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RINGKASAN
Dewasa ini, tersedianya hijauan di Indonesia masih
menjadi masalah, terutama pada musim kemarau serta daerah
yang penduduknya relatif padat. Hal ini mempengaruhi pada
usaha-usaha peternakan untuk berkembang. Kondisi ini dapat
mengakibatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas hijauan
sulit untuk mencukupi kebutuhan pangan ternak-ternak yang
ada di Indonesia. Diperlukan sebuah terobosan untuk
meningkatkan produktivitas peternakan yang mampu
memenuhi kebutuhan pangan hewan ternak ruminansia . Salah
satu cara untuk memecahkan masalah ini adalah dengan
menggunakan bahan pakan alternatif seperti memanfaatkan
limbah dari industri pertanian.
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September
sampai Oktober 2017. Analisis kandungan nutrien, NH3 , VFA
dan Nilai Energi secara in vitro inkubasi 48 jam dilakukan di
Laboratorium Nutrisi dan Makanan ternak Fakultas
Peternakan Universitas Brawijaya dan Laboratorium
Penelitian dan Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
mengevaluasi pengaruh lama fermentasi limbah buah nanas
ix

(Ananas comosus L. Merr) menggunakan Aspergillus niger
terhadap NH3, VFA dan Nilai Energi secara in vitro.
Materi dalam penelitian ini adalah Limbah nanas
kering berupa mahkota, kulit luar mata dan hati yang didapat
dari PT. Bintang Buah yang beralamat di Desa Bedali,
Kecamatan Ngancar, Kabupaten Blitar. Aspergillus niger
dengan kepadatan ± 3×107 yang didapat dari Pusat Studi
Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan
Cairan rumen sebagai media fermentasi diambil dari sapi jenis
PFH betina berfistula berumur ± 13 tahun dan mempunyai
bobot ± 380kg di Laboratorium Lapang Sumber Sekar
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan menggunakan 3 perlakuan dan 4
kali ulangn berdasarkan pengambilan cairan rumen sebagai
kelompok. Adapun perlakuan penelitian sebagai berikut P 0 =
limbah buah nanas kering tanpa fermentasi, P 1 = limbah buah
nanas (kering) + Aspergillus niger 2% difermentasi selama 4
hari, P2 = limbah buah nanas (kering) + Aspergillus niger 2%
difermentasi selama 6 hari. Variabel yang diamati adalah
NH3, VFA dan Nilai Energi inkubasi 24 jam secara in vitro.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentasi
limbah buah nanas menggunakan Aspergillus niger 2 %
dengan lama fermentasi berbeda memberikan pengaruh tidak
nyata (P>0,05) terhadap konsentrasi NH3 cairan supernatan
Produksi Gas inkubasi 48 jam yaitu pada P0 sebesar 20,22
±1,19 Mm/g, P1 sebesar 21,05 ±0,62 Mm/g, dan P2 sebesar
20,52 ±1,23Mm/g dan konsentrasi VFA cairan supernatant
Produksi Gas inkubasi 48 jam, tetapi berpengaruh secara
sangat nyata (P˂0,01) meningkatkan Nilai ME perlakuan P0
9,85±0,39 MJ/Kg BK, P1 10,29±0,40 MJ/Kg Bk, dan P2
10,41±0,47 MJ/Kg BK dan berpengaruh tidak nyata (P>0,05)
terhadap Nilai Energi NE perlakuan P0 3,15±0,60 MJ/Kg BK,
P1 3,34±0,67 MJ/Kg BK, dan P2 3,39±0,70 MJ/Kg BK.
x

Kesimpulan dari penelitian ini adalah fermentasi
limbah buah nanas menggunakan Aspergillus niger 2%
dengan lama waktu fermentasi 6 hari menurukan konsentrasi
NH3 (20,52±1,23 mg/dl) dan menurunkan konsentrasi VFA
yaitu Asam Asetat sebesar (54,23±16,89mM), Asam
Propionat (24,61±10,69mM) dan Asam Butirat (4,81±2,28
mM).Fermentasi limbah buah nanas menggunakan
Aspergillus niger 2% dengan lama waktu fermentasi 6 hari
merupakan perlakuan terbaik yaitu meningkatkan nilai ME
sebesar (10,42±0,46 MJ/Kg) dan nilai NE pada masa
inkubasi 48 jam pada perlakuan sebesar ( 3,39±0,70 MJ/Kg).
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
fermentasi nlimbah buah nanas dengan lama inkubasi 6 hari
menggunakan Aspergillus niger 2%, secara in vivo.
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THE EFFECT LENGTH OF FERMENTATION OF
PINEAPPLE FRUIT WASTE (Ananas comosusu L.Merr)
USING Aspergillus niger ON NH3 and VOLATILE
FATTY ACIDS (VFA) CONCENTRATION AND
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ABSTRACT
This research was conducted from September to October
2017 at Laboratory of Animal Feed and Nutrition, Faculty of
Animal Husbandry, University of Brawijaya and at the
Laboratory of Center for Food and Nutrition Gadjah Mada
University Yogyakarta. The purpose of this research is to
know and evaluate the effect of fermentation time of
pineapple waste (Ananas cosmosus L. Merr) using Aspergillus
niger to NH3 concentration, Volatile Fatty Acid (VFA) rumen
fluid experiments gas production in vitro incubation 48 hours
and Energy Value in vitro. Rumen fluid was collected from
rumen fistulated cow in the Field Laboratory of Sumber
Sekar Faculty of Animal Husbandry University of Brawijaya.
The research method was laboratory experiment using
Randomized Block Design with 3 treatments and 4
replication. The treatments were P0 (waste dried pineapple) P1
(waste dried pineapple + Aspergillus niger 2% fermented for
vii

4 days) and P2 (waste dried pineapple + Aspergillus niger 2%
fermented for 6 days). Variable measured in this research
were NH3, Volatile Fatty Acid (VFA) and energy value in
rumen in vitro.The result showed that length of fermentation
of pineapple fruit waste using Aspergillus niger 2 % gave
highly significant (P˂0.01) effect on energy value
estimated, P0 9.85 ± 0.38 MJ/Kg (ME) and 3.15 ± 0.06 MJ/Kg
(NE), P1 10.29 ± 0.39 MJ/Kg (ME) and 3.34 ± 0.67 MJ/Kg
(NE) and P2 10.42 ± 0.46 MJ/Kg (ME) and P2 3.39 ± 0.70
MJ/Kg (NE). however, it showed no significantly effect
(P˃0.05) effect on NH3 and VFA. It can be conclude that
fermentation of pineapple fruit waste using Aspergillus niger
2 % and fermented for 6 days increased NH3, VFA and
energy value.
Keywords : pineapple fruit waste, fermentation, Aspergillus
niger, metabolic parameters, in vitro.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Produksi nanas di Indonesia cukup besar, berdasarkan
Angka Tetap (ATAP) tahun 2014 produksi nanas mencapai
1,84 juta ton. Untuk wilayah Asia Tenggara, Indonesia
termasuk penghasil nanas terbesar ketiga setelah Filipina dan
Thailand dengan kontribusi sekitar 23%. Hampir seluruh
wilayah Indonesia seperti Jambi, Riau, Bengkulu, dan Blitar
merupakan daerah penghasil nanas karena didukung oleh iklim
tropis yang sesuai (Hadiati dan Indriyani, 2008).
Menurut Puspita (2012) Nanas (Ananas comosus L.
Merr) adalah buah yang memiliki mata yang banyak dan
memiliki warna kuning keemasan. Pohon nanas sendiri dapat
tumbuh subur di daerah yang beriklim tropis seperti di
Indonesia dengan masa panen relatif singkat, yaitu antara 2
sampai 3 kali setahun. Buah nanas dapat dimanfaatkan oleh
sebagian besar masyarakat Indonesia untuk kebutuhan
konsumsi. Selain dikonsumsi dalam kondisi segar, nanas juga
banyak digunakan sebagai bahan baku industri pertanian
dengan berbagai hasil produk macam olahan nanas antara lain
seperti selai, manisan, sirup, dodol, keripik, buah kaleng yang
merupakan produk ekspor unggulan Indonesia (Nastiti
dkk.,2013).
Potensi limbah buah nanas sampai saat ini sebagai
sumber pakan ternak cukup tinggi, Karena tingkat rendemen
sekitar 15%, dapat diartikan bahwa hasil dari limbah kulit
nanas dan limbah perasan daging buah berkisar 85% dari
produksi nanas. Terdapat sekitar 596 ribu ton per tahun limbah
1

kulit nanas yang dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak
alternatif. Kulit nanas memiliki nutrien yang cukup tinggi
yaitu Bahan Kering 14,22%, Protein Kasar 3,50%, Serat Kasar
19,69%, Lemak Kasar 3,49% dan Neutral Detergent Fibre
(NDF) 57,27% dan merupakan sumber energi dengan
kandungan Gross Energy 4481 kkal/kg (Ginting, 2005). Kulit
nanas masih memiliki nutrien yang cukup baik yaitu bahan
kering 88,95%, abu 3,82%, serat kasar 27,09%, protein kasar
8,78% dan lemak kasar 1,15%. Kulit nanas berpotensi sebagai
sumber pakan ternak (Nurhayati, 2013). Limbah nanas belum
banyak dimanfaatkan dan hanya dibuang sehingga akan
menimbulkan masalah lingkungan
atau pecemaran
lingkungan maka pemanfaatan limbah buah nanas perlu
diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu alternatif
pemanfaatan dari limbah buah nanas yaitu dapat dilakukan
adalah dengan fermentasi. Fermentasi merupakan suatu reaksi
oksidasi atau reaksi dalam sistem biologi yang menghasilkan
energi dimana donor dan aseptor adalah senyawa organik
( Puspita,2012 ).
Potensi limbah buah nanas terdapat sekitar 596 ribu
ton per tahun limbah kulit nanas yang dapat digunakan sebagai
bahan pakan ternak alternatif. Menurut (Tahir,dkk, 2008)
Limbah buah nanas terdiri dari: limbah kulit, limbah mata, dan
limbah hati. Hati merupakan bagian tengah dari buah nanas,
memiliki bentuk memanjang sepanjang buah nanas, memiliki
tekstur yang agak keras dan rasanya agak manis. Hati nanas
dapat juga dimanfaatkan dengan mengambil tepungnya. Kadar
tepung hati nanas yang sudah tua berkisar antara 10 – 15%
dari berat segar. Limbah kulit nanas yang dihasilkan dari
industri pengolahan buah nanas mencapai 27% dari total
produksi buah nanas (Nurhayati, 2013). Fermentasi
2

