualitas dari hasil fermentasi yang 

dilakukan melalui pengamatan fisik. Parameter yang diamati 

dalam penelitian ini meliputi warna, aroma dan tekstur. 

Kualitas fisik onggok perlakuan menggunakan Aspergillus 

niger dengan level berbeda dapat dilihat pada Tabel 2.  

Tabel 2. Nilai Kualitas Fisik Onggok Perlakuan  

Perlakuan 
Parameter 

Warna Aroma Tekstur 

P0 1,05a ± 0,00 2,64ab ± 0,02 1,30a ± 0,00 

P1 2,15b ± 0,00 2,36a ± 0,02 2,56b ± 0,09 

P2 2,70c ± 0,45 3,20c ± 0,04 2,60b ± 0,07 

P3 3,23d ± 0,33 2,83bc ± 0,18 2,64b ± 0,10 

P4 3,15d ± 0,00 2,94bc ± 0,05 2,76b ± 0,07 

Keterangan:   a,b,c,d Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P≤0,01) 

Perubahan warna merupakan salah satu indikasi awal 

terjadinya perubahan pada suatu benda atau materi yang 

mengalami perlakuan. Hasil analisis pada Tabel 2 

menunjukkan bahwa pemberian level Aspergillus niger yang 

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

terhadap warna fermentasi onggok. Berdasarkan hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan, menunjukkan bahwa nilai warna 

terendah adalah P0 yang berbeda sangat nyata dengan 

perlakuan lainnya, sedangkan nilai warna tertinggi adalah P3 
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yang berbeda sangat nyata terhadap P0, P1 dan P2 namun tidak 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata terhadap P4. 

Data pada Lampiran 10 menunjukkan bahwa warna 

awal onggok tanpa perlakuan adalah coklat muda, onggok 

yang diinkubasi selama 4 hari dengan level 0% adalah coklat 

tua, sedangkan onggok yang difermentasi dengan level 1%, 

2% dan 3% menunjukkan warna coklat kehitaman. 

Munawaroh dan Anggraini (2017), menyatakan bahwa 

perubahan warna fermentasi perlakuan selain disebabkan oleh 

adanya pengaruh suhu selama proses fermentasi, juga 

dipengaruhi oleh jenis bahan baku fermentasi. Suhu yang 

tinggi selama fermentasi dapat menyebabkan perubahan warna 

fermentasi.  

Warna onggok perlakuan P0 (tanpa perlakuan) terlihat 

lebih muda dibandingkan onggok yang difermentasi 

menggunakan Aspergillus niger dengan level yang berbeda. 

Hal ini ditunjukkan oleh data pada Tabel 2 dengan hasil yang 

didapat P0 (tanpa perlakuan) yaitu senilai 1,05 dengan kategori 

coklat muda. Onggok yang difermentasi selama 4 hari dengan 

level berbeda menunjukkan warna coklat yang lebih gelap 

daripada onggok yang tidak difermentasi. Akbar dan Yunianta 

(2014), menyatakan bahwa semakin lama proses fermentasi 

maka semakin banyak protein yang terurai menjadi asam-asam 

amino bebas dimana asam amino merupakan salah satu 

pemicu terjadinya reaksi maillard sehingga dengan semakin 

lama fermentasi maka akan berpengaruh terhadap warna 

bahan. Gugus amino bila berikatan dengan gula pereduksi 

akan terbentuk warna gelap, semakin lama waktu fermentasi 

maka kesempatan kontak antara gugus amino dan gula 

pereduksi akan semakin panjang dan dengan adanya panas 

maka kemungkinan terjadi reaksi maillard akan semakin besar 
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sehingga kemungkinan besar warna yang terbentuk akan 

semakin gelap.  

Onggok yang difermentasi dengan level 1%, 2% dan 

3% menunjukkan warna coklat kehitaman yang mempunyai 

nilai berbeda pada setiap perlakuan. Nilai yang didapat pada 

perlakuan P2 dengan kategori coklat kehitaman pada Tabel 2 

adalah senilai 2,70; P3 dengan level 2% senilai 3,23; 

sedangkan pada perlakuan P4 dengan level 3% adalah senilai 

3,15. Warna coklat kehitaman pada fermentasi onggok 

disebabkan oleh pengaruh pigmen warna yang dimiliki oleh 

kapang yang digunakan yaitu Aspergillus niger, sehingga 

semakin banyaknya level Aspergillus niger yang diberikan 

maka akan menunjukkan warna coklat kehitaman yang lebih 

jelas dan hasil nilai warna semakin meningkat pada kategori 

warna coklat kehitaman. Hal ini sesuai dengan Mulia, dkk. 

