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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Biaya produksi usaha peternakan sekitar 70% untuk 

membiayai pakan dapat ditekan melalui pemberian pakan 

alternatif, yaitu dengan pemanfaatan bahan baku lokal 

(Daud, 2005). Bahan baku lokal didapat dengan 

memanfaatkan hasil samping (limbah) sebagai pakan 

ternak (Indrawan, 2005). Penyusunan ransum untuk 

ternak memiliki beberapa faktor yang perlu diperhatikan, 

diantaranya yang sangat mempengaruhi kebutuhan 

nutrien yaitu: jenis ternak, jenis kelamin, bobot badan, 

taraf pertumbuhan, tingkat produksi dan jenis produksi. 

Nutrien yang dibutuhkan ternak ruminansia adalah: BK, 

energi, protein, mineral dan vitamin (Chuzaemi dan 

Hartutik, 1989). 

Penyusunan ransum untuk ternak dengan 

menggunakan bahan baku non konvensional harus sesuai 

dengan kebutuhan nutrien ternak agar dapat mencapai 

hasil yang maksimal. Ransum yang disusun haruslah 

seimbang kadar nutriennya, sehingga diharapkan terjadi 

pencernaan yang sempurna didalam tubuh ternak. 

Imbangan ransum yang tepat haruslah cukup 
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mengandung protein, BK, energi, mineral dan vitamin 

(Kartika, 2012). 

“Ajitein” merupakan salah satu hasil samping pada 

proses pembuatan Monosodium Glutamate (MSG). 

“Ajitein” merupakan protein sel tunggal (PST) dengan 

asam amino dan kadar protein tinggi (60%) dan bebas 

Salmonellasp. Salah satu kelebihan “Ajitein” 

dibandingkan dengan bahan pakan sumber protein yang 

lain adalah, “Ajitein” mengandung beta-glukan, sehingga 

dapat meningkatkan efek stimulasi immune yang berguna 

untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ternak, 

dalam industri pengolahan pakan ternak “Ajitein” dapat 

diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif 

(Anonimous, 2009). 

Bahan kombinasi “Ajitein” yang tepat selaku sumber 

protein dalam ransum adalah bahan pakan yang 

merupakan sumber energi, dan salah satu bahan yang 

memenuhi kriteria tersebut adalah dedak jagung. Dedak 

jagung (Corn Bran) merupakan hasil samping 

penggilingan jagung ( Zea mays), terdiri dari lapisan luar 

biji jagung, mencakup kulit dan ujung tudung dengan 

sedikit bagian pati pada lembaganya, sehingga dedak 

jagung dapat dimasukkan sebagai bahan pakan sumber 

energi (Anggorodi, 1985). Jagung merupakan energi 

utama bagi ternak karena kandungan pati jagung lebih 

dari 60-80% dan mudah dicerna karena  kandungan serat 

kasar relatif rendah. Kandungan lemak jagung lebih 
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tinggi 3% dibanding sorgum (Sorghum bicolor), gandum 

(Triticum aestivum), gaplek (Manihot utillisima) dan 

beras (Oryza sativa) (Intan, 2009). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat suatu 

gambaran bahwa dedak jagung dan “Ajitein” kurang 

bermanfaat jika diberikan secara langsung pada ternak 

secara terpisah tetapi melalui kombinasi sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai bahan pakan yang diharapkan 

dapat meningkatkan kecernaan pakan. Salah satu cara 

untuk mengetahui kecernaan dedak jagung yang 

dikombinasi dengan penggunaan “Ajitein” adalah 

melalui percobaan kecernaan in vitro. Metode in vitro 

adalah metode pendugaan kecernaan secara tidak 

langsung yang prinsipnya meniru kondisi pada alat 

pencernaan ruminansia (Chuzaemi dan Hartutik, 

1988).Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang 

pengaruh penambahan “Ajitein” sebagai bahan pakan 

sumber protein pada dedak jagung sebagai bahan pakan 

sumber energi terhadap kecernaan secara in vitro. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

bagaimana pengaruh penambahan “Ajitein” selaku bahan 

pakan sumber protein pada dedak jagung selaku bahan 

pakan sumber energi terhadap kecernaan Bahan Kering 

(BK), Bahan Organik (BO) dan Total Digestible Nutrient 

(TDN) secara in vitro. 



4 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi 

pengaruh penambahan “Ajitein” pada dedak jagung 

terhadap nilai: 

1. Kecernaan BK 

2. Kecernaan BO 

3. TDN 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

kajian ilmiah serta sumber informasi tentang pengaruh 

penambahan“Ajitein” sebagai bahan pakan sumber 

protein pada dedak jagung sebagai bahan pakan sumber 

energi terhadap kecernaan BK, BO dan TDN secara in 

vitro yang nantinya dapat berguna dalam penyusunan 

ransum untuk meningkatkan produktivitas ternak.  
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limbah sumber Protein Limbah sumber Energi 

Pemanfaatan limbah sebagai bahan 
pakan 

“Ajitein” Dedak Jagung 

KOMBINASI 

Percobaan Kecernaan in vitro 

Kecernaan Bahan Kering Kecernaan Bahan Organik Total Digestible Nutrient 

Hasil Evaluasi 

Aplikasi pada Complete feed 

Biaya Produksi 

UsahaPeternakan 

70% biaya pakan 

Nilai Kecernaan Meningkat Nilai Kecernaan Menurun 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah kombinasi 

“Ajitein” selaku bahan pakan sumber protein dan dedak 

jagung selaku bahan pakan sumber energi adalah: 

1. Mampu meningkatkan Kecernaan Bahan Kering 

(KcBK) 

2. Mampu meningkatkan Kecernaan Bahan Organik 

(KcBO)   

3. Mampu meningkatkan Total Digestible Nutrient 

(TDN). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 “Ajitein” 

Mikroorganisme bersel satu sudah digunakan 

sebagai bahan makanan baik pada manusia maupun 

ternak sejak awal abad ke-19 sebagai bahan pakan 

ransum ternak yang disebut Protein sel tunggal 

(Hariyum, 1986).PST adalah protein yang berasal dari 

mikroorganisme bersel satu, hasil sel yang telah 

dikeringkan disebut protein sel tunggal.Protein sel 

tunggal dihasilkan oleh mikroorganisme seperti alga, 

jamur, bakteri, serta ragi (Haryanto dan Pangioli, 

1992).Protein sel tunggal juga diistilahkan untuk protein 

kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme 

bersel satu atau bersel banyak yang sederhana seperti 

bakteri, khamir, jamur, ganggang dan protozoa (Khan et 

al., 1992). 

