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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the 

effect of germination time on acid seed nutritional value 

(Thamarindus indica L.) as poultry feed ingredients by 

doing proximate analysis, tannin analysis and density. the 

feed ingredients used in this study were tamarind seeds 

obtained from jungcang-cang village, pamekasan, 

Madura, east java. variable measurements used were feed 

substances (dry matter, crude protein, crude fat, crude 

fiber, calcium, phosphorus and gross energy). Tannin 

content and density. the data obtained were then analyzed 

by analysis of variance (ANOVA) in a complete 

randomized design (CRD), if there were significant 

differences followed by further testing of the Multiple 

Range Test (DMRT). the treatment in this study was T0 

= tamarind seeds without treatment, T1 = tamarind seed 

germination 3 HST, T2 = tamarind seed germination 6 

HST, T3 = tamarind seed germination 9 HST. The results 

showed that there were very significant differences (P 

<0.01) on feed levels, tannin levels and density. based on 

the results of research that has been done, it can be 

mailto:ardiansyahliem171095@gmail.com
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concluded that the process of tamarindus indica L. 

increases feed content (dry matter, crude fat, crude 

protein, rough fiber, calcium, phosphorus, gross energy). 

and reduce anti-nutrient content. 

 

Keywords: Tamarind seed, feed Ingredients, Tanin and 

Density 
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RINGKASAN 

Pakan merupakan kebutuhan primer dunia usaha 

peternakan dimana dalam budidaya ternak secara  

intensif biaya pakan mencapai sekitar 70% dari total 

biaya produksi, sehingga harga bahan pakan sangat 

menentukan biaya produksi. Harga pakan unggas yang 

semakin lama semakin mahal disebabkan dari bahan 

pakan penyusun ransum masih bergantung dari impor 

terutama tepung ikan dan bungkil kedelai. Menekan 

biaya produksi, dibutuhkan bahan baku yang cukup 

murah dan mudah didapat dengan gizi yang cukup. 

Salah satu cara memecahkan kendala tersebut dengan 

memanfaatkan limbah pertanian sepeti biji asam yang  

memiliki ketersediaan yang cukup melimpah dan 

kandungan nutrisi yang terkandung juga cukup 

potensial untuk digunakan sebagai bahan baku pakan, 

mailto:Ardiansyahliem171095@gmail.com
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namun mengandung senyawa anti nutrisi. Teknologi 

pengolahan secara pengecambahan  dengan 2 metode 

(epigeal dan hipogeal) akan dapat meningkatkan nilai 

nutrisi dan menurunkan anti nutrisi yang terkandung 

di dalamnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh  waktu pengecambahan terhadap nilai nutrisi 

biji asam sebagai bahan pakan unggas. Selain itu juga 

meningkatkan nilai nutrisi dan menghilangkan 

antinutrisi yang tekandung dalam biji asam yang 

dipengaruhi 2 jenis pengecambahan. Penelitian ini 

berguna dalam peningkatan nilai nutrisi biji asam 

melalui proses pengecambahan sebagai bahan baku 

pakan lokal alternatif, menghilangkan atau 

mengurangi kandungan senyawa zat anti nutrisi dalam 

biji asam. 

Materi dari penelitian ini adalah biji asam adalah 

Thamarindus indica L. atau dikenal dengan asam jawa 

yang dibeli di Dusun Jungcang-cang, Pamekasan, 

Madura. Jumlah biji asam yang digunakan sebanyak 

10 kg. Jumlah penggunaannya untuk pengecambahan 

biji asam sebanyak 3 g/kg biji asam. Terdapat tiga 

variabel yang diamati yaitu kandungan BK, PK, LK, 

SK, GE, Ca, P biji asam sebelum dan sesudah 

pengecambahan dengan analisis proksimat, kerapatan 

jenis biji asam dengan uji densitas dan kandungan 

tannin. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 

dengan analisis variansi (ANOVA) dengan Rancangan 
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Acak Lengkap (RAL), apabila terdapat perbedaan 

yang nyata dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT). 

Hasil analisis statistik rataan kandungan zat 

makanan biji asam jawa  (Thamarindus Indica L.) 

diurutkan dari nilai tertinggi dan terendah dimulai dari 

Bahan Kering dengan urutan nilai perlakuan 

P0(94.477±0,248 c ), P2(92,522 ± 0,144), P1(92,187 ± 

0,335) dan P3(90,676 ± 1,190). Protein Kasar dengan 

urutan nilai P0(15.977 ± 0,299 c),P1(12,049 ± 0,044) 

dan P2(11,834 ± 0,065) dan P3(11,599 ± 0,199). Serat 

Kasar dengan urutan nilai P2(4,724 ± 0,008),P1(4,705 ± 

0,021),P3(4,622 ± 0,061) dan P0(4,621 ± 0,025). Lemak 

Kasar dengan urutan nilai P0 (6,661 ± 0,075), P2(5,769 

± 0,009), P1(5,749 ± 0,021) dan P3(5,655 ± 0,074). 

Kalsium dengan urutan nilai P0 (1,061 ± 0,003 d), 

P1(0,968 ± 0,003), P2 (0,888 ± 0,001) dan P3 (0,798 ± 

0,011). Fosfor dengan urutan nilai P0(0,295 ± 0,003 
d).P1(0,267 ± 0,001), P2 (0,222 ± 0,000) dan P3 (0,209 ± 

0,003).Gross Energy dengan urutan nilai P0(3967,335 

± 10,803 c), P2 (3905,000 ± 6,083) , P1 (3861,700 

±14,029), P3 (3802,200 ± 49,963). Urutan rataan 

Kandungan Tannin diurutkan dari yang tertinggi 

didapat pada perlakuan P3 (0,9076 ± 0,0053), P2 

(0,2499 ± 0,0003), P1 (0,2213 ± 0,0008) dan P0 (0,0284 ± 

0,0001). Urutan rataan nilai densitas diurutkan dari 

yang tertinggi didapat dari perlakuan P2 (634,822 ± 

0,96 d), P1 (632,723 ± 2,30 c), P3 (624,744 ± 9,01 b) dan 
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P0(448,419 ± 1,86a). Analisis statisik perlakuan 

memberi pengaruh sangat nyata (P<0,01)terhadap 

kadar air, member pengaruh sangat nyata (P<0,01) 

terhadap kandungan zat makanan, tannin dan densitas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh waktu pengecambahan biji asam 

(Thamarindus indica L.) dapat meningkatkan 

kandungan zat makanan (Bahan Kering, Lemak Kasar, 

Protein Kasar, Serat Kasar, Kalsium, Phosfor, Gross 

energy) dan menurunkan kandungan zat anti nutrisi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Bahan makanan ternak adalah bahan yang dapat 

dimakan, tetapi tidak semua komponen dalam bahan 

makanan ternak tersebut dapat dicerna oleh ternak. 

Berdasarkan kandungan zat gizinya bahan pakan dapat 

dikelompokkan dalam 5 kelompok yaitu pakan sumber 

energi yang mengandung protein kurang dari 20%, serat 

kasar kurang dari 18% dan kandungan dinding sel kurang 

dari 39%, pakan sumber protein yaitu pakan yang 

mengandung protein lebih dari 20%, sumber mineral, 

sumber vitamin, pakan tambahan/Feed aditif (Subekti, 

2009). Bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang 

diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada 

hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan 

berkembang biak. Sedangkan Bahan pakan adalah bahan 

hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan 

lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik 

yang telah diolah maupun yang belum diolah (Allama, 

2010). Pemilihan bahan pakan yang tepat akan 

menghasilkan pakan yang mempunyai kualitas yang 

mampu memenuhi kebutuhan ternak serta bahan pakan 

memiliki harga yang cukup murah dan segi ketersediaan, 

kualitas bahan pakan penting untuk diperhatikan (Sjofjan, 

2008). Pakan merupakan kebutuhan primer dunia usaha 

peternakan dimana dalam budidaya ternak secara intensif 
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biaya pakan mencapai sekitar 70% dari totalbiaya 

produksi (Supriyati et al., 2003; Pasaribu, 2007), 

sehingga harga bahan pakan sangat menentukan biaya 

produksi. Harga pakan unggas yang semakin lama 

semakin mahal disebabkan dari bahan pakan penyusun 

ransum masih bergantung dari impor terutama tepung 

ikan dan bungkil kedelai. Disamping harga pakan, nilai 

nutrisi pakan juga menentukan produksi, dengan nilai 

gizi yangbaik maka produksi ternak semakin baik. 

Menekan biaya produksi, dibutuhkan bahan baku yang 

cukup murah dan mudah didapat dengan gizi yang cukup. 

Salah satu cara memecahkan kendala tersebut dengan 

memanfaatkan limbah pertanian. 

Biji asam merupakan salah satu limbah pertanian 

yang selama ini telah banyak digunakan oleh masyarakat 

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu bahan pakan 

ternak. Produktivitas biji asam lebih tinggi dibandingkan 

dengan kacang kedelai, yakni berkisar 1,5-4 ton dalam 

satu hektar sedangkan untuk kedelai rata-rata 

produksinya hanya 1,3 ton dalam satu hektar (Suharjanto, 

2010). Disisi lain, biji asam mempunyai potensi besar, 

merupakan tanaman asli Indonesia, mudah 

dibudidayakan, dapat dipanen berkali-kali (lebih dari 5 

kali dalam sekali tanam dengan hasil biji kering lebih 

dari 1 ton/ha sekali panen (Subagio, 2006), dapat tumbuh 

dan berproduksi pada lahan yang kurang subur, biaya 

budidaya lebih murah dibandingkan dengan kedelai, 

harga murah, kandungan protein cukup tinggi 30%, 
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mengandung lisin dan triptofan yang relative tinggi, 

kandungan karbohidrat 67,23%, kandungan lemak kasar 

1,9%. Dari segi kandungan nutrisi biji asam mengandung 

protein kasar 13,12%, lemak kasar 3,98%, serat kasar 

3,67%, bahan kering 89,14%,kalsium 1,2%, phospor 

0,11%, abu 3,25%, BETN 75,98%, dan energi metabolis 

3368 Kkal/kg, namun mempunyai kendala defisiensi 

metionin dan sistin serta mengandung anti nutrisi yaitu 

tripsin inhibitor, asam fitat dan tanin (Teru, 2003 ; 

Tualaka, 2012 : Koni dkk, 2013). 

Dalam usaha peternakan biaya pakan mengambil 

porsi terbesar yaitu sekitar 70 persen  (Rahayu dkk, 

2014). Kurangnya produksi bahan pakan sumber protein 

seperti Jagung, bungkil kedelai, tepung ikan, dan pollard 

membuat peternak harus mengimpor untuk mendapatkan 

bahan-bahan tersebut. Hal ini membuat biaya 

pengeluaran peternak unggas semakin meningkat dan 

mengalami keterpurukan. Inilah yang hingga saat ini 

masih menjadi masalah di dunia peternakan khususnya 

peternakan unggas. Oleh karena itu, diperlukan adanya 

substitusi bahan pakan yang diimpor dengan bahan pakan 

sumber protein lainnya yang dibudidayakan di Indonesia 

dengan produksi yang mencukupi untuk menekan biaya 

pengadaan bahan pakan. 

Asam jawa dapat dibudidayakan secara vegetatif 

dan generatif. Perbanyakan vegetatif dapat dilakukan 

dengan setek, cangkok, okulasi dan sambung dari bahan 

tanaman. Perbanyakan asam jawa secara vegetatif dapat 
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menghasilkan buah berlimpah apabila organ tanamannya 

berasal dari pohon induk yang bergenetik unggul. 

Namun, karena saat ini jarang ditemukan tegakan asam 

jawa, maka perbanyakan secara generatif dapat menjadi 

pilihan yang tepat da-lam membudidayakannya 

Biji asam jawa termasuk biji ortodok, sehingga 

dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Biji ortodok dapat dikeringkan sampai kadar air rendah 

5-10% dan dapat di simpan pada suhu serta kelembapan 

penyimpanan yang rendah tanpa menyebabkan 

penurunan viabilitas (Mudiana, 2007). Umumnya benih 

ortodok mengalami masa dormansi, yaitu masa dimana 

benih tidak dapat berkecambah dengan segera meskipun 

berada pada lingkungan yang sesuai bagi 

perkecambahannya. Dorman pada benih asam jawa 

merupakan dormansi fisik. Kulit benih yang imper 

meable menjadikan benih sulit untuk dimasuki oleh air 

saat proses imbibisi. Oleh karena itu, benih asam jawa 

membutuhkan suatu perlakuan pendahuluan untuk 

mematahkan dormansinya. 

Umumnya Asam digunakan sebagai bumbu dapur 

atau minuman tradisional, sedangkan biji Asam masih 

belum dimanfaatkan secara maksimal. Biji Asam dapat 

digunakan sebagai bahan baku pakan lokal ditinjau dari 

nilai nutrisinya. Kandungan protein biji asam berkisar 

antara 22,4-31,3% dan karbohidrat sebesar 46-63,3%  

serta  biji  asam  memiliki  kandungan  antinutrisi  yang  

meliputi  tannin,  asam  fitat  dan trypsin inhibitor, 
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kandungan lemak pada biji asam sebesar 1% (Osman, 

2007; Suharjanto, 2010). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas dapat diambil rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

waktu pengecambahan terhadap nilai nutrisi biji asam 

(Thamarindus indica L.) sebagai bahan pakan unggas 

yang dievaluasi secara laboratoris. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh waktu pengecambahan terhadap nilai nutrisi 

biji asam (Thamarindus indica L.) sebagai bahan pakan 

unggas dengan melakukan analisis proksimat,analisis 

tanin dan densitas. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan biji asam hasil 

rekayasa paket teknologi pengolahan sebagai upaya 

penggantian bungkil kedelai, sehingga akan mengurangi 

biaya pakan, meningkatkan efisiensi pakan, mengatasi 

kelangkaan dan mengurangi impor bungkil kedelai dan 

meningkatkan pemanfaatakan sumber bahan pakan lokal. 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan faktor yang paling penting dalam 

pemeliharaan unggas. Pakan mengambil 70% dari biaya 

pemeliharaan unggas. Oleh karena itu, diperlukan bahan 

pakan yang efisien untuk mencukupi kebutuhan nutrisi 
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unggas dengan biaya yang serendah mungkin. Bahan 

pakan sumber protein seperti jagung, bungkil kedelai, 

tepung ikan, dan pollard merupakan bahan pakan impor 

karena produksinya di Indonesia yang sangat rendah, 

sehingga membuat biaya pengeluaran peternak untuk 

pakan unggas semakin tinggi. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya substitusi bahan pakan impor ini dengan bahan 

pakan sumber protein lainnya yang memiliki 

produktivitas tinggi di Indonesia. Biji asam jawa 

merupakan bahan pakan yang berpotensi untuk menjadi 

bahan pakan sumber protein karena memiliki kandungan 

protein sekitar 30% dan tumbuh dengan baik di Indonesia 

dengan produksi yang tinggi. Akan tetapi, kandungan zat 

antinutrisi yang tinggi pula di dalam biji asam jawa ini 

memberikan kendala yang besar untuk diberikan kepada 

ternak. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan terhadap 

biji asam jawa untuk mengurangi kandungan zat 

antinutrisi. Pemanasan dengan menggunakan autoklaf 

pada waktu tertentu diharapkan dapat mengurangi 

kandungan zat antinutrisi di dalam biji asam jawa. 

