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ABSTRACT

EVALUATION OF IN VITRO DIGESTIBILITY OF BANANA’S 
PEELINGS (Musa paradisiaca, L.) AS RUMINANT'S FEED

This  research  was  aimed  to  know  some  kind  of  banana's  peelings  that 
potential  as  ruminant's  feed  tested  on  in  vitro  digestibility.  This  research  was 
conducted  at  the  animal  nutrition  laboratory  of  Animal  Husbandry  Faculty, 
Brawijaya University and Muhammadiyah University of Malang from December 
2006 to January 2007.

An experiment was designed with 4 levels of treatment i.e. Ambon Banana 
(P1), Susu Banana (P2), Kepok Banana (P3), Raja Banana (P4), Agung Banana (P5). 
It was replicated three times. Variables measured were dry matter (DM), organic 
matter (OM), crude protein (CP), crude fiber (CF), in vitro dry matter digestibility 
(DMD) and in vitro organic matter digestibility (OMD).

The result showed that difference of kinds banana's peelings affect (P<0.05) 
on in vitro DMD and the best value of in vitro DMD was P5  (Agung Banana) as 
much  as  47.15  %.  It  may  be  caused  by  low  crude  fiber  content  11.28  %. 
Difference of kinds banana's peelings gave most significant effect (P<0.01) on in  
vitro OMD and the best value of in vitro OMD was P2 (Susu Banana) as much as 
31,47 %. 

From the result of the research could be concluded that the best value of in  
vitro DMD was P5 (Agung Banana) as much as 47.15 % and the lowest value of 
in vitro DMD was P1 (Ambon Banana) as much as 30.33 %. The best value of in  
vitro OMD was P2 (Susu Banana) as much as 31.47 % and the lowest value of in  
vitro OMD was P4 (Raja Banana) as much as 26.10 %. It is suggested that Agung 
Banana's peelings having high potential availability in organic matter digestibility 
composing as much as 30.02 % should be used in ruminant ration formulation.

Key words : Banana’s peelings, ruminant, in vitro digestibility
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RINGKASAN 

EVALUASI KECERNAAN SECARA IN VITRO BERBAGAI JENIS KULIT 
PISANG (Musa paradisiaca, L.) SEBAGAI PAKAN RUMINANSIA 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi  dan Makanan Ternak 
Fakultas  Peternakan  Universitas  Brawijaya  Malang  dan  Universitas 
Muhammadiyah Malang untuk analisis kandungan nutrien serta kecernaan secara 
in vitro pada bulan Desember 2006 sampai Januari 2007.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan nutrient serta 
nilai KcBK dan KcBO dari tiap jenis kulit pisang yang terbaik sehingga dapat 
dipilih sebagai bahan pakan alternatif ternak ruminansia.

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang jenis 
kulit  pisang yang terbaik sehingga dapat dipilih sebagai bahan pakan alternatif 
ternak ruminansia.

Materi  penelitian  ini  adalah  kulit  pisang  dari  jenis  Pisang  Susu,  Pisang 
Agung,  Pisang  Ambon,  Pisang  Raja  dan Pisang  Kepok.  Metode penelitian  ini 
adalah percobaan dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 
perlakuan dari jenis kulit pisang yang berbeda dan 3 ulangan. Pakan perlakuannya 
adalah sebagai berikut : P1 (Pisang Ambon), P2 (Pisang Susu), P3 (Pisang Kepok), 
P4 (Pisang Raja), P5 (Pisang Agung).  Variabel yang diukur meliputi kandungan 
nutrient (BK, BO, PK dan SK) serta nilai kecernaan BK (KcBK) dan kecernaan 
BO (KcBO). Data dianalisis dengan sidik ragam dan dilanjutkan dengan uji beda 
nyata terkecil.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan jenis kulit pisang 
dapat menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) terhadap nilai KcBK, tetapi 
memberikan perbedaan yang sangat  nyata  (P<0,01)  terhadap nilai  KcBO. Dari 
hasil penelitian dapat diketahui nilai KcBK tertinggi terdapat pada P5 yaitu 47,15 
%. Hal ini dikarenakan rendahnya kandungan SK yaitu 11,28 %. Sedangkan nilai 
KcBO tertinggi terdapat pada P2 yaitu 31,47 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai KcBK tertinggi terdapat 
pada kulit Pisang Agung (P5) yaitu 47,15  % dan nilai KcBK terendah terdapat 
pada kulit  Pisang Ambon (P1)  yaitu  30,33 %. Sedangkan nilai KcBO tertinggi 
terdapat  pada  kulit  Pisang  Susu  (P2)  yaitu  31,47  % dan nilai  KcBO terendah 
terdapat pada kulit Pisang Raja (P4) yaitu 26,10 %. Dari hasil penelitian ini maka 
perlu ditingkatkan penggunaan kulit Pisang Agung (P5) karena memiliki potensi 
ketersediaan  yang  tinggi  dibanding yang  lain,  disamping masih  memiliki  nilai 
KcBO dalam penelitian ini sebesar 30,02 %.

Kata kunci : Kulit pisang, ternak ruminansia, kecernaan in vitro
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan suatu usaha peternakan  ruminansia  sangat  diharapkan untuk 

memenuhi  kebutuhan  protein  hewani  bagi  masyarakat.  Salah  satu  faktor  yang 

mempengaruhi keberhasilan usaha peternakan ini adalah pakan. Namun dalam hal 

penyediaan  pakan  mengalami  kendala  mengingat  adanya  keterbatasan  dalam 

memproduksi  hijauan  pakan  dan  lahan  yang  ada  dewasa  ini.  Oleh  karena  itu 

diperlukan  suatu  upaya  alternatif  dalam  penyediaan  pakan  ternak  seperti 

pemanfaatan limbah pertanian. 