merupakan suatu proses terjadinya perubahan kimia pada
suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan
oleh mikroorganisme . Substrat merupakan bahan baku
fermentasi yang mengandung nutrien-nutrien yang dibutuhkan
oleh mikroba untuk tumbuh maupun menghasilkan produk
fermentasi. Nutrien yang paling dibutuhkan oleh mikroba baik
untuk tumbuh maupun untuk menghasilkan produk fermentasi
adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber karbon
yang berfungsi sebagai penghasil energi bagi mikroba,
sedangkan nutrien lain seperti protein dibutuhkan dalam
jumlah lebih sedikit dari pada karbohidrat (Azizah, dkk, 2012).
Proses fermentasi asam sitrat merupakan salah satu
cabang bioteknologi yang memanfaatkan agen biologis
(mikroba) antara lain jamur. Proses fermentasi tersebut, terdiri
dari dua tahap yaitu fase pertumbuhan miselium dan fase
pembentukan produk. Kedua tahap ini dibedakan berdasarkan
laju penyerapan karbohidrat (gula total). Media fermentasi
untuk produksi asam sitrat terdiri dari nutrien yang dibutuhkan
untuk pertumbuhan mikroba terutama sumber karbon, unsur
kelumit , nitrogen, dan fosfor. Teknologi untuk meningkatkan
mutu bahan pakan adalah dengan fermentasi. Secara umum
semua produk akhir fermentasi biasanya mengandung
senyawa yang lebih sederhana dan mudah dicerna daripada
bahan asalnya sehingga dapat meningkatkan nilai gizi.
Fermentasi juga berfungsi sebagai salah satu pengawetan
bahan dan cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan zat
racun yang dikandung suatu bahan. Kapang yang sering
digunakan dalam teknologi fermentasi antara lain Aspergillus
niger. Aspergillus niger merupakan salah satu jenis
Aspergillus yang tidak menghasilkan mikotoksin sehingga
tidak membahayaka. Proses fermentasi menggunakan kapang,
3

selain pembentukan miselium selalu diikuti oleh pembentukan
spora yang berguna untuk pembuatan inokulum pada proses
fermentasi (Laela, 2004)
Aspergillus niger termasuk genus Aspergillus, famili
Eurotiaceae dan ordo Eurotiales. Kapang umumnya bersifat
aerob dan tumbuh baik pada kisaran suhu 25 – 300C, akan
tetapi Aspergillus niger dapat tumbuh pada kisaran suhu 35 –
370C. Kapang ini dapat tumbuh dengan baik pada suhu 300C
dengan pH optimum yaitu 7,0 atau agak asam dan besifat tidak
tahan terhadap
panas. Aspergillus niger dalam media
pertumbuhan dapat langsung mengkonsumsi molekul
sederhana seperti gula dan komponen lain yang larut disekitar
hifa, namun untuk molekul yang lebih kompleks seperti
selulosa, pati dan protein harus dipecah terlebih dahulu
sebelum masuk kedalam sel (Arnata, 2009).
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk
meminimalkan
faktor
pembatas
fermentasi
adalah
pemanfaatan teknologi bioproses dengan menggunakan
kapang Aspergillus niger. Kapang Aspergillus niger
merupakan kapang yang pertumbuhannya cepat, menghasilkan
protein yang tinggi, dan memproduksi enzim selulase yang
cukup efisien sehingga mampu memanfaatkan selulosa
untuk
pertumbuhannya
serta dapat
menghidroliisis
selulosa kristal. Disamping itu, kapang ini juga menghasilkan
enzim mananase sehingga dapat menguraikan senyawa.
Proses fermentasi dapat meningkatkan ketersediaan zat-zat
makanan seperti protein dan energi metabolis serta mampu
memecah komponen kompleks menjadi komponen sederhana
(Akmal, 2008).
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1.2

Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagaimana pengaruh lama fermentasi limbah buah nanas
(Ananas cosmosus L. Merr) menggunakan Aspergillus niger
terhadap konsentrasi NH3, Volatile Fatty Acid (VFA) cairan
rumen percobaan produksi gas secara in vitro inkubasi 48 jam
dan Nilai Energi secara in vitro.
1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
dan mengevaluasi pengaruh lama fermentasi limbah buah
nanas (Ananas cosmosus L. Merr) menggunakan Aspergillus
niger terhadap konsentrasi NH3, Volatile Fatty Acid (VFA )
cairan rumen percobaan produksi gas secara in vitro inkubasi
48 jam dan Nilai Energi secara in vitro.
1.4

Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
bahan informasi tentang:
Pengaruh lama fermentasi limbah buah nanas (Ananas
cosmosus L. Merr) menggunakan Aspergillus niger terhadap
konsentrasi NH3, Volatile Fatty Acid ( VFA) cairan rumen
percobaan produksi gas secara in vitro inkubasi 48 jam dan
Nilai Energi secara in vitro.
1.5

Kerangka Konsep Penelitian
Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim
tropis sehingga banyak tumbuhan yang tumbuh dengan subur,
diantaranya adalah tumbuhan nanas. Tanaman nanas
merupakan salah satu tanaman komoditi yang banyak ditanam
di Indonesia. Prospek agrobisnis tanaman nanas sangat cerah,
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cenderung semakin meningkat baik untuk kebutuhan buah
segar maupun sebagai bahan olahan. Banyak wilayah di
Indonesia yang dikenal sebagai daerah penghasil nanas yaitu
Sumatera (Palembang), Jawa Timur (Blitar, Kediri dan
Tulungagung) dan Jawa Barat ( Bogor ).
Potensi limbah buah nanas sampai saat ini sebagai
sumber pakan ternak cukup tinggi, Karena tingkat rendemen
sekitar 15%, dapat diartikan bahwa hasil dari limbah kulit
nanas dan limbah perasan daging buah berkisar 85% dari
produksi nanas. Terdapat sekitar 596 ribu ton per tahun limbah
kulit nanas yang dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak
alternatif. Kulit nanas memiliki nutrien yang cukup tinggi
yaitu Bahan Kering 14,22%, Protein Kasar 3,50%, Serat Kasar
19,69%, Lemak Kasar 3,49% dan Neutral Detergent Fibre
(NDF) 57,27% dan merupakan sumber energi dengan
kandungan Gross Energy 4481 kkal/kg (Ginting, 2005). Kulit
nanas masih memiliki nutrien yang cukup baik yaitu bahan
kering 88,95%, abu 3,82%, serat kasar 27,09%, protein kasar
8,78% dan lemak kasar 1,15%. Kulit nanas berpotensi sebagai
sumber pakan ternak (Nurhayati, 2013). Mengingat limbah
nanas yang belum banyak dimanfaatkan dan hanya dibuang
sehingga akan menimbulkan masalah lingkungan atau
pecemaran lingkungan maka pemanfaatan limbah buah nanas
perlu diperhatikan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu
alternatif pemanfaatan dari limbah buah nanas yaitu dapat
dilakukan adalah dengan fermentasi. Fermentasi merupakan
suatu reaksi oksidasi atau reaksi dalam sistem biologi yang
menghasilkan energi dimana donor dan aseptor adalah
senyawa organik ( Puspita,2012 ).
Lama fermentasi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
secara
langsung maupun tidak
langsung berpengaruh
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terhadap proses fermentasi. Ada banyak faktor
yang
mempengaruhi fermentasi antara lain substrat, suhu, pH,
oksigen, dan mikroba yang digunakan. Substrat merupakan
bahan baku fermentasi yang mengandung nutrien-nutrien
yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh maupun
menghasilkan produk fermentasi. Nutrien yang paling
dibutuhkan oleh mikroba baik untuk tumbuh maupun untuk
menghasilkan produk fermentasi adalah karbohidrat.
Karbohidrat merupakan sumber karbon yang berfungsi
sebagai penghasil energi bagi mikroba, sedangkan nutrien lain
seperti protein dibutuhkan dalam jumlah lebih sedikit dari
pada karbohidrat ( Azizah,2012).
Salah satu jenis kapang yang dapat digunakan dalam
proses fermentasi limbah buah nanas ini yaitu kapang
Aspergillus niger. Aspergillus niger termasuk genus
Aspergillus, famili Eurotiaceae dan ordo Eurotiales. Kapang
ini mempunyai miselium bercabang dan berseptat. Kapang
umumnya bersifat aerob dan tumbuh baik pada kisaran suhu
25 – 300C, namun genus Aspergillus dapat tumbuh pada
kisaran suhu 35 – 370C. Kapang ini dapat tumbuh dengan baik
pada suhu 300C dengan pH optimum 7,0 atau agak asam dan
besifat tidak tahan panas. Aspergillus niger dalam media
pertumbuhan dapat langsung mengkonsumsi molekul-molekul
sederhana seperti gula dan komponen lain yang larut disekitar
hifa, namun untuk molekul-molekul yang lebih kompleks
seperti selulosa, pati dan protein harus dipecah terlebih dahulu
sebelum masuk kedalam sel (Arnata, 2009). Aspergillus niger
memiliki keunggulan, yaitu menghasilkan enzim ekstraseluler
dengan aktivitas tinggi serta mudah dalam pemeliharaannya.
Selain itu, secara ekonomi mikroba tersebut mudah didapat
dengan harga yang murah dan mampu berkembang pada
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media yang biayanya juga relatif murah serta ketersediaanya
mudah didapatkan (Murni dkk., 2011).
Volatile Fatty Acid (VFA) merupakan hasil proses
degradasi pencernaan karbohidrat didalam rumen ternak
ruminansia yang tersusun atas asetat, propionat, dan
butirat. Produksi VFA yang tinggi merupakan energi cukup
bagi ternak. Karbohidrat pakan di dalam rumen mengalami
dua tahap pencernaan oleh enzim - enzim yang dihasilkan oleh
mikroba rumen. Pada tahap pertama mikroba rumen
mengalami hidrolisis menjadi monosakarida, seperti glukosa,
fruktosa dan pentose. Hasil pencernaan tahap pertama
masuk jalur glikolisis untuk mengalami pencernaan tahap
kedua yang menghasilkan piruvat. Piruvat selanjutnya
akan dirubah menjadi VFA yang umumnya terdiri dari asetat,
butirat dan propionat. Kadar optimum VFA di dalam rumen
berkisar antara 80 mM–160 mM.
Amonia merupakan sumber nitrogen utama dan
penting untuk sintesis protein mikroba Konsentrasi NH3 yang
optimum berkisar antara 5 –8 mg/100 ml cairan rumen.
Kekurangan sumber N dapat menurunkan produksi mikroba
per unit karbohidrat tercerna. Sebaliknya, apabila kelebihan
NH3 akan diserap melalui dinding rumen dan dibawa ke hati
untuk sintesis urea sumbangan NH3 pada ternak ruminansia
sangat penting mengingat bahwa prekusor protein mikroba
adalah amonia dan senyawa sumber karbon, makin tinggi
kadar NH3 dirumen maka kemungkinan makin banyak protein
mikroba yang terbentuk sebagai sumber protein tubuh.
Konsentrasi nitrogen amonia sebesar 5 mg% setara dengan
3,57 mM sudah mencukupi kebutuhan nitrogen mikroba.
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Penambahan level Aspergillus niger 2% mempunyai
hasil konsentrasi NH3 yang paling tinggi dibandingkan dengan
level 6%. Hal ini mungkin dikarenaka dalam proses fermentas
penambahan sumber N dalam bentuk mineral komplek
berkisar antara 1,5-2% digunakan untuk pertumbuhan kapang
yang mengandung N. sumber N yang diberikan dalam
bentukurea hanya pada konsentrasi 2% BK (Noviansyah, dkk
2013) .
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan
penelitian mengenai pengaruh lama waktu fermentasi limbah
buah nanas (Ananas cosmosus L.Merr) menggunakan
Aspergillus niger terhadap konsentrasi NH3, volatile fatty acids
(VFA) dan Nilai Energi secara in vitro.
Kerangka pikir penelitian fermentasi limbah buah
nanas menggunakan Aspergillus niger dapat dilihat pada
gambar 1.
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Limbah Buah Nanas