Bungkil kedelai masih menjadi bahan baku utama 

sumber protein pakan unggas. Bungkil kedelai 

menyumbang 25-50% dari kebutuhan protein pakan, 

dalam penggunaannya  sebagai formulasi pakan ayam 

pedaging adalah 10-18% dari total formulasi pakan ayam  

pedaging. Namun saat ini terdapat kendala dalam 

ketersediaan bungkil kedelai, sehingga harga bungkil 

kedelai mengalami fluktuasi. Haliza, Endang dan 
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Ridwan(2010) menyatakan  bahwa ditinjau dari segi 

ketersediaannya, bungkil kedelai sampai dengan saat ini 

masih  tergantung import. Sehingga kegiatan usaha 

peternakan unggas tidak akan bisa terlepas terhadap 

bahan pakan import, dengan demikian akan berdampak 

pada keterpurukan usaha  peternakan  unggas,  karena  

harga  bungkil  kedelai  import  tergantung  pada  

fluktuasi  nilai tukar dolar. 

Asam jawa tergolong pohon MPTS (Multi Purpose 

TreeSpecies) dari famili Caesapiniaceae. Dengan 

berbagai manfaat yang dimiliki, pohon asam jawa 

memiliki potensi untuk dikembangkan. Propagasi asam 

jawa yang umum dilakukan adalah secara generatif, yaitu 

dengan benih (biji). Benih asam jawa merupakan benih 

ortodok. Umumnya pada benih-benih legum, sering 

dijumpai benih yang mengalami dormansi fisik 

(Sutopo,2002). Benih asam jawa mengalami masa 

dormansi fisik yang diakibatkan kulit benih yang 

impermeabel, sehingga menjadikan benih sulit dimasuki 

oleh air saat proses imbibisi. Oleh karena itu, benih asam 

jawa membutuhkan suatu perlakuan pendahuluan untuk 

mematahkan dormansinya. 

Salah satu cara untuk mematahkan dormansi fisik 

adalah dengan perlakuan kimia. Proses kerja perlakuan 

kimia adalah berupa pembuangan lapisan lilin dari kulit 

biji dengan beberapa larutan yang sesuai, seperti 

perendaman dengan alkohol atau perlakuan dengan asam. 

Benih mengalami peningkatan dalam pengambilan air 
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dan terjadi pembekakan pada benih dan menyebabkan 

kulit biji lebih lunak, sehingga dapat dilalui air dengan 

mudah. Perubahan-perubahan yang terjadi tidak hanya 

dalam hal permeabilitas benih terhadap air, melainkan 

terjadinya perubahan kepekaan terhadap cahaya atau 

suhu, permeabilitas terhadap zat-zat atau kehilangan zat-

zat penghambat dalam benih (Sutopo, 2002). 

Biji Asam mengandung berbagai macam Zat tannin 

dalam ransum unggas dapat menyebabkan pertumbuhan 

yang terhambat karena tanin dapat mengikat dan 

menurunkan daya cerna protein. Menurut Pulagenthi et 

al, (2004), penggunaan biji asam terbatas karena adanya 

senyawa antinutrisi, yakni: tanin, fenol bebas, L-Dropa, 

asam phitat, penghambat protease (protease inhibitor), 

penghambat amilase (oligosakarida) dan tocoperol. 

Adanya kandungan antinutrisi pada biji asam tersebut, 

diperlukan suatu rekayasa teknologi dengan tujuan 

penghilangan kandungan antinutrisi tersebut sehingga biji 

asam tersebut dapat digunakan sebagai bahan pakan 

alternatif sumber protein pengganti bungkil kedelai. 

Anita (2009) menyatakan bahwa pengecambahan 

merupakan proses munculnya embrio dari dalam biji 

yang diawali dengan  aktivitas  anabolik dan katabolik, 

termasuk respirasi, sintesis protein dan mobilisasi 

cadangan makanan setelah biji tersebut menyerap air. 

Winarno, et al (2007) menambahkan kecambah adalah 

biji-bijian yang mengalami perubahan fisik dan kimiawi 

yang disebabkan oleh proses metabolisme. Kecambah 
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muncul karena hipokotil (bagian kecambah di bawah 

buku kotiledon) yang memanjang sehingga mendorong 

kotiledon ke permukaan dan titik tumbuh mulai muncul. 

Perkecambahan merupakan proses keluarnya bakal 

tanaman dari  lembaga yang disertai dengan terjadinya 

mobilisasi cadangan makanan dari jaringan penyimpanan 

atau keping biji ke bagian vegetatif (lembaga). Selama 

perkecambahan terjadi berbagai perubahan biologis yang 

memperlihatkan terpecahnya berbagai komponen dalam 

biji menjadi senyawa-senyawa  yang lebih sederhana, 

yang telah siap cerna bagi embrio atau kecambah untuk 

tumbuh lebih lanjut. 

Sebagaimana diketahui bahwa tanin dapat 

menghambat proses metabolisme dalam tubuh ternak 

seperti mengikat protein dan pati sehingga sukar dicerna 

oleh enzim protease dan amilase menjadi asam amino 

dan glukosa (Goldstein dan Swain, 1985 serta Tandi, 

1993). Tanin bukan saja mengikat protein dan pati, tetapi 

juga mengikat pektin, selulose dan alkaloid (Zucker, 

1982) dan vitamin B (Liener, 2001). Pengaruh tanin yang 

begitu terhadap metabolisme zat-zat dalam tubuh 

menyebabkan terjadinya penekanan terhadap 

pertumbuhan (growth depression) secara umum. Agar 

supaya biji asam dapat digunakan sebagai pakan uggas 

maka tanin dalam biji ini perlu perlakuan agar dapat 

mengurangi kandungan antinutrisi. 

Upaya untuk mengeluarkan tanin dari biji asam 

tersebut menurut beberapa penelitian telah dilakukan, 
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tetapi belum memperlihatkan hasil yang signifikan.Tandi 

Pau (2010) melalui perendaman dalam larutan abu sekam 

padi menurunkan tanin 43,42% dan Sutriani (2010) 

melalui perebusan dalam air menurunkan 64,41 persen. 
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Kerangka konsep penilitian ini dipaparkan dalam 

bentuk skema yang ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Skema Kerangka PikirPenelitian 
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1.6 Hipotesis 

Perlakuan biji asam jawa secara pengecambahan 

menggunakan Hipogeal dengan waktu yang berbeda 3 

HST, 6 HST, 9 HST dapat meningkatkan kandungan zat 

makanan dan menurunkan zat anti nutrisi berupa tanin, 

Lemak Kasar, Protein Kasar, Bahan Kering, Serat Kasar, 

Kalsium,Phosfor, GE (Gross Energy). Dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan bahwa Pengecambahan 

terbaik pada perlakuan 9 HST. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Bahan Pakan Alternatif 

Eksplorasi bahan pakan alternatif yang berasal dari 

limbah pertanian tak termanfaatkan dan belum lazim 

digunakan sebagai bahan pakan perlu terus dilakukan 

untuk mendapatkan bahan pakan alternatif baru yang 

dapat digunakan sebagai pakan ternak unggas seiring 

dengan meningkatnya permintaan akan produk pangan 

asal hewan, tetapi hal itu tidak diimbangi oleh 

pertambahan produksi bahan pakan yang signifikan, 

menurut data, pada tahun 2005 produksi total pakan 

Indonesia mencapai 7 juta ton (Tangendjaja, 2007) untuk 

menutupi kekurangan itu, pemerintah masih 

mengandalkan impor dari negara lain sebagai jalan keluar 

untuk menutupinya. Seperti yang disampaikan kembali 

oleh Tangendjaja (2007), yang menyatakan bahwa 

Indonesia selama ini tiap tahunnya masih harus 

mengimpor beberapa bahan pakan, sebagai contoh adalah 

jagung yang nilai importasinya mencapai 1,6 juta ton dan 

kedelai 1,5 juta ton/tahun. Menurut Dale (2008), pakan 

alternatif dapat didefinisikan sebagai jenis pakan yang 

belum digunakan menurut standar yang berlaku, 

komposisi nutrisinya belum diketahui dengan pasti dan 

level penggunaan optimumnya belum jelas. Penggunaan 

pakan alternatif pada prinsipnya mengurangi biaya pakan 

tetapi langkah awal yang harus dilakukan adalah 
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mendapatkan informasi tentang komposisi dan kualitas 

nutrisi yang terkandung. 

Menurut Subekti (2009), Adapun yang perlu 

diperhatikan dalam memanfaatkan bahan pakan alternatif 

adalah sebagai berikut : Kandungan gizi, ini merupakan 

faktor utama suatu pakan dipilih sebagai bahan pakan 

dan harus mengandung zat gizi yang baik serta 

mempunyai potensi sebagai sumber salah satu zat gizi 

utama yaitu sebagai sumber energi, protein, vitamin, atau 

mineral atau 2 sumber sekaligus misalnya sumber energi 

dan protein. Palatabilitas, ini perlu diperhatikan apakah 

ternak mau mengkonsumsi atau tidak, karena walaupun 

kandungan zat gizinya tinggi dengan kualitas yang baik, 

namun apabila ternak tidak menyukai dan tidak mau 

mengkonsumsi, maka bahan pakan tersebut tidak bisa 

dijadikan pakan yang bermanfaat bagi ternak. Untuk itu 

jika suatu bahan pakan mempunyai zat gizi yang baik 

tapi palatabilitasnya rendah maka perlu dicari cara untuk 

meningkatkan palatabilitasnya tersebut yaitu dengan 

menambahkan suatu zat atau dengan proses pengolahan 

tertentu sehingga dapat meningkatkan palatabilitas pakan 

tersebut. Untuk memperoleh produktivitas ternak yang 

tinggi maka pakan yang kandungan zat gizi dan 

palatabilitasnya tinggi harus mempunyai daya cerna dan 

utilitas yang tinggi sehingga zat gizi yang dikonsumsi 

dapat dimanfaatkan oleh ternak. Daya cerna ini 

merupakan ukuran untuk potensi zat gizi pakan yang bisa 

digunakan oleh ternak untuk sintesis jaringan dalam 
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tubuhnya sehingga menghasilkan produk sesuai yang 

diinginkan.  Zat Pembatas disebut juga zat anti nutrisi, 

adanya zat ini perlu diperhatikan karena dengan adanya 

zat anti nutrisi ini dapat menurunkan konsumsi, daya 

cerna dan kegunaan pakan, karena zat anti nutrisi ini 

dapat menghambat metabolisme zat-zat dalam tubuh 

ternak. Untuk meningkatkan aviliabilitas pakan, maka zat 

antinutrisi perlu dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

Harga pakan ini sangat tergantung oleh potensi dan 

kontinuitas produksi pakan suatu daerah.Untuk 

memperoleh harga pakan yang murah, pemanfaatan 

potensi lokal merupakan pilihan terbaik sehingga beban 

biaya pakan tidak ditambah biaya transportasi yang justru 

dapat meningkatkan 30% dari biaya produksi pakan. 

Ketersediaan/kekontinuitasan pakan, untuk menghemat 

biaya produksi pakan sehingga harga pakan menjadi 

rendah maka perlu diperhatikan ketersediaan pakan yang 

berupa sumber/potensinya, sumber pakan yang baik 

adalah yang mempunyai potensi yang tinggi dan kontinu, 

mudah tersedia dan tidak bersaing dengan manusia. 

Menurut Zainuddin (2010), Didalam penggunaan 

bahan pakan local untuk ransum ayam perlu diperhatikan 

antara lain: jumlah ketersediaan (kontinuitas dalam 

jumlah memadai), kandungan gizi/kualitas; harga; dan 

kandungan zat anti nutrisi (racun). Zat anti nutrisi ini 

dapat mengganggu metabolisme pencernaan dan 

penyerapan zat-zat nutrisi, sehingga akan menghambat 

pertumbuhan, produksi telur bahkan reproduksi ayam 
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tersebut (Zainuddin, 2010). Didalam penggunaan bahan 

pakan lokal seperti hasil limbah pertanian ataupun limbah 

industri pabrik maka sebelum bahan pakan tersebut 

dibuat menjadi ransum perlu diperhatikan apakah perlu 

diolah dahulu (difermentasi, dimasak, dikeringkan) atau 

tidak. Umumnya bahan pakan yang mengandung anti 

nutrisi dan berserat kasar tinggi, perlu dilakukan 

pengolahan secara fisik untuk meningkatan kandungan 

zat nutrisi, sehingga daya cerna meningkat dan 

penggunaan pakan menjadi lebih efisien. 

2.2 Biji Asam (Thamarindus indica L.) 

Asam Jawa (Thamarindus indica L) merupakan 

tanaman yang tersebar luas hampir di seluruh dunia. 

Pohon asam pada mulanya berasal dari wilayah  tropis 

Afrika kemudian  telah hidup beradaptasi di hampir 50 

negara di dunia. Saat ini pohon asam telah tersebar di 54 

negara terutama di negara-negara Asia yang meliputi 

India, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka dan Indonesia 

dengan populasi terbesar. (Singh et. al., 2007). 