(2014), menyatakan bahwa Aspergillus niger merupakan 

kapang multiseluler berfilamen yang memiliki tubuh tampak 

berserabut seperti kapas yang disebut dengan hifa. Aspergillus 

niger mempunyai kepala pembawa yang besar dan bulat, 

konidia berwarna hitam, coklat kehitaman atau ungu 

kecoklatan, dengan konidiofor yang banyak mengandung 

pigmen.  

Aroma dapat didefinisikan sebagai suatu yang dapat 

diamati dengan indra pembau. Hasil analisis pada Tabel 2 

menunjukkan bahwa pemberian level Aspergillus niger yang 

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

terhadap aroma fermentasi onggok. Berdasarkan hasil Uji 

Jarak Berganda Duncan, menunjukkan bahwa nilai aroma 

terendah adalah P1 yang berbeda nyata terhadap P2, P3 dan P4, 

sedangkan nilai aroma tertinggi adalah P2 yang berbeda sangat 
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nyata terhadap P0 dan P1 namun tidak menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata terhadap P3 dan P4. 

Hasil uji organoleptik terhadap aroma yang disajikan 

pada Lampiran 11 menunjukkan bahwa adanya hasil yang 

bervariasi antar perlakuan. Perlakuan P0 yaitu onggok tanpa 

perlakuan menunjukkan aroma yang tidak berbau dengan nilai 

2,64, P1 yaitu onggok yang diinkubasi 4 hari dengan level 0% 

menunjukkan aroma yang apek senilai 2,36, sedangkan 

perlakuan P2 dengan level 1% senilai 3,20, P3 dengan level 

2% senilai 2,83 dan P4 dengan level 3% senilai 2,94 

menunjukkan aroma yang asam. Aroma asam pada onggok 

yang difermentasi Aspergillus niger dengan level 1%, 2% dan 

3% ini dikarenakan adanya aktivitas Aspergillus niger yang 

menyebabkan perubahan aroma menjadi asam. Hal ini sesuai 

dengan Munaroh, dkk. (2017), yang menyatakan bahwa 

fermentasi yang baik memiliki warna yang tidak jauh berbeda 

dengan warna bahan bakunya, memiliki pH rendah dan 

beraroma asam. Aroma apek yang terdapat pada perlakuan P1 

yaitu onggok yang diinkubasi selama 4 hari dengan level 0% 

diduga karena tidak adanya penambahan Aspergillus niger 

yang bersifat fermentatif yang dapat mengubah karbohidrat 

dan turunannya menjadi alkohol, asam dan karbondioksida 

sehingga yang tumbuh adalah mikroba proteolitik dan mikroba 

lipolitik. Hal ini sesuai dengan Aprintasari, dkk. (2012), yang 

menyatakan bahwa mikroba proteolitik adalah mikroba yang 

dapat memecah protein dan komponen nitrogen lainnya, 

sehingga dapat menghasilkan bau busuk yang tidak 

diinginkan, sedangkan mikroba lipolitik akan menghidrolisa 

lemak, fosfolipid dan turunannya dengan menghasilkan bau 

tengik.  
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Tekstur merupakan sifat fisik pada onggok tanpa 

fermentasi dan onggok fermentasi yang dapat diamati melalui 

panca indra dan perabaan dengan jari. Hasil analisis pada 

Tabel 2 menunjukkan bahwa pemberian level Aspergillus 

niger yang berbeda memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P≤0,01) terhadap tekstur fermentasi onggok. Berdasarkan 

hasil Uji Jarak Berganda Duncan, menunjukkan bahwa nilai 

tekstur tertinggi adalah perlakuan P4 yang berbeda sangat 

nyata terhadap P0, namun tidak menunjukkan perbedaan yang 

sangat nyata terhadap P1, P2 dan P3. 