Potensi limbah buah nanas
sangat melimpah ( 596.000
ton/tahun ). Limbah nanas
memiliki kandungan Bahan
Kering 14,22%, Protein
Kasar 3,50%, Serat Kasar
19,69%,
Lemak
Kasar
3,49% .(Ginting,2005).

Kendala: limbah buah
nanas memiliki
kandungan nutrien
yang kualitasnya
rendah.

Fermentasi untuk meningkatkan kualitas dan daya simpan
Aspergillus niger dengan lama fermentasi 0,4,6 hari

Uji produksi gas secara in vitro 48 jam

Konsentrasi
ammonia (
NH3 )

VFA cairan rumen
percobaan produksi
gas secara in viro
inkubasi 48 jam

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitin
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Nilai Energi
ME dan NE

1.6

Hipotesis
1. Hipotesis dari penelitian ini adalah penggunan
limbah buah nanas dengan lama fermentasi
berbeda menggunakan Aspergillus niger 2%
pada konsentrasi NH3 memberikan pengaruh yang
negatif.
2. penggunan limbah buah nanas dengan lama
fermentasi berbeda menggunakan Aspergillus
niger 2% pada konsentrasi VFA memberikan
pengaruh yang negatif.
3. penggunan limbah buah nanas dengan lama
fermentasi berbeda menggunakan Aspergillus
niger
2% pada konsentrasi ME dan NE
memberikan pengaruh yang positif
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Kajian Teori
2.1.1.

Nanas (Ananas cosmosus L. Merr)

Produksi nanas di Indonesia cukup besar,
berdasarkan Angka Tetap (ATAP) tahun 2014 produksi
nanas mencapai 1,84 juta ton. Untuk wilayah Asia
Tenggara, Indonesia termasuk penghasil nanas terbesar
ketiga setelah Filipina dan Thailand dengan kontribusi
sekitar 23%. Hampir seluruh wilayah Indonesia seperti
Jambi, Riau, Bengkulu, dan Blitar merupakan daerah
penghasil nanas karena didukung oleh iklim tropis yang
sesuai (Hadiati dan Indriyani, 2008).
Klasifikasi ilmiah atau taksonomi dari nanas
menurut (Lawal,2013) adalah sebagai berikut:
Kingdom
: Plantae (tumbuh-tumbuhan)
Divisi
: Spermatophyta (tumbuhan berbiji)
Sub-division : Angiospermae (berbiji tertutup)
Kelas
: Dicotyledonae (tumbuhan berkeping
biji dua)
Sub-class
: Magnoliales
Ordo
: Annonales
Family
: Annonaceae
Genus
: Annona
Species : comosus
Menurut Puspita (2012) Nanas (Ananas
comosus L. Merr) adalah buah yang memiliki mata
yang banyak dan memiliki warna kuning keemasan.
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Pohon nanas sendiri dapat tumbuh subur di daerah
yang beriklim tropis seperti di Indonesia dengan masa
panen relatif singkat, yaitu antara 2 sampai 3 kali
setahun. Buah nanas dapat dimanfaatkan oleh sebagian
besar masyarakat Indonesia untuk kebutuhan
konsumsi. Selain dikonsumsi dalam kondisi segar,
nanas juga banyak digunakan sebagai bahan baku
industri pertanian dengan berbagai hasil produk
macam olahan nanas antara lain seperti selai, manisan,
sirup, dodol, keripik, buah kaleng yang merupakan
produk ekspor unggulan Indonesia (Nastiti dkk.,2013).
Prospek agrobisnis nanas sangat cerah,
cenderung semakin meningkat baik untuk kebutuhan
buah segar maupun sebagai bahan olahan. Bagian
utama yang bernilai ekonomi penting dari tanaman
nanas adalah buahnya, yang berasa manis sampai agak
masam
menyegarkan, sehingga disukai oleh
masyarakat luas. Di samping itu buah nanas
mengandung gizi yang cukup tinggi dan lengkap. Dari
berbagai macam pengolahan tersebut, akan diperoleh
limbah nanas dalam jumlah yang cukup besar. Limbah
buah nanas tersebut terdiri dari : limbah kulit, limbah
mata, dan mahkota. Limbah atau hasil ikutan (side
product) nanas belum banyak dimanfaatkan dan relatif
hanya dibuang begitu saja (Tahir dkk, 2008). Hal
tersebut juga diungkapkan oleh (Wahyuni, 2005)
bahwa Nanas adalah salah satu buah yang banyak
dikonsumsi oleh masyarakat, akan tetapi hanya bagian
daging buahnya saja yang dimanfaatkan, sedangkan
bagian bonggol, dan kulitnya hanya menjadi limbah
buangan saja atau digunakan sebagai pakan ternak.
14

Limbah kulit nanas ini termasuk limbah organik yang
masih mengandung banyak nutrisi yang dapat
dimanfaatkan apabila dibiarkan begitu saja tanpa
penanganan yang tepat akan mencemari lingkungan.
Potensi limbah buah nanas sampai saat ini
sebagai sumber pakan ternak cukup tinggi, Karena
tingkat rendemen sekitar 15%, dapat diartikan bahwa
hasil dari limbah kulit nanas dan limbah perasan
daging buah berkisar 85% dari produksi nanas.
Terdapat sekitar 596 ribu ton per tahun limbah kulit
nanas yang dapat digunakan sebagai bahan pakan
ternak alternatif. Kulit nanas memiliki nutrien yang
cukup tinggi yaitu Bahan Kering 14,22%, Protein
Kasar 3,50%, Serat Kasar 19,69%, Lemak Kasar
3,49% dan Neutral Detergent Fibre (NDF) 57,27% dan
merupakan sumber energi dengan kandungan Gross
Energy 4481 kkal/kg (Ginting, 2005). Kulit nanas
masih memiliki nutrien yang cukup baik yaitu bahan
kering 88,95%, abu 3,82%, serat kasar 27,09%,
protein kasar 8,78% dan lemak kasar 1,15%. Kulit
nanas berpotensi sebagai sumber pakan ternak
(Nurhayati, 2013). Mengingat limbah nanas yang
belum banyak dimanfaatkan dan hanya dibuang
sehingga akan menimbulkan masalah lingkungan
atau pecemaran lingkungan maka pemanfaatan limbah
buah nanas perlu diperhatikan untuk mengatasi hal
tersebut. Salah satu alternatif pemanfaatan dari
limbah buah nanas yaitu dapat dilakukan adalah
dengan fermentasi. Fermentasi merupakan suatu reaksi
oksidasi atau reaksi dalam sistem biologi yang
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menghasilkan energi dimana donor dan aseptor adalah
senyawa organik ( Puspita,2012 ).
2.2.

Kajian Penelitian Terdahulu
2.2.1.

Kandungan Nutrien Nanas
Kulit nanas adalah bahan organik yang
mengandung karbohidrat yang dapat
dijadikan
alternatif bahan pembuat bioetanol. Karbohidrat
ini perlu difermentasi sehingga menjadi glukosa
dan ini bisa dilakukan oleh jamur atau bakteri.
Pada tabel 3 kandungan gizi yang terdapat pada
kulit nanas paling besar adalah kandungan vitamin
A yaitu 130,00 (SI) kandungan karbohidrat 16,00
(g) dan kandungan air yang cukup tinggi yaitu
85,30 (g), Kalori 52,00 (kal), Protein 0,40 (g),
Lemak 0,20 (g). Selebihnya adalah bagian yang
bisa dimakan yaitu daging buah 53 (%). Menurut
Hadiati dan Indriyani (2008) Setiap 100 g buah nanas
mengandung 80 %–86,2 % air, 10 g - 18 g gula, 0,5 g
- 1,6 g asam organik, 0,3 g – 0,6 g mineral, 4,5 mg –
12 mg nitrogen, dan 180 mg protein. Nanas memiliki
kandungan air 90% dan kaya akan kalium, kalsium,
fosfor, magnesium, zat besi, natrium, iodium, sulfur,
dan khlor. Selain itu, kaya asam, biotin, vitamin A,
vitamin B12, vitamin C, vitamin E, dekstrosa, sukrosa
atau tebu, serta enzim bromelin, yaitu enzim protease
yang dapat menghidrolisis protein, protease, atau
peptide sehingga dapat digunakan untuk melunakkan
daging ( Prahasta, 2009 ).
Pada umumnya buah nanas memiliki bagianbagian yang bersifat buangan, bagian - bagian tersebut
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yaitu tunas daun, kulit luar, mata dan hati. Persentase
limbah kulit berkisar antara 21,73 - 24,48 %, limbah
mata berkisar antara 11,09 - 13,26 %, daging buah
berkisar antara 45,24 - 48,00 %, dan limbah hati
berkisar antara 16,43 - 17,48 %. Untuk tunas daun
tidak mungkin dimanfaatkan sebagai media nata. Pada
bagian kulit yang merupakan bagian terluar, memiliki
tekstur yang tidak rata, dan banyak terdapat duri-duri
kecil pada permukaan luarnya. Biasanya pada bagian
ini merupakan bagian yang pertama dibuang oleh
masyarakat karena bagian ini tergolong bagian yang
tidak dapat dikonsumsi langsung sebagai buah segar.
Bagian mata merupakan bagian ke dua setelah kulit
yang dibuang oleh masyarakat. Mata memiliki bentuk
yang agak rata dan banyak terdapat lubang-lubang
kecil menyerupai mata. Bagian terakhir yang juga
merupakan bagian buangan adalah hati. Hati
merupakan bagian tengah dari buah nanas, memiliki
bentuk memanjang sepanjang buah nanas, memiliki
tekstur yang agak keras dan rasanya agak manis. Hati
nanas dapat juga dimanfaatkan dengan mengambil
tepungnya. Kadar tepung hati nanas yang sudah tua
berkisar antara 10% - 15% dari berat segar (Tahir
dkk., 2008). Kandungan nutrien 100 gram buah nanas
dapat dilihat pada Tabel 1,