Pohon  asam  dapat memproduksi buah sebanyak 

150 - 500 kg/pohon/tahun, mudah dan murah dipanen 

serta bebas dari hama dan penyakit serius. buah asam 

berbentuk  polong  karena termasuk jenis leguminosa. 

Buah asam berbentuk polong dan umumnya memiliki  

panjang 5 – 15 cm. Buah asam dalam 3 bagian utama, 

yakni : kulit buah,  daging  buah  dan  biji. Kulit buah 

meliputi 30% berat buah asam dan dikelompokkan 
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sebagai limbah  pengolahan buah asam. (Singh et. al., 

2007). 

Thamarindus indica L adalah suatu spesies pohon 

yang hidup di daerah tropis dan subtropis, termasuk 

dalam genus monotipik, dan berasal dari subfamily 

Caesalpinioideae family-nya Leguminosae (Putri, 2014). 

Berikut adalah klasifikasi Thamarindus indica di dalam 

Integrated Taxonomic Information System – Plant Data 

base (2005) : 

 

Nama umum  : 

Inggris  : Tamarind 

Indonesia  : asam jawa, asem (Jawa, Sunda), 

celagi (Bali) 

Sawu  : helagi  

Philipina  : Sampalok 

Cina  : iuo wang zi, sua jiao 

Klasifikasi : 

Kingdom  : Plantae 

Sub Kingdom  : Tracheobionta 

Division  : Spermatophyta 

Sub Division  : Magniliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Sub Class  : Risidae 

Ordo   : Fabales 

Family   : Fabaceae 

Genus   : Tamarindus L. 

Species  : Tamarindus indica L. 
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Gambar 2.Asam Jawa (Tamarindus indica) 

 
Sumber :(National Tropical Botanical Garden, 2015) 

Menurut Putri ( 2014 ) Pohon Thamarindus indica 

tumbuhsecara lambat, mampu bertahan terhadap angin 

yang kencang, dan berumur sangat panjang. Pohon ini 

berwarna hijau sepanjang tahun, tingginya dapat 

mencapai 25-30 meter dan diameternya dapat mencapai 

lebih dari 2 meter (Gambar 2). Pada bagian atas sangat 

padat dengan dedaunan dengan banyakbatang dan 

ranting. Dedaunannya menyebar dengan luas dan 

melingkar. Kulit batang kasar, bersisik, pecah-pecah,dan 

berwarna coklat keabu-abuan. Kayu dari Thamarindus 

indica inikuat, padat, keras, berat dengan warna pucat 

keputihan. Daunnya sepanjang7,5-15 cm dan teratur, 

panjang tangkai daunnya dapat sampai lebih dari 1,5 

cm.Terdapat tiga benang sari hijau, yang menghasilkan 1 

hingga 8 ovum. Buah dari Thamarindus indica berbentuk 

subsilindris sederhana atau melengkung dalam polong 
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yang tidak merekah dengan pinggir yang membulat 

hingga 14 cm x 4 cm dalam jumlah hingga 10 biji. 

Daging dari polong yang sudah matang dapat dimakan, 

walaupun rasanya asam. Biji Thamarindus indica 

berbentuk jajaran genjang yang pipih dan tak teratur, 

panjangnya hingga 1,8cm, sangat keras, berwarna coklat, 

dan sebagian besar bersudut 2. 

 

Gambar 3.Biji asam jawa ( A. Pohon, B. Daun, C. 

Buah dan Biji) 

 
Sumber : ( Putri, 2014 ) 

 

 

 

2.3 Bagian-bagian pohon asam dan pemanfaatannya 

Menurut Bhadoriya et al, (2010) dan De Caluwé et 

al, (2010), asam adalah pohon multifungsi karena seluruh 

bagian pohonnya (akar, batang, daun, bunga dan buah) 
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memiliki manfaat bagi manusia dan hewan serta dapat 

dimanfaatkan secara nutritsional dan medis. Hampir 

semua bagian asam dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan sehingga tanaman ini disebut tanaman multi 

guna. 

Menurut Towaha (2011), satu buah asam umumnya 

dapat menghasilkan 2 - 5 biji dan menggambarkan biji 

asam sebagai berikut: berwarna coklat kehitaman, 

berbentuk pipih berdiameter +1 cm. De Caluwé et al, 

(2010) menguraikan biji asam sebagai berikut: biji asam 

terdiri dari kulit (hull atau testa) yang meliputi 20 - 30% 

dan daging (kernel/endosperm) sebanyak 70 - 75% biji 

asam  tergolong bagian yang kurang dimanfaatkan.Biji 

asam merupakan limbah industri pengolahan daging 

asam (pulp industry). 

2.4 Tinjauan Kandungan Nutrisi dan Anti Nutrisi Biji 

Asam 

Menurut  Pugalenthi et al, (2004) menyatakan 

bahwa biji asam memiliki kandungan protein kasar 

sekitar 18 - 20% dengan kandungan, jumlah dan 

keseimbangan asam amino yang sebanding dengan 

jagung tapi lebih tinggi dalam kandungan metionin dan 

cistin. Dari segi kandungan nutrisi biji asammengandung 

protein kasar 13,12%, lemak kasar3,98%, serat kasar 

3,67%, bahan kering 89,14%,kalsium 1,2%, phospor 

0,11%, abu 3,25%,BETN 75,98%, dan energi metabolis 

3368 Kkal/kg (Teru,2003;Tualaka et al.2012). Ditinjau 

dari komposisi nutrisi biji asam tanpa kulit mengandung 
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protein kasar 13,2%, serat kasar 3,67%, lemak kasar 

3,98%, abu 3,25%, bahan ekstrak tanpa nitrogen 75,98% 

dan energi metabolis 3368 kkal/kg (Tonewo, Agustinus 

dan Bambang, 2010 ). Menurut Teru ( 2003 ) Tepung biji 

asam tanpa kulit memiliki kandungan protein kasar 

13,12%,lemak kasar 3,98%, serat kasar 3,67%, bahan 

kering 89,14%, kalsium 1,2%,phospor 0,11%, abu 

3,25%, BETN 75,98%, dan energi metabolis 3368 

Kkal/kg. Biji asam jawa mengandung protein yang cukup 

tinggi yaitu 2,8 gram/100 gram biji asam jawa (Kartika, 

2016). 

Biji Tamarindus indica merupakan sumber protein 

dan pati.asam amino sulfur, dan antioksidan fenolik 

sebagai proantosianidin dan epicatechin. Merupakan 

inhibitor proteinase. (Menezes et al., 2016). Flavonoid 

sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik yang 

banyak terdapat pada jaringan tanaman dapat berperan 

sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidatif flavonoid 

bersumber pada kemampuan mendonasikan atom 

hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat 

logam (Redha, 2010). Menurut Soradesh et al., mantel 

biji Tamarindus indica juga mengandung antioksidan 

aktif, seperti fenolik, tanin, dan flavonoid, dan ekstraknya 

memiliki reduksi peroksidasi lipid,  antityrosinase 

collagen stimulating, antimikrobial, dan antiinflamasi. 

(Menezes, 2016). Biji dan  dinding buah Tamarindus 

indica mengandung antioksidan fenolik. Fenolik 

flavonoid dari ekstrak biji Tamarindus indica 
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menunjukkan efek penghambatan pada produksi oksida 

nitrat  (Singh, 2010). Senyawa polifenol pada bagian biji 

ini hanya berisi procyanidin diantaranya tetramer 

procyanidin oligomer, procyanidin hexamer, dan 

procyanidin pentamer dengan sejumlah kecil dari 

procyanidin B2 epicatechin. (Putri, 2014). Kandungan zat 

makanan biji asam jawa yang lebih lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Zat Makanan Biji Asam Jawa (%) 

Senyawa Jumlah 

Tanin 0,07 g/ml 

Karbohidrat 0,06-0,074 g/ml 

Kalsium 0,00021 g/ml 

ASH 0,025-0,032 g/ml 

Lemak 0,06-0,074 g/ml 

Serat 0,007-0,43 g/ml 

Asam lenoleat 0,0278-0,0343 g/ml 

Asam oleat 0,0163-0,021 g/ml 

Fosfor 0,00237 g/ml 

Protein 0,171-0,201 g/ml 

Sumber : Duke, 2005 

Menurut Pulagenthi et al, (2004)  penggunaan biji 

asam terbatas karena adanya senyawa anti nutrisi, yakni: 

tanin, fenol bebas, L-Dropa, asam phitat, penghambat 

protease (protease inhibitor), penghambat amilase 

(oligosakarida) dan tocoperol, walaupun secara medis 

banyak diantara senyawa tersebut bermanfaat untuk 

pengobatan, seperti anti radang, analgesik, obat cacing 
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dan antioxidant (Singhet al., 2007). Biji asam jawa 

mentah mengandung 675,0 ± 0,12 mg / 100 g senyawa 

tanin yangsekitar 90% ada di kulit biji - dan itulah yang 

utama senyawa ini menghasilkan rasa biji asam asam. 

Senyawa Tannin berpengaruh bagi hewan 

monogastrik,seperti babi, karena menghambat 

pencernaan dan penyerapan nutrisi,menyebabkan 

sembelit dan menyebabkan gangguan saluran pencernaan 

( Vadivel dan Pugalenthi 2010 ; Ly, Osfar, Irfan dan 

suyadi, 2017 ). Kehadiran tanin, asam fitat, hidrogen 

sianida, aktivitas inhibitor tripsin dan aktivitas 

phytohaemaglutinations pada biji asam membuat seluruh 

biji tidak sesuai untuk dikonsumsi ( Akajiaku et al, 2014 

). Biji yang menghasilkan beberapa zat anti nutrisiakan 

menimbulkan efek samping seperti depresi, konstipasi 

dan gangguan gastro usus harus dilepaskan dengan 

perendaman atau perebusan dalam air dan pemasakan 

(El-siddig et al, 2006). Ekstrak biji asam jawa juga 

mengandung polisakarida alami yang tersusun atas 

Dgalactose, D-glucose dan D-xylose yang merupakan 

flokulan alami. Flokulan alami terutama polisakarida, 

lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan 

koagulan organik dan anorganik. Biji Thamarindus 

indica mengandung polisakarida, dimana rantai utama 

terdiri dari molekul glukosa -1,4 yang berhubungan 

dengan xylosa (α-1,6) dan galaktosa.(Putri, 2014). 

Tanin menyebabkan penurunan konsumsi pakan 

pada hewan, mengikat protein dan enzim pencernaan 
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untuk membentuk senyawa kompleks yang tidak mudah 

dicerna dan menyebabkan palatabilitas menurun 

dantingkat pertumbuhan berkurang . Trypsin (protese 

inhibitor) menyebabkan pancreas pembesaran dan 

depresi pertumbuhan (Aletor dan Fetuga,1987). 

Haemagluttinin adalah protein yang dikenal untuk 

agglutinating sel darah merah. Mereka menekan 

pertumbuhan hewan mengganggu pencernaan dan 

penyerapan nutrisidi saluran cerna (Aletor dan Fetuga, 

1987). Oksalat, seperti phytates, mengikat mineral seperti 

kalsium dan magnesium dan mengganggu metabolisme 

mereka juga menyebabkan kelemahan otot dan 

kelumpuhan. Hagerman (2002) menggambarkan tanin 

sebagai jenis senyawa fenolat, mengandung molekul gula 

dapat larut dalam air dengan berat molekul antara 500 

dan 3000, menghasilkan reaksi phenolik dengan ciri khas 

mempercepat pembentukan endapan senyawa alkaloid, 

gelatin dan protein lainnya. Sifat ini diduga tidak saja 

menyebabkan sulitnya tanin dicerna enzim, tetapi juga 

menyebabkan zat-zat lain terlindungi dari enzim 

pencernaan sehingga tidak termanfaatkan. Tannin adalah 

senyawa phenolic yang larut dalam air. Dengan berat 

molekul antara 500-3000 dapat mengendapkan protein 

dari larutan. Sebagian besar biji legume mengandung 

tannin terutama pada kulit bijinya. Warna kulit biji yang 

makin gelap menandakan kandungan tannin makin tinggi 

(Anonymous, 2007 dalam Nurika dkk, 2007). Biji asam 

Jawa memiliki kandungan tannin sebesar 20,2% yang 
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terdapat pada kulit biji. (Gunasena, 2000 dalam Nutika 

dkk, 2007). 

Menurut Frutos et al, (2004) tanin merupakan suatu 

grup heterogeneous dari senyawa fenolat berberat 

molekul tinggi dengan kemampuan membentuk ikatan 

kovalen kompleks bolak balik terutama dengan protein, 

polysakarida (antara lain selulosa, hemiselulosa, pectin). 

Hagerman (2002) menguraikan bahwa tanin terdapat 

pada tanaman dalam 3 bentuk, yakni: 1). Hydrolysable 

tanins: bentuk tanin yang dapat dihidrolisa dengn HCl 

atau H2S. Menurut Ramakrishnan dan Krishnan (1994), 

bentuk tanin ini merupakan ester dari gula dan asam 

fenolat atau turunannya yang biasanya berada dalam 

bentuk glukosa atau polisakarida. Karena sifat ini, 

penggunaan asam dalam proses hidrolisis pakan bertanin 

kurang bermanfaat karena dapat merusak nutrisi lainnya 

terutama golongan karbohidrat. 2). Non-hydrolysable 

(condensed tanins) atau Proanthocyanidins berbentuk 

polimer flavanoid. Bentuk ini tidak dapat terhidrolisis, 

tapi mudah didegradasi mikroba terutama bentuk 

gallotaninnya.Karena menghasilkan cairan merah jika 

bercampur senyawa bersifat asam, maka bentuk ini 

sering disebut juga tanin merah ( Ramakrishnan and 

Krishnan, 1994). 3).Pseudo tanins: bentuk tanin dengan 

berat molekul rendah, sulit terdeteksi karena bergabung 

dengan senyawa lain.Pugalenthi et al, (2004 ) 

melaporkan bahwa kandungan tanin pada biji asam 

berkulit adalah + 7.41%. 
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Luzia dan Jorge (2011) menguraikan bahwa 

tocoperol dalam biji asam berada dalam 4 bentuk, yakni: 

α, β, γ dan δ, tocoperol, dimana α-tocoperol yang paling 

banyak dalam bahan pangan dan memiliki fungsi biologis 

paling besar sebagai vitamin E. Tocoperol berfungsi 

sebagai antioxidant karena mampu menyumbangkan 

hidrogen fenolic bagi lemak radikal bebas yang 

menghambat proses oksidasi. Fungsi tersebut 

berkontribusi bagi stabilitas sifat oksidatif dari minyak 

poly-tak jenuh.Secara in vitro, kemampuan tersebut 

tergantung dari berbagai kemungkinan reaksi paralel 

yang secara drastis dipengaruhi oleh konsentrasi, suhu 

dan cahaya, jenis substrat dan jenis bahan kimia lainnya 

yang bertindak sebagai pro-oxidant dan bersinergis 

dalam sistem. Singh et al, (2007) melaporkan bahwa biji 

asam dapat dijadikan pakan substitusi sampai dengan 

30% total pakan. 