 Beberapa hal yang mendukung penggunaan PST 

sebagai bahan pakan ternak antara lain (Samsudin, 2004): 

1. Tidak tergantung musim sehingga tingkat 

kontinuitas pasokan dapat dikendalikan. 
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2. Dapat dihasilkan dalam waktu yang cukup 

singkat karena kemampuan menggandakan diri 

mikrooorganisme PST cepat. 

3. Produksi PST hanya membutuhkan area yang 

tidak terlalu luas jika dibandingkan lahan 

pertanian konvensional. 

4. Mudah dimodifikasi sifat genetiknya (seperti 

komposisi asam amino pada bakteri). 

5. Mempunyai kandungan protein tinggi, 45% - 85% 

as feed. 

6. Mempunyai spektrum luas pada bahan yang 

digunakan untuk produksi, termasuk limbah. 

Menurut Domsch dan Zadrazil (1981), banyak 

bahan yang dapat digunakan sebagai substrat guna 

pengembangan produksi PST. bahan-bahan yang 

digunakan untuk memproduksi PST meliputi bahan 

konvensional seperti materi yang mengandung serat, 

materi yang mengandung gula (gula bit, tebu) dan bahan-

bahan non konvensional seperti hidrokarbon, alkohol, 

asam organik, limbah rumah tangga, limbah peternakan 

dan lain sebagainya. 

Salah satu sumber alternatif PST adalah limbah 

pembuatan Monosodium Glutamate (MSG) yang disebut 

“Ajitein”. Bahan “Ajitein” dihasilkan dari molases yang 

difermentasikan menggunakan Brevibacterium sp. 

“Ajitein” mempunyai karakteristik berupa serbuk 

berwarna cokelat kehitaman, berbau manis atau harum 
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khas molases dan memiliki total asam amino 35,49% 

(Anonimous, 2009). Berikut tabel kandungan asam 

amino “Ajitein”. 

Tabel 1.Kandungan asam amino “Ajitein” 

 
Sumber : Brosur “Ajitein” PT. Ajinomoto, (2010) 

 

Selain sumber protein, “Ajitein” juga digunakan 

sebagai penambah rasa dan aroma pakan dalam ransum. 

“Ajitein” merupakan PST dengan asam amino dan kadar 

protein tinggi dan bebas Salmonellasp. Salah satu 

kelebihan “Ajitein” dibandingkan dengan sumber protein 

lain bahan pakan, dengan mengandung beta glukan, 

“Ajitein” dapat meningkatkan efek stimulasi immune 

berguna untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh 

Kandungan                                                                                            Jumlah (%) 

Asparatic acid                                                                                                   4,32 

Threorine                                                                                                           1,96 

Serine                                                                                                                1,56 

Glutamic acid                                                                                                    7,73 

Glycine                                                                                                              1,73 

Alanine                                                                                                              3,67 

Valine                                                                                                                0,30 

Isoleucine                                                                                                          1,43 

Leucine                                                                                                              2,84 

Tyrocine                                                                                                            1,05 

Phenylalanin                                                                                                      1,52 

Lysine                                                                                                                1,56 

Histidine                                                                                                            0,68 

Arginine                                                                                                            1,97 

Methionine                                                                                                        1,43 

Cystine                                                                                                              1,73 

Proline                                                                                                                    - 

Tryptophan                                                                                                             - 

Diaminopimelic acid                                                                                              - 

 

Total asam amino                                                                                           35,49 
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ternak. Dalam industri pengolahan pakan ternak “Ajitein” 

dapat diaplikasikan sebagai sumber protein alternatif 

(Anonimous, 2009). 

Berikut perbandingan kandungan protein antara 

“Ajitein” dengan sumber Protein Sel Tunggal lain dari 

berbagai substrat dan mikroorganisme, dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan kandungan PK dari berbagai 

organisme sumber PST 

 
Sumber : *Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

(2011) 

**Adedayo, et al (2011) 

PST memiliki beberapa kelemahan yakni 

tingginya tingkat asam nukleat serta bahan-bahan yang 

sulit dicerna seperti materi yang berasal dari dinding sel, 

kelemahan lain adalah kemungkinan adanya zat yang 

Organisme Substrat Kandungan PK 

(%) 

Brevibacterium sp. (“Ajitein”) Molases 60,98* 

Brevibacterium sp. (FML) Molases 67,25* 

Candida sp. n-Alkenes 65** 

Candida utilis Ethanol 50 – 55** 

Kluyveromyces fragilis Laktosa 45 – 54** 

Saccharomyces cerevisiae Molases 53** 

Cephalosporium eichhorniae Tapioka 48 – 50** 

Chaetomium cellulolyticum Limbah pertanian 45** 

Paecilomyces varioti Sulphite waste liquor 55** 

Penicillium eye / opium Laktosa 47** 
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bersifat toksik jika dikonsumsi, zat ini diperkirakan 

berasal dari substrat yang digunakan (Roth, 1981). 

 

2.2 Dedak Jagung 

Tanaman jagung dalam tata nama atau taksonomi 

tumbuh-tumbuhan diklasifikasikan kedalam kingdom 

Plantae, divisio Spermatophyta, sub divisio 

Angiospermae, class Monocotyledoneae, ordo Graminae, 

family Graminaceae, genus Zea, species Zea mays L. 

Tanaman jagung berasal dari Amerika dan merupakan 

tanaman sereal yang paling penting di benua tersebut 

(Tjitrosoepomo, 1991). 

Biji jagung dapat dibagi menjadi empat bagian, 

yaitu kulit (pericarp), endosperma, lembaga (germ) dan 

tudung pangkal (tip cap) sebesar.Jagung normal 

mengandung 10-12% lembaga dari berat biji.Lembaga 

tersusun dari dua bagian, yaitu embrio dan skutelum. 

Embrio mencakup 1,1% dari berat biji jagung (sekitar 

10% bagian lembaga) dan mengandung 30,8% protein 

(Watson, 2003). Komposisi anatomi biji jagung tertera 

pada Tabel 3. 
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Tabel 3.Komposisi anatomi biji jagung (%) 

 
Sumber : Watson (2003) 

Dedak jagung merupakan hasil penggilingan dari 

jagung memiliki komposisi nutrien yang berbeda dengan 

jagung, terutama kadar protein yang lebih rendah dari biji 

jagung (Anggorodi, 1985). 

Gambar penampang struktur biji jagung tertera 

pada Gambar 1. 