17

Tabel 1. Kandungan nutrien dalam 100 gram buah
nanas
No.
1

Kandungan nutrien
100 gram
bauah nanas
Protein ( g )

2

Lemak ( g )

3

Karbohidrat (g)

4

Kalsium (mg)

5

Fosfor (mg)

6

Serat (g)

7

Besi (g)

8

Vitamin A (IU)

9

Vitamin B1 (mg)

10

Vitamin B2 (mg)

11

Vitamin C (mg)

12

Jumlah
0,40
0,20
13,00
19,00
9,00
0,40
0,20
20,00
0,08
0,04
20,00

Niacin (g)

0,20
Sumber: Wirakusumah,2000.

2.2.2.

Limbah Nanas
Nanas adalah salah satu buah yang banyak
dikonsumsi oleh masyarakat, akan tetapi hanya bagian
daging buahnya saja yang dimanfaatkan, sedangkan
bagian bonggol, dan kulitnya hanya menjadi limbah
buangan saja atau digunakan sebagai pakan ternak.
Limbah kulit dapat dimanfaatkan apabila dibiarkan
begitu saja tanpa penanganan yang tepat akan
mencemari lingkungan (Wahyuni, 2015).
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Potensi limbah buah nanas sampai saat ini
sebagai sumber pakan ternak cukup tinggi, Karena
tingkat rendemen sekitar 15%, dapat diartikan bahwa
hasil dari limbah kulit nanas dan limbah perasan
daging buah berkisar 85% dari produksi nanas.
Terdapat sekitar 596 ribu ton per tahun limbah kulit
nanas yang dapat digunakan sebagai bahan pakan
ternak alternatif. Kulit nanas memiliki nutrien yang
cukup tinggi yaitu Bahan Kering 14,22%, Protein
Kasar 3,50%, Serat Kasar 19,69%, Lemak Kasar
3,49% dan Neutral Detergent Fibre (NDF) 57,27%
dan merupakan sumber energi dengan kandungan
Gross Energy 4481 kkal/kg (Ginting, 2005).
Pada bagian kulit yang merupakan bagian
terluar, memiliki tekstur yang tidak rata, dan banyak
terdapat duri-duri kecil pada permukaan luarnya.
Biasanya pada bagian ini merupakan bagian yang
pertama dibuang oleh masyarakat karena bagian ini
tergolong bagian yang tidak dapat dikonsumsi
langsung sebagai buah segar. Bagian mata merupakan
bagian ke dua setelah kulit yang dibuang oleh
masyarakat. Mata memiliki bentuk yang agak rata dan
banyak terdapat lubang-lubang kecil menyerupai mata.
Bagian terakhir yang juga merupakan bagian buangan
adalah hati. Hati merupakan bagian tengah dari buah
nanas, memiliki bentuk memanjang sepanjang buah
nanas. Kadar tepung hati nanas yang sudah tua
berkisar antara 10% - 15% dari berat segar (Tahir
dkk., 2008).
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2.3.

Fermentasi

Arti kata fermentasi selama ini berubah-ubah. Kata
fermentasi berasal dari Bahasa Latin “fervere” yang berarti
merebus (to boil). Arti kata dari Bahasa Latin tersebut dapat
dikaitkan dengan kondisi cairan bergelembung atau mendidih.
Keadaan ini disebabkan adanya aktivitas ragi pada ekstraksi
buah-buahan
atau
biji-bijian.
Gelembung-gelembung
karbondioksida dihasilkan dari katabolisme terhadap
kandungan gula. Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa
fermentasi mempunyai pengertian suatau proses terjadinya
perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas
enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme syarat-sayrat
untuk memperoleh proses fermentasi yang baik adalah:
Mikroorganisme harus menghasilkanS produk yang
dikehendaki, harus cepat berkembang- biak dan dapat
mempertahankan sifat-sifat biologisnya yang uniform, Bahan
dasar (raw material) sebagai tempat hidup harus murah dan
hasilnya harus berguna, dan Fermentasi harus terjadi dengan
cepat dan zat yang dihasilkan harus mudah dimurnikan.
(Andaka, 2010).
Dalam pelaksanaan fermentasi, lama fermentasi
merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Lama
fermentasi yang singkat mengakibatkan terbatasnya
kesempatan dari mikroorganisme untuk terus berkembang,
sehingga komponen substrat yang dapat dirombak menjadi
massa sel juga akan sedikit tetapi dengan waktu yang lebih
lama berarti memberi kesempatan bagi mikroorganisme untuk
tumbuh dan berkembang biak (Kasmiran,2011).
Teknologi fermentasi sudah sering dilakukan untuk
meningkatkan kandungan zat makanan dan menurunkan
kandungan zat antinutrisi. Dalam proses fermentasi substrat
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yang digunakan harus mengandung unsur karbon (C) dan
nitrogen (N) yang dibutuhkan mikroba untuk pertumbuhan.
Hasil fermentasi sangat tergantung pada bahan pakan sebagai
bahan dasar (substrat), macam mikroba atau inokulum, dan
kondisi lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan
dan metabolisme mikroba tersebut (Anggraeny dan Umiyasih,
2009). Hastuti dkk. (2011) menyatakan bahwa dalam proses
fermentasi, enzim-enzim selulase dari berbagai mikroba
selulolitik dapat melakukan penetrasi dengan lebih mudah
dalam bahan pakan berserat tersebut, sehingga dapat
menurunkan serat kasar yang pada akhirnya meningkatkan
kecernaan.
Dalam pelaksanaan fermentasi, lama fermentasi
merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Lama
fermentasi yang singkat mengakibatkan terbatasnya
kesempatan dari mikroba untuk terus berkembang, sehingga
komponen substrat yang dapat dirombak menjadi massa sel
juga akan sedikit tetapi dengan waktu yang lebih lama berarti
memberi kesempatan bagi mikroba untuk tumbuh dan
berkembang biak (Kasmiran, 2011). Lunar dkk. (2012)
menyatakan bahwa jumlah populasi mikroba sangat
menentukan kualitas produk akhir, dimana semakin tinggi
populasi Aspergillus niger akan menghasilkan besaran enzim
selulase yang semakin tinggi pula sehingga kuantitas serat
kasar yang dirombak oleh enzim selulase semakin tinggi.
Perlakuan pada dosis inokulum 0,2% dan lama fermentasi 120
jam merupakan perlakuan Syang optimum untuk
menghasilkan serat kasar produk fermentasi terendah yaitu
10,10%.
Aspergillus
niger
bekerja
optimal
dalam
menghasilkan enzim selulase dengan substrat padat berupa
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kulit durian pada waktu fermentasi 120 jam dan kadar protein
yang dihasilkan sebesar 0,40%. Aktivitas enzim selulase yang
diperoleh adalah sebesar 1.07 mg/L. Waktu fermentasi 120
jam merupakan fase eksponensial dimana pada fase tersebut
perbanyakan jumlah sel sangat banyak, aktivitas sel meningkat
dan enzim banyak dihasilkan (Ariyani dkk., 2014). Idiawati
dkk. (2014) menyatakan bahwa aktivitas enzim selulase akan
semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu
fermentasi. Akan tetapi, terjadi pula penurunan seiring dengan
bertambahnya waktu fermentasi. Waktu fermentasi terbaik
pada fermentasi padat dengan Aspergillus niger bervariasi.
Hal ini dapat dilihat pada penelitian terdahulu yaitu 96 jam
atau 4 hari.
Interaksi berbagai level pemberian Aspergillus niger
dan variasi lamanya waktu fermentasi dapat memperbaiki nilai
nutrisi tepung kulit ubi kayu. Mirwandhono dkk. (2006)
menyatakan bahwa fermentasi Aspergillus niger dapat
menaikkan kadar protein kasar, lemak kasar, dan kadar abu
tepung kulit ubi kayu dan terjadi penurunan bahan kering dan
serat kasar tepung kulit ubi kayu. Fermentasi Aspergillus niger
yang terbaik untuk menaikkan kadar protein kasar dan
menurunkan serat kasar pada lama fermentasi 4 hari karena
pada lama fermentasi 6 hari kecenderungan meningkatnya
kadar protein kasar tidak signifikan lagi dan kadar serat kasar
mulai naik.
2.4.