Table 2: Komposisi dan konsentrasi nutrisi Tamarind 

seed polysaccharides(*) 

No Senyawa Konsentrasi (%) 

1 Karbohidrat  65,1 - 72,2 

2 Protein 15,4 - 22,7 

3 Minyak/lemak   3,9 - 7,4 

4 Serat kasar   0,7 - 8,2 

5 Abu   2,45 - 3,3 

Keterangan: (*) dari Joseph et al. (2012) hal. 271. 
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2.5 Pengecambahan 

Pengecambahan juga merupakan salah satu 

teknologi peningkatan nilai nutrisi kacang-kacangan yang 

murah dan efektif. Pengecambahan dapat meningkatkan 

daya cerna protein, kandungan asam amino dan 

menurunkan kandungan anti nutrisi (Osman, 2007). 

Perkecambahan pada biji asam secara signifikan dapat 

menurunkan kadar asam fitat  sebesar 48,9% (Osman, 

2007) atau 36,6% (Ramakhrisna, et al, 2007), trypsin 

inhibitor activity sebesar 19,39% (Osman, 2007) atau 

83,4% (Ramakhrisna, et al 2007) dan tanin sebesar 

56,2% (Ramakrishna, et al, 2007) hal ini dikarenakan 

selama proses pengecambahan kelembaban biji biji asam 

akan semakin meningkat, kondisi demikian juga terjadi 

pada bagian kulit ari biji asam yang mana letak tannin, 

asam fitat dan trypsin inhibitor sebagian besar berada 

pada kulit ari biji asam tersebut. Osman (2007) 

menyatakan bahwa pengecambahan dapat meningkatkan 

kandungan protein biji asam dibandingkan dengan 

pengukusan, perendaman, penggorengan dan pemanasan 

dengan autoklaf dikarenakan selama proses 

pengecambahan aktivitas air meningkat, sehingga 

meningkatkan aktivitas enzim hidrolitik. Pengecambahan 

dapat menurunkan kadar lemak karena selama proses 

pengecambahan akan terjadi pemecahan kadar lemak 

sebagai sumber energy untuk perkembangan biji, hal 

serupa juga terjadi pada kadar karbohidrat, selama proses 

pengecambahan akan terjadi reduksi karbohidrat oleh 
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enzim amilolitik yang memecah pati untuk penyerapan 

glukosa sebagai perkembangan embrio biji biji asam.  

Air merupakan kebutuhan dasar utama untuk 

perkecambahan. Kebutuhan air berbeda-beda tergantung 

dari spesiesnya. Fungsi air ialah untuk  :  (1) melunakkan 

kulit biji sehingga embrio dan endosperm membengkak 

yang menyebabkan pecahnya kulit biji, (2) 

memungkinkan pertukaran gas untuk suplai oksigen ke 

dalam biji, (3) mengencerkan protoplasma sehingga 

terjadi proses-proses metabolisme di dalam benih, (4) 

mobilisasi  cadangan  makanan ke titik tumbuh yang 

memerlukan. Perkecambahan terjadi bila air yang diserap 

oleh benih sudah cukup (Pranoto et al., 1990). 

Pengecambahan terjadi karena adanya embrio 

didalamnya Anita (2009) menyatakan bahwa 

pengecambahan merupakan proses munculnya embrio 

dari dalam biji yang diawali dengan  aktivitas  anabolik 

dan katabolik, termasuk respirasi, sintesis protein dan 

mobilisasi cadangan makanan setelah biji tersebut 

menyerap air. Winarno, et al (2007) menambahkan 

kecambah adalah biji-bijian yang mengalami perubahan 

fisik dan kimiawi yang disebabkan oleh proses 

metabolisme. Kecambah muncul karena hipokotil 

(bagian kecambah di bawah buku kotiledon) yang 

memanjang sehingga mendorong kotiledon ke 

permukaan dan titik tumbuh mulai muncul. 

Perkecambahan merupakan proses keluarnya bakal 

tanaman dari  lembaga yang disertai dengan terjadinya 
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mobilisasi cadangan makanan dari jaringan penyimpanan 

atau keping biji ke bagian vegetatif  (lembaga). Selama 

perkecambahan terjadi berbagai perubahan biologis yang 

memperlihatkan terpecahnya berbagai komponen dalam 

biji menjadi senyawa-senyawa  yang lebih sederhana, 

yang telah siap cerna bagi embrio atau kecambah untuk 

tumbuh lebih lanjut. 

2.6 Jenis-jenis pengecambahan 

1. Epigeal  

Menurut Setyaningsih Dwi Rahayu,(2016). Jika 

kotiledon pada biji terangkat ke atas permukaan tanah 

dapat dikategorikan bahwa biji tersebut tergolong dalam 

perkembangan epigeal. 

 

2. Hipogeal  

Perkecambahan hipogeal adalah proses 

perkecambahan yang terjadi apabila perkembangan 

batang dari daun lembaga tertarik ke atas namun 

kotiledon berada didalam tanah (Anonimus, 2013). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya pada bulan Desember 2018 – Februari 2019. 

Analisis Kandungan Nutrisi dan Densitas dilaksanakan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas 

Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. 

Pengecambahan Biji Asam dilaksanakan di Laboratorium 

Biokimia Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. 

Pengujian analisis Tannin dilaksanakan di Laboratorium 

Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Brawijaya. Uji grossy energy di UPT Hijauan 

makanan ternak Blitar. 

 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1  Bahan penelitian 

1. 5 kg biji asam jawa (Thamarindus indica L.) yang 

telah mengalami proses pengeringan sebelumnya. 

Biji asam jawa didapat dari Ds. Jungcang-cang, 

Pamekasan, Madura. 

2. Pasir, Air, Es batu 

3. Plastik hitam untuk menutup 
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3.2.2 Peralatan 

Peralatan yang digunakan antara lain : Mesin 

Penggiling, Timbangan, Nampan, timbangan analitik, 

gelas ukur, Timbangan Analitik, Oven, Alat Tulis, 

Nampan Aluminium, Sarung Tangan, Kertas Label, 

Baskom, Termometer, Plastik Hitam, Kantong Plastik, 

Aluminium Foil. Bahan kimia untuk analisa nutrisi. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah 

metode percobaan laboraturium dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 

dan 5 ulangan sehingga dilakukan 20 unit sampel 

percobaanB. Perlakuan waktu yang digunakan untuk 

pengecambahan biji asam jawa meggunakan Hipogeal. 

Rincian perlakuan tersebut adalah :  

P0    : Biji Asam Tanpa Perlakuan 

P1 : Pengecambahan biji asam jawa (Thamarindus 

indica L.) waktu 3 hari 

P3 : Pengecambahan biji asam jawa (Thamarindus 

indica L.) waktu 6 hari 

P4 : Pengecambahan biji asam jawa (Thamarindus 

indica L.) waktu 9 hari 
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3.4 Prosedur Penelitian 

Bagan Prosedur Penelitian : 

 

Gambar 4. Proses Pengolahan Biji Asam( mengadopsi 

dari  Ly et al., 2017) 

 

3.5 Variabel Penelitian 

 Variabel yang diamati pada Penelitian meliputi : 

1. Kandungan BK, PK, LK, SK, GE, biji asam 

sebelum dan sesudah perkecambahan dengan 
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analisisi proksimat (Kanetro dan Luwihana, 

2015) 

2. Kandungan Ca dan P (%) biji asam sebelum 

dan sesudah perkecambahan  (Nasution, Barus, 

Marwani dan Tarigan, 2014)  

3. Kandungan tannin sebelum dan sesudah 

perkecambahan dengan uji kandungan 

antinutrisi (Nurika dkk, 2007) 

4. Kerapatan jenis tepung biji asam dengan uji 

densitas (Luciana, 2012) 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan 

analisis variansi (ANOVA) pada RAL, apabila terdapat 

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji lanjut 

Duncan’s Multiple Range Test (DMRT). Model linier 

percobaan RAL menurut Adi nugraha dan 

Wijayaningrum (2011) adalah sebagai berikut:  

Yij = µ + Ti + ɛij 

Keterangan : 

Yij = respon pada perlakuan ke-i ulangan ke j. 

µ = rata-rata umum 

Ti = pengaruh perlakuan ke-i 

ɛij = pengaruh galat percobaan 

ί = perlakuan 

ϳ = ulangan 
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3.7 Batasan Istilah 

Analisis Proksimat : Suatu metode analisis kimia 

yang untuk mengidentifikasi 

kandungan nutrisi seperti protein, 

karbohidrat, lemak dan serat pada 

suatu zat makanan dari bahan 

pakan atau pangan  

Anti nutrisi : Zat yang dapat menghambat 

pertumbuhan, perkembangan, 

kesehatan, tingkah laku, atau 

penyebaran populasi organisme 

lain (allelochemic) 

Bahan Kering (BK) : Komponen pakan ternak yang 

sudah tidak mengandung air  

Bahan Pakan : Segala sesuatu yang dapat 

dimakan dan dapat dicerna 

sebagian atau seluruhnya tanpa 

mengganggu kesehatan ternak 

yang memakannya 

Densitas : Kerapatan bahan pakan yang 

digunakan untuk mengetahui 

kualitas bahan pakan    
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil analisis statistic pengaruh perlakuan 

terhadap kandungan zat makanan (Bahan Kering, 

Proetin Kasae, Serat Kasar, Lemak Kasar, Kalsium, 

Fosfor, Gross Energy) dapat dilihat pada lampiran 8. 

Analisi kandungan  tannin pada lampiran 9 dan 

Densitas pada lampiran 10. Sementara Rata-rata 

pengaruh jenis proses perkecambahan terhadap 

kandungan zat makanan biji asam jawa 

(Thamarindus indica L.) tersaji pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Rata-rata kandungan zat makanan biji asam 

(Thamarindus indica L.) 

Parameter Perlakuan 

                    P0                   P1 

                         

P2                     P3 

BK (%) 94,77 ± 00,24d        92,18 ± 00,33b 92,52 ± 0,14c 90,67 ± 1,19a 

PK (%) 15,97 ± 00,29b          12,04 ± 00,04a 11,83 ± 0,06a 11,59 ± 0,19a 

SK (%) 04,62 ± 00,02a         04,70 ± 00,02b 04,72 ± 0,00b 04,62 ± 0,06a 

LK (%) 06,66 ± 00,07c 

         05,74 ± 

00,02ab 05,76 ± 0,00b 05,65 ± 0,07a 

CA (%) 01,06 ± 00,00d         00,96 ± 00,00c 00,88 ± 0,00b 00,79 ± 0,01a 

P (%) 00,29 ± 00,00d         00,26 ± 00,00c 00,22 ± 0,00b 00,20 ± 0,00a 

GE 

(kkal/g) 

3967,33 ± 

10,80c     3861,70 ± 14,02b 3905,00 ± 6,08b 

3802,20 ± 

49,96a 

Keterangan : Huruf kecil superskrip (a-d)  yang berada pada 

baris yang sama memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) 
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4.1 Pengaruh  Jenis Perkecambahan Terhadap 

Kandungan Zat Makanan Biji Asam Jawa   

(Thamarindus indica L.) 

Berdasarkan tabel 3 rata-rata kandungan zat 

makanan biji asam (Thamarindus indica L.) dengan 

proses pengecambahan Hipogeal diurutkan dengan 

nilai tertinggi dan terendah dimulai dari Bahan Kering 

dengan urutan nilai perlakuan P0 (94.477±0,248 ), P2 

(92,522 ± 0,144), P1 (92,187 ± 0,335) dan P3 (90,676 

± 1,190). Protein Kasar dengan urutan nilai P0 (15.977 

± 0,299), P1 (12,049 ± 0,044) dan P2 (11,834 ± 0,065) 

dan P3(11,599 ± 0,199). Serat Kasar dengan urutan 

nilai P2 (4,724 ± 0,008), P1 (4,705 ± 0,021), P3 (4,622 

± 0,061) dan P0 (4,621 ± 0,025). Lemak Kasar dengan 

urutan nilai P0 (6,661 ± 0,075), P2 (5,769 ± 0,009), P1 

(5,749 ± 0,021) dan P3 (5,655 ± 0,074). Kalsium 

dengan urutan nilai P0 (1,061 ± 0,003), P1 (0,968 ± 

0,003), P2 (0,888 ± 0,001) dan P3 (0,798 ± 0,011). 

Fosfor dengan urutan nilai P0 (0,295 ± 0,003), 

P1(0,267 ± 0,001), P2 (0,222 ± 0,000) dan P3 (0,209 ± 

0,003). Gross Energy dengan urutan nilai P0 

(3967,335 ± 10,803), P2 (3905,000 ± 6,083) , P1 

(3861,700 ±14,029), P3 (3802,200 ± 49,963). Urutan 

rataan Kandungan Tannin diurutkan dari yang 

tertinggi didapat pada perlakuan P3 (0,9076 ± 0,0053), 

P2 (0,2499 ± 0,0003), P1 (0,2213 ± 0,0008) dan P0 

(0,0284 ± 0,0001). Urutan rataan nilai densitas 

diurutkan dari yang tertinggi didapat dari perlakuan P2 



 

39 
 

(634,822 ± 0,96), P1 (632,723 ± 2,30), P3 (624,744 ± 

9,01) dan P0 (448,419 ± 1,86). Analisis statisik 

perlakuan memberi pengaruh sangat nyata 

(P<0,01)terhadap kadar air, member pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan zat makanan, 

tannin dan densitas. 