 
Gambar 1.Penampang melintang struktur biji jagung 

(Johnson, 1991). 

Komponen            Jumlah     Pati      Protein     Lipid    Gula       Abu  Serat 

Biji utuh     -    73,4    9,1      4,4     1,9     1,4   9,5 

Kulit     5,3    87,6    8,0      0,8     0,6     0,3   1,5 

Endosperma   82,9      8,3  18,4    33,2   10,8   10,5 14,0 

Lembaga   11,1      7,3    3,7      1,0     0,3     0,8 90,7 

Tudung pangkal     0,8      6,3    9,1      3,8     1,6     1,6 95,0 

Sumber : Watson (2003) 
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Hasil samping pertanian pada umumnya berkualitas 

rendah dari segi kandungan proteinnya tetapi kandungan 

energi tinggi, seperti dedak jagung. Jagung merupakan 

energi utama bagi ternak karena kandungan pati jagung 

lebih dari 60-80% dan mudah dicerna karena  kandungan 

serat kasar relatif rendah (4 – 5%). Pati jagung berbentuk 

amilosa amilopektin.(Intan, 2009). 

Karakteristik dedak jagung adalah mudah terbang 

(sangat ringan), palatabilitas rendah dan pemberiannya 

pada ternak sulit. Dalam upaya memanfaatkan limbah 

pertanian, salah satunya dedak jagung dapat digunakan 

sebagai pakan pada ruminansia dengan menambahkan 

bahan pakan yang mempunyai palatabilitas tinggi dan 

masih banyak mengandung air, seperti molases, onggok, 

ampas tahu dan buah-buahan (Anggorodi, 1979). 

Perludiperhatikan bahwa dalam meneliti 

kecernaan berbagai bahan pakan, maka bahan pakan 

yang mengandung serat kasar hanya sedikit seperti 

jagung dan gandum dapat mudah dicerna, hal ini 

disebabkan karena dinding sel bahan pakan tersebut tipis 

dan mudah ditembus oleh enzim alat pencernaan. Pada 

umumnya semakin tinggi suatu bahan pakan 

mengandung serat kasar semakin rendah daya cerna 

bahan pakan tersebut. Jadi bekatul kurang dapat dicerna 

dibandingkan dengan jagung (Anggorodi, 1979). 

Daya cerna nutrien berhubungan erat dengan 

komposisi kimiawinya, dan serat kasar mempunyai 
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pengaruh yang rbesar terhadap kecernaan ini, baik 

susunan kimia maupun proporsi serat kasar dalam 

makanan perlu dipertimbangkan. Bahan pakan seperti 

jagung, ketela, beras, atau gandum menunjukkan variasi 

kecernaan yang kecil oleh karena kadar serat kasarnya 

rendah dan proporsinya tidak banyak berbeda (Chuzaemi 

dan Hartutik, 1989). 

Berikut perbandingan hasil analisis proksimat dan 

kandungan asam amino antara dedak jagung jika 

dibandingkan dengan bekatul dapat dilihat pada tabel 4. 

 

Tabel 4.Perbandingankomposisi nutrien antara dedak 

jagung dan bekatul (% BK) 

 
Sumber: Hartadi,dkk (1997) 

Kandungan nutrien  Bahan pakan 

 Dedak jagung                                 Bekatul 

Bahan kering (%) 86,00     86,00 

Abu (%)   3,30       7,70 

Protein kasar (%)   9,70  12,00 

Lemak kasar (%)   6,90    10,70 

Serat kasar (%)   4,30      5,20 

BETN (%) 61,80     50,40 

Asam amino 

Arginin (%)   -      0,49 

Sistin (%)   0,17      0,12 

Metionin (%)   0,15      0,19 

Glisin (%)   0,28      0,67 

Histidin (%)   0,20      0,20 

Isoleusin (%)   0,46      0,33 

Leusin (%)   0,86      0,67 

Lysin (%)   0,40      0,50 

Fenilalanin (%)   0,37      0,36 

Tyrosin (%)   0,32      0,40 

Threonin (%)   0,31      0,32 

Triptofan (%)   0,09      0,10 

Valin (%)   0,45      0,69 

Sumber: Hartadi,dkk (1997) 
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Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa dedak 

jagung memiliki kandungan serat kasar yang lebih rendah 

dibandingkan dengan bekatul, hal ini menjadikan dedak 

jagung lebih mudah dicerna daripada bekatul, selain itu 

dedak jagung juga masih memiliki kandungan nutrien 

yang cukup layak untuk digunakan sebagai bahan pakan 

ternak (Hartadi,dkk. 1997).  

2.3 Pencernaan pada Ruminansia 

Sistem pencernaan merupakan suatu sistem yang 

terdiri dari saluran pencernaan yang dilengkapi beberapa 

organ yang bertanggungjawab atas pengambilan, 

penerimaan, pencernaan dan absorpsi zat makanan mulai 

dari mulut sampai ke anus.Sistem pencernaan juga 

bertanggungjawab terhadap pengeluaran bahan-bahan 

pakan yang tidak dapat dicerna. Sistem pencernaan 

dibagi atas saluran pencernaan yang dilengkapi dengan 

beberapa organ-organ yang diperlukan di dalam proses 

pencernaan bahan pakan. Saluran pencernaan meliputi 

rongga mulut, faring, esofagus, lambung (rumen, 

retikulum, omasum, abomasum), usus halus, sekum dan 

usus besar (Soebarinoto, Siti Chuzaemi dan Mashudi, 

1991). 

Ternak ruminansia menggunakan lidah untuk 

menarik dan memotong rumput.Rumput itu dikunyah 

sebentar sebelum ditelan, dicampur dengan saliva di 

dalam mulut untuk melumasinya.Kemudian pakan itu 
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bergerak ke esofagus menuju rumen, retikulum, omasum, 

abomasum, usus halus, sekum, usus besar dan anus 

(Blakely and Bade, 1985). 

Pencernaan adalah serangkaian proses yang terjadi 

dalam saluran pencernaan dengan memecah bahan pakan 

menjadi bagian-bagian atau partikel-partikel yang lebih 

kecil. Pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa 

sederhana, sehingga larut dan dapat diabsorpsi melalui 

dinding saluran pencernaan, selanjutnya masuk ke dalam 

peredaran darah atau getah bening dan diedarkan 

keseluruh tubuh yang membutuhkannya (Kamal, 1994). 