Aspergillus niger

Aspergillus niger adalah anggota dari genus
Aspergillus yang mencakup seperangkat jamur yang umumnya
dianggap aseksual, meskipun bentuk sempurna (bentuk yang
bereproduksi secara seksual) telah ditemukan. Aspergillus
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niger umumnya ditemukan tumbuh sebagai saprofit pada daun
mati, gandum yang disimpan, tumpukan kompos dan vegetasi
yang membusuk lainnya.
Mikroorganisme Aspergillus niger digunakan secara
luas sebagai suatu organisme fermentasi industri untuk
produksi asam sitrat dan asam glukonat serta enzim yang
digunakan dalam produksi makanan dan berbagai aplikasi
industri (Machida and Gomi, 2010). Aspergillus niger dapat
tumbuh cepat dengan menggunakan nutrisi yang ada
disekelilingnya.
Molekul–molekul
sederhana
seperti
monosakarida yang terlarut disekeliling hifa dapat diserap
langsung oleh hifa, tetapi polimer–polimer seperti amilum atau
selulosa harus dipecah dulu oleh enzim-enzim ekstraseluler
yang dihasilkan oleh Aspergillus niger menjadi molekul–
molekul yang lebih sederhana sebelum diserap ke dalam sel
Aspergillus niger dikenal sebagai salah satu mikroorganisme
yang memiliki kemampuan tinggi untuk menghasilkan enzim
asparaginase. Biotin berperan dalam membantu pertumbuhan
sel mikroorganisme. Pengamatan terhadap pengaruh
penambahan biotin pada media pertumbuhan Aspergillus niger
terhadap produksi perlu dilakukan sebagai langkah awal
sebelum proses industri. Aspergillus niger merupakan kapang
yang dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis asam
seperti
asam
oksalat,
asam-2-hidroksipropana-1,2,3trikarboksilat, asam glukonat dan beberapa jenis enzim seperti
pektinase, α-amylase, asparaginase, selulase, proteinase,
lipase, katalase, glukosa oksidase dan fitase (Wuryanti, 2008).
Kapang yang sering digunakan dalam teknologi
fermentasi antara lain Aspergillus niger. Aspergillus niger
merupakan salah satu jenis Aspergillus yang tidak
menghasilkan mikotoksin sehingga tidak membahayakan
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(Gray,1970). Proses fermentasi menggunakan kapang, selain
pembentukan miselium selalu diikuti oleh pembentukan
spora yang berguna untuk pembuatan inokulum pada
proses fermentasi. Inokulum yang berupa spora merupakan
starter yang baik dalam fermentasi (Purwadaria et al.,1994).
Keberadaan spora dapat membuat turunnya daya cerna
produk fermentasi dibandingkan dengan sel miselium dan
merupakan bahan pencemar bagi kesehatan manusia,
sehingga untuk alasan ini mutan yang hilang kemampuan
berspora pada suhu tertentu akan mempunyai keuntungan.
Peningkatan konsentrasi amonia ini berbanding lurus
dengan menigkatnya kandungan protein pada onggok
fermentasi menggunakan Aspergillus niger karena ammonia
merupakan hasil hidrolisis protein pakan oleh mikroba rumen
yang dirombak menjadi amonia .Penggunan level Aspergillus
niger yang optimal untuk proses fermentasi adalah 2% yaitu
dapat menigkatkan konsentrasi amonia menjadi 7,72 mM.
Pada penambahan level Aspergillus niger 2% sudah dapat
menigkatkan konsentrasi amonia walapun pada level 6%
terjadi peningkatan konsentrasi amonia yang lebih tinggin
karena pada level 6% akan membutuhkan stater Aspergillus
niger lebih banyak sehingga kurang efisien. Selain itu pada
level 4% terjadi penurunan kosentrasi amonia menjadi 6,82
Mm. Hal tersebut menunjukan bahwa penambahan Aspergillus
niger dengan level 2% pada onggok perlakuan sudah cukup
baik (Suherman, 2013).
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2.5.

Kosentrasi Amonia (NH3)

Amonia merupakan produk utama hasil degradasi
protein pakan di dalam rumen oleh mikroba rumen, oleh
karena itu semakin tinggi konsentrasi NH3 semakin tinggi
protein pakan mengalami fermentasi didalam rumen. Produk
NH3, ini didalam rumen akan dimanfaatkan oleh mikroba
rumen untuk sintesis tubuhnya. Riswandi, Muhakka, dan
Lehan (2015). Amonia merupakan nitrogen yang paling
banyak dibutuhkan mikroorganisme rumen yang bersama
dengan kerangka karbon dari sumber energi akan disintesis
menjadi protein mikroba (Candra, 2013). Hungate (1966)
menjelaskan bahwa mikroorganisme sangat penting untuk
mengatur kecepatan tumbuh dan efisiensi penggunaan
makanan bagi ruminansia dan nutrisi mikroorganisme ini
sangat penting untuk induk semang. Apabila nutrisi tidak
mencukupi maka pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi
oleh ketersediaan energi. Amonia yang tidak digunakan oleh
bakteri akan diserap oleh dinding rumen (Van Soest, 1982).
Menurut Sutrisno dkk. (2004) menyatakan bahwa
produksi NH3 rumen akan semakin meningkat sejalan dengan
bertambahnya kandungan protein kasar dan peningkatan
kecernaan bahan organik bahan pakan tersebut. Kadar protein
pakan dapat mempengaruhi perkembangbiakan mikroba, bila
kadar proteinnya meningkat maka mikroba rumen akan lebih
cepat pertambahannya. Peningkatan jumlah mikroba ini
dengan sendirinya akan menyebabkan peningkatan aktivitas
mikroba rumen dalam merombak protein pakan menjadi
ammonia sehingga produksi NH 3 yang dihasilkan juga akan
semakin meningkat. Peningkatan produksi ammonia ini juga
sejalan dengan lama pemeraman.
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Menurut Riswandi, Muhakka, dan Lehan (2015)
Tingginya nilai konsentrasi NH3 sesuai dengan data degradasi
fermentasi protein pakan seperti yang diuraikan sebelumnya,
dimana semakin tinggi jumlah penambahan probiotik semakin
tinggi pula degradasi protein secara in vitro. Setiap proses
degradasi fermentasi protein dalam rumen akan selalu
terbentuk amonia. Amonia tersebut merupakan sumber
nitrogen yang utama dan sangat penting untuk sintesis protein
mikroorganisme rumen.
Protein mikroba dapat menyumbangkan dua per tiga
atau 70-80% dari kebutuhan asam amino untuk ternak
ruminansia. Sumbangan asam amino dari mikroba rumen ini
bahkan bisa mencapai 90% . Oleh karena itu, para ahli nutrisi
berusaha memaksimalkan sintesis protein mikroba dengan
memaksimalkan penggunaan Rumen Degradable Protein
(RDP). konsentrasi N-NH3 berkisar antara 1 – 34 mg/100 ml,
untuk pertumbuhan maksimal sedangkan untuk aktivitas
mikroba diperlukan konsentrasi N-NH3 dalam cairan rumen
antara 5,0 – 23,5 mg/100 ml (Usman,2013).
Amonia merupakan sumber nitrogen utama dan
penting untuk sintesis protein mikroba Konsentrasi NH 3 yang
optimum berkisar antara 5 – 8 mg/100 ml cairan rumen.
Kekurangan sumber N dapat menurunkan produksi mikroba
per unit karbohidrat tercerna. Sebaliknya, apabila kelebihan
NH3 akan diserap melalui dinding rumen dan dibawa ke hati
untuk sintesis urea. Sumbangan NH 3 pada ternak ruminansia
sangat penting mengingat bahwa prekusor protein mikroba
adalah amonia dan senyawa sumber karbon, makin tinggi
kadar NH3 di rumen maka kemungkinan makin banyak protein
mikroba yang terbentuk sebagai sumber protein tubuh.
Konsentrasi nitrogen amonia sebesar 5 mg persen setara
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dengan 3,57 mM sudah mencukupi kebutuhan nitrogen
mikroba (Noviansyah,2013).
2.6.

Konsentrasi Volatile Fatty Acid (VFA)

Volatile Fatty Acid (VFA) atau asam lemak terbang
merupakan salah satu produk fermentasi karbohidrat di dalam
rumen yang menjadi sumber energi utama bagi ternak
ruminansia. Peningkatan jumlah VFA menunjukkan mudah
atau tidaknya pakan tersebut difermentasi oleh mikroba rumen
(Suherman dkk.,2013). Gusasi(2014) berpendapat bahwa
fermentasi dapat meningkatkan konsentrasi VFA karena
dengan meningkatkan proses degradasi pakan maka
karbohidrat dalam pakan juga akan dengan mudah
terfermentasi dalam rumen. Asam asetat, asam butirat, dan
asam propionat merupakan asam lemak terbang yang pada
dasarnya pembentukan menghasilkan beberapa macam gas
(Dewi dkk., 2015). Menurut( Candra,2013) menyatakan
Ransum yang diberikan pada ternak ruminansia umumnya
mengandung karbohidrat sekitar 60-75%. Karbohidrat yang
masuk ke dalam rumen akan dihidrolisa menjadi
monosakarida, terutama glukosa dengan bantuan enzim-enzim
yang dihasilkan oleh mikroba rumen. Glukosa tersebut akan
difermentasi menjadi VFA berupa asam asetat, asma
propionat, dan asam butirat, CH4 dan CO2. VFA merupakan
sumber energi yang penting bagi ternak karena digunakan
untuk pertumbuhan mikroorganisme pencerna serat kasar
dalam rumen serta dapat digunakan sebagai sumber kerangka
karbon untuk pembentukan protein mikroba. Produksi VFA
yang dihasilkan dalam rumen sangat bervariasi tergantung
pada ransum yang dikonsumsi, yaitu antara 200-1500 mg/1000
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ml cairan rumen. Kadar VFA yang dibutuhkan untuk
menunjang pertumbuhan optimal rumen adalah 80-160 mM.
Ranjhan (1980) megatakan bahwa meningkatnya
kecernaan bahan organik akan meningkatkan produksi VFA.
VFA ini digunakan untuk sintesis protein mikrobia seiring
dengan ketersediaan substrat organik di dalam bahan.
Berkurangnya jumlah substrat yang difermentasi selama masa
inkubasi kemudian berdampak pada laju produksi VFA yang
semakin berkurang, sebagai indikasi menurunnya ketersediaan
energi bagi ternak ruminansia (Sajati, 2012).Konsentrasi VFA
merupakan Proses pencernaan karbohidrat di dalam rumen
ternak ruminansia akan menghasilkan energi berupa VFA
dengan proporsi molar VFA secara umum mengikuti kondisi
normal (Hungate, 1966).
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2.7.