Analisis proksimat ditunjukan untuk mengetahui 

persentase nutrien dalam pakan berdasarkan sifat 

kimianya, diantaranya kadar air, protein, lemak, serat, 

ekstrak bebas nitrogen dan abu (Afrianto dan Liviawaty 

2005). Analisis proksimat banyak digunakan untuk 

menentukan kualitas bahan pakan buatan ataupun bahan 

pangan karena prosedurnya mudah dan relatif murah. 

Kandungan zat makanan bahan pangan atau bahan pakan 

dapat diketahui dengan mengurai (mengenalisis) 

komponen pangan dan pakan secara kimia. Zat makanan 

yang di analisis dalam penelitian ini yaitu Bahan Kering, 

Serat Kasar, Protein Kasar, Lemak Kasar, Kalsium, 

Phospor dan Gross Energy. 

Bahan kering adalah bahan yang tersisa setelah 

bahan pakan dipanaskan 105° selama satu malam 

sehingga kadar airnya menguap, hal ini sesuai dengan 

pernyataan tilmann dkk (1998) bahwa setelah pemanasan 

tersebut sampel makanan disebut sampel bahan kering 

dan pengurangannya dengan sampel makanan disebut 

persen kadar air. Rataan nilai kandungan zat makanan biji 

asam berdasarkan analisis proksimat menunjukan bahwa 

jenis perkecambahan terhadap kandungan zat makanan 
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biji memberikan pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan bahan kering biji asam. Berdasarkan tabel 3 

dapat dilihat nilai rataan tertinggi terdapat pada perlakuan 

control P0 (94,77±0,24), sedangkan terdapat penurunan 

pada nilai rataan yang paling rendah pada perlakuan P3 

perkecambahan dengan nilai rataan (90,67±1,19) 

perkecambahan dengan media pasir (hipogeal) ternyata 

menurunkan kandungan bahan kering biji asam jawa dari 

bahan segarnya. Hal ini disebabkan banyaknya bahan 

kering yang larut dalam pasir selama proses 

pengecambahan. 

Protein merupakan salah satu nutrien yang perlu 

diperhatikan baik dalam menyusun ransum maupun 

dalam penilaian kualitas suatu bahan. Protein dibutuhkan 

oleh unggas yang sedang tumbuh untuk hidup pokok, 

pertumbuhan bulu dan pertumbuhan jaringan (Scott et al., 

2000). Rataan jumlah protein kasar yang terkandung 

dalam biji asam jawa dapat dilihat pada Tabel 4. Rataan 

nilai nutrisi asam jawa berdasarkan uji proksimat 

menunjukan bahwa jenis pengecambahan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan 

protein kasar. Nilai Protein kasar tertinggi terdapat pada 

Perlakuan P0 dengan nilai (15.97±0,29) dan nilai protein 

kasar terendah terdapat pada Perlakuan P3 (11,59±0,19) 

yang mengalami penurunan dengan perkecambahan 

media pasir (hipogeal). Hal tersebut disebabkan karena 

proses penanaman (perkecambahan)aka merubah struktur 

protein akibat denaturasi oleh panas (pasir). 
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Serat Kasar terdiri dari selulosa, hemiselulosa dan 

lignin yang sebagian besar tidak dapat dicerna unggas dan 

bersifat sebagai pengganjal atau bulky. Serat kasar dapat 

membantu gerak peristaltik usus, mencegah 

penggumpalan ransum dan mempercepat laju digesta. 

Kadar SK yang terlalu tinggi, pencernaan nutrien akan 

semakin lama dan nilai energi produktifnya semakin 

rendah (Wahju, 2004). Rataan nilai nutrisi asam jawa 

berdasarkan uji proksimat menunjukan bahwa 

pengecambahan hipogeal memberikan pengaruh sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kandungan serat kasar. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat rataan serat kasar yang 

memiliki nilai paling tinggi yaitu perlakuan P2 (4,724 ± 

0,008) dan nilai rataan serat kasar yang memiliki nilai 

terendah yaitu perlakuan P3 (4,62± 0,06) Hal ini sesuai 

dengan pendapat (Sari, Ali, Sandi dan Yolanda, 2015) 

yang menyatakan selama proses penyimpanan 

berlangsung Kandungan lignin pada serat kasar dapat 

diputuskan ikatannya oleh mikroorganisme dengan 

menghasilkan enzim ekstraseluler, mikroorganisme 

memutus ikatan lignoselulosa yang terdapat pada serat 

kasar seperti selulosa dan hemiselulosa menjadi glukosa 

sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan oleh 

mikroorganisme.  

Analisis lemak kasar merupakan salah satu 

komponen dari rangkaian analisis proksimat yang sering 

dilakukan pada analisis bahan pakan ternak. Lemak 

berfungsi sebagai pemasok energi bagi tubuh. Kandungan 
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lemak yang terlalu tinggi/rendah dalam pakan dapat 

memengaruhi kondisi ternak, status fisiologis dan 

produksi. Kandungan lemak kasar pada suatu bahan 

pakan digunakan untuk menduga nilai energi yang 

terkandung dalam bahan baku pakan tersebut. Rataan 

nilai nutrisi asam jawa berdasarkan uji proksimat 

menunjukan bahwa pengecambahan hipogeal 

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

kandungan lemak kasar. Berdasarkan Tabel 3 dapat 

dilihat nilai rataan lemak kasar yang memiliki nilai rataan 

tertinggi yaitu P0 (6,66±0,07) dan nilai rataan lemak kasar 

yang paling rendah yaitu P3 (5,65±0,07) Menurunnya 

kadar lemak dikarenakan penggunaan media pasir sebagai 

pengganti kapas sehingga tidak ada penyerapan 

kandungan lemak kebahan. Hal inisesuaidengan 

pernyataanJamaluddin dkk (2017) bahwa pengecambahan 

merupakan metode pengecambahan dengan media pasir 

yang tidak menggunakan kapas untuk proses penguapan 

air sehingga bahan pakan yang digunakan tidak menyerap 

air sehingga dapat menurunkan kadar lemak dalam bahan. 

Kalsium dan posfor merupakan unsur mineral 

makro yang penting untuk pertumbuhan ternakkarena 

memiliki peranan utama dalam pembentukan rangka 

tubuh dan gigi. Manfaat lain dari kalsium yaitu membantu 

pembekuan darah bersama dengan vitamin 

K,mengaktifkan beberapa jenis enzim dan membantu 

kontraksi otot. Kalsium mempunyai peran penting dalam 

mempertahankan hidup sehingga tubuh dapat melakukan 
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proses demineralisasi tulang untuk memelihara kadar 

kalsium dalam darah, jika konsumsi kalsium tidak 

mencukupi. Diantara makro mineral yang dibutuhkan 

oleh tubuh, kalsium merupakan unsur yang terbanyak 

terdapat dalam tubuh ternak yaitu berkisar 1,5- 2,0% berat 

tubuh (Phiraphinyoet al,.2006). Rataan nilai nutrisi 

Kalsium pada biji asam jawa menunjukan bahwa jenis 

pengecambahan memberikan pengaruh sangat nyata 

(P<0,01) terhadap kandungan kalsium. Berdasarkan tabel 

3 rataan kalsium tertinggi terdapat pada perlakuan control 

P0 (1,061±0,003) dan mengalami penurunan kadar 

kalsium pada perlakuan P3 perkecambahan dengan nilai 

rataan kandungan kalsium (0,79±0,01). Hal ini 

dikarenakan pemanasan dapat merusak dinding sel yang 

menyebabkan kalsium keluar dan proses pengecambahan 

dengan media pasir (hipogeal) memiliki panas yang 

merata pernyataan ini diperkuat dengan pendapat 

Nirwana dkk (2017) bahwa pengecambahan dengan 

menggunakan pasir dalam proses transfer panasnya 

diduga lebih efisien karena luas kontak permukaan pasir 

cukup besar disamping itu pasir dengan wujud butiran 

(fluidized) yang disertai dengan pengadukan mempunyai 

sifat yang hampir sama dengan fluida dalam hal 

menghantarkan panas selama pengecambahan.  

Posfor berperan dalam proses bioenergi, transduksi 

energi untuk aktivitas sel dan mengatur keseimbangan 

asam-basa (Tillman dkk., 1991). Kekurangan kalsium dan 

posfor sangat berpengaruh bagi kegiatan metabolism dan 
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mampu menimbulkan dampak buruk karena kedua unsur 

tersebut bersifat esensial. Berdasarkan Tabel 3 bahwa 

nilai rataan Posfor memiliki nilai tertinggi pada perlakuan 

control P0 (0,29±0,00) dan nilai terendah pada perlakuan 

P3 dengan  pengecambahan pasir (0,209±0,003). 

Penurunan nilai Posfor diduga disebabkan karena proses 

pengolahan yang menyebabkan keluarnya kandungan 

mineral dari bahan pakan yang menggunkan perlakuan 

pengecambahan media pasir. Menurut Ersoy dan Ozeren 

(2009) pengolahan bahan pangan dengan menggunakan 

suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya penguapan air 

pada bahan pangan tersebut, semakin tinggi suhu yang 

digunakan semakin banyak pula molekul-molekul air 

yang keluar dari permukaan bahan pangan, diantaranya 

mineral yang ikut terlarut bersama dengan air. 

Gross energy (GE) adalah energi potensial yang 

terkandung dalam bahan pakan, namun belum dapat 

dipergunakan langsung oleh ternak. Energi harus dalam 

bentuk tersedia untuk dapat dimanfaatkan oleh ternak. 

Proses pembentukan energi potensial dari bahan pakan 

menjadi energi tersedia melalui proses panjang yaitu 

pencernaan, penyerapan dan metabolisme (Suprijatna et. 

al, 2005). Gross energy merupakan acuan kandungan 

energi bahan pakan secara kasar. Berdasarkan hasil 

analisis dapat dilihat pada Tabel 6 bahwa nilai rataan 

pada gross energy memiliki pengaruh yang tertinggi 

terdapat pada perlakuan P0 perlakuan control 

(3967,33±10,80) dan perlakuan paling rendah terdapat 
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pada perlakuan P3 perkecambahan (3802,20±49,96). 

Berdasarkan lampiran 8 bahwa perlakuan jenis 

perkecambahan sangat berpengaruh nyata ( P>0,01 ) 

dengan P3 mengalami penurunan gross energy sebesar 

165,135 Kkal/g. Hal ini diduga disebabkan karena adanya 

kehilangan energy dan beberapa zat makanan lain pada 

saat proses perkecambahan, berdasarkan penelitian 

kandungan GE pakan penelitian Santoso dan Eka (2016) 

bahwa semakin rendah seiring dengan kandungan protein 

kasar pakan perlakuan. Kondisi ini menurut Frandson 

(1992), dipengaruhi oleh spesies hewan,bentuk fisik 

makanan, komposisi bahanmakanan atau ransum, tingkat 

pemberian makanan, temperatur lingkungan dan umur 

hewan gross energy pakan dan energi yang digunakan 

oleh ternak dapat mempengaruhi nilai energy metabolis 

pada ternak. Energi berasal dari nutrien yang tercerna, 

sehingga ketersediaannya tergantung pada jumlah yang 

hilang selama pencernaan dan metabolism. 

4.2 Pengaruh Jenis Pengecambahan terhadap 

Kandungan Tannin dan Hasil Uji      Densitas Biji 

Asam Jawa (Thamarindus indica L.) 

Senyawa Tannin berpengaruh bagi ternak unggas 

karena menghambat pencernaan dan penyerapan nutrisi 

dan menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Soetan and Oyewole ( 2009 ) 

bahwa tanin menyebabkan penurunan konsumsi pakan 

pada hewan, mengikat protein dan enzim pencernaan 

untuk membentuk senyawa kompleks yang tidak mudah 
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dicerna dan menyebabkan palatabilitas menurun 

dantingkat pertumbuhan berkurang Biji yang 

menghasilkan beberapa zat anti nutrisi akan menimbulkan 

efek samping seperti depresi, konstipasi dan gangguan 

gastro usus harus dilepaskan dengan perendaman atau 

perebusan dalam air dan pemasakan (El-siddig et al, 

2006). Rata-rata pengaruh waktu pengecambahan 

terhadap kandungan tannin biji asam jawa ( Thamarindus 

indica l ) tersaji pada Tabel 4. Prosedur pengujian tannin 

terdapat pada Lampiran 9. 

Tabel 4. Rata-rata kandungan tannin dan hasil uji densitas 

biji asam ( Thamarindus indica L.) 

Parlakuan Tanin (%) Uji Densitas (g/l) 

P0 0,9076 ± 0,0053b 448,419 ± 1,86 a 

P1 0,2213 ± 0,0008a 632,723 ± 2,30 c 

P2 0,2499 ± 0,0003a 634,822 ± 0,96 d 

P3 0,0284 ± 0,0001a 624,744 ± 9,01 b 

Keterangan : Huruf  kecil superskrip (a-c)  yang 

berada pada baris yang sama memberikan pengaruh 

sangat nyata ( P<0,01) 

 

Berdasarkan Tabel 4 nilai perlakuan kontrol P0 

memiliki nilai kandungan tanin yang paling tinggi 

(0,9076±0,0053) sedangkan perlakuan P3 Perkecambahan 

memiliki nilai kandungan tanin  yang paling rendah 

(0,0284 ± 0,0001). Tannin mempunyai sifat membentuk 

senyawa komplek dengan ikatan peptida dari protein, 
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tidak larut dalam saluran pencernaan dan segera 

dikeluarkan melalui feses sehingga akan mempengaruhi 

ketersediaan protein dari makanan. Kandungan tanin pada 

biji asam jawa dapat dijadikan sebagai pedoman dimana 

pemberian biji asam jawa sebagai bahan pakan harus 

dibatasi hal ini dikarenakan memiliki kandungan tanin. 

Menurut Widodo (2005), pakan unggas dengan 

kandungan tanin 0,33% tidak membahayakan, namun 

apabila lebih dari 0,5% akan memberikan pengaruh yaitu 

menekan pertumbuhan ayam, hal ini disebabkan karena 

tannin menekan retensi nitrogen dan mengakibatkan 

menurunnya daya cerna asam-asam amino yang 

seharusnya dapat diserap oleh villi-villi usus dan 

dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

jaringan-jaringan tubuh. 