Proses utama dari pencernaan adalah secara 

mekanik, enzimatik, maupun aktivitas mikroba. Proses 

mekanik terdiri dari mastikasi atau pengunyahan pakan 

dalam mulut dan gerakan-gerakan saluran pencernaan 

yang dihasilkan oleh kontraksi otot. Pencernaan secara 

enzimatik dilakukan oleh enzim yang dihasilkan oleh sel-

sel dalam tubuh hewan yang berupa getah-getah 

pencernaan.Pencernaan oleh mikroorganisme juga 

dilakukan secara enzimatik yang enzimnya dihasilkan 

oleh sel-sel mikroorganisme dalam rumen (Tillman, 

Reksohadiprodjo dan Lebdosoekojo, 1991). 

Proses pencernaan ternak ruminansia dimulai dari 

rongga mulut. Pakan yang masih berbentuk kasar 

menjadi partikel-partikel kecil dengan cara pengunyahan 

dan pembasahan oleh saliva di dalam mulut 

(Hermanto,2001). Saliva mempunyai fungsi sebagai 
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buffer terhadap asam lemak volatil yang dihasilkan oleh 

fermentasi mikroba di dalam rumen (Tillman dkk., 1991) 

dan selanjutnya proses fermentasi berlangsung di dalam 

rumen dan pasca rumen. 

Pakan yang ditelan oleh ternak, pertama-tama 

masuk ke dalam rumen. Unsur-unsur penyusun berbagai 

nutrien (asam amino, gula, asam lemak dan sebagainya) 

dihasilkan di sini melalui proses kerja cairan lambung 

terhadap bakteri dan protozoa, kemudian diserap melalui 

dinding usus halus. Bahan-bahan yang tidak tercerna 

bergerak ke sekum dan usus besar, kemudian 

diekskresikan sebagai feses (Blakely dan Bade, 1985). 

2.3.1 Pencernaan di Rumen  

Rumen berperan sebagai tempat terjadinya proses 

fermentasi dalam jumlah besar yang dihuni oleh berbagai 

macam populasi mikroba dan dalam jumlah yang banyak 

(Church dan Pond, 1982). Rumen mengandung mikroba, 

bakteri dan protozoa yang menghancurkan bahan-bahan 

berserat, kemudian bahan tersebut digunakan untuk 

kepentingan mikroba itu sendiri, membentuk asam-asam 

lemak mudah terbang, mensintesis vitamin B dan asam-

asam amino. Mikroba rumen mempunyai peranan yang 

penting dalam proses pencernaan pakan ternak 

ruminansia. Hal ini disebabkan karena pakan yang masuk 

ke dalam rumen akan di degradasi oleh mikroba menjadi 
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produk metabolis yang lebih sederhana untuk 

dimanfaatkan oleh mikroba itu sendiri maupun ternak 

induk semang (Ørskov dan Ryle, 1990). 

Produk dari fermentasi karbohidrat sebagian besar 

adalah Volatile Fatty Acid (VFA) disamping CO2, metan, 

protein mikroba, polisakarida bakteri dan senyawa 

karbon yang lain (Church, 1979). Di dalam rumen, 

karbohidrat di hidrolisis menjadi glukosa yang kemudian 

akan difermentasikan menjadi VFA dengan komponen 

utama terdiri dari asam asetat (C2), asam propionat (C3) 

dan asam butirat (C4) yang merupakan sumber energi 

utama bagi ruminansia. Sekitar 60-80% VFA yang 

dihasilkan kemudian diserap oleh darah melalui dinding 

rumen dan digunakan sebagai sumber energi bagi ternak 

induk semang (Van Soest, 1994). 

Protein kasar yang masuk ke dalam retikulo rumen 

berasal dari pakan dan saliva. Protein pakan yang tidak 

lolos dari retikulo rumen akan dicerna menjadi peptida 

dan asam-asam amino oleh enzim yang dihasilkan oleh 

mikroba rumen. Selanjutnya asam-asam amino tersebut 

akan dicerna menjadi asam-asam organik, amonia dan 

CO2 (Mc Donald, Edwards dan Greenhalgh, 1987). 

Demikian juga dengan Non Protein Nitrogen (NPN) akan 

dicerna menjadi amonia dan CO2 (Soebarinoto dkk., 

1991). 

Lemak di dalam rumen mengalami dua proses yang 

penting yaitu lipolisis dan hidrogenasi asam lemak tak 
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jenuh. Proses fermentasi lemak yang terjadi di dalam 

rumen melibatkan karbohidrat dan protein serta 

menghasilkan asam-asam lemak mudah terbang (rantai 

pendek). Peranan asam lemak rantai pendek ini untuk 

memasok kebutuhan energi ternak ruminansia 

(Soebarinoto dkk., 1991). 

Soebarinoto dkk. (1991), menyatakan bahwa 

kondisi di dalam rumen atau sifat-sifat rumen sangat 

bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

pakan, saliva, mikroba, metabolisme dan absorbsi serta 

faktor fisiologis yang lain. Sifat-sifat rumen yang paling 

penting adalah temperatur atau suhu rumen 38-390C (jika 

diatas 400C maka protozoa akan mati), keasaman atau pH 

rumen berkisar antara 6,7-7,0 (dipengaruhi oleh jenis 

pakan, produk fermentasi dan saliva) dan kondisi di 

dalam rumen adalah anaerob (karena tempat tumbuhnya 

bakteri anaerob). 

2.3.2 Pencernaan pasca Rumen 

Proses pencernaan pasca rumen sangat 

berhubungan dengan bagian-bagian abomasum, usus 

halus, usus besar dan sekum. Bagian yang terpenting dari 

pencernaan pasca rumen dilakukan di dalam abomasum 

dan usus halus. Produk fermentasi yang tidak diserap 

melalui dinding rumen akan dicerna di dalam pasca 

rumen yang berfungsi sama dengan lambung dan usus 

halus non ruminansia, yaitu melaksanakan pencernaan 
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secara enzimatis dan absorbsi yang dibutuhkan oleh 

ternak (Umphrey dan Staples, 2003). 

Proses pencernaan di dalam usus halus 

dilaksanakan oleh enzim-enzim yang disekresikan 

pankreas serta mukosa usus halus. Daya cerna semu 

protein di dalam usus halus ditentukan oleh daya cerna 

murni protein serta jumlah protein sumber endogen 

diproduksi selama proses pencernaan di dalam usus halus 

pada bentuk enzim-enzim, sel-sel dinding usus halus 

yang dilepaskan dan mukus. Oleh karena itu, dengan 

berbagai jenis pakan dalam ransum akan mengakibatkan 

jumlah protein yang masuk usus halus bervariasi 

tergantung jumlah protein pakan yang lolos dari 

degradasi serta jumlah protein mikroba yang diproduksi 

di dalam retikulo rumen (Van Bruchem, Chuzaemi dan 

Ibrahim, 1993). 