Konsentrasi Nilai Energi ME Dan NE

Energi dalam bahan pakan atau energi bruto tidak
semua dapat digunakan oleh ternak karena nutrien tidak
sepenuhnya dapat dicerna. Nutrien yang tidak dapat dicerna
terdapat di dalam feses atau dikenal sebagai fecal energy,
sedangkan energi yang dapat dicerna adalah energi tercerna
atau digestible energy (DE). Jumlah DE sebagain dilepas
bersama urine atau urine energy (UE) dan sebagian dilepas
dalam bentuk gas metan (methane energy). Energi yang
diperoleh dari DE dikurangi UE dan energi yang diperoleh
disebut energi termetabolis atau energy metabolizable (ME).
Energi yang terdapat pada pakan digunakan oleh ternak untuk
hidup dan berproduksi. Semua bentuk energi yang dikonsumsi
diubah menjadi panas sehingga energy yang ada hubunganya
dengan proses-proses tubuh dinyatakan dalam unit panas
(kalor). Penentuan nilai energi yang umum adalah Gross
Energy (GE), digestible energy (DE), Metabolizable Energy
(ME) dan Net Energy (NE) (Anggorodi,1990). Metabolizable
Energy (ME) merupakan energi pakan yang diserap oleh
tubuh yang dapat dimanfaatkan oleh ternak setelah dikurangi
energi yang lewat urine dan gas dari proses pecernaan. Net
Energy (NE) adalah bagian dari energi bruto yang tertinggal
dalam tubuh yang dapat digunakan untuk aktivitas,
pertumbuhan, produksi lemak tubuh, produksi daging,
produksi susu dan wol. Nilai Net Energy suatu bahan pakan
adalah jumlah energi yang tersisa setelah dikurangi jumlah
energi yang hilang dalam feses, pembakaran gas-gas dan
urine (Anggorodi,1990). Menurut Lee, Hwang dan Chiou
(2000)
Organic Matter Digestibility (OMD) dan
Metabolizable Energy (ME) merupakan parameter yang
penting untuk mengukur kualitas pakan.
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Prediksi perhitungan nilai energi dikembangkan
berdasrkan banyak nya gas yang di produksi pada masa
inkubasi 24 jam dengan data anilisi proksimat (Menke dan
Steingass, 1998). Nilai ME dan NE dapat dihitung dengan
rumus berikut (Menke dan Steingass, 1998)
ME (MJ/Kg BK) = 1,06+0,157*GP+0,084*CP+0,22*CF0,081*CA
NE (Mcal/lb) = (2.2 + (0.0272 * GP) + (0,057 * CP) +
(0,149 * CF) / 14,64
Sapi potong dengan bobot 300-1000 kg dengan asupan
pakan berdasrkan BK adalah 8,8-12,4 kg/hari sehingan nilai
NE yang dibutuhkan adalah 5,852- 4,890 MJ/kg BK. Nilai ME
untuk pertumbuhan – penggemukaan pedet dan sapi muda
jantan pada bobot badan 200kg dengan pemberian pakan
harian 4,6 adalh 12,970 MJ/kg. Nilai ME untuk pertumbuhan
– penggemukan pedet dan sapi muda jantan pada bobot badan
200kg dengan pemberian pakan harian 4,6 kg adalah 12,970
MJ/kg BK ( Anonimus, 2000).
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BAB III
MATERI DAN METODE PENELITIAN

3.1.

Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya
dan Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu
Universitas Gadjah Mada pada 24 September – 30 Oktober
2017. Pengambilan cairan rumen dilakukan di Laboratorium
Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya.
3.2.

Materi Penelitian
3.2.1. Bahan
1. Limbah nanas kering berupa mahkota, kulit
luar mata dan hati yang didapat dari
PT. Bintang Buah yang beralamat di Desa
Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten
Blitar.
2. Aspergillus niger dengan kepadatan ±
3×107 yang didapat dari Pusat Studi
Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.
3. Cairan rumen sebagai media fermentasi
diambil dari sapi jenis PFH betina
berfistula berumur ± 13 tahun dan
mempunyai bobot ± 380kg
di
Laboratorium Lapang Sumber Sekar
Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.

31

3.2.2.

Bahan Kimia
1. Bahan kimia untuk analisis NH3, meliputi:
Residu produksi gas 48 jam ,Na 2CO3 1 Ml ,
H2SO4 0,005 N, larutan H3BO3 4%
indikator metil merah dan brom kresol
hijau.
2. Bahan kimia untuk analisis Volatile Fatty
Acid (VFA), meliputi: larutan HgCl2,
H3PO4.
3. Bahan untuk analisi produksi gas secara in
vitro meliputi: NaHCO3, NH4HCO3,
NaHPO4, KH2PO4, MgSO4.7H2O, NaCl,
CaCl2.2H2O, MnCl2.6H2O, FeCl3.6H2O,
Resazurin, Na2S.9H2O dan NaOH 1 M,
larutan buffer , larutan Resazurin , aquades
dan gas CO2.

3.2.3.

Alat
1. Peralatan
yang
digunakan
dalam
pembuatan fermentasi limbah nanas
meliputi: timbangan, sendok, baskom,
sarung tangan, plastik warna hitam dan
plastic warna putih, tali raffia, dan alat
vacuum.
2. Peralatan
yang
digunakan
untuk
pengambilan cairan rumen meliputi:
termos, pipa, spuit, selang plastik,
thermometer dan kain saring.
3. Peralatan yang digunakan untuk analisis
produksi gas meliputi: syring (diameter 32
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mm, panjang 2000 ml), pipet piston,
timbangan analitik dan beaker glass.
4. Seperangkat alat untuk analisi NH 3,
meliputi: cawan Conway, alat titrasi,
beaker glass, dan buret.
5. Peralatan yang digunakan untuk analisis
konsentrasi Volatile Fatty Acids (VFA)
secara in vitro meliputi: sentrifuge, gas
Chromatography dan mycrosiringe.
3.3.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
percobaan di laboratorium menggunakan Rancangan Acak
Kelompok (RAK) dengan 3 perlakuan dan 4 kali ulangan,
sehingga terdapat 12 unit percobaan yang dikelompokan
berdasarkan pengambilan cairan rumen. Analisis data yang
digunakan adalah analisis ragam / analysis of variance
(ANOVA). Perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
P0 : Limbah nanas kering tanpa perlakuan.
P1 : Limbah nanas kering + Aspergillus niger
2% difermentasi selama 4 hari.
P2 : Limbah nanas kering + Aspergillus nigesr
2% difermentasi selama 6 hari.
3.3.1. Pembuatan Fermentasi Limbah Buah
Nanas ( Suherman,2013)
Pembutan Fermentasi Limbah Buah Nanas
dengan menggunakan Aspergillus niger
adalah sebagai berikut:
a. Limbah buah nanas berupa mata, kulit
dan mahkota dipotong kecil kecil dengan
panjang kurang lebih 1-2 cm.
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b. Limbah buah nanas dioven 60°C sampai
mencapai bahan kering ( BK) ± 40%.

c. Ditimbang sebanyak 1000gram dan
d.
e.
f.

g.
h.

dimasukan ke baskom.
Ditimbang Aspergillus niger 2% dari total
sampel.
Limbah buah nanas dicampur dengan
Aspergillus niger sesuai perlakuan.
Dikemas dalam kantong plastik,
pengemasan dibantu dengan alat vacum
untuk menciptakan kondisi anaerob.
Diikat dengan tali raffia dan dilapisi
plastik.
Diferemntasi sesuai perlakuan.

3.3.2. Prosedur Pembuatan Limbah Buah Nanas
Tanpa Perlakuan
Pembutan P1 Limbah Buah Nanas Tanpa
Perlakuan adalah sebagai berikut:
a. Limbah buah nanas berupa mata, kulit
dan mahkota dipotong kecil kecil dengan
panjang kurang lebih 1-2 cm.
b. Ditimbang Limbah Buah Nanas
sebanyak 1000gram.
c. Limbah buah nanas dioven 60°C sampai
benar – benar kering dengan lama waktu
± 3 hari.
d. Ditimbanng Limbah Buah Nanas yang
sudah kering.
34

e. Limbah Buah Nanas digrinding.
f. Limbah Buah Nanas dibawa ke
Laboratorium untuk diuji.
3.4. Prosedur Penelitian
Prosedur fermentasi dan analisi konsentrasi NH3
inkubasi 24 jam , konsentrasi VFA produksi gas 48 jam
dan Nilai energi secara in vitro dalam penelitian ini
disajikan pada Gambar 2.
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Limbah nanas
Dipotong kecil-kecil bekisar 2-3cm
Dioven 60° C sampai mencapai
BK±40% selama± 2 hari

Ditimbang sebanyak 1000 gram
Ditambah

Tanpa Perlakuan
Aspergillus niger 2%

P0

Di inkubasi
Lama inkubasi 4 hari

Lama inkubasi 6 hari

P1

P2

Uji Produksi Gas secara in vitro inkubasi 48 jam

Konsentrasi NH3

Konsentrasi VFA

Gambar 2. Prosedur pelaksanan penelitian
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Nilai energi ME
dan NE

3.5.

Variabel Penelitan
1. Konsentrasi NH3 (mg/ dL)
Pengukuran konsentrasi NH3 dengan inkubasi 48
jam menurut metode Conway (1961) disajikan pada
Lampiran 7. Perhitungan NH3 yaitu sebagai berikut:
Konsentrasi NH3 = ml H2SO4 X N H2SO4
( mg/dL)

ml sampel

2. Konsentrasi VFA ( Mol/l)
Pengukuran konsentrasi VFA menggunakan gas
Chromatrography dari hasil produksi
gas 48 jam yaitu menggunakan metode Bachrudin
(1996) terdapat pada Lampiran 8. Rumus perhitungan
VFA sebagai berikut:
VFA = Luas Kurva Sampel x Konsentrasi standart

3. Estimasi nilai:
1.ME ( Metabolizable Energy )
Pengukuran
nilai energi
ME dihitung
berdasarkan hasil produksi gas 48 jam
dan hasil
analisis proksimat. Yaitu dikembangkan oleh Menke
and Steingass (1988) terdapat pada Lampiran 14
dihitung dengan rumus:
ME (MJ/Kg BK) = 2.20 + (0.136*Gp) + (0.057*CP)

Keterangan:
ME = Metabolizable Energy (MJ/Kg BK)
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GP = Gas Production (Produksi gas inkubasi 24 jam
ml/200 mg BK)
CP = Crude Protein (Protein kasar % BK)
2. NE ( Net Energy )
Pengukuran
nilai energi
NE dihitung
berdasarkan hasil produksi gas 48 jam
dan hasil
analisis proksimat. Yaitu dikembangkan oleh Menke
and Steingass (1988) terdapat pada Lampiran 15
dihitung dengan rumus:
NE (Mcal/lb) = (2.2 + (0.0272 * GP) + (0,057 * CP) + (0,149 * CF) / 14,64

Keterangan :
NE = Net Energy (Mcal/lb)
GP = Gas production (Produksi gas inkubasi 24 jam
ml/200 mg BK)
CP = Crude protein (Protein kasar % BK)
CF = Crude Fiber (Serat kasar % BK)

1kg

= 2,2 lb (pound)

1Mcal = 4.18 MJ
NE ( Mj/kg Bk) = NE (Mcal/lb)x 4.18

3.6.