Salah  satu  limbah  pertanian  yang  dapat  digunakan  sebagai  pakan  ternak 

ruminansia  adalah  kulit  pisang.  Hal  ini  disebabkan oleh  tanaman pisang  yang 

merupakan  sumber  pakan  penting  yang  memiliki  produktivitas  tinggi  juga 

menghasilkan produk limbah yang beragam, sehingga relatif tersedia sepanjang 

tahun (Ginting, 2004). Selain itu kulit pisang memiliki rasio antara daging dan 

kulit buah sekitar 1,6:1,2 pada pisang yang masih muda dan rasio menjadi 2,7:2,0 

pada saat buah masak (Kumalaningsih, 1993). Dengan kata lain dalam satu buah 

pisang terdiri dari 42,55 % kulit pisang dan 57,45 % buahnya. Sehingga produksi 

kulit pisang pada tahun 1995 sebesar 1.325.160 ton.

Tanah yang paling baik untuk pertumbuhan pisang adalah tanah liat yang 

dalam dan gembur, yang memiliki pengeringan dan aerasi yang baik. Kesuburan 

yang  tinggi  akan  sangat  menguntungkan  dan  kandungan  bahan  organiknya 

hendaknya 3% atau lebih (Sentra Informasi Iptek, 2005). Secara kumulatif fraksi 
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batang, daun atau anakan dapat menghasilkan bahan pakan sebesar 11,2 ton/ha, 

dengan  pola  ketersediaan  sepanjang  tahun.  Luas  areal  tanam  tanaman  pisang 

diperkirakan mencapai 74.751 ha (Ginting, 2004).

Pisang buah (Musa paradisiaca) ditanam dengan tujuan untuk dimanfaatkan 

buahnya.  Pisang  buah  dapat  dibedakan  atas  empat  golongan.  Pertama,  dapat 

dimakan langsung setelah matang (disebut juga pisang meja). Contohnya Pisang 

Kepok,  Pisang  Susu,  Pisang  Hijau,  Pisang  Mas,  Pisang  Raja,  Pisang  Ambon 

Kuning, Pisang Ambon Lumut, Pisang Barangan, serta Pisang Cavendish. Kedua, 

dapat dimakan setelah diolah terlebih dahulu, contohnya Pisang Tanduk, Pisang 

Oli,  Pisang  Kapas,  dan  Pisang  Bangkahulu.  Ketiga,  dapat  dimakan  langsung 

setelah masak maupun setelah diolah terlebih dahulu, contohnya Pisang Kepok 

dan  Pisang  Raja.  Keempat,  dapat  dimakan  sewaktu  masih  mentah,  misalnya 

Pisang  Klutuk  (Pisang  Batu)  yang  berasa  sepat  dan  enak  untuk  dibuat  rujak 

(Astawan, 2005). Pada musim panen buah pisang biasanya dipanen ketika masih 

mentah.  Tingkat  kematangan diperkirakan  dari  adanya siku-siku pada individu 

buah;  buah  yang  penampang  melintangnya  lebih  bulat  berarti  lebih  matang 

(Sentra Informasi Iptek, 2005).

Namun  demikian  kulit  pisang  mempunyai  cukup  kendala  dalam 

pemanfaatannya sebagai pakan ternak karena kulit  pisang mengandung zat anti 

nutrisi  lignin  sebesar  12 %  dan kecernaan bahan kering kulit pisang yang cukup

rendah  (42  %)  kemungkinan  terkait  dengan  kadar  lignin  dan  tanin  (Ginting, 

2004). Disamping itu kandungan nutrisi limbah tanaman pisang mempunyai kadar 

karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga limbah ini cukup sesuai untuk digunakan 

sebagai pakan ternak ruminansia. 
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Pisang  saat  ini  merupakan  salah  satu  komoditi  andalan-bisnis  dan 

perkembangan budidaya tanaman ini dalam skala besar tidak dapat terlepas dari 

perkembangan kultur jaringan. Bila dilihat secara kimia kulit pisang yang selama 

ini hanya dibuang tanpa dimanfaatkan, ternyata memiliki kandungan nutrien yang 

masih tinggi untuk dikonsumsi.  Upaya pemanfaatan limbah pisang untuk pakan 

ternak  ruminansia  didekati  melalui  pengukuran  komposisi  zat  makanan  dan 

pengukuran terhadap kecernaan secara  in vitro yang dilakukan dalam penelitian 

ini  pada  berbagai  jenis  kulit  pisang  sehingga  dapat  ditentukan  kualitas  bahan 

pakan ternak ruminansia. 

Salah  satu  keunggulan  pada  percobaan  ini  antara  lain,  dapat  dianalisis 

jumlah  sampel  bahan  pakan  dalam jumlah  yang  cukup  banyak  dengan  waktu 

singkat serta biaya yang lebih murah dibanding percobaan in vivo. Percobaan in  

vitro  ini menggunakan cairan rumen untuk menggantikan fungsi rumen pada saat 

pencernaan fermentatif pada ruminansia. Selain dapat mengetahui nilai kecernaan, 

maka dapat pula diketahui aktifitas dari mikroba rumen tersebut.   

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahui seberapa besar 

kandungan  nutrien serta kecernaan bahan kering (KcBK) dan Kecernaan bahan 

organik (KcBO) dari tiap jenis kulit pisang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai KcBK dan KcBO dari tiap 

jenis  kulit  pisang  yang  terbaik  sehingga  dapat  dipilih  sebagai  bahan  pakan 

alternatif pada ternak ruminansia.
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil  Penelitian  ini  diharapkan dapat  digunakan  sebagai  bahan informasi 

tentang jenis kulit pisang yang memiliki nilai KcBK dan KcBO yang tinggi yang 

dapat digunakan sebagai bahan pakan alternatif ternak ruminansia.

1.5 Hipotesis Penelitian

Diantara jenis kulit pisang yang berbeda memiliki nilai KcBK dan KcBO 

secara in vitro yang berbeda.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum tentang Tanaman Pisang

Pisang  merupakan  tumbuhan  asal  Asia,  yang  tersebar  hampir  di  seluruh 

belahan dunia, di antaranya di Spanyol, Italia, Indonesia, dan Amerika. Bahkan, di 

Indonesia keanekaragaman jenis pisang dapat ditemui (Liliasari, 2005).

Tanaman pisang mampu bertahan pada musim kering yang panjang karena 

batang semunya banyak mengandung air yaitu sekitar 80-90 % (Munadjin, 1984). 