2.4 Kecernaan In Vitro 

Kecernaan adalah banyaknya pakan yang dapat 

dicerna dalam alat pencernaan (Ørskov, 1982).Menurut 

Church and Pond (1982), kecernaan ada dua macam yaitu 

kecernaan semu (apperent digestibility) dan kecernaan 

murni (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 yang berasal 

dari pakan.Sedangkan kecernaan murni 
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memperhitungkan mukosa, alat pencernaan yang telah 

aus, miroorganisme dan enzim-enzim 

pencernaan.Kecernaaan murni dapat diestimasi secara 

tidak langsung dengan jalan memberi pakan yang tidak 

mengandung nitrogen. 

Penentuan kecernaan dapat dilakukan secara in 

vivo, in vitro dan in sacco. Teknik kecernaan in vitro 

adalah suatu teknik penentuan kecernaan yang dilakukan 

secara kimiawi dilaboratorium dengan meniru proses 

pencernaan yang terjadi di dalam tubuh ternak 

ruminansia (Van Soest, 1994). 

Teknik in vitro dilakukan dengan dua metode, 

yaitu membuat duplikat yang sangat mendekati proses-

proses fermentasi yang terjadi sebenarnya di dalam 

rumen (artificial rumen) dan membuat duplikat yang 

sangat mendekati proses-proses pencernaan yang terjadi 

di usus.Pengukuran kecernaan dengan meniru kondisi di 

dalam alat pencernaan ternak yang dikerjakan dalam 

kondisi laboratorium yang dikontrol manusia, sangat 

mungkin dijumpai beberapa hal yang dapat menjadi 

sumber variasi. Sumber variasi tersebut antara lain adalah 

ukuran dan jumlah sampel yang digunakan (Tilley dan 

Terry, 1963). Menurut Chuzaemi dan Hartutik (1988), 

keuntungan utama teknik in vitro adalah dapat 

mempelajari aktivitas rumen di luar pengaruh ternak. 

Kecernaan dengan metode in vitro memiliki 

kelebihan dibanding metode lain karena sampel yang 
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digunakan sedikit, peralatan lebih sederhana, pada waktu 

yang sama dapat mengevaluasi sampel dalam jumlah 

banyak dan biaya yang lebih murah karena tidak 

membutuhkan ternak dalam jumlah banyak serta 

penyediaan pakan. Adapun kekurangannya adalah tidak 

dapat diamati pengaruh pakan terhadap ternak sebagai 

induk semang dan tingkat kesukaan (palatabilitas) ternak 

terhadap bahan pakan yang diberikan. 

Estimasi kecernaan in vitro untuk tahap pertama, 

pakan diinkubasikan pada larutan buffer dan cairan 

rumen pada kondisi anaerob selama 48 jam.Tahap kedua, 

hidrolisis sisa sample yang tidak tercerna dengan 

menggunakan pepsin dan HCl (Chuzaemi dan Van 

Bruchem, 1990). 

2.5Total Digestible Nutrient (TDN) 

Total digestible nutrient (TDN) merupakan nutrien 

yang penting dalam pakan ternak ruminansia.Energi 

dapat dinyatakan dalam TDN yaitu jumlah seluruh 

nutrien (protein kasar, serat kasar, lemak kasar dan 

BETN) yang dapat dicerna (Hermanto, 2001).Energi 

dibutuhkan untuk hidup pokok, memenuhi kebutuhan 

energi mekanik untuk gerak otot dan mensintesa 

jaringan-jaringan baru (Tillman dkk., 1991). 

Parakkasi (1999), menyatakan bahwa kebutuhan 

energi pakan ditentukan oleh lingkungan, umur, bobot 

badan, bangsa, komposisi pakan dan pertambahan bobot 
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badan yang dikehendaki.Haryanto dan Djayanegara 

(1993), menyatakan bahwa kondisi lingkungan yang 

mempengaruhi kebutuhan energi adalah temperatur, 

kelembaban dan kecepatan angin. Faktor pakan, 

komposisi pakan, ternak dan lingkungan yang sama 

diduga sebagai penyebab konsumsi TDN tidak berbeda 

nyata. 

TDN merupakan dasar perbandingan atau 

perhitungan karena sering terjadi kesalahan pada 

penentuan bahwa rasio energi-nitrogen pada urine 

herbivora tergantung dari jumlah nitrogen yang 

dikeluarkan dalam bentuk hippuric acid. Jumlah ini akan 

lebih besar untuk konsumsi hijauan daripada konsentrat 

(Maynard, 1953). 

Hartadi et al., 1997 menyatakan, bahwa dengan 

menggunakan nilai BO dikalikan dengan kecernaan BO 

serta dikoreksi dengan faktor 1,05 akan diperoleh nilai 

Total Digestible Nutrient (TDN). Energi untuk ternak 

ruminansia yang paling sederhana digambarkan melalui 

kecernaan bahan organik. 
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BAB  III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Tanggal 31 

Maret sampai 27 April 2011.Penelitian ini dilaksanakan 

di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawaijaya untuk analisis 

kandungan nutrien dan analisis kecernaan menggunakan 

teknik in vitro. 

3.2 Materi Penelitian 

3.2.1 “Ajitein” 

Merupakan hasil samping pembuatan produk 

Monosodium Glutamat (MSG) yang difermentasi 

menggunakan Brevibacterium sp dalam bentuk 

serbuk dan kondisi kering, diperoleh dari PT. 

Ajinomoto Indonesia, Mojokerto Factory, dengan 

hasil analisa kandungan nutrien terdapat pada 

tabel 4. 

3.2.2 Dedak jagung (Zea mays L) 

 Merupakan sisa hasil penggilingan jagung, 

didapat dari salah satu penggilingan di Surabaya, 



25 

 

dengan hasil analisa kandungan nutrien terdapat 

pada tabel 5. 

Tabel 5. Kandungan nutrien bahan pakan (% BK) 

Nama Bahan BK Abu BO PK 

Dedak jagung 88,82 2,94 97,06 10,73 

“Ajitein” 92,34 7,83 92,17 60,98 

Sumber : Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya 

(2011). 

3.2. 3 Cairan rumen 

Cairan rumen diperoleh dari Laboratorium 

Lapang Sumber Sekar dari ternak donor (sapi PFH 

berfistula) betina umur delapan tahun dengan BB 450 kg, 

yang mendapatkan pakan 60% hijauan berupa rumput 

gajah dan 40% konsentrat. 