Hasil uji organoleptik terhadap tekstur yang disajikan 

pada Lampiran 12 menunjukkan bahwa adanya perubahan 

tekstur pada onggok sebelum dan sesudah fermentasi. Onggok 

perlakuan P0 tanpa perlakuan menunjukkan tekstur yang 

sangat kasar, sedangkan onggok yang difermentasi dengan 

level berbeda memiliki tekstur yang halus. Perubahan tekstur 

pada onggok perlakuan ini terjadi karena adanya air yang 

ditambahkan pada onggok perlakuan P1, P2, P3 dan P4 pada 

saat sebelum dilakukan pengukusan sehingga tekstur yang 

tadinya kasar menjadi halus. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dinyatakan Mulia, dkk. (2014), bahwa air merupakan 

komponen penting dalam bahan makanan, karena air dapat 

mempengaruhi penampakan tekstur pakan. Tekstur onggok 

pada perlakuan P0 menunjukkan tekstur yang kasar dengan 

nilai 1,30 (Tabel 2), hal ini diduga berhubungan dengan proses 

pengukusan yang tidak dilakukan pada perlakuan ini sehingga 

tekstur onggok tanpa perlakuan tetap kasar dibandingkan 

onggok perlakuan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan (Kurniawan, Utomo dan Yusiati, 2016), yang 

menyatakan bahwa tekstur dan warna ampas kelapa sebelum 

dan sesudah dikukus mengalami perubahan karena 
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pengukusan menyebabkan pelebaran pori-pori ampas kelapa 

sehingga kadar air meningkat dan tekstur menjadi lembut. 

Perubahan tekstur yang halus pada fermentasi onggok 

menggunakan Aspergillus niger dengan level yang berbeda ini 

juga disebabkan karena terjadinya proses fermentasi. Proses 

fermentasi mengakibatkan suasana pada lingkungan 

fermentasi menjadi panas yang dapat memberi efek pada 

tekstur onggok. Hal ini sesuai dengan Aprintasari, dkk (2012), 

yang menyatakan bahwa fermentasi merupakan proses 

perombakan dari struktur keras secara fisik, kimia, dan 

biologis sehingga bahan dari struktur yang komplek menjadi 

struktur yang lebih sederhana, sehingga daya cerna ternak 

menjadi lebih efisien hal itulah yang menyebabkan terjadinya 

perbedaan tekstur. 

4.2     Nilai pH  

Hasil analisis terhadap nilai pH onggok perlakuan 

menggunakan Aspergillus niger dengan level berbeda dapat 

dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Nilai pH Onggok Perlakuan  

Perlakuan pH 

P0 7,13c ± 0,10 

P1 6,98c ± 0,10 

P2 4,58a ± 0,10 

P3 4,80ab ± 0,20 

P4 4,90b ± 0,08 

Keterangan : a,b,c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P≤0,01) 

Data pada Tabel 3 menunjukkan bahwa pemberian level 

Aspergillus niger yang berbeda memberikan pengaruh yang 
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sangat nyata (P≤0,01) terhadap nilai pH fermentasi onggok. 

Berdasarkan hasil Uji Jarak Berganda Duncan, menunjukkan 

bahwa nilai pH tertinggi adalah perlakuan P0 yang tidak 

menunjukkan perbedaan nyata terhadap P1, sedangkan nilai pH 

terendah adalah  perlakuan P2 yang berbeda sangat nyata 

dengan perlakuan P0, P1 dan P4, namun tidak menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata dengan perlakuan P3.  

Hasil analisis terhadap pH onggok perlakuan 

menggunakan Aspergillus niger dengan level yang berbeda 

menunjukkan terjadinya penurunan nilai pH yang berarti 

mengindikasikan bahwa derajat keasaman (pH) semakin 

meningkat. Perlakuan P0 tanpa fermentasi memiliki nilai pH 

tertinggi yaitu sebesar 7,13, sedangkan pada perlakuan P2 

dengan pemberian Aspergillus niger sebanyak 1% 

menunjukkan nilai pH terendah yaitu sebesar 4,58. pH netral 

pada onggok perlakuan P0 (tanpa perlakuan) merupakan 

kriteria yang baik untuk substrat yang akan dilakukan 

perlakuan (fermentasi menggunakan Aspergillus niger). Hal 

ini sesuai dengan Oedjijono, Ryandini dan Hendrat (2009) 

disitasi Febrianti Oedjijono dan Iriyanti (2017), yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan bakteri paling baik pada 

kondisi pH awal netral. Nurdianto, Utama dan Mukodiningsih 

(2015), menambahkan kebanyakan mikroorganisme tumbuh 

dengan baik pada pH 7 sedangkan pada pH < 3,7 yang dapat 

tumbuh hanya bakteri asam laktat, kapang dan khamir. 