Tanaman pisang merupakan tanaman tropis yang dapat tumbuh baik pada dataran 

rendah sampai ketinggian 1000 meter diatas permukaan laut. Tanaman ini pada 

daerah  kering  masih  mampu  berbuah,  walaupun  produksinya  terlihat  sedikit 

menurun (Nazaruddin dan Muchlisah, 1994). 

Iklim  tropis  yang  sesuai  serta  kondisi  tanah  yang  banyak  mengandung 

humus memungkinkan  tanaman pisang tersebar  luas  di  Indonesia.  Tanah yang 

paling baik untuk pertumbuhan pisang adalah tanah liat yang dalam dan gembur, 

yang memiliki  pengeringan dan aerasi  yang baik.  Kesuburan yang tinggi  akan 

sangat  menguntungkan  dan  kandungan  bahan  organiknya  hendaknya  3%  atau 

lebih. Tanaman pisang toleran terhadap pH 4,5-7,5 (Sentra Informasi Iptek, 2005). 

Saat ini, hampir seluruh wilayah Indonesia merupakan daerah penghasil pisang. 

Pisang tidak mengenal musim panen, dapat berbuah setiap saat. 

Secara kumulatif fraksi batang, daun atau anakan dapat menghasilkan bahan 

pakan sebesar 11,2 ton/ha, dengan pola ketersediaan sepanjang tahun. Luas areal 

tanam tanaman pisang diperkirakan mencapai 74.751 ha. Sehingga potensi pakan 
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asal tanaman pisang secara nasional mencapai 800.000ton/tahun. Beberapa daerah 

penghasil pisang yang terbesar adalah Jawa Barat dan Jawa Timur dimana luasnya 

lebih dari 10.000ha (Ginting, 2004).

Menurut  Notodimedjo  (1997)  bahwa  produksi  pisang  cukup  besar  yaitu 

mencapai 3.114.358 ton per tahun pada tahun 1995 dengan peningkatan produksi 

per tahunnya  7,20 %.  Selain itu kulit pisang memiliki rasio antara daging dan 

kulit buah sekitar 1,6:1,2 pada pisang yang masih muda dan rasio menjadi 2,7:2,0 

pada saat buah masak (Kumalaningsih, 1993). Dengan kata lain dalam satu buah 

pisang terdiri dari 42,55 % kulit pisang dan 57,45 % buahnya.  Sehingga  produksi 

kulit  pisang  pada  tahun  1995  sebesar  1.325.160 ton. Oleh karena itu dipikirkan 

usaha pemanfaatan kulit buahnya agar memiliki nilai guna.

Pisang buah (Musa paradisiaca) ditanam dengan tujuan untuk dimanfaatkan 

buahnya.  Pisang  buah  dapat  dibedakan  atas  empat  golongan.  Pertama,  dapat 

dimakan langsung setelah matang (disebut juga pisang meja).   Contohnya Pisang 

Kepok,  Pisang  Susu,  Pisang  Hijau,  Pisang  Mas,  Pisang  Raja,  Pisang  Ambon 

Kuning, Pisang Ambon Lumut, Pisang Barangan, serta Pisang Cavendish. Kedua, 

dapat dimakan setelah diolah terlebih dahulu, contohnya Pisang Tanduk, Pisang 

Oli,  Pisang  Kapas,  dan  Pisang  Bangkahulu.  Ketiga,  dapat  dimakan  langsung 

setelah masak maupun setelah diolah terlebih dahulu, contohnya Pisang Kepok 

dan  Pisang  Raja.  Keempat,  dapat  dimakan  sewaktu  masih  mentah,  misalnya 

Pisang  Klutuk  (Pisang  Batu)  yang  berasa  sepat  dan  enak  untuk  dibuat  rujak 

(Astawan, 2005). 

Menurut  Kumalaningsih  (1993)  buah  pisang  setelah  dipanen  masih 

melakukan  proses  fisiologis  lanjutan  yaitu  perubahan-perubahan  senyawa  gula 
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menjadi  air  dan  gas  CO2,  sehingga  bila  buah-buahan tersebut  dipanen dan 

dibungkus  plastik  akan  terjadi  tetesan-tetesan  air  disekeliling  plastik.  Menurut 

Palmer  (1971)  yang  disitir  oleh  Kumalaningsih  (1993)  buah  pisang  termasuk 

kelompok klimaterik yaitu buah-buahan yang mempunyai respirasi puncak pada 

saat  masak.  Kulit  buah  menjadi  lemah  dan  kadar  air  dalam  buah  meningkat 

sebagai akibatnya kondisi seperti ini pisang akan menjadi busuk bila luka. Buah 

pisang bila sudah mulai membusuk maka akan terjadi perubahan kadar gula yang 

tajam dan mulai dihasilkan senyawa-senyawa yang mudah menguap antara lain 

alkohol yang tentunya tidak diharapkan. 

Hermanto dan Mashudi juga menyatakan   (1998) menyatakan bahwa kulit 

pisang memiliki kandungan gula terlarut (52,77 %) dan gula tereduksi (10,39 %) 

yang cukup tinggi sehingga kulit pisang mempunyai  potensi yang baik sebagai 

pakan ternak ruminansia. Sedangkan komposisi kimia kulit pisang disajikan pada 

Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi kimia kulit pisang (Munadjim, 1984)

Nutrien Jumlah

Air               (%) 68,90
Karbohidrat (%) 18,50
Lemak         (%)   2,11
Protein        (%)   0,32
Ca              (mg/100gr)    715
P                (mg/100gr)    117
Besi           (mg/100gr)     1,6
Vitamin A (mg/100gr)    -
Vitamin B (mg/100gr)    0,12
Vitamin C (mg/100gr)    17,5

Menurut  Rukmana (1999),  kedudukan tanaman pisang dalam sistematis 

tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut :
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Divisi     : Spermatophyta (tumbuhan berbiji)

Sub Divisi  : Angiospermae

Kelas     : Monocotyledoneae

Ordo     : Scitaminaeae

Famili     : Musaceae

Sub Famili : Muscodeae

Genus        : Musa

Spesies     : Musa paradisiaca, Linn  

2.1.1 Pisang Susu (Musa nana, L.)

Pisang  susu  merupakan  salah  satu  jenis  pisang  raja.  Produksi  pisang  ini 

sekitar 2,5 juta ton/tahun (Anonimus, 1993). Pisang  ini berasal dari Jawa Tengah.