3.2. 4 Peralatan 

1. Analisis proksimat 

Analisis BK dan BO menggunakan timbangan 

digital, cawan porselin, oven 1050C, penjepit, eksikator 

dan tanur 6000C, sedangkan untuk analisis PK 

menggunakan timbangan digital, labu kjeldahl, kompor 

asam, beaker glass, mesin destilasi, penjepit, magnet 

stirrer, mesin stirrer dan buret. 
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2. Kecernaan in vitro 

Timbangan digital, tabung fermentor, karet 

bunsen valve, rak tabung fermentor, mesin inkubator, 

termos, termometer, gelas ukur, beaker glass, 

erlenmeyer, magnet stirrer, mesin stirrer, pipet, 

erlenmeyer, corong plastik, kain nylon, kertas saring, 

cawan porselin, adaptor karet, mesin pompa hisap, oven 

1050C, penjepit, eksikator dan tanur 6000C. 

3.2. 5 Bahan Kimia 

Bahan kimia yang digunakan meliputi katalisator 

(Kjeldahl tablets 5 gr), H2SO4, indikator mix, larutan 

buffer (Na2HPO4.2H2O, NaHCO3, NaCl, KCl, aquades, 

MgCl2 dan CaCl2), larutan HCl-pepsin dan gas CO2. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) 5 perlakuan dengan 3 ulangan yang 

dikelompokkan berdasarkan perbedaan waktu 

pengambilan cairan rumen. Perlakuan yang diujikan 

adalah kombinasi antara “Ajitein” berbagai level dengan 

100 g dedak jagung. Adapun perlakuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

 



27 

 

P0 = 100 g dedak jagung + 0,00 g “Ajitein”

 (100%  : 0%) 

P1 = 100 g dedak jagung + 33,33 g “Ajitein”

 (75%  : 25%) 

P2 = 100 g dedak jagung + 100,00 g “Ajitein”

 (50%  : 50%) 

P3 = 100 g dedak jagung + 300,00 g “Ajitein”

 (25%  : 75%) 

P4 = 0 g dedak jagung + 100,00 g “Ajitein” (0%  

: 100%) 

Penelitian ini dilakukan tiga tahap, yaitu : 

1. Persiapan sampel 

 Menimbang dedak jagung sebanyak lima kali 

masing-masing 100 g dan penambahan “Ajitein” 

sesuai level perlakuan (0%, 25%, 50%, 75% dan 

100%) dari 100 g dedak jagung, kemudian 

digiling menggunakan grinder. 

 Hasil gilingan dimasukkan dalam plastik klip, 

kemudian diberi kode sampel. 

2. Analisis proksimat (AOAC, 1995) 
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Analisis proksimat dilakukan untuk mengetahui 

kandungan nutrient meliputi kandungan BK, BO 

dan PK terhadap sampel perlakuan.Prosedur 

analisis proksimat dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3. Kecernaan in vitro (Tilley dan Terry, 1963) 

Tahapan pengukuran adalah sebagai berikut : 

a. Pengambilan cairan rumen 

Cairan rumen dari sapi PFH betina berfistula rumen 

pagi hari sebelum diberi pakan, kemudian 

ditampung dalam termos yang telah diisi air panas 

dengan suhu 400C. Air dalam termos dibuang dan 

diganti dengan pengisian cairan rumen dengan suhu 

dalam termos 39-400C, kemudian secepatnya 

dibawa ke laboratorium untuk disaring 

menggunakan kain saring dan dipisahkan antara 

cairan rumen dan padatan. Cairan rumen 

ditampung dalam beaker glass untuk segera 

diproses. 

b. Pengukuran kecernaan secara in vitro 

Pengukuran KcBK dan KcBO secara in vitro 

dilakukan mengikuti metode Tilley dan Terry 

(1963) yang di modifikasi oleh Van Der Mer 

(1980). Pengukuran dilakukan pada sampel yang 

telah mengalami inkubasi 48 jam pada larutan 

buffer dan cairan rumen kondisi anaerob, 

kemudian sisa sampel diinkubasi dalam larutan 
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pepsin dan HCl selama 48 jam. Prosedur 

pengukuran dan perhitungan kecernaan secara in 

vitro dapat dilihat pada Lampiran 4. 

3.4 Variabel yang Diukur 

 Variabel yang diukur dalam penelitian ini adalah : 

3.4.1 Kandungan BK, BO dan PK terhadap pakan 

perlakuan (AOAC, 1995). 

BK= 
berat cawan & residu-berat cawan kosong

berat cawan & sampel-berat cawan kosong
 x 100%  

 

BO=
berat cawan & abu-berat cawan kosong

berat cawan & sampel-berat cawan kosong 
 x 100% 

 

PK=
(𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑘𝑜−𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙)𝑥 𝑛 𝑁𝑎𝑂𝐻 𝑥 0,014 𝑥 6,25

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙
x100% 

 

3.4.2 Kecernaan in vitro kandungan nutrien pakan 

perlakuan 

1. Kecernaan bahan kering (KcBK)  

Rumus yang digunakan untuk perhitungan (Tilley 

dan Terry, 1963): 

KcBK= 
BK awal-(BK residu-BK blanko)

BK awal
 x 100% 
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2. Kecernaan bahan organik (KcBO) 

Rumus yang digunakan untuk perhitungan (Tilley 

dan Terry, 1963): 

KcBO= 
BO awal-(BO residu-BO blanko)

BO awal
 x 100 % 

 

3.4.3 Total Digestible Nutrient (TDN), merupakan 

turunan dari nilai kecernaan yang dihitung dengan 

rumus (Hartadi dkk., 1997) : 

 

 

3.5 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan Analysis of 

Variance (ANOVA) menggunkan metode Rancangan 

Acak Kelompok (RAK) 5 x 3 (5 perlakuan dan 3 

kelompok). 

 

 

 

(BO x KcBO)

100
 x 1,05% TDN =
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Rumus RAK yang digunakan adalah, 

(Yitnosumarto, 1993)  : 

Yij = µ + τi + βj + εij 

i = 1, 2, ......., p 

j = 1, 2, ......., r 

Keterangan : 

Yij = hasil pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok 

ke-j 

µ = nilai rata-rata (mean) harapan 

τi = pengaruh perlakuan ke-i 

βj = pengaruh kelompok ke-j 

εij = galat percobaan pada perlakuan ke-i dan ulangan 

ke-j 

p = banyaknya perlakuan 

r = banyaknya kelompok/ulangan 

 Selanjutnya jika terdapat perbedaan yang nyata 

atau sangat nyata diantara perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh pada masing-masing 

perlakuan. 
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3.6   Batasan Istilah 

1. “Ajitein”adalah hasil samping pembuatan produk 

Monosodium Glutamat (MSG) yang difermentasi 

menggunakan Brevibacterium sp dan berwujud 

serbuk dalam kondisi kering. 