Penambahan Aspergillus niger dengan level 0%, 1%, 2%, 3% 

pada perlakuan P1, P2, P3, dan P4 dan difermentasi selama 4 

hari menunjukkan rataan nilai pH yang semakin menurun. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Marlina, Balia dan Hidayati (2008), yang 

menyatakan bahwa lumpur susu dan onggok yang difermentasi 
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menggunakan kapang Aspergillus niger dengan jumlah 

inokulum berbeda yaitu 0%, 0,2%, 0,4% dan 0,6% yang 

mengalami penurunan pH seiring dengan naiknya jumlah 

inokulum dari 6,8 menjadi 4,0; 3,8 dan 3,4. Nilai pH 

fermentasi onggok menggunakan Aspergillus niger mengalami 

kenaikan kembali pada perlakuan P2 ke P3 sebesar 0,22 dari 

4,58 ke 4,80. Selama berlangsungnya proses fermentasi, pH 

media cenderung mengalami perubahan. Perubahan pH 

disebabkan oleh adanya asam-asam organik seperti asam 

laktat, asetat dan piruvat yang terbentuk selama proses 

fermentasi. Hal ini sesuai dengan Wahono, dkk. (2011), yang 

menyatakan bahwa asam-asam yang terbentuk seperti asam 

asetat, asam piruvat, dan asam laktat dapat menurunkan pH, 

sedangkan asam-asam lainnya seperti asam butirat dan asam 

lemak lainnya hanya sedikit berpengaruh dalam penurunan pH 

cairan. Sharah, Karnila dan Desmelati., (2015), menambahkan 

bahwa penurunan nilai pH disebabkan meningkatnya jumlah 

bakteri asam laktat (BAL), karena penurunan pH diduga 

adanya sejumlah besar asam laktat yang dihasilkan oleh BAL 

dalam metabolismenya sehingga pH media menjadi asam dan 

tidak sesuai untuk mikroorganisme lainnya.  

4.3     Kandungan Nutrisi  

Hasil analisis proksimat dan analisis kandungan HCN 

menunjukkan bahwa kandungan nutrisi dan HCN pada onggok 

mengalami perubahan setelah difermentasi menggunakan 

Aspergillus niger. Kandungan protein kasar (PK) dari masing-

masing perlakuan mengalami peningkatan dari 1,94% menjadi 

12,54%, 14,47%, 15,16% dan 15,58%. Peningkatan protein 

kasar (PK) juga diikuti dengan peningkatan serat kasar (SK) 

dan lemak kasar (LK). Kandungan serat kasar (SK) mengalami 
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peningkatan yang semula 19,66% menjadi 19,21%, 22,35%, 

21,95% dan 22,66%. Kandungan lemak kasar (LK) meningkat 

dari 0,46% menjadi 1,15%, 1,38%, 1,48% dan 1,75%. 

Kandungan HCN dalam onggok mengalami penurunan setelah 

difermentasi menggunakan Aspergillus niger yaitu dari 123,93 

mg/kg menjadi 86,50 mg/kg, 72,96 mg/kg, 68,65 mg/kg dan 

50,48 mg/kg. Penurunan kandungan HCN diikuti dengan 

penurunan BETN yang semula 75,18% menjadi 54,93%, 

47,80%, 46,97% dan 45,42%. Kandungan nutrisi dan HCN 

onggok perlakuan menggunakan Aspergillus niger dengan 

level berbeda dapat dilihat pada tabel 4.  

Tabel 4. Kaandungan Nutrisi Onggok Perlakuan 

 

Perlakuan 
Kandungan Nutrisi (%) 

Kandungan 

Antinutrisi (mg/kg) 

PK SK LK BETN HCN 

P0 1,94  19,66  0,46  75,18  123,93  

P1 12,54  19,21  1,15 54,93  86,50  

P2 14,47  22,35  1,38  47,80  72,96  

P3 15,16  21,95  1,48  46,97  68,65  

P4 15,85 22,66  1,75 45,42  50,48  

Sumber : Hasil Analisis Proksimat Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya (2018). 
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4.3.1 Bahan Kering (BK) 

Tabel 5. Kandungan Bahan Kering (BK) Onggok Perlakuan. 