Analisis Data
Data yang diperoleh akan ditabulasi dengan
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) kemudian
dianalisis statistik menggunakan analisis ragam (ANOVA).
Apabila diperoleh hasil yang signifikan maka dilanjutkan
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dengan Uji Jarak Berganda Duncan (BJBD) (Steel dan Torrie,
1993).

Keterangan:
Yijk
= nilai yang diamati
= nilai tengah populasi
= pengaruh perlakuan i
= pengaruh galat
i
= perlakuan 1,2,3,4 dan 5
k
= ulangan 1,2,3 dan 4
3.7.
Batasan Istilah
1. Limbah nanas : bagian-agian dari buah nanas yang bersifat
buangan berupa kulit luar, mata dan hati.
2. Aspergillus niger : kapang yang dapat digunakan untuk
menghasilkan berbagai jenis asam seperti asam oksalat,
asam-2hidroksipropana-1,2,3-trikarboksilat,
asam
glukonat dan beberapa jenis enzim seperti pektinase, αamylase, asparaginase, selulase, proteinase, lipase, katalase,
glukosa oksidase dan fitase.
3. Fermentasi : suatu proses terjadinya perubahan kimia pada
suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang
dihasilkan oleh mikroorganisme.
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan
Hasil analisis kandungan nutrien pada limbah buah
nanas tanpa perlakuan (P0) dan pakan perlakuan ( limbah buah
nanas yang sudah difermentasi menggunakan Aspergillus
niger (P1dan P2) berdasarkan Bahan kering (BK) disajikan
pada Tabel 2 dan Tabel 3.
Tabel 2. Kandungan Nutrien Limbah Buah Nanas Segar
Bahan

Limbah
buah nanas

BK
(%)

ABU *
(%)

BO*
(%)

11,6

6,44

93,56

PK*
(%)
6,75

SK*
(%)
13,23

Keterangan : Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan Makanan
Ternak Fakultas Peternakan Universitas
Brawijaya 2017.
* Berdasarkan 100% BK.
Kandungan nutrien limbah buah nanas segar pada
Tabel 2 yang dihasilkan pada penelitian ini adalah BK
11,66%, Abu 6,44% dan BO 93,56%. Hal tersebut tidak jauh
berbeda dengan penelitian Pranata dkk. (2017)
yang
menyatakan bahwa limbah buah nanas masih memiliki nutrien
yang baik yaitu bahan kering 12,90% dan abu 6,58%. Hal
tersebut ditambahkan Zahera (2015) bahwa limbah buah
nanas memiliki kandungan BK 20,0 %, Abu 8,2 % dan BO
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sebesar 92,8 %, ini berarti bahwa potensi limbah buah nanas
sebagai sumber pakan.
Tabel 3. Kandungan Nutrien Pakan Limbah Buah Nanas pada
masing masing perlakuan
Perlakuan

P0
P1
P2
Keterangan :

BK
(%)

ABU* BO*
(%)
(%)

PK*
(%)

SK*
(%)

40,15 6,44 93,56
32,77 7,21 92,79
31,73 7,20 92,79

6,75
9,55
9,05

13,23
15,69
15,69

Hasil analisis Laboratorium Nutrisi dan
Makanan Ternak Fakultas Peternakan
Universitas Brawijaya 2017.
* Berdasarkan 100% BK

Kandungan nutrien limbah buah nanas data pada
Tabel 3 menunjukan bahwa kandungan nutrien limbah buah
nanas yang difermentasi menggunakan Aspergillus niger
dengan lama inkubasi yang berbeda mengalami perubahan
dibandingkan pada limbah buah nanas yang tidak difermentasi
(P0). Kurniawan dkk. (2016) menjelaskan bahwa fermentasi
menyebabkan penurunan kandungan BO yang diikuti dengan
penurunan kandungan BK yang dimanfaatkan mikroba untuk
sumber energi akibat terjadi serangkaian reaksi kimiawi.
Kandungan BO menurun juga disebabkan penguraian oleh
aktivitas mikroba yang menghasilkan enzim sehingga dapat
mendegradasi BO dan kandungan abu menjadi naik.
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Dari hasil analisis proksimat yang telah dilakukan
diketahui bahwa kandungan SK semakin meningkat seiring
dengan bertambahnya waktu fermentasi, dapat dilihat dari
kandungan SK limbah buah nanas tanpa perlakuan (P 0)
sebesar 13,23% yang meningkat hingga 16,85% pada P 2.
Peningkatan SK pada proses fermentasi disebabkan karena
terjadi akumulasi SK seiring dengan perkembangbiakan
Aspergillus niger yang dikuti dengan meningkatnya miselium.
Hal ini sesuai dengan penelitian Mirwandhono (2006) yang
menyatakan bahwa kandungan serat kasar pakan hasil
fermentasi dipengaruhi oleh pertumbuhan jamur (miselium)
pada kapang, sehingga semakin lama waktu fermentasi maka
akan semakin menghasilkan pertumbuhan miselium yang lebat
dan terjadi peningkatan kandungan serat kasar.
Peningkatan kandungan PK pada masing-masing
perlakuan limbah buah nanas yang telah difermentasi
menggunakan Aspergillus niger meningkat, pada awalnya
tanpa perlakuan (P0) sebesar 6,75% mengalami peningkatan
pada perlakuan hari ke 4 (P1) sebesar 9,55% kemudian
mengalami penurunan seiring bertambahnya waktu fermentasi
yaitu pada hari ke 6 (P2) sebesar 6,05%. Penurunan PK pada
proses fermentasi ini disebabkan karena pada lama waktu
fermentasi 6 hari pertumbuhan Aspergillus niger sudah pada
fase death phase (fase kematian) sehingga mengalami lisis dan
protein yang terkandung di dalam selnya terurai menjadi non
protein misalnya berupa amonia, hal ini menyebabkan kadar
PK dari produk fermentasi menjadi turun. Idiawati dkk (2014)
mengatakan bahwa aktivitas enzim selulase akan semakin
meningkat seiring dengan bertambahnya waktu fermentasi.
Akan tetapi, terjadi pula penurunan seiring dengan
bertambahnya waktu fermentasi karena konsentrasi substrat
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mulai menurun, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan
menurun
4.2. Kadar NH3 Cairan Rumen Percobaan Produksi Gas
Secara In Vitro Inkubasi 48 jam
NH3 adalah sumber nitrogen utama dan sangat
penting untuk sintesis protein mikroba rumen. NH3 hasil
perombakan protein pakan di dalam rumen akan digunakan
sebagai sumber nitrogen utama untuk sintesis protein mikroba.
Konsentrasi NH3 dalam rumen merupakan suatu hal yang
perlu diperhatikan. Konsentrasi NH3 yang optimal untuk
sintesis protein mikroba rumen berkisar 6 - 21 Mmol. Faktor
utama yang mempengaruhi penggunaan N-NH3 adalah
ketersediaan karbohidrat dalam ransum yang berfungsi sebagai
sumber energi untuk pembentukan protein mikroba. Oleh
karena itu, untuk memperoleh efisiensi sintesis protein
mikroba yang maksimal, maka ketersediaan N dan energi di
dalam rumen harus seimbang. Keseimbangan ini akan
diperoleh dengan pemberian pakan yang cermat dengan
memperhitungkan hijauan sebagai sumber protein dan sumber
energi. Hasil penelitian dan analisis statistik didapatkan hasil
rataan N-NH3 cairan rumen dari produksi gas in vitro inkubasi
48 yang disajikan pada Tabel 4.
Tabel 4. Rataan konsentrasi N- NH3 cairan rumen percobaan
produksi gas secara in vitro inkubasi 48 jam.
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Perlakuan