2. Dedak jagung adalah limbah dari penggilingan 

jagung yang diperoleh dari lapisan luar biji jagung 

terdiri atas lapisan kulit ari (pericarp) dan tudung 

pangkal (tip cap) sertapati (endosperm). 

3. Teknik In Vitro  merupakan suatu teknik 

penentuan kecernaan yang dilakukan secara 

kimiawi di laboratorium dengan meniru proses 

pencernaan yang terjadi di dalam tubuh ternak 

ruminansia. Penelitian ini menerapkan metode In 

Vitro untuk ternak ruminansia besar menggunakan 

cairan rumen sapi PFH betina. 
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BAB  IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Hasil evaluasi dari pengaruh penambahan 

“Ajitein” pada dedak jagung terhadap kecernaan secara 

In Vitro disajikan sebagai berikut. 

4.1 Kandungan Nutrien Pakan Perlakuan 

Kandungannutrien masing-masing perlakuan dari 

penelitian ini disajikan pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Kandungan nutrien pakan perlakuan (% BK) 

 BK Abu BO PK 

P0 88,82 2,94 97,06 10,73 

P1 89,53 4,17 95,83 22,35 

P2 90,60 5,53 94,47 49,59 

P3 91,41 6,66 93,34 52,70 

P4 92,34 7,83 92,17 60,98 

  

 Tabel 6 menunjukkan bahwa “Ajitein” 

mempunyai kandungan bahan kering yang lebih besar 

dibandingkan dengan dedak jagung, sehingga diperoleh 

hasil semakin tinggi rasio penambahan “Ajitein”, maka 

semakin tinggi pula kandungan bahan kering campuran 

pakan perlakuan. “Ajitein” mengandung PK tinggi yang 

mencapai 60,98%.  
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Pengukuran kecernaan “Ajitein” dalam penelitian 

ini menggunakan bantuan dengan mencampur bahan 

tersebut dengan dedak jagung. Hal ini dilakukan  karena 

“Ajitein” adalah bahan pakan yang mempunyai 

kandungan protein tinggi, padahal dalam pengukuran 

kecernaan diharapkan bahan yang diukur mempunyai 

kandungan protein dan energi yang ideal agar mikroba 

rumen dapat berkembang dengan optimal meskipun 

dilakukan dalam fermentor (in vitro). Imbangan antara 

bahan yang diteliti (“Ajitein”) dengan dedak jagung 

menggunakan dasar asfed memiliki tujuan agar mudah 

dalam melakukan preparasi sampel, sehingga imbangan 

ini bila didasarkan pada bahan kering dapat bergeser. 

Perubahan rasio antara perlakuan yang 

menggunakan dasar asfed dalam penelitian ini bila 

dihitung / dikoreksi menggunakan dasar bahan kering 

dapat dilihat pada tabel 7 berikut. 

Tabel 7. Imbangan masing-masing bahan dalam (% BK) 

 Dedak jagung “Ajitein” 

P0 100,00 0,00 

P1 74,26 25,74 

P2 49,03 50,97 

P3 24,28 75,72 

P4 0,00 100,00 
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 Tabel 7 menunjukkan adanya pergeseran nilai 

pada imbangan bahan, hal ini dikarenakan “Ajitein” 

merupakan bahan yang berasal dari cairan kemudian 

diolah menjadi produk kering untuk mempermudah 

pendistribusian dan menambah umur penyimpanan 

sehingga ketika dianalisis dalam % BK terjadi pergeseran 

nilai. 

 Pada evaluasi “Ajitein” ini menggunakan 

“Ajitein” 100%, tentunya akan berakibat kurang baik 

dalam fermentor karena kemungkinan besar terjadi 

defisiensi energi bagi perkembangan mikroba rumen. 

4.2 Kecernaan Bahan Kering (KcBK) dan 

Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Secara In 

Vitro 

 Nilai rataan hasil pengukuran KcBK dan KcBO 

pada masing-masing perlakuan disajikan pada Tabel 

8.Analisis statistik KcBK dan KcBO dapat dilihat pada 

Lampiran 6 dan 7. 
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Tabel 8. Rataan nilai kecernaan bahan kering dan 

kecernaan bahan organik secara in vitro (%) 

Perlakuan Kecernaan 

Bahan kering Bahan organik 

P0 82,16 ± 2,37b 82,14 ± 2,40 b 

P1 83,29 ± 1,94 b 83,19 ± 2,15 b 

P2 82,46 ± 3,10 b 82,16 ± 2,90 b 

P3 81,88 ± 0.33 b 81,19 ± 0,70 b 

P4 76,64 ± 1,66 a 75,96 ± 1,73 a 

 Keterangan       : a⁻ b notasi yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan 

yang nyata (P<0,05). 

 Tabel 8 menunjukkan bahwa penambahaan 

“Ajitein” berbagai level pada dedak jagung memberikan 

perubahan terhadap nilai KcBK dan KcBO dengan 

perlakuan P1 (dedak jagung 75 % + “Ajitein” 25%) 

memiliki nilai KcBK (83,29 %) dan KcBO (83,19 %) 

tertinggi dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Selisih 

perbedaan yang terjadi pada P0 hingga P3 tidak begitu 

besar namun P4 memiliki selisih yang jelas karena 

menggunakan “Ajitein” 100%. Dibandingkan 

dengan hasil penelitian lainnya tentang pengaruh 

penambahan produk PST  yang lain (dalam penelitian ini 

dibandingkan dengan pengaruh penambahan Fermented 

Mother Liquor (FML) (Kartika, 2012)) terhadap 

kecernaan dedak jagung secara in vitro pada berbagai 
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level yang terdiri dari “Ajitein” ditambahkan pada 100 g 

dedak jagung ternyata diperoleh hasil yang lebih rendah 

dibandingkan FML. Kenyataan ini diperoleh karena nilai 

kecernaan FML lebih dari 100%.Kondisi ini tidak dapat 

dijelaskan karena tidak ada kecernaan bahan pakan lebih 

dari 100%, sehingga fenomena ini hanya dapat 

diterangkan melalui pendekatan asosiasi positif.Menurut 

Ørksov (1982) menyatakan bahwa pengaruh asosiasi 

positif dapat terjadi apabila ada 2 bahan atau lebih yang 

saling memberikan pengaruh yang menguntungkan 

seperti satu bahan sumber energi dan bahan lainnya 

adalah sumber protein. Hasil pencampran kedua bahan 

tersebut akan menghasilkan kecernaan yang lebih tinggi 

dibandingkan hasil kecernaan pakan bila diberikan secara 

tunggal. Apabila hanya satu bahan yang diberikan pada 

ternak akan menghasilkan kecernaan yang rendah 

sebagai akibat adanya defisiensi salah satu nutrien yang 

diperlukan untuk perkembangan mikoba rumen.  