Pisang  susu  merupakan  jenis  pisang  yang  masak  segar  yang  memiliki  kadar

tepung atau karbohidrat 23,97 %. Kadar BK mentah yang telah dikupas 27,53 % 

dan kadar BK terhadap berat pisang berkulit segar 17,66 %. Hal ini menunjukkan 

pisang susu mudah dikeringkan untuk dibuatkan tepung. Pada umumnya gaplek 

pisang ini hanya bagian luar saja yang berjamur. Sedangkan bagian dalam nampak 

bersih. Penampakan luar gaplek pisang hasil pengeringan pada pisang susu yaitu 

kotor,  berjamur,  agak  coklat  kehitaman  dan  bagian  dalamnya  kurang  bersih, 

nampak  warna kehitaman  dan memiliki  tekstur  agak keras  (Munadjim,  1984). 

Panjang tiap buah sekitar 10 cm dengan berat 120-150 g. Biasanya dalam satu 

sisir terdiri dari 12-15 buah. Pada musim panen buah pisang ini biasanya dipanen 

ketika  masih  mentah.  Tingkat  kematangan  diperkirakan  dari  adanya  siku-siku 
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pada individu buah; buah yang penampang melintangnya lebih bulat berarti lebih 

matang. 

2.1.2 Pisang Agung (Musa paradisiaca, L.)

Pisang  merupakan  tumbuhan  asal  Asia,  yang  tersebar  hampir  di  seluruh 

belahan dunia, di antaranya di Spanyol, Italia, Indonesia, dan Amerika. Bahkan, di 

Indonesia  keanekaragaman  jenis  pisang  dapat  ditemui.  Salah  satunya  adalah 

pisang  agung yang  merupakan varietas lokal. Varietas ini diyakini asli  Indonesia 

karena  berasal  dari  Kabupaten  Lumajang,  Jawa  Timur.  Oleh  karena  diyakini 

sebagai  varietas  lokal  Lumajang,  jenis  pisang agung  talun  akhirnya  mendapat 

sertifikasi  pengesahan  dengan  nama  Pisang  Agung  Semeru  dari  Lembaga 

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, September 2004. Sertifikasi 

itu diberikan setelah dikaji  oleh Balai  Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) 

Karang Ploso, Malang, dan telah melakukan sidang sertifikasi di Dinas Pertanian 

Jatim (Liliasari, 2005).

Pisang  Agung  merupakan  tanaman  nonmusim.  Karena  itu,  buah  pisang 

agung  bisa  dipanen  sewaktu-waktu  dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  pasar. 

Namun pada musim panen buah pisang ini biasanya dipanen ketika masih mentah. 

Tingkat kematangan diperkirakan dari adanya siku-siku pada individu buah; buah 

yang penampang melintangnya lebih bulat berarti lebih matang (Sentra Informasi 

Iptek, 2005).  

Produksi Pisang Agung mencapai 3,379 juta ton per tahun, dan tahun 2004 

meningkat  menjadi 3,717 juta ton.,  memiliki  hasil  10-15 kg/pohon, berat  buah 

/tandan 10-15 kg, jumlah sisir per tandan 1-2 sisir, kadar vitamin C 6,51 mg/100 g 
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(Liliasari, 2005). Bila dalam satu buah pisang terdapat 42,55 % kulit pisang, maka 

produksi kulitnya lebih dari 1,581 juta ton. 

Pisang  ini  juga  tergolong  plantain  (cooking  banana/pisang  olah)  dan 

merupakan  kultivar  yang  mempunyai  nilai  ekonomis  tinggi,  ditanam  untuk 

diambil buahnya yang pada umumnya dikonsumsi dalam bentuk makanan olahan. 

Pisang  Agung  memiliki ciri  tepi  bangkai daun membuka dan ada yang setengah 

membuka, kelopak bunganya menggulung ke dalam dan ada yang menggulung 

keluar, kedudukan  bunga  mendatar. Sedang  bentuk  bunganya  ramping runcing, 

bulat  tumpul  dan  antara  keduanya.  Buah  bertangkai  panjang,  ukuran  buahnya 

panjang (28-35) cm, jika buahnya telah masak berwarna hijau, hijau kekuningan, 

kuning keemasan dan coklat kehitaman (Adisarwanto, 1988). 

2.1.3 Pisang Ambon (Musa paradisiaca var sapientum)

Pisang  ini  berkulit  kuning  keputihan.  Keunggulannya  terletak  pada  rasa 

buah yang manis dan beraroma harum. Tanaman ini pertama kali dikembangkan 

di daerah Malang, Jawa Timur. Panjang buahnya antara 15-20 cm. Satu pohon 

dapat  menghasilkan  7-10  sisir  dengan  jumlah  buah  100-150.  Bentuk  buah 

melengkung  dengan  pangkal  meruncing.  Daging  buah  berwarna  putih 

kekuningan. Umumnya buah pisang ini tidak mengandung biji. Pada musim panen 

buah  pisang  ini  biasanya  dipanen  ketika  masih  mentah.  Tingkat  kematangan 

diperkirakan dari  adanya siku-siku pada individu buah;  buah yang penampang 

melintangnya lebih bulat berarti lebih matang (Sentra Informasi Iptek, 2005).  

Produksi  pisang ini  cukup besar  yaitu  mencapai  3.114.358 ton per  tahun 

pada  tahun  1995  dengan  peningkatan  produksi  per  tahunnya  7,20  % 
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(Notodimedjo,  1997).  Selain itu kulit  pisang memiliki  rasio antara daging dan 

kulit buah sekitar 1,6:1,2 pada pisang yang masih muda dan rasio menjadi 2,7:2,0 

pada saat buah masak (Kumalaningsih, 1993). Dengan kata lain dalam satu buah 

pisang terdiri dari 42,55 % kulit pisang dan 57,45 % buahnya. Sehingga produksi 

kulit pisang pada tahun 1995 sebesar 1.325.160 ton. 