Perlakuan BK (%) 

P0 84,14c ± 0,39 

P1 44,83b ± 0,81 

P2 38,78a ± 1,54 

P3 37,60a ± 1,32 

P4 37,88a ± 1,99 

Keterangan : a,b,c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P≤0,01). 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 

level Aspergillus niger yang berbeda memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap kandungan bahan kering 

(BK) fermentasi onggok. Berdasarkan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan, menunjukkan bahwa kandungan bahan 

kering (BK) yang tertinggi adalah perlakuan P0 sebesar 84, 

14% yang berbeda sangat nyata dengan perlakuan lainnya, 

sedangkan kandungan bahan kering (BK) terendah adalah 

perlakuan P3 sebesar 37,60%. Perlakuan P3 berbeda sangat 

nyata terhadap perlakuan P0 dan P1, namun tidak menunjukkan 

perbedaan yang nyata dengan P2 dan P4. 

Data pada Tabel 5 menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan kandungan bahan kering (BK) pada onggok yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus niger dengan level 

berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan air 

dengan perbandingan 1:1 pada saat pembuatan fermentasi 

onggok untuk membantu proses fermentasi sehingga kadar air 

dalam onggok semakin tinggi dan menyebabkan bahan kering 

(BK) semakin menurun. Menurut Allaily, Miswar, Rianah, 
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Usman, Zulfan dan Yaman (2017), kadar air bahan akan 

membantu proses fermentasi. Supriyatna (2017), 

menambahkan semakin banyak jumlah kapang yang 

ditambahkan, maka semakin tinggi pula kadar air yang akan 

dihasilkan, karena proses fermentasinya akan semakin cepat. 

Perlakuan P1, P2 dan P3 mengalami penurunan dibandingkan 

dengan P0 dari 84,14% menjadi 44,83%, 38,78%, 37,60%. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Suherman, 

dkk., (2013), yang juga menggunakan media onggok yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus niger dengan level 

2%,4% dan 6% yang mengalami penurunan bahan kering 

(BK) dari 85,31% menjadi 58,08%, 71,46% dan 65,09%. 

Penurunan kandungan bahan kering (BK) yang terjadi selama 

proses fermentasi seiring dengan kenaikkan level Aspergillus 

niger menunjukkan bahwa kapang Aspergillus niger 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama proses 

fermentasi. Penurunan bahan kering (BK) juga disebabkan 

karena adanya perombakkan bahan organik (BO) untuk 

dijadikan sumber energi bagi pertumbuhan Aspergillus niger. 

Rohmawati, Djunaidi dan Widodo (2015), yang menyatakan 

bahwa kehilangan bahan kering (BK) yang terjadi selama 

proses fermentasi dikarenakan adanya perombakkan bahan 

organik (BO) terutama karbohidrat untuk dijadikan sumber 

energi bagi pertumbuhan dan aktivitas kapang. Karbohidrat 

tersebut akan dipecah menjadi glukosa kemudian dilanjutkan 

sampai terbentuk energi. Proses tersebut akan diperoleh hasil 

sampingan berupa karbondioksida dan air. Bahan kering (BK) 

fermentasi onggok kembali mengalami kenaikkan pada 

perlakuan P3 ke P4 dari 37,60% menjadi 37,88% yang 

disebabkan karena peningkatan level Aspergillus niger 

menjadi 3% yang mengakibatkan hilangnya sejumlah air 
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sehingga menyebabkan bahan kering (BK) mengalami 

peningkatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

Zega, dkk. (2017), yang menyatakan bahwa fermentasi dengan 

bionak dan EM4 dapat meningkatkan bahan kering (BK) yaitu 

dari 87,45% (tanpa perlakuan) menjadi 90,18%-91,03% 

(perlakuan fermentasi) yang diduga karena selama proses 

fermentasi, mikroorganisme tumbuh dan bertambah banyak 

sehingga mikroorganisme tersebut mengakibatkan hilangnya 

sejumlah air yang terdapat pada ransum konsentrat dan 

mengakibatkan bahan kering (BK) mengalami peningkatan. 

Berkurangnya air yang terikat dalam ransum konsentrat ini 

disebabkan oleh proses fermentasi yang menghasilkan panas, 

kemudian panas tersebut menyebabkan air menguap.  