Hasil analisis statistik yang terdapat pada lampiran 

9 menunjukkan bahwa pengaruh jenis pengecambahan 

sangat berpengaruh nyata ( P>0,01 ) terhadap kandungan 

tanin pada biji asam jawa yang diduga disebabkan karena 

proses pengecambahan pada umumnya menggunakan 

suhu yang tinggi merusak komponen pada tannin. Hal ini 

sesuai pendapat Handayani dan Sriherfyna ( 2016 ) bahwa 

komponen bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan 

fenolrusak pada suhu diatas 50°C karena dapat 

mengalami perubahan strukturserta menghasilkan ekstrak 

yangrendah. Perlakuan P0 pengecambahan memiliki 

kandungan tanin yang paling tinggi yang diduga karena 
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tidak adanya perlakuan sehingga kandungan tanin yang 

ada didalam biji asam jawa sangat tinggi. 

Densitas adalah perbandingan antara berat bahan 

dengan volume ruangan. Pengukuran densitas dapat 

dilakukan dengan cara menimbang pelet dengan cara 

memasukkan pelet kedalam volume ruangan lalu 

ditimbang. Hal ini sesuai dengan pendapat Khalil, (1999) 

yang menyatakan bahwa Densitas adalah perbandingan 

antara berat bahan dengan volume ruang yang 

ditempatinya. Nilai densitas menunjukkan porositas dari 

bahan yaitu jumlah rongga udara yang terdapat di antara 

partikel-partikel bahan. Prosedur pengujian densitas 

terdapat pada Lampiran 10. 

Berdasarkan Tabel 5 perlakuan P2 Pengecambahan 

(634,822 ± 0,96 dg/l) memiliki nilai densitas yang paling 

tinggi dan pada perlakuan P0 (448,419±1,86ag/l) yang 

paling rendah. Tinggi rendah nilai densitas  dipengaruh 

oleh kandungan kadar air yang terdapat dalam bahan 

pakan, apabila dalam pelet memiliki kadar air yang tinggi 

dapat membuat bahan pakan lebih mengembang sehingga 

akan menurunkan nilai densitas bahan. Seperti perlakuan 

P0 diduga memiliki nilai kadar air yang paling tinggi 

diantara perlakuan yang lain karena tidak adanya 

perlakuan pengurangan kadar air dalam biji asam jawa 

dan perlakuan P0 memiliki nilai densitas paling rendah. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmana dkk, (2016) 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi kadar air bahan 

pakan akan berpengaruh terhadap densitas, nilai densitas 
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menurun dengan semakin meningkatnya kadar air karena 

bahan akan mengembang dengan semakin tingginya 

kandungan air sehingga volume ruang yang dibutuhkan 

menjadi besar. Pengukuran densitas dilakukan untuk 

mengetahui berapa banyak jumlah bahan dalam 1 liter 

sehinga dapat diperkirakan berapa banyak kapasitas pelet 

dalam 1 karung. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnani 

dkk (2009) yang menyatakan bahwa densitas sangat 

menentukan kapasitas dan akurasi pengisian tempat 

penyimpan seperti karung dan silo. Hal tersebut 

ditambahkan oleh pendapat Hartadi et al (2005) yang 

menyatakan bahwa meningkatkan densitas pakan 

sehingga mengurangi tempat penyimpanan, menekan 

biaya transportasi, dan memudahkan aplikasi dalam 

penyajian pakan. 

Hasil analisis statistik densitas yang terdapat pada 

Lampiran 10 menunjukkan bahwa pengecambahan yang 

diberikan memberikan perbedaan pengaruh sangat nyata 

(P>0,01) terhadap densitas bahan pakan. Hal ini diduga 

adanya pengaruh waktu dan hari dalam penyusun 

kerapatan yang tinggi akan menghasilkan densitas bahan 

pakan yang tinggi karena bahan pakan penyusun tersebut 

merekat dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rifa’i (2011) yang menyatakan bahwa nilai kerapatan 

yang tinggi sehingga nilai densitas juga tinggi. Nilai 

densitas yang tinggi akan meningkatkan konsumsi pakan 

dan mengurangi pakan yang tercecer, pakan yang 

memiliki nilai densitas tinggi mengandung nilai nutrisi 



 

50 
 

yang kompleks didalamnya karena terdapat seluruh 

campuran bahan pakan dalam pelet sehingga komsumsi 

pakan sesuai kebutuhan dan tidak hanya voluminous saja. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Krisnan dan Ginting 

(2009) bahwa densitas yang tinggi juga akan 

meningkatkan konsumsi pakan dan mengurangi pakan 

yang tercecer serta dapat mencegah peruraian kembali 

komponen penyusun pelet sehingga konsumsi pakan 

sesuai dengan kebutuhan standar. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa pengaruh waktu pengecambahan terhadap nilai 

nutrisi biji asam (Tamarindus indica L.) dapat 

meningkatkan kandungan zat makanan (Bahan Kering, 

Lemak Kasar, Protein Kasar, Serat Kasar, Kalsium, 

Phosfor, Gross energy) dan menurunkan kandungan zat 

anti nutrisi (Tanin). Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan bahwa Pengecambahan terbaik pada perlakuan 

9 HST. 

5.2 Saran 

Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai pengaruh waktu pengecambahan biji 

asam (Thamarindus Indica L.) dengan perlakuan terbaik 

sebagai bahan pakan Ternak, Sebelum melakukan proses 

pengecambahan hal-hal yang harus diperhatikan adalah 

perendaman air es selama ±3 jam untuk mempercepat 

proses inbibisi, selanjutnya perendaman air hangat selama 

satu malam bertujuan untuk melunakkan kulit biji asam 

supaya mempercepat proses pengecambahan dan pasir 

yang digunakan untuk pengecambahan harus disterilkan 

terlebih dahulu supaya tidak terjadi kontaminasi.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1.  Prosedur analisis kandungan BK (%) 

(AOAC, 2005) 

Prinsip: 

Penguapan kadar air dalam sampel secara 

keseluruhan dengan pemanasan 110oC sehingga 

diperoleh bahan yang tertinggal dalam proses penguapan 

air disebut bahan kering 

Peralatan: 

• Cawan Porselin 

• Oven 100oC 

• Eksikator 

• Penjepit 

• Timbangan analitis 

Prosedur analisis kandungan BK: 

1. Disiapkan cawan porselin yang telah dioven 

pada suhu 110oC selama 1 jam 

2. Dimasukkan eksikator selama 1 jam 

3. Ditimbang cawan porselin (A gram) 

4. Ditambahkan sampel 3-5 g ke dalam cawan 

porselin (B gram) 

5. Dimasukkan cawan + sampel ke dalam oven 

110oC selama minimal 4 jam 

6. Dimasukkan cawan + sampel hasil oven ke 

dalam eksikator selama 1 jam 

7. Ditimbang cawan + sampel oven (C gram) 

8. Dihitung kadar BK: 
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Keterangan: 

A : berat cawan 

B : berat cawan + sampel 

C : berat cawan + sampel setelah dioven 

BK : Bahan kering 
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Lampiran 2. Prosedur analisis kandungan PK (%) 

(AOAC, 2005) 

Prinsip: 

Asam sulfat pekat dan katalisator dapat memecah 

ikatan N organik dalam bahan pakan menjadi ammonium 

sulfat, kecuali ikatan N = N; NO; NO2. Ammonium sulfat 

dalam suasan basa akan melepaskan NH3 yang 

selanjutnya disuling )destilasi) dan dititrasi untuk 

mengetahui kadar PK. 

Prosedur yang digunakan adalah prosedur Kjeldahl: 

1. Proses destruksi (oksidasi) 

Pengubahan N-protein menjadi ammonium sulfat. 

Sampel dipanaskan dengan asam sulfat pekat 

(H2SO4) dan katalisator dapat memecah semua ikatan N 

organik dalam bahan pakan menjadi (NH4)SO4 kecuali N 

= N; NO; NO2. Amoniak dalam asam sulfat terdapat 

dalam bentuk ammonium sulfat, CO2 dan H2O terus 

menguap.SO2 yang terbentuk adalah hasil reduksi dari 

sebagian N asam sulfat, SO2 pun menguap. Reaksi 

ditunjukkan di bawah ini: 

N-organik + H2SO4                           CO2 + H2O + 

(NH4)SO4+ SO2 

2. Proses destilasi (penyulingan) 

Destilasi dilakukan dengan tujuan untuk 

menangkap semua kandungan N oleh asam sulfat. Hasil 

dari proses destilasi adalah uap NH3 dan air ditangkap 

oleh larutan H2SO4  yang terdapat pada larutan hasil  
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proses destruksi, kemudian akan membentuk senyawa 

(NH4)SO4. Proses destilasi dilakukan dalam suasana basa 

dengan penambahan NaOH dan dalam suasana ini 

(NH4)SO4 akan melepas NH3 . NH3 yang dilepaskan 

diikat kembali oleh H2SO4.Reaksi ditunjukkan di bawah 

ini: 

2NH3 +2 H2SO4                 (NH4)SO4+ H2SO4 

3. Proses titrasi 

Kelebihan H2SO4 yang digunakan dalam 

menangkap kandungan N selama proses destilasi dititrasi 

dengan Natrium Hidroksida 

Bahan: 

• H2SO4 pekat (95-97%) 

• Katalisator (seleniumgemisch, buatan Merck) 

• Aquadest 

Peralatan: 

• Timbangan analitis 

• Labu kjeldahl (50 ml) 

• Gelas ukur 5 ml 

• Alat untuk mengukur kandungan protein kasar 

(Auto proteinanalyzer) 

Prosedur analisis: 

• Ditimbang kertas minyak (A gram), tambahkan 

sampel sebanyak 0,3 g dan timbang kembali (B  

 

gram). Masukkan sampel (tidak dengan kertas 

minyak) ke dalam labu kjeldahl. 
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• Ditambahkan katalisator seleniumgemisch 

sebanyak 1,4 g kemudian tambahkan 5 ml H2SO4 

pekat. 

• Didestruksi selama ± 45 menit hingga larutan 

berwarna hijau dan dibiarkan dingin. Selanjutnya 

diletakkan pada alat destilasi dan titrasi, diperoleh 

kadar PK dengan melihat data PK pada analisa 

proksimat protein kasar (auto protein analyser) 
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Lampiran 3. Prosedur analisis kandungan LK (%) 

(AOAC, 2005) 

Prinsip: 

Penetapan kadar lemak melalui ekstraksi lemak 

sampel menggunakan pelarut lemak ether  yang 

selanjutnya dioven pada suhu 80oC. 

Bahan: 

• N-hexan 

• Batu didih 

Peralatan: 

• Ekstraktor goldfish 

• Beaker glass khusus lemak 

• Selongsong S 

• Oven 80oC 

• Eksikator 

• Penjepit 

• Timbangan analitis 

Prosedur analisis kandungan LK: 

1. Disiapkan beaker glass yang telah dioven pada 

suhu 110oC selama 1 jam 

2. Dimasukkan eksikator selama 1 jam dan 

ditimbang beaker glass (C gram)  

3. Ditimbang kertas saring bebas abu (A gram) 

4. Ditambahkan sampel ± 2 g ke dalam kertas saring 

dan ditimbang (B gram) 

5. Dilipat kertas saring + sampel (agar tidak tumpah) 
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6. Sampel dimasukkan ke dalam selongsong S 

7. Beaker glass diisi 50 ml N-hexan 

8. Beaker glass dan selongsong S dipasang pada alat 

eksikator goldfish 

9. Dinyalakan alat ekstraktor dan dipanaskan pada 

suhu 50oC selama 2 jam  

10. Diambil selongsong S yang berisi sampel dan 

diganti dengan tabung penampung N-hexan  

11. Dipanaskan kembali pada suhu 50oC hingga N-

hexan menguap secara keseluruhan dan 

tertampung di tabung penampung 

12. Diambil beaker glass yang berisi lemak kemudian 

dioven pada suhu 80oC selama 1,5 jam 

13. Dimasukkan eksikator selama 1 jam 

14. Ditimbang (D gram) 

15. Dihitung kadar lemak kasar: 

 
Keterangan: 

A : berat kertas saring bebas abu 

B: berat kertas saring + sampel 

C: berat beaker glass setelah dioven 

D: berat beaker glass + lemak setelah dioven 
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Lampiran 4. Prosedur analisi kandungan SK (%) 

(AOAC, 2005)  

Prinsip: 

Perebusan sampel dengan larutan H2SO4  0,3 N dan 

NaOH 1,5 N selama 25 menit. Larutan H2SO4 0,3 N 

berfungsi dalam menguraikan senyawa N dalam pakan, 

sedangkan NaOH 1,5 N berperan dalam penyabunan 

senyawa lemak dalam pakan sehingga lemak mudah larut 

sehingga diperoleh senyawa yang tidak larut dalam 

proses tersebut yang disebut serat kasar. 

Bahan: 

• H2SO4 0,3 N 

• NaOH 1,5 N 

• HCl 0,3 N 

• Aseton 

• Asam Etilen Diamin Tetraasetat (EDTA) 

• Aquadest panas 

Peralatan: 

• Alat untuk mendidihkan 

• Crucible serta alat filtrasi 

• Oven 110oC 

• Eksikator 

• Alat penghisap (vacuum) 

Prosedur analisis kandungan SK: 

1. Disiapkan beaker glass yang telah dioven pada 

suhu 110oC selama 1 jam 

2. Dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam 
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3. Disiapkan crucible yang ditanur pada suhu 550-

600oC selama 1 jam 

4. Ditimbang kertas minyak + sampel sebanyak 1 g 

(A gram) 

5. Dimasukkan sampel ke dalam beaker glass  

6. Ditimbang kertas minyak kembali (B gram) 

7. Ditambahkan H2SO4 0,3 N sebanyak 50 ml 

8. Beaker glass dipanaskan hingga mendidih 

kemudian ditunggu selama 30 menit (mendidih) 

9. Ditambahkan NaOH 1,5 N sebanyak 25 ml dan 

didihkan selama 25 menit 

10. Ditambahkan 0,5 EDTA dan didihkan selama 5 

menit tepat 

11. Disiapkan aquadest panas 

12. Beaker glass yang berisi sampel diambil dan 

larutan sampel disaring ke dalam crucible dibilas 

dengan aquadest panas 

13. Ditambahkan HCl 0,3 N sebanyak 50 ml dan 

diamkan 1 menit kemudian dihisap 

14. Ditambahkan aquadest panas 50 ml 

15. Ditambahkan aseton 40 ml dan kemudian dihisap 

dengan vacuum 

16. Dimasukkan ke dalam oven suhu 140oC selama 

1,5 jam 

17. Dimasukkan eksikator selama 1 jam 

18. Ditimbang berat sampel + berat crucible (C gram) 

19. Dimasukkan ke dalam tanur suhu 550-600oC 

selama 2 jam  
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20. Dimasukkan eksikator selama 1 jam 

21. Ditimbang crucible + abu (D gram) 

22. Dihitung kadar SK: 

 
Keterangan : 

A : berat kertas minyak + sampel 

B : berat kertas minyak tanpa sampel 

C: berat sampel + crucible  

D : berat crucible + abu 
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Lampiran 5. Prosedur analisis kandungan GE 

(Kkal/kg) (AOAC, 2005) 

Prinsip: 

Pembakaran seluruh bahan dalam bomb 

calorimeter akan menghasilkan panas yang ditimbulkan 

dari adanya reaksi oksidasi sehingga dapat diketahui 

kandungan gross energy. Panas tersebut terjadi karena 

adanya peristiwa konsleting arus listrik ketika tombol 

bom ditekan kawat yang terhubung melalui benang pada 

cawan bom berisi sampel akan terputus, sehingga sampel 

pada cawan bom akan terbakarsecara keseluruhan. 