2.1.4 Pisang Kepok (Musa formatypica)

Pisang  ini  banyak  ditanam  di  Kabupaten  Pasir,  Kalimantan  Timur  yang 

tersebar  di  enam kecamatan  dengan luas tanam 1470 Ha dan produksi sebesar 

14.553 ton per tahun. Hal ini berarti produksi kulit pisang mencapai 6.192 ton per 

tahun. Pisang kepok mempunyai rasa buah yang manis dengan aroma buah yang 

harum. Jumlah sisir per tandan 8-12 sisir dengan jumlah buah per sisirnya 14-22 

buah. Bentuk buah bersegi dengan ujung tumpul dan kulit buah mentah berwarna 

hijau dan kulit buah mentah berwarna hijau. Ukuran buahnya kecil, panjangnya 

10-12 cm dan beratnya 80-120 g. Bagian-bagian vegetatif beserta buah-buah yang 

tidak termanfaatkan digunakan sebagai pakan ternak; bagian-bagian vegetatif itu 

khusus dimanfaatkan jika pakan ternak dan air sulit diperoleh karena batang semu 

itu banyak mengandung air. Pada musim panen buah pisang ini biasanya dipanen 

ketika  masih  mentah.  Tingkat  kematangan  diperkirakan  dari  adanya  siku-siku 

pada individu buah; buah yang penampang melintangnya lebih bulat berarti lebih 

matang (Sentra Informasi Iptek, 2005).  

2.1.5 Pisang Raja (Musa paradisiaca, L.)

Di Indonesia produksi pisang ini tahun 1989 mencapai 2.457.760 ton per 

tahun (Satuhu dan Supriyadi 1994). Sehingga produksi kulitnya sebesar 1.045.777 
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ton per tahun. Pisang ini merupakan salah satu jenis Pisang Raja yang ukurannya 

sedang dan gemuk. Bentuk buahnya melengkung dengan pangkal buah agak bulat. 

Kulitnya tebal berwarna kuning berbintik cokelat. Daging buahnya sangat manis, 

berwarna kuning kemerahan,  bertekstur  lunak,  dan tidak berbiji.  Panjang buah 

antara  12-18  cm  dengan  berat  110-120  g.  Setiap  pohon  biasanya  dapat 

menghasilkan  rata-rata  sekitar  90  buah.  Pada  musim  panen  buah  pisang  ini 

biasanya  dipanen  ketika  masih  mentah.  Tingkat  kematangan  diperkirakan  dari 

adanya siku-siku pada individu buah; buah yang penampang melintangnya lebih 

bulat  berarti  lebih  matang. Tanah yang paling baik untuk pertumbuhan pisang 

adalah tanah liat yang dalam dan gembur, yang memiliki pengeringan dan aerasi 

yang baik.  Kesuburan yang tinggi  akan sangat menguntungkan dan kandungan 

bahan organiknya hendaknya 3% atau lebih. Tanaman pisang toleran terhadap pH 

4,5-7,5 (Sentra Informasi Iptek, 2005).  

2.2 Pemanfaatan Limbah Tanaman Pisang sebagai Pakan Ruminansia

Limbah tanaman pisang apabila ditinjau dari produksi mempunyai potensi 

yang  cukup  besar  untuk  memenuhi  kebutuhan  hijauan  pakan  di  Indonesia, 

terutama di daerah yang padat ternak. Produksi pisang sendiri cukup besar yaitu 

mencapai 3.114.358 ton per tahun pada tahun 1995 dengan peningkatan produksi 

per tahunnya 7,20 % (Notodimedjo, 1995).

Limbah tanaman pisang yang berupa kulit buah dan tangkai (tandan) buah 

umumnya  banyak  dijumpai  di  industri  pengolahan  buah  pisang.  Rasio  antara 

daging dan kulit  buah sekitar  1,6:1,2 pada pisang yang masih muda dan rasio 

menjadi 2,7:2,0 pada saat buah masak (Kumalaningsih, 1993).
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Mudjiardi (1995) menyebutkan bahwa beberapa industri pembuatan kripik 

pisang  di  Kodya  Malang  memanfaatkan  kulit  pisang  sebagai  pakan  ternak 

kambing.  Kandungan  nutrisi  limbah  tanaman  pisang  mempunyai  kadar 

karbohidrat yang cukup tinggi, sehingga limbah ini cukup sesuai untuk digunakan 

sebagai pakan ternak ruminansia. 

Menurut Hermanto dan Mashudi (1998), bahwa kemampuan degradasi kulit 

pisang terlibat sejalan dengan kandungan gula total  yang terdapat pada limbah 

tersebut  yang  mempunyai  kandungan  tannin  dan  pengaruh  pada  aktivitas 

fermentasi mikroba rumen pada kulit dan daun meskipun pengaruh tersebut tidak 

nyata. Bila dilihat secara kimia kulit pisang yang selama ini hanya dibuang tanpa 

dimanfaatkan,  ternyata  memiliki  kandungan  nutrien  yang  masih  tinggi  untuk 

dikonsumsi. Kandungan nutrien kulit pisang selengkapnya dapat disajikan pada 

Tabel 2.

Tabel 2. Kandungan nutrien kulit pisang (Hartadi, Reksohadiprodjo dan Tillman, 
1986)

               

Nutrien Jumlah (% BK)

Bahan Kering (BK)                14,00
Bahan Organik (BO)                89,30
Lemak Kasar (LK)                10,70
Protein Kasar (PK)                  7,10
Serat Kasar (SK)                10,70
Total Digestible Nutrient (TDN)                66,00

2.3 Kecernaan In Vitro

Kecernaan adalah bagian dari nutrien yang tidak diekskresikan dalam feses 

sehingga diasumsikan sebagai nutrien yang diserap tubuh ternak. Bahan pakan 

yang baik adalah bahan pakan yang memiliki  kecernaan tinggi  sehingga dapat 
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meningkatkan konsumsi  pakan,  dengan harapan kebutuhan nutrisi  ternak dapat 

terpenuhi sehingga produksi ternak dapat mencapai optimal (McDonald, Edwards 

and  Greenhalgh,  1988).  Sedangkan  Tillman  dkk. (1984)  mengatakan  bahwa 

kecernaan  merupakan  bagian  nutrien  yang  tidak  diekskresikan  dalam  feses, 

dimana nutrien tersebut dicerna dalam alat pencernaan.