NH3 mg/dL

P0

20,22 ±1,19

P1

21,05 ±0,62

P2

20,52 ±1,23

Keterangan: Superskrip yang berbeda tidak memberikan
pengaruh yang nyata (P>0,05) terhadap NH 3
dengan lama waktu fermentasi limbah buah
nanas menggunakan Aspergillus niger.
Berdasarkan hasil analisis NH 3 pada Tabel 4
menunjukan bahwa masing – masing perlakuan memberikan
pengaruh tidak nyata ( P>0,05) yakni P 0 sebesar 20,22 ±1,19
mg/dl, P1 sebesar 21,05 ±0,62 mg/dl, dan P2 sebesar 20,52
±1,23mg/dl. Hal ini sesuai dengan pendapat Satter and Slyter
(1974) menyatakan bahwa kadar amonia pada semua
perlakuan lebih tinggi dari angka minimal yang disarankan
untuk dapat menunjang laju pertumbuhan bakteri rumen secara
maksimal yakni sebesar 50 mg N-NH3/L. NH3 dalam cairan
rumen, degradibilitas protein dalam rumen menjadi NH3 dan
pemanfaatan
NH3
oleh
mikroba
rumen
untuk
perkembangbiakannya. Data pada Tabel. 3
menunjukan
kandungan PK P0 lebih rendah dari kandungan PK pada P 1dan
P2, tetapi konsentrasi NH3 cairan rumen dari uji in vitro pada
P1 dan P 2 sedikit lebih tinggi dibanding P0 hal ini diduga
karena degradabilitas PK rendah (P0>P1 dan P2).
NH3 dalam cairan rumen mendegradibilitas protein
dalam rumen menjadi NH3 atau non protein, dan pemanfaatan
NH3 oleh mikroba rumen yaitu untuk perkembangbiakannya.
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Data pada Tabel 3 menunjukan kandungan PK P0 lebih rendah
dari kandungan PK pada P1dan P2, tetapi konsentrasi NH 3
cairan rumen dari uji in vitro pada P1 dan P2 sedikit lebih
tinggi dibanding P0 hal ini diduga karena degradabilitas PK
rendah (P0>P1 dan P2). Hal ini sesuai dengan penelitian
terdahulu (Noviansyah,2013) yang menyatakan bahwa
Amonia merupakan sumber nitrogen utama dan penting untuk
sintesis protein mikroba Konsentrasi NH3 yang optimum
berkisar antara 5 – 8 mg/100 ml cairan rumen. Kekurangan
sumber N dapat menurunkan produksi mikroba per unit
karbohidrat tercerna. Sebaliknya, apabila kelebihan NH3 akan
diserap melalui dinding rumen dan dibawa ke hati untuk
sintesis urea. Sumbangan NH 3 pada ternak ruminansia sangat
penting mengingat bahwa prekusor protein mikroba adalah
amonia dan senyawa sumber karbon, makin tinggi kadar NH 3
di rumen maka kemungkinan makin banyak protein mikroba
yang terbentuk sebagai sumber protein tubuh. Konsentrasi
nitrogen amonia sebesar 5 mg persen setara dengan 3,57 mM
sudah mencukupi kebutuhan nitrogen mikroba.
4.3 Konsentrasi Volatile Fatty Acids (VFA) Supernatan
Produksi Gas Inkubasi 48 Jam
VFA merupakan hasil akhir pencernaan karbohidrat
dalam rumen baik serat kasar maupun BETN sehingga
konsentrasi VFA rumen dapat dipengaruhi oleh kandungan
karbohidrat dan degradabilitas atau pencernaan dalam rumen
juga pemanfaatannya oleh mikroba rumen untuk
perkembangbiakanya. Hasil penelitian dan analisis statistik
didapatkan hasil rataan konsentrasi VFA dari produksi gas in
vitro inkubasi 48 yang disajikan pada Tabel 5.
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Tabel 5. Rataan nilai konsentrasi VFA pakan perlakuan secara
in vitro
Perlakuan Asam Asetat Asam Propionat Asam Butirat
(mM)
(mM)
(mM)

P0
P1
P2

65,47 ±11,84
76,20 ±3,57
54,23 ±16,89

30,15±9,67
39,19±11,98
24,61±10,68

5,43±2,22
8,24±1,90
4,81±2,28

Total
(Mm)
33,68±7,91
41,21±5,81
27,88±9,95

Keterangan: Hasil analisis di Laboratotium Penelitian dan
Pengujian Terpadu Universitas Gadjah Mada.
Berdasarkan penelitian konsentrasi VFA
pada
perlakuan pengaruh lama waktu fermentasi limbah buah nanas
secara in vitro menunjukkan bahwa perlakuan tersebut tidak
memberikan pengaruh (P>0,05) terhadap konsentrasi VFA
(Tabel 5) dari hasil analisis diketahui bahwa P 1 memiliki nilai
lebih tinggi dari pada P0 dan P2. P2 memiliki nilai konsentrasi
VFA yang rendah dibandingkan dengan P0 dan P1 karena
kandungan SK yang lebih tinggi sehingga menghambat
pencernaan dan konsentrasi VFA menjadi rendah. Menurut
Williams dan Newbold (1990) VFA merupakan sumber energi
utama bagi ternak ruminansia dan dihasilkan dari proses
fermentasi pakan dalam rumen. Konsentrasi VFA total dalam
rumen berkisar 70 –150 mM, VFA yang dihasilkan dalam
proses fermentasi rumen terdiri dari beberapa macam asam
lemak yang proporsinya dapat dianalisis dengan menggunakan
alat Chromatography. Banyak hal yang mempengaruhi
komposisi kosentrasi VFA, salah satunya adalah komposisi
populasi mikroba rumen. Hal ini didukung oleh McDonald et
al. (2002) bahwa perbandingan proporsi molar VFA adalah
asam asetat 65%, asam propionate 20%, asam butirat 10%
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dan asam valerat 5 %. Pada ternak ruminansia hijauan yang
dikonsumsi dicerna oleh mikroba melalui proses fermentasi
didalam rumen menjadi VFA dengan perbandinganasam asetat
: asam propionat : dan asam butirat (C4) umumnya adalah 70 :
20 : 10 dan biasanya memenuhi sekitar 70-80% dari kebutuhan
lemak.Menurut Alia, Dhalika dan Hidayat (2015) bahwa
protein pada pakan akan dirombak oleh mikroba rumen
menjadi amonia sedangkan pencernaan serat kasar dalam
rumen akan menghasilkan asam lemak terbang VFA. Protein
yang didegradasi oleh mikroba di dalam rumen menjadi Namonia, sedangkan produksi VFA yang dihasilkan sedikit
karena kandungan serat kasar yang relatif rendah. Iman dkk.
(2008) menambahkan bahwa mudahnya protein yang
didegradasi di rumen bila tidak diimbangi dengan produksi
asam lemak VFA.
VFA merupakan produk akhir fermentasi karbohidrat
dan merupakan sumber energi pada ternak ruminansia. VFA
merupakan salah satu hasil fermentasi rumen yang sangat
penting disamping mikroba rumen. Daya cerna makanan
berhubungan erat dengan komposisi kimiawinya , dan serat
kasarnya mempunyai pengaruh besar terhadap kecernan.
Berdasarkan penelitian kandungan Asam Asetat, Kandungan
Asam Propionat dan kandungan Asam Butirat juga
mengalami penurunan karena kandungan SK tinggi pada
limbah buah nanas dapat menghambat pencernaan dan
konsentrasi VFA menjadi rendah. Menurut Williams dan
Newbold (1990) VFA merupakan sumber energi utama bagi
ternak ruminansia dan dihasilkan dari proses fermentasi pakan
dalam rumen.
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4.4. Nilai Energi
Energi merupakan kebutuhan pokok ternak untuk
hidup dan memperoleh produksi yang baik. Nilai energi erat
hubungannya dengan kandungan kecernaan nutrisi pakan.
Semakin tinggi kecernaan pakan maka semakin tinggi nilai
energinya. Hasil penelitian dan analisis ststistik didapatkan
hasil Metabolizable Energy (ME) dan Net Energy (NE) yang
disajikan pada Tabel 6.
Tabel 6. Rataan nilai Energi ME, dan NE secara in vitro
Perlakuan

ME

NE

( MJ/kg BK)
P0
P1
P2

( MJ/kg BK)

9,85 ± 0,38 a
10,29 ± 0,39 b
10,42 ± 0,46 b

3,15 ± 0,60
3,34 ± 0,67
3,39 ± 0,70

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama
menunjukkan perbedaan yang sangat nyata
(P˂0,01) pada nilai ME.
Berdasarkan penelitian ME pada perlakuaan terhadap
pengaruh lama waktu fermentasi limbah buah nanas secara in
vitro menunjukan bahwa perlakuan tersebut sangat
berpengaruh nyata (P<0,01)
terhadap nilai ME dan
sedangkan hasil penelitian ME pada perlakuaan terhadap
pengaruh lama waktu fermentasi limbah buah nanas secara in
vitro menunjukan bahwa perlakuan tersebut tidak nyata
(P>0,05) terhadap nilai NE secara in vitro. Berdasarkan nilai
ME dan NE tersebut setiap bahan pakan perlakuan hampir
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sama walapun terdapat perbedaan proporsi bahan sumber serat
dan energi. Nilai ME tertinggi pada P 2 (10,42±0,46 MJ/Kg
BK) dan nilai ME terendah pada P 0 9,85±0,38 MJ/Kg BK, dan
P1 10,29±0,39 MJ/Kg BK. Nilai NE tertinggi adalah P 2,
3,39±0,70 MJ/Kg BK dan yang terendah pada perlakuan
P1,3,15±0,60 MJ/Kg BK, dan P2 3,34±0,67 MJ/Kg BK setiap
perlakauan menujukan adanya perbedaan nilai yang berbeda
secara signifikan. Nilai ME dan NE dipengaruhi oleh
kandungan nutrisi dan kecernaan pakan serta dipengaruhi oleh
produksi gas dan VFA, hal ini karena pada dasarnya tingginya
produksi gas mencerminkan banyaknya bahan organik yang
tercerna dalam rumen. Berdasarkan rumus perhitungan ME
dan NE (Menke dan Steingass,1998) , kandungan ME dan NE
berbanding lurus terhadap produksi gas sehingga semakin
tinggi produksi gas maka semakin tinggi kandungan ME dan
NE.
Nilai ME yang diperoleh dari hasil analisis tersebut
menunjukan adanya korelasi antara kecernaan dengan
produksi gas yang dihasilkan . Semakin tinggi nilai ME maka
semakin tinggi pula bahan organik yang tercerna dalam rumen,
dan nilai kecernaan yang tinggi menunjukan tingginya aktifitas
mikroba dan mendegradasi pakan. Hal ini sesuai dengan
penelitian terdahulu ((Menke dan Steingass,1998) yang
menyatakan bahwa Nilai ME dan NE dipengaruhi oleh
kandungan nutrisi dan kecernaan pakan serta dipengaruhi oleh
produksi gas dan VFA, hal ini karena pada dasarnya tingginya
produksi gas mencerminkan banyaknya bahan organik yang
tercerna dalam rumen.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah:
1. Fermentasi limbah buah nanas menggunakan
Aspergillus niger 2% dengan lama waktu
fermentasi 6 hari menurukan konsentrasi NH3
(20,52±1,23 mg/dl) dan menurunkan konsentrasi
VFA
yaitu
Asam
Asetat
sebesar
(54,23±16,89mM),
Asam
Propionat
(24,61±10,69mM) dan Asam Butirat (4,82±2,28
mM).
2. Fermentasi limbah buah nanas menggunakan
Aspergillus niger 2% dengan
lama waktu
fermentasi 6 hari merupakan perlakuan terbaik
yaitu meningkatkan nilai ME sebesar (10,42±0,46
MJ/Kg) dan nilai NE pada masa inkubasi 48 jam
pada perlakuan sebesar ( 3,39±0,70 MJ/Kg).

5.2 Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai
fermentasi limbah buah nanas dengan lama inkubasi 6 hari
menggunakan Aspergillus niger 2%, secara in vivo.
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