Bahan: 

• NaOH 0,1 N 

• Oksigen 

• Aquadest hangat 

Peralatan: 

• Pelleting machine 

• Perangkat bomb calorimeter 

• Thermometer 

• Timbangan analitis 

Prosedur analisis kandungan GE: 

1. Dicetak sampel sekitar 1-1,5 g menjadi pellet 

2. Ditimbang cawan bom + sampel (A gram) 

3. Dimasukkan sampel ke dalam cawan kemudian 

diletakkan pada bomb  

4. Ditimbang kawat (7-10 cm) (B gram) 

5. Dipasang kawat pada bomb 
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6. Dipasang benang pada kawat hingga tertutup 

sampel  

7. Dipasang tutup bomb (yang berisi rangkaian di 

atas) pada tabung bomb dan ditutup rapat 

8. Diisi oksigen sebanyak 10-15 atm dan buang sisa 

oksigen melalui selang 

9. Diisi bucket bomb dengan aquadest hangat 

secukupnya 

10. Dimasukkan tabung bomb ke dalam bucket 

(perhatikan posisi tabung sesuai tempatnya) 

kemudian ditutup 

11. Dipasangkan karet pengaduk ke alat pemutar 

bomb dan dinyalakan 

12. Diamai suhu hingga konstan dan dicatat (T1) 

13. Setelah suhu konstan pengeboman dilakukan 

dengan tombol bomb ditekan  

14. Diamati kenaikan suhu hingga konstan dan 

dicatat (T2) 

15. Dimatikan alat pemutar dan karet dilepas 

16. Dibuka tutup bucket dan tabung bomb 

dikeluarkan 

17. Dibuang oksigen dalam tabung lalu dibuka tutup 

tabung 

18. Dicuci bagian dalam bomb, cawan bomb dan 

tempat melekatnya kawat tersebut dituangkan  

 

19. pada beaker glass dan ditambahkan 2-3 tetes 

indikator. 
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20. Titrasi dengan NaOH 0,1 N dan ditimbang sisa 

kawat (C gram) 

21. Dihitung kadar GE: 

 

 

Keterangan: 

T1 : suhu awal 

T2 : suhu setelah tombol bomb ditekan 

1325,605: koefisien panas dalam energi bruto 

13,8 : ketetapan titrasi 

B : berat kawat 

C : berat sisa kawat 

A : berat sampel 

1400 : ketetapan energi dalam 7-10 cm kawat 
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Lampiran 6. Prosedur Analisis Kandungan Ca Dan P 

(Sulaeman, Suparto, dan Eviati,            2005) 

Prinsip: 

Kandungan Ca dan P dalam tanaman dapat 

diekstrak dengan metode pengabuan basah menggunakan 

campuran asam pekat HNO3 dan HClO4 yang selanjutnya 

kadar Ca dan P dalam ekstrak diukur dengan 

menggunakan spektrofotometer 

• Penetapan kandungan Ca 

Bahan: 

- HNO3 pekat dan HClO4 pekat 

- K2SO4 pekat (kering 105oC) 

- Aquadest  

- HclO4 0,6% 

Peralatan: 

- Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) panjang 

gelombang 693 nm 

- Labu ukur 250 ml 

- Digestion blok 

- Tabung digestion 

- Pengocok tabung 

- Labu ukur 1 liter 

- Pipet 

Prosedur: 

A. Ekstraksi Sampel 

1. Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram kemudian 

dimasukkan pada tabung digestion 
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2. Ditambahkan 5 ml HNO3 pekat dan HClO4 pekat, 

kemudian dibiarkan selama 24 jam 

3. Dipanaskan dalam digestion blok dengan suhu 

100oC selama 1 jam, kemudian suhu ditingkatkan 

menjadi 150oC, setelah uap kuning habis suhu 

ditingkatkan menjadi 200oC hingga uap berwarna 

putih dan sisa ekstrak ± 0,5 ml 

4. Diangkat tabung digestion dan dibiarkan dingin 

5. Ekstrak diencerkan dengan air bebas ion hingga 

volume tepat 50 ml 

6. Dikocok dengan pengocok tabung hingga 

homogen 
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B. Pembuatan larutan standar pokok 1000 ppm: 

• 5,45 g K2SO4 pekat (kering 105oC) ditimbang 

kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 1 liter, 

lalu ditambahkan aquadest hingga 1 liter 

C. Pembuatan larutan standar Ca 250 ppm: 

1. Larutan standar pokok ditimbang sebanyak 25 ml 

2. Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml 

3. Ditambahkan perlahan 1 ml HClO4 pekat 

4. Ditambahkan aquadest hingga tepat 100 ml 

D. Pembuatan deret standar Ca (0-250 ppm): 

1. Larutan standar Ca dipipet sebanyak 0; 1; 2; 4; 6; 

8; dan 10 ml 

2. Masing-masing dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi 

3. Ditambahkan dengan larutan HClO4 0,6% hingga 

10 ml 

E. Pengukuran absorbansi deret standar Ca: 

• Deret standar Ca (0-250 ppm) dengan konsentrasi 

25, 50, 100, 150, 200, dan 250 ppm diukur 

absorbansinya dengan menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 693 

nm 

F. Pengukuran absorbansi sampel: 

1. Dipipet 1 ml ekstrak sampel dan deret standar 

masing-masing ke dalam tabung kimia 

2. Ditambahkan 9 ml larutan La 0,25% 

3. Dikocok dengan menggunakan pengocok tabung 

hingga homogen 
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4. Absrobansi Ca diukur dengan menggunakan SSA 

G. Perhitungan kadar Ca: 

Tentukan persamaan regresi berdasarkan kurva 

standar yang telah diperoleh untuk penentuan kadar Ca 

sampel dengan rumus umum regresi: 

Y = a + bx 

Keterangan: 

Y  = nilai absorbansi sampel  

a = intersep (faktor kesalahan pembacaan) 

b = slope (kemiringan garis regresi) 

x = konsentrasi atau kadar Ca 
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• Penetapan kandungan P: 

Bahan: 

- HNO3 pekat dan HClO4 pekat 

- Standar induk PO4 1000 ppm 

- HclO4 0,6% 

Peralatan: 

- Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) panjang 

gelombang 693 nm 

- Labu ukur 250 ml 

- Digestion blok 

- Tabung digestion 

- Pengocok tabung 

- Labu ukur 1 liter 

- Labu ukur 100 ml 

- Pipet 

A. Ekstraksi Sampel 

1. Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram kemudian 

dimasukkan pada tabung digestion 

2. Ditambahkan 5 ml HNO3 pekat dan HClO4 pekat, 

kemudian dibiarkan selama 24 jam 

3. Dipanaskan dalam digestion blok dengan suhu 

100oC selama 1 jam, kemudian suhu ditingkatkan 

menjadi 150oC, setelah uap kuning habis suhu 

ditingkatkan menjadi 200oC hingga uap berwarna 

putih dan sisa ekstrak ± 0,5 ml 

4. Diangkat tabung digestion dan dibiarkan dingin 

5. Ekstrak diencerkan dengan air bebas ion hingga 

volume tepat 50 ml 
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6. Dikocok dengan pengocok tabung hingga 

homogen 

B. Pembuatan larutan standar pokok PO4 1000 ppm 

(Titrosol): 

• Pembuatan standar induk PO4 1000 ppm 

(Tritosol) dengan memindahkan secara kuantitatif 

di dalam ampul ke dalam labu ukur 1 liter 

• Ditambahkan aquadest hingga tanda garis labu 

ukur 

C. Pembuatan larutan standar PO4 200 ppm: 

• Dipipet larutan standar induk PO4 1000 ppm 

(Titrisol) ke dalam labu ukur 250 ml 

• Ditambahkan aquadest hingga tanda garis 

kemudian dikocok 

D. Pembuatan larutan standar 0 (larutan HClO4 

0,6%): 

• HClO4 pekat 60% dipipet sebanyak 1 ml 

kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml 

yang telah berisi aquadest sebanyak 50 ml 

• Digoyangkan dan ditambahkan aquadest  hingga 

tepat 100 ml (pengenceran 100 kali) 

E. Pembuatan larutan standar PO4 20 ppm: 

• Larutan standar PO4 200 ppm dipipet sebanyak 10 

ml 

• Dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml 

• Ditambahkan standar 0 hingga volume tepat 100 

ml 
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F. Pembuatan deret standar larutan standar PO4 (0-

20 ppm): 

• Larutan standar PO4 200 ppm dipipet sebanyak 0; 

1; 2; 4; 6; 8; dan 10 ml 

• Dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

• Ditambahkan larutan standar 0 hingga volume 

masing-masing menjadi 10 ml. Deret standar 

tersebut memiliki konsentrasi 0; 2; 4; 8; 12; 16; 

dan 20 ppm P 

G. Pengukuran absorbansi deret standar: 

• Larutan deret standar larutan standar PO4 (0-20 

ppm) dengan konsentrasi 0; 2; 4; 8; 12; 16; dan 

20 ppm diukur absorbansinya dengan 

menggunakan spektrofotometer pada panjang 

gelombang 693 nm 

H. Pengukuran absorbansi sampel: 

1. Dipipet 1 ml ekstrak sampel ke dalam tabung 

kimia  

2. Ditambahkan air bebas ion sebanyak 9 ml 

3. Dikocok (pengenceran 10x) 

4. Dipipet masing-masing 2 ml ekstrak sampel encer 

dan deret standar P (0-20 ppm PO4) ke dalam 

tabung reaksi 

5. Ditambah 10 ml pereaksi pewarna P 

6. Dikocok dengan pengocok tabung hingga 

homogen kemudian dibiarkan 30 menit 
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7. Kadar P diukur dengan menggunakan 

spektrofotometer pada panjang gelombang 693 

nm 

I. Perhitungan kadar P: 

Ditentukan persamaan regresi berdasarkan kurva 

standar yang telah diperoleh, untuk penentuan kadar P 

sampel dengan rumus umum regresi: 

 Y = a + bx 

Keterangan: 

Y  = nilai absorbansi sampel  

a  = intersep (faktor kesalahan pembacaan) 

b = slope (kemiringan garis regresi) 

x = konsentrasi atau kadar P  
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Lampiran 7. Penetapan Kadar Tanin dengan KMnO4 

(Amelia, 2015) 

Sebanyak ± 2 gram sampel dimasukkan ke dalam 

beaker glass.Lalu ditambahkan 50 ml aqua 

demineralisata, dipanaskan di atas waterbath sampai 

mendidih selama 30 menit sambil diaduk. Didiamkan 

beberapa menit, diendapkan , lalu dituang melalui kertas 

saring ke dalam labu ukur 250, 0 ml dan didapat filtrat. 

Ampasnya disari kembali dengan aqua demineralisata 

mendidih dan dimasukkan ke dalam labu ukur yang 

sama. Penyarian dilakukan beberapa kali hingga residu 

tidak menunjukkan perubahan warna menjadi berwarna 

biru hitam apabila direaksikan dengan FeCl3. 

Larutan didinginkan dan ditambah aqua 

demineralisata sampai 250,0 ml secara kuantitatif ke 

dalam labu ukur. Lalu dipipet 25,0 ml, dipindahkan ke 

dalam erlenmeyer 1000 ml, ditambah 750 ml aqua 

demineralisata dan 25,0 ml indikator asam indigo 

sulfonat LP. Selanjutnya, dititrasi dengan KmnO4 yang 

digunakan.Dilakukan repitasi 5 kali. 
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Lampiran 8.Prosedur Uji Densitas (Luciana, 2012) 

Adapun prosedur Uji Densitas yaitu: 

1. Disipakan alat dan bahan berupa gelas ukur 250 

ml, timbangan analitik, dan catatan 

2. Dimasukkan pelet secara berurutan mulai dari 

P0-P4 (U1-U4) kedalam gelas ukur sampai 

penuh, selanjutnya diratakan menggunakan 

penggaris. 