Kecernaan  ada  dua macam yaitu  kecernaan  semu (apparent  digestibility) 

dan  kecernaan  nyata  (true  digestibility).  Kecernaan  semu adalah  nutrien  yang 

dicerna  dan  diserap  dari  saluran  pencernaan  yang  diperoleh  dari  pengurangan 

nutrien yang dikonsumsi dengan nutrien yang keluar  melalui  feses. Sedangkan 

kecernaan  nyata  memperhitungkan  sisa-sisa  pakan  terdahulu,  mukosa,  alat 

pencernaan  yang  telah aus,  mikroba,  dan  enzim-enzim pencernaan.  Kecernaan 

nyata dapat diestimasi  secara  tidak langsung  dengan jalan memberi  pakan  yang

tidak mengandung nutrisi (Church dan Pond, 1982).

Pengukuran kecernaan pakan dapat melalui beberapa cara yaitu  in vitro, in  

sacco, dan in  vivo. Pengukuran  kecernaan  secara  in  vitro adalah  suatu  teknik 

penentuan  kecernaan  yang  dilakukan  secara  kimiawi  di  laboratorium  dengan 

meniru proses pencernaan yang terjadi  di dalam tubuh ternak ruminansia (Van 

Soest,  1994).  Church  (1984)  menyatakan  bahwa  penentuan  kecernaan  dengan 

metode  in  vitro ini  memiliki  kelebihan dibandingkan metode yang  lain  karena 

jumlah sampel  yang digunakan kecil  dan dapat  menentukan kecernaan banyak 

sampel  dalam waktu  relatif  singkat.  Selanjutnya oleh  Ensminger  dan Olentine 

(1978) bahwa keuntungan utama teknik  in vitro adalah waktu yang dibutuhkan 

relatif  singkat,  murah,  mudah  dikontrol,  memerlukan  sampel  yang  sedikit  jika 

dibandingkan teknik in vivo, berkurangnya pengaruh ternak yang dijadikan induk 
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semang dan mempunyai koefisien korelasi yang tinggi dengan kecernaan in vivo. 

Sedangkan kekurangannya adalah tidak dapat diamati pengaruh pakan terhadap 

ternak induk semang serta tingkat  kesukaan ternak terhadap bahan pakan yang 

diberikan.

Prinsip teknik in vitro adalah usaha simulasi atau meniru  proses in vivo di 

dalam rumen dengan menggunakan tabung-tabung fermentor yang berisi cairan 

rumen yang  diperoleh  dari  ternak ruminansia  (sapi, kambing, domba)  berfistula 

Teknik ini bertujuan mempelajari proses fermentasi dan sejumlah proses lainnya 

yang terjadi karena aktivitas mikrobial dalam rumen (Soebarinoto, Chuzaemi dan 

Mashudi, 1991). 

Pada  dasarnya pengukuran kecernaan  suatu  bahan pakan bertujuan untuk 

menentukan  jumlah  zat  makanan  yang  dapat  diserap  dalam  tractus  

gastrointestinalis, yang meliputi proses pencernaan dan penyerapan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi  kecernaan adalah komposisi  ransum, bentuk fisik ransum, 

faktor  ternak  dan  nilai  nutrisi  pakan  (Ranjhan,  1977).  Sedangkan  menurut 

Anggorodi  (1980),  faktor  yang  mempengaruhi  kecernaan  adalah  suhu,  laju 

perjalanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik bahan pakan, komposisi ransum 

dan perbandingan nutrien lainnya.

Pada  metode  in  vitro ada  dua  fase  yaitu  fase  fermentatif  dengan 

menggunakan mikroba yang berasal dari cairan rumen dan fase enzimatis dengan 

penambahan larutan HCl-pepsin. Pada fase pertama, sampel pakan diinkubasikan 

dengan  buffer  McDougall’s  dan  cairan  rumen  selama  48  jam  pada  kondisi 

anaerob. Penambahan asam klorida pada fase kedua menyebabkan bakteri mati 

yang kemudian dicerna oleh pepsin saat inkubasi pada 48 jam berikutnya. Residu 
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yang ada kemudian disaring dan dimasukkan tanur sehingga bahan organik yang 

tersisa  dapat  digunakan  untuk  mengestimasi  kecernaan  bahan  organiknya. 

Keberhasilan metode in vitro ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu campuran 

pakan, cairan rumen dan inokulasi, pengontrolan temperatur, cairan buffer yang 

digunakan, fermentasi disertai atau  anpa  pengocokan, perbedaan batas waktu dan 

metode analisis  kimia (Schneider dan Flatt, 1975). Anggorodi (1980) menyatakan

perlunya mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi  kecernaan bahan pakan 

karena   dapat   berguna   dalam  mempertinggi  efisiensi  dan  konversi  pakan, 

diantaranya suhu, laju aliran makanan melalui alat pencernaan, bentuk fisik dari 

bahan pakan, komposisi ransum, dan pengaruh terhadap perbandingan dari zat-zat 

makanan lainnya.
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BAB III

MATERI DAN METODE

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini  dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas  Peternakan  Universitas  Brawijaya  Malang  dan  Universitas 

Muhammadiyah Malang pada bulan Desember 2006 - Januari 2007. 