 

4.3.2 Bahan Organik (BO) 

Tabel 6. Kandungan Bahan Organik (BO) Onggok Perlakuan 

Perlakuan BO (%)* 

P0 87,96c ± 0,67 

P1 83,05b ± 1,48 

P2 81,22ab ± 0,82 

P3 80,02a ± 0,34 

P4 80,12a ± 0,86 

Keterangan : *Berdasarkan %BK 
a,b,c Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P≤0,01) 

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa pemberian 

level Aspergillus niger yang berbeda memberikan pengaruh 

yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap kandungan bahan organik 

(BO) fermentasi onggok. Berdasarkan hasil Uji Jarak 

Berganda Duncan, menunjukkan bahwa kandungan bahan 
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organik (BO) yang tertinggi adalah perlakuan P0 yang berbeda 

sangat nyata dengan perlakuan lainnya, sedangkan kandungan 

bahan organik (BO) terendah adalah perlakuan P3. Perlakuan 

P3 berbeda sangat nyata terhadap perlakuan P0 dan P1, tetapi 

tidak menunjukkan perbedaan yang  nyata terhadap P2 dan P4. 

Data pada tabel 6 menunjukkan bahwa terjadi 

penurunan kandungan bahan organik (BO) pada onggok yang 

difermentasi menggunakan Aspergillus niger. Perlakuan P0 

tanpa perlakuan memiliki nilai bahan organik (BO) tertinggi 

yaitu sebesar 87,96%, sedangkan P3 dengan level 2% memiliki 

kandungan bahan organik (BO) terendah yaitu sebesar 

80,02%. Namun terjadi kenaikkan kembali pada perlakuan P3 

dengan level 2% ke P4 dengan level 3% dari 80,02% menjadi 

80,12%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi level 

Aspergillus niger yang diberikan dalam fermentasi onggok 

maka kandungan bahan organik (BO) semakin rendah. Hal ini 

disebabkan karena jumlah kapang Aspergillus niger yang 

banyak akan menyebabkan produksi enzim dari kapang 

Aspergillus niger semakin tinggi, sehingga jumlah bahan 

organik (BO) yang dirombak juga semakin banyak. Hal 

tersebut sesuai dengan Mulia, dkk. (2014), yang menyatakan 

bahwa bahan-bahan organik yang mengalami penurunan 

selama fermentasi adalah pati dan lemak karena digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan energi pertumbuhan kapang. 

Islamiyati, dkk. (2010), menambahkan bahwa menurunnya 

kandungan bahan organik (BO) disebabkan karena adanya 

aktivitas mikroorganisme yang memanfaatkan bahan organik 

(BO) yang berasal dari substrat yaitu mendegradasi bahan 

organik (BO) seperti gula, protein, pati, hemiselulosa dan 

selulosa untuk pertumbuhannya. Penurunan kandungan bahan 

organik (BO) yang terjadi juga disebabkan akibat menurunnya 
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kandungan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) pada 

fermentasi onggok seiring dengan bertambahnya level 

Aspergillus niger yang diberikan karena bahan ekstrak tanpa 

nitrogen (BETN) termasuk ke dalam bahan organik (BO). 

Hasil analisis di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya (2018), 

menunjukkan bahwa kandungan bahan ekstrak tanpa nitrogen 

(BETN) onggok tanpa perlakuan pada P0 adalah 75,18% yang 

mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya level 

Aspergillus niger yang berturut-turut sebesar 54,93%, 47,80%, 

46,97% dan 45,42%. Hal ini sesuai dengan Suprayogi (2010), 

yang menyatakan bahwa bahan organik (BO) terdiri dari 

lemak kasar, protein kasar, serat kasar dan bahan ekstrak tanpa 

nitrogen (BETN).  
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

1. Semakin tinggi level Aspergillus niger yang diberikan 

pada fermentasi onggok maka memberikan hasil 

kandungan bahan kering (BK), bahan organik (BO) 

serta pH yang semakin menurun, warna semakin gelap 

(coklat kehitaman), aroma semakin asam dan tekstur 

yang semakin halus.  

2. Fermentasi onggok menggunakan Aspergillus niger 

dengan level 1% (P2) menghasilkan produk fermentasi 

terbaik karena memiliki kandungan bahan kering (BK) 

dan bahan organik (BO) tertinggi, pH terendah, serta 

aroma yang paling asam dibandingkan level 2% dan 

3%. 

 

5.2  Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penambahan kapang Aspergillus niger pada fermentasi 

onggok yang diaplikasikan langsung ke ternak (in vivo) 

untuk mengetahui tingkat kesukaan ternak terhadap 

pakan fermentasi onggok dan mengetahui performa 

ternak. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

pengaruh penambahan Aspergillus niger pada 

fermentasi onggok dengan level yang berbeda terhadap 

produksi gas dan sintesis protein mikroba.   
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