3. Ditimbang gelas ukur yang sudah diisi sampel, 

kemudian dicatat hasil. 
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Lampiran 9. Perhitungan zat makanan 

1. BK (Bahan Kering) 

Perlakuan 
ULANGAN 

TOTAL RATA-RATA SD 

I II III IV V 

PO 94,537 95,048 94,498 94,845 94,955 473,883 94,777 0,248 

P1 92,351 91,631 92,115 92,431 92,405 460,933 92,187 0,335 

P2 92,496 92,523 92,688 92,301 92,602 462,608 92,522 0,144 

P3 92,023 91,675 90,618 89,871 89,194 453,380 90,676 1,190 

TOTAL 371,407 370,877 369,918 369,447 369,156 1850,804 370,161 1,916 

 

FK   =   

   =    

     

  = 171273,842 

JK Total =     

  =

  

  = 49,450 

JK Perlakuan =  

   =
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   = 43,012    

   

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

   = 49,450– 43,012 

   = 6,438 

db Perlakuan =  t – 1      

   =  4– 1     

   

   = 3     

   

db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =   

   =     

    

   = 14,337    

    

 

KT Galat =  

   =  

   = 0,402 

 

F Hitung =  
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   =  

   = 35,632 

 

ANOVA 

SK DB JK KT F hitung   
F tabel  

5 % 1 % 

Perlakuan  3 43,012 14,337 35,632 ** 3,239 5,292 

Galat  16 6,438 0,402     

Total  19  49,450           

Keterangan : **Fhitung > Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan pengecambahan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji 

kandungan bahan kering. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE =  

=  

= 0,284 

 

Nilai P=2 P=3 P=4 

JND 1 % 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 1,172 1,222 1,255 
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Perlakuan  Rataan  Notasi  

P1 90,676 A 

P2 92,187 B 

P3 92,522 B 

P0 94,777 C 

Keterangan: Biji Asam Jawa tanpa perlakuan P0 memiliki nilai 

kandungan bahan kering tertinggi. 
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2. Perhitungan Kandungan Protein Kasar (%) 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut:  

FK   =   

   =     

    

  = 3310,075 

JK Total =     

  =

  

  = 65,622    

   

JK Perlakuan =  

   =

 

   = 65,081    

   

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

   = 65,622– 65,081 

   = 0,540 

db Perlakuan =  t – 1      

   =  4– 1     

   

   = 3     
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db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =    

  

   =     

    

   = 21,694    

    

KT Galat =  

   =  

   = 0,034 

F Hitung =  

   =  

   = 642,309 
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ANOVA 

SK DB JK KT F hitung    F tabel    

      0,05 0,01 

Perlakuan  3 65,081 21,694 642,309 ** 3,239 5,292 

Galat  16 0,540 0,034        
Keterangan : **Fhitung >Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan pengecambahan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji 

kandungan protein kasar. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE   =  

=  

= 0,082 

Nilai P=2 P=3 P=4 

SE 0,082   
JND 1 % 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 0,340 0,354 0,364 

 

 

 

Perlakuan  Rataan  Notasi  
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P3 11,599 A 

P2 11,834 A 

P1 12,049 B 

P0 15,977 C 

Keterangan: Biji Asam Jawa tanpa perlakuan P0 memiliki nilai 

kandungan protein kasar tertinggi. 

3. Perhitungan Kandungan Serat Kasar (%) 

Perlakuan ULANGAN TOTAL RATA-RATA SD 

  I II III IV V       

PO 4,580 4,642 4,616 4,629 4,637 23,104 4,621 0,025 

P1 4,717 4,670 4,702 4,722 4,717 23,527 4,705 0,021 

P2 4,728 4,721 4,731 4,712 4,729 23,620 4,724 0,008 

P3 4,689 4,682 4,611 4,573 4,555 23,109 4,622 0,061 

TOTAL 18,713 18,714 18,660 18,636 18,637 93,360 18,672 0,116 

Keterangan: Data Analisis Kandungan Serat Kasar (%) 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut:  

FK   =   

   =     

    

  = 435,801 

JK Total =     

  =
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  = 0,064    

   

JK Perlakuan =  

   =

 

   = 0,045    

   

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,064– 0,045 

   = 0,020 

db Perlakuan =  t – 1      

   =  4– 1     

   

   = 3     

   

db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =    

  

    

   =      
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   = 0,015    

    

KT Galat =  

   =  

   = 0,001227 

 

F Hitung =  

   =  

   = 12,093 

ANOVA 

SK DB JK KT F hitung    

F tabel 

  

            0,05 0,01 

Perlakuan  3 0,045 0,015 12,093 ** 3,239 5,292 

Galat  16 0,020 0,001        
Keterangan : **Fhitung >Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan pengecambahan memberikan     

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji 

kandungan Serat Kasar. 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE   =  
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=  

    = 0,016 

Nilai 2 3 4 

SE 0,016   
JND 1 % 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 0,065 0,067 0,069 

 

Perlakuan  Rataan  Notasi  

P0 4,618 a 

P3 4,622 a 

P1 4,705 b 

P2 4,725 b 

Keterangan: Biji Asam Jawa tanpa perlakuan pengecambahan 

(P0) memiliki nilai kandungan serat kasar tertinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Perhitungan Kandungan Lemak Kasar (%) 

Perlakuan ULANGAN TOTAL 

  I II III IV V   

PO 6,61 6,65 6,56 6,73 6,74 33,30 
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P1 5,75 5,71 5,74 5,76 5,76 28,74 

P2 5,76 5,76 5,78 5,75 5,77 28,84 

P3 5,73 5,71 5,65 5,60 5,56 28,27 

Keterangan: Data Analisis Kandungan Lemak Kasar (%) 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut:  

FK   =   

   =     

    

  = 710,049 

JK Total =     

  =

  

  = 3,376    

   

JK Perlakuan =  

   =

 

   = 3,329    

   

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

   = 3,376– 3,329 
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   = 0,047 

db Perlakuan =  t – 1      

   =  4– 1     

   

   = 3     

   

db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =    

  

   =      

   

   = 1,110    

    

KT Galat =  

   =  

   = 0,003 

F Hitung =  

   =  

   = 381,519 

ANOVA 

SK DB JK KT F hitung    F tabel    
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            0,05 0,01 

perlakuan  3 3,329 1,110 381,519 ** 3,239 5,292 

galat  16 0,047 0,003     
Keterangan : **Fhitung >Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan pengecambahan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji 

kandungan Lemak Kasar. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE   =  

=  

= 0,024 

Nilai P=2 P=3 P=4 

SE 0,024   
JND 1 % 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 0,100 0,104 0,107 

 

Perlakuan  Rataan  Notasi  

P3 5,655 A 

P1 5,749 Ab 

P2 5,769 B 

P0 6,661 C 
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Keterangan: Biji Asam Jawa perlakuan pengecambahan P0 

yang memiliki nilai kandungan lemak kasar 

tertinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Perhitungan Kandungan Fosfor (%)  

Perlakuan 

ULANGAN 

TOTAL RATA-RATA SD 
I II III IV V 

PO 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 1,47 0,29 0,003 

P1 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 1,33 0,26 0,001 

P2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1,11 0,22 0,000 

P3 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 1,04 0,20 0,003 
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TOTAL 0,99 0,99 0,99 0,99 0,98 4,96 0,99 0,007 

Keterangan: Data Analisis Kandungan Fosfor (%) 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut:  

FK   =   

   =     

    

  = 1,232 

JK Total =     

  =

  

  = 0,0240    

   

JK Perlakuan =  

   =  

   = 0,0239    

   

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

   = 0,0240– 0,0239 

   = 0,0001 

db Perlakuan =  t – 1      
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   =  4– 1     

   

   = 3     

   

db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =    

  

    

   =     

    

   = 0,0080    

    

 

KT Galat =  

   =  

   = 0,000004 

 

F Hitung =  

   =  

   = 1869,870 

 



 

103 
 

ANOVA 

Keterangan : **Fhitung >Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan pengecambahan  memberikan 

   pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji 

kandungan Fosfor. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE   =  

=  

= 0,001 

Nilai P=2 P=3 P=4 

SE 0,001   
JND 1 % 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 0,004 0,004 0,004 

 

Perlakuan  Rataan  Notasi  

P3 0,209 A 

SK 

D

B JK KT 

F 

hitung    

F 

tabel    

            0,05 0,01 

perlaku

an  3 0,024 0,008 

1869,8

70 

*

* 3,239 

5,29

2 

galat  

1

6 

0,000

1 

0,0000

04         
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P2 0,222 B 

P1 0,267 C 

P0 0,295 D 

Keterangan: Biji Asam Jawa perlakuan pengecambahan P0 

yang memiliki nilai kandungan fosfor tertinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Perhitungan Kandungan Gross energy (kkal/g) 

Perlakuan 
ULANGAN 

TOTAL RATA-RATA SD 

I II III IV V 

PO 3959 3981 3958 3962 3977 19837 3967 10,80 

P1 3868 3838 3858 3872 3871 19308 3862 14,03 

P2 3904 3904 3912 3896 3909 19525 3905 6,08 

P3 3859 3844 3799 3768 3740 19011 3802 49,96 

TOTAL 15591 15567 15528 15498 15497 77682 15536 80,87 
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Keterangan: Data Analisis Kandungan Gross Energy (kkal/g) 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut:  

FK   =   

   =    

     

  = 301718259,496 

JK Total =     

  =

301718259,496 

  = 84258,874   

JK Perlakuan =  

   =

 

  = 72871,450    

  

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 84258,874– 72871,450 

= 11387,424 

db Perlakuan =  t – 1      
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   =  4– 1     

   

   = 3     

   

db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =    

  

    

   =     

    

  = 24290,483 

KT Galat =  

   =  

  = 711,714 

F Hitung =  

   =  

   = 34,130 

ANOVA 

SK DB JK KT F hitung    F tabel    

      0,05 0,01 

Perlakuan  3 72871,45 24290,48 34,13 ** 3,23 5,29 
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Galat  16 11387,42 711,71      

Keterangan : **Fhitung >Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan pengecambahan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji 

kandungan Gross energy. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE   =  

=  

= 11,931 

Nilai P=2 P=3 P=4 

SE 11,931   

JND 1 % 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 49,286 51,398 52,794 

 

Perlakuan  Rataan  Notasi  

P3 3802,2 a 

P1 3861,7 ab 

P2 3905 b 

P0 3967,335 C 

Keterangan: Biji Asam Jawa tanpa perlakuan pengecambahan 

P0 yang memiliki nilai kandungan 

        gross energy tertinggi. 
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Lampiran 10. Perhitungan Kandungan Tannin(%) 

Perlakuan ULANGAN TOTAL RATA-RATA SD 

  I II III IV V       

PO 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,14 0,03 0,0001 

P1 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 1,10 0,22 0,0008 

P2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,24 0,24 0,0003 

P3 0,41 0,41 0,40 0,40 0,40 2,04 0,41 0,0053 

TOTAL 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 4,51 0,91 0,01 

Keterangan: Data Analisis Kandungan Tannin (%) 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut:  

FK   =   

   =     

    

  = 1,030 

JK Total =     

  =

1,030 

  =0,3639503   

JK Perlakuan =  

   =  
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  =0,3638330    

   

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 0,3639503– 0,3638330 

= 0,00011728 

db Perlakuan =  t – 1      

   =  4– 1     

   

   = 3     

   

db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =    

  

    

   =     

    

  = 0,12127768 

KT Galat =  

   =  

  = 0,000007330 
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F Hitung =  

   =  

  = 16545,939 

ANOVA 

SK DB JK KT F hitung    F tabel    

            0,05 0,01 

Perlakuan  3 0,3638330 0,1212777 16545,939 ** 3,239 5,292 

Galat  16 0,0001173 0,00000733         

Keterangan : **Fhitung >Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan pengecambahan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji 

kandungan Tannin. 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE   =  

=  

= 0,0012 

 

Nilai P=2 P=3 P=4 

SE 0,0012   
JND 1% 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 0,0050 0,0052 0,0054 
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Perlakuan  Rataan  Notasi  

P1 0,0272 a 

P3 0,0275 ab 

P2 0,0278 b 

P0 0,0283 C 

Keterangan: Biji Asam Jawa tanpa perlakuan P0 yang 

memiliki nilai kandungan Tannin tertinggi. 
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Lampiran 11. Perhitungan Kandungan Densitas(g/l) 

Perlakua

n  

ULANGAN 
TOTAL 

RATA-

RATA 
SD 

I II III IV V 

PO 451,33 448,21 446,13 448,21 448,21 2242 448,42 1,86 

P1 633,85 628,91 632,23 634,40 634,22 

3163,6

1 
632,72 2,30 

P2 633,58 635,49 636,01 634,76 634,27 

3174,1

1 
634,82 0,96 

P3 635,23 628,77 628,16 619,36 612,18 

3123,7

2 
624,74 9,01 

TOTAL 

2353,9

9 

2341,3

9 

2342,5

4 

2336,7

4 

2328,8

9 

11703,5

4 
2340,71 

14,1

3 

Keterangan: Data Analisis Kandungan Densitas (g/l) 

Perhitungan analisis ragam sebagai berikut:  

FK   =   

   =    

     

  = 6848644,189 

JK Total =     

  =

6848644,189 

  =125330,56   

JK Perlakuan =  
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   =

 

  =124967,32    

  

JK Galat = JK Total – JK Perlakuan 

  = 125330,56– 124967,32 

= 363,24 

db Perlakuan =  t – 1      

   =  4– 1     

   

   = 3     

   

db Galat = t (r – 1) 

   = 4 (5 – 1) 

   = 16 

KT Perlakuan =    

  

    

   =     

    

  = 41655,77 

KT Galat =  
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   =  

  = 22,70 

F Hitung =  

   =  

  = 1834,842 

ANOVA 

SK 

D

B JK KT 

F 

hitung    

F 

tabel    

      0,05 0,01 

Perlakua

n  3 

124967,3

2 

41655,7

7 

1834,8

4 

*

* 3,239 

5,29

2 

Galat  16 363,24 22,70      

Keterangan : **Fhitung >Ftabel 0,01 menunjukkan bahwa 

perlakuan perkecambahan memberikan 

pengaruh sangat nyata (P<0,01) pada uji nilai 

densitas. 

 

 

Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

SE   =  

=  
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= 2,131 

Nilai P=2 P=3 P=4 

SE 2,131   
JND 1 % 4,131 4,308 4,425 

JNT  1 % 8,803 9,180 9,429 

 

Perlakuan  Rataan  Notasi  

P0 448,419 a 

P3 624,744 b 

P1 632,723 c 

P2 634,744 d 

Keterangan: Biji Asam Jawa perlakuan pengecambahan yang 

memiliki nilai kandungan nilai densitas tertinggi. 
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Lampiran 12. Dokumentasi Penelitian 

 

Biji Asam Jawa ( 

Tamarindus indica L ) 

 

Pengecambahan epigeal 

 

Proses pengecambahan 

hipogeal 

 

Proses pengecambahan 

media pasir (hipogeal) 
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Analisis Proksimat 

 

Uji Densitas 

 

Proses Penggilingan 

 

Biji Asam Jawa halus 
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Hasil pengecambahan 

(hipogeal) 

 

Oven hasil perkecambahan 

(Hipogeal) 

 

Oven Sebelum 

penggilingan 
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