3.2 Materi Penelitian

Materi yang digunakan untuk penelitian ini meliputi :

1. Bahan yang digunakan yaitu :

      Kulit pisang dari jenis Pisang Susu, Pisang Agung, Pisang Ambon, Pisang raja 

dan Pisang Kepok

2. Bahan kimia untuk analisis proksimat yaitu :

H2SO4 pekat,  NaOH 40  %,  H2SO4  0,1  N,  indikator,  NaOH 0,1  N,  hexan, 

EDTA dan HCl

3. Bahan untuk analisis kecernaan in vitro yaitu :

Na2HPO4.12H2O,  NaHCO3,  NaCl,  KCl,  MgCl2 6  %,  CaCl2 4  %,  HCl  dan 

Pepsin, gas CO2

4.   Peralatan 

a. Peralatan  untuk  penyiapan  bahan  pakan  :  Timbangan  analitis,  tampah 

(nampan),  oven  60  ºC  untuk  mengeringkan  semua  bahan  pakan  yang 

digunakan dalam penelitian ini.

b.   Analisis proksimat (BK, BO, PK dan SK) 

17



1. Peralatan analisis BK yaitu : cawan porselin, oven 105 ºC, eksikator, 

penjepit, timbangan analitis.

2. Peralatan  analisis  abu  yaitu  :  allumunium  disk,  tanur  500-550ºC, 

eksikator,   penjepit, timbangan analitis.

3. Peralatan analisis PK yaitu : timbangan analitis,  labu didih  kjeldahl, 

gelas ukur, erlenmeyer, beaker glass, alat untuk destilasi, pipet, buret, 

dispenser.

4. Peralatan  analisis  SK  yaitu  :  timbangan  analitis,  cawan  flitrasi 

(crusible) serta alat filtrasinya, eksikator, oven 140°C dan tanur 550-

600°C.

c.  Seperangkat alat untuk analisis kecernaan in vitro metode Tilley dan Terry 

(1963), yaitu : timbangan analitis, tabung fermentor,  storage flask, stirer, 

pemanas, termometer, alat sentrifuge, pH meter, dispenser 50 ml, sumber 

karet,  bunsen  vulve,  inkubator  39ºC,  pendingin,  kertas  saring  whatman 

bebas abu, cawan porselin, oven 105 ºC, eksikator dan tanur 550ºC.

3.3 Metode Penelitian

Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  percobaan  dalam Rancangan 

Acak  Kelompok  (RAK)  (5x3)  yaitu  5  perlakuan  dari  jenis  kulit  pisang  yang 

berbeda  dari  pisang  berumur  ±  1  bulan  dan  3  ulangan.  Perlakuannya  adalah 

sebagai berikut :

1. P1 (pisang ambon) 

2. P2 (pisang susu) 

3. P3 (pisang kepok) 
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4. P4 (pisang raja) 

5. P5 (pisang agung)

Pelaksanaan penelitian meliputi :

1. Persiapan sampel

a. Sampel kulit pisang diambil dari tiap jenis pisang sebanyak 4,5 kg  

b. Kulit pisang dipotong 2-3 cm dan ditimbang sebanyak ±  2 kg 

c. Sampel  dikeringkan  dengan  oven  60  ºC  kemudian  digiling  dengan 

grinding ukuran 1 mm

2. Analisa proksimat kandungan BK, BO, PK dan SK terhadap semua sampel 

perlakuan  sesuai  dengan  petunjuk  AOAC  (1970)  yang  dapat  dilihat  pada 

Lampiran 1

3. Pengukuran kecernaan  in vitro  (KcBK dan KcBO) menurut petunjuk Tilley 

dan Terry (1963) di dalam rumen pada inkubasi 48 jam dan pasca rumen pada 

inkubasi 48 jam yang dapat dilihat pada Lampiran 2

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah :

1. Kandungan nutrien kulit pisang yang meliputi BK, BO, PK dan SK 

2. KcBK dan KcBO secara in vitro

3.4 Analisis Statistik

Data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  menggunakan  RAK  untuk 

kecernaan  in  vitro inkubasi  96  jam.  Apabila  diantara  perlakuan  menunjukkan 

perbedaan  yang  nyata  atau  sangat  nyata  dilanjutkan  dengan  uji  BNT 

(Yitnosumartono, 1991).

Model linier untuk RAK adalah sebagai berikut :
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Yij = µ + πi + βj + εij

Keterangan : i    = 1,2,3,…,t
         j    = 1,2,3,…,r
        Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-I kelompok ke-j
        µ    = nilai tengah umum
        πi   = pengaruh perlakuan ke-i
        εij  = galat percobaan pada perlakuan ke-I kelompok ke-j
        βj   = pengaruh kelompok ke-j 
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kandungan Nutrien Berbagai Jenis Kulit Pisang

Hasil analisis  proksimat kandungan nutrien berbagai jenis kulit pisang dapat 

dilihat pada Tabel 3 yang diamati dalam penelitian yang dianalisa di Laboratorium 

Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang dan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tabel 3. Kandungan nutrien tiap jenis kulit pisang yang diamati (% BK)

Jenis Kulit Pisang BK (%) BO (%) PK (%) SK (%)
    P1 (Pisang Ambon) 13,69 86,29 8,35 13,58
    P2 (Pisang Susu) 13,24 86,65 8,01 13,44
    P3 (Pisang Kepok) 13,73 86,55 8,07 12,65
    P4 (Pisang Raja) 13,57 84,81 8,96 11,39
    P5 (Pisang Agung) 13,25 86,64 8,06 11,28

Dari  Tabel 3 menunjukkan bahwa kandungan PK  berbagai jenis kulit  pisang 

berkisar antara 8,01 – 8,96 %, hal ini sesuai dengan pendapat Hartadi,  et al  (1986) 

bahwa  kandungan  PK  kulit  pisang  sebesar  7,1  %.  Kandungan  BO  kulit  pisang 

berkisar  antara  84,81-86,65  % dan  hal  ini  sesuai  dengan pendapat  Hartadi,  et  al  

(1986) bahwa kandungan BO kulit pisang sebesar 89,3 %. Hartadi, et al (1986) juga 

menyatakan  bahwa  kandungan  SK  kulit  pisang  sebesar  10,7  %  serta  memiliki 

kandungan gula terlarut (52,77 %) dan gula tereduksi (10,39 %) yang cukup tinggi 

(Hermanto  dan  Mashudi,  1998),  sehingga  kulit  pisang  mempunyai  potensi  yang 

cukup baik sebagai pakan ternak ruminansia. 
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4.2 Kecernaan In Vitro Berbagai Jenis Kulit Pisang

Hasil  analisis  kecernaan  bahan  kering  secara  in  vitro  yang  dilakukan  di 

Laboratorium  Nutrisi  dan  Makanan  Ternak  Fakultas  Peternakan  Universitas 

Muhammadiyah Malang dari berbagai jenis kulit pisang disajikan pada Tabel 4.

Tabel  4.  Nilai  KcBK  dan  KcBO  berbagai  jenis  kulit  pisang  yang  dilakukan  di 
Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 
Muhammadiyah Malang

Perlakuan KcBK (%) KcBO (%)

P1 (Pisang Ambon) 30,33a 26,95a

P2 (Pisang Susu) 33,76a 31,47c

P3 (Pisang Kepok) 34,77a 27,30a

P4 (Pisang Raja) 38,74ab 26,10a

P5 (Pisang Agung) 47,15b 30,02b

(a,b,c) Subskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
sangat nyata (P<0,01)

(a,b)  Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang 
nyata (P<0,05)

Hasil uji statistik menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05) diantara 

berbagai jenis kulit pisang, dimana nilai  KcBK  tertinggi  terdapat  pada P5 (Pisang 

Agung) yaitu  sebesar 47,15 % dan nilai  KcBK terendah terdapat  pada P1 (Pisang 

Ambon) yaitu sebesar 30,33 %. Hal ini sesuai dengan pendapat Ginting (2004) bahwa 

kecernaan bahan kering kulit pisang itu rendah yaitu sebesar 42 %. Rendahnya KcBK 

kulit pisang kemungkinan terkait dengan kadar lignin dan tanin (Ginting, 2004). Kulit 

pisang  juga  mengandung  pektin  3,53-5,35  %  (Anonimus,  1993)  yang  dapat 

mempengaruhi nilai kecernaan kulit pisang.
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Tingginya  KcBK P5 (Pisang  Agung)  dikarenakan  rendahnya  kandungan  SK 

yaitu 11,28 %. Sebaliknya KcBK terendah terdapat pada P1  (pisang ambon) dengan 

kandungan  SK  tertinggi  sebesar  13,58  %.  Kecernaan  suatu  bahan  salah  satunya 

dipengaruhi oleh SK dari bahan tersebut. Menurut Parakkasi (1990) semakin tinggi 

SK pada pakan dapat menurunkan kecernaan karena banyak mengandung lignin atau 

silika sehingga lebih banyak energi bahan pakan tersebut yang keluar melalui feses. 

Selain itu kulit pisang mengandung zat anti nutrisi lignin. Dibawah ini dapat dilihat 

grafik nilai KcBK dari berbagai jenis kulit pisang yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1.  Grafik nilai KcBK berbagai jenis kulit pisang yang diamati dalam 
penelitian ini 

Hasil  uji  statistik  juga  menunjukkan  adanya  perbedaan  yang  sangat  nyata 

(P<0,01) diantara berbagai jenis kulit pisang, dimana nilai KcBO tertinggi terdapat 

pada P2  (Pisang Susu) dan nilai KcBO terendah terdapat pada P4 (Pisang Raja). Nilai 

KcBO pada berbagai jenis kulit pisang diatas rata-rata rendah. Hal ini mungkin terjadi 
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karena kandungan tannin yang terdapat dalam bahan pakan berkisar antara 2-4 % dan 

lignin sebesar 12 % (Ginting, 2004), sehingga  BO pada kulit pisang belum sempat 

tercerna yang mengakibatkan aktifitas mikroba rumen dalam mendegradasi BO yang 

berada pada bahan pakan mengalami  penurunan. Hal ini  juga sesuai  dengan hasil 

penelitian  Hermanto  dan  Mashudi  (1998),  yang  menyatakan  bahwa  kulit  pisang 

mempunyai  kandungan tannin dan berpengaruh pada aktivitas  fermentasi  mikroba 

rumen. Adanya zat anti nutrisi lain seperti pektin yang berkisar antara 3,53-5,35 % 

juga dapat mempengaruhi nilai kecernaan kulit  pisang tersebut (Anonimus, 1993). 

Selain  itu  juga  menunjukkan  adanya  proses  fermentasi  BO  yang  dilakukan  oleh 

mikroorganisme dalam cairan rumen  selama  96  jam. Dibawah ini dapat  dilihat 

grafik nilai KcBO dari berbagai jenis kulit pisang yang disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2.  Grafik nilai KcBO berbagai jenis kulit pisang yang diamati dalam 
penelitian ini
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai KcBK terdapat perbedaan yang nyata (P<0,05) diantara berbagai 

jenis  kulit  pisang,  dimana  nilai  KcBK  tertinggi  terdapat  pada  kulit 

Pisang  Agung  (P5)  yaitu  47,15   %.  Sedangkan  nilai  KcBK terendah 

terdapat pada kulit Pisang Ambon (P1) yaitu 30,33 %. 

2. Nilai  KcBO  terdapat  perbedaan  yang  sangat  nyata  (P<0,01)  diantara 

berbagai jenis kulit pisang, dimana nilai KcBO tertinggi terdapat pada 

kulit Pisang Susu (P2) yaitu 31,47 %. Sedangkan nilai KcBO terendah 

terdapat pada kulit Pisang Raja (P4) yaitu 26,10 %.

5.2 Saran

1. Dari  hasil  penelitian  ini  maka  perlu  ditingkatkan  penggunaan  kulit 

Pisang  Agung  (P5)  karena  memiliki  potensi  ketersediaan  yang  tinggi 

dibanding  yang  lain,  disamping  masih  memiliki  nilai  KcBO  dalam 

penelitian ini sebesar 30,02 %.

2. Penggunaan  Polyvinyl  pyrrolidon  (PVP)  yang  larut  atau  tidak  larut 

dalam air atau  Polyethylene glycol (PEG) yang larut dalam air mampu 

menurunkan efek anti nutrisi tannin dalam bahan pakan sehingga dapat 

meningkatkan nilai kecernaan bahan pakan.
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