 Tabel 8 menunjukkan bahwa terdapat asosiasi 

positif antara dedak jagung dengan “Ajitein”.Secara 

teoritis bahwa hasil campuran antara “Ajitein” dengan 

dedak jagung menghasilkan kecernaan diantara 

keduanya, ternyata dalam penelitian ini diperoleh hasil 

kecernaan yang lebih tinggi dari kecernaan masing-

masing bahan penyusun campuran tersebut. Asosiasi 

positif ini merupakan gambaran bahwa penggunaan 

bahan yang mempunyai protein tinggi akan lebih 
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bermanfaat bila dikombinasikan dengan bahan yang 

mempunyai kandungan energi tinggi (Hermanto, 2001). 

 “Ajitein” sendiri merupakan hasil pengeringan 

FML, namun bila dilihat dari kecernaan kedua bahan ini 

menunjukkan bahwa pengeringan memberikan pengaruh 

yang kurang baik bagi kecernaan, hal ini perlu dikaji 

lebih jauh bagaimana proses pengeringan FML tersebut 

sampai menjadi “Ajitein”. 

4.3    Total Digestible Nutrient (TDN) 

Nilai rataan hasil pengukuran TDN pada masing-

masing perlakuan disajikan pada Tabel 9.Analisis 

statistik TDN dapat dilihat pada Lampiran 8. 

Tabel 9. Rataan nilai TDN secara in vitro (%) 

Perlakuan TDN 

P0 83,71 ± 2,44 b 

P1 83,71 ± 2,16 b 

P2 81,50 ± 2,88 b 

P3 79,57 ± 0,69 b 

P4 73,51 ± 1,68 a 

Keterangan       : a⁻ b superskrip yang berbeda pada kolom 

yang sama menunjukkan perbedaan yang 

nyata (P<0,05). 

 Tabel 9 menunjukkan bahwa kombinasi antara 

dedak jagung dengan “Ajitein” tidak memberikan 

pengaruh pada peningkatan nilai TDN. Nilai TDN hanya 

meningkat jika dibandingkan dengan kontrol P4 (100% 
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“Ajitein”) Nilai peningkatan hanya 0,0029 % pada 

perlakuan P1, peningkatan nilai tersebut tentunya tidak 

akan memberikan pengaruh jika pakan perlakuan 

diberikan pada ternak. Kecilnya peningkatan nilai TDN 

pakan perlakuan dapat disebabkan oleh berbagai macam 

hal antara lain jenis bahan penyusun, imbangan nilai BK 

dan BO bahan penyusun dan kondisi cairan rumen yang 

digunakan dalam proses in vitro. 

TDN merupakan gambaran dari total energi yang 

berasal dari pakan yang dikonsumsi oleh ternak. Besar 

kecilnya nilai energi tersebut tergantung pada kecernaan 

bahan organik dari pakan.Perlakuan P1 memiliki nilai 

KcBO tertinggi diantara semua perlakuan, sehingga 

memiliki nilai TDN tertinggi.Sesuai dengan pendapat 

Hermanto (2001) yang menyatakan bahwa nutrien 

(protein kasar, serat kasar, lemak kasar dan BETN) 

merupakan BO, sedangkan BO bagian dari BK. Nilai 

TDN berhubungan erat dengan kandungan BO. 

Dibandingkan dengan hasil penelitian tentang 

FML, diperoleh nilai TDN yang berasal dari hasil 

kecernaan bahan organik untuk “Ajitein” sebesar 73,51% 

dan untuk FML 93,31% (Kartika, 2012). Nilai TDN dari 

kedua bahan ini merupakan kontribusi dari kecernaan 

protein, sehingga bila diberikan pada ternak khususnya 

ruminansia harus dipertimbangkan TDN yang berasal 

dari kontribusi kecernaan karbohidrat, seperti yang 

terlihat dari hasil penelitian ini dengan menggunakan 
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campuran dari dedak jagung dan bahan sumber protein 

“Ajitein”. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Penambahan “Ajitein” pada dedak jagung 

meningkatkan KcBK, dengan perlakuan P1 

(100 g dedak jagung + 33,33 g “Ajitein”) 

merupakan hasil yang terbaik karena memiliki 

nilai KcBK (83,29%) 

2. Penambahan “Ajitein” pada dedak jagung 

meningkatkan KcBO, dengan perlakuan P1 

(100 g dedak jagung + 33,33 g “Ajitein”) 

merupakan hasil yang terbaik karena memiliki 

nilai KcBO (83,19%) 

3. Penambahan “Ajitein” pada dedak jagung 

tidak meningkatkan TDN 

5.2 Saran 

1. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh 

penambahan “Ajitein” pada dedak jagung dengan 

level yang sama terhadap produksi gas, nilai 

VFA, NH3 dan sintesis protein mikroba. 
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2. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang proses 

pengeringan Fermented Mother Liquor (FML) 

hingga menjadi “Ajitein”, sehingga dapat 

diketahui penyebab perbedaan nilai nutrien antara 

FML dengan “Ajitein”.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Prosedur analisis kandungan bahan 

kering (AOAC, 1995) 

 

Alat : kertas untuk menimbang sampel, timbangan 

analitis, cawan porselin, oven 1050C, tang 

penjepit dan eksikator. 

Bahan : tidak menggunakan bahan kimia. 

1. Dimasukkan cawan ke dalam oven 1050C selama 

satu jam, diambil dan dimasukkan ke dalam 

eksikator selama satu jam, kemudian ditimbang 

sebagai berat cawan kosong (A g). 

2. Menimbang sampel sebanyak 5 g dimasukkan ke 

dalam cawan, kemudian ditimbang sebagai berat 

cawan dan sampel sebelum dioven (B g). 

3. Cawan dan sampel dimasukkan ke dalam oven 

1050C selama empat jam, diambil dan dimasukkan 

ke dalam eksikator selama satu jam, kemudian 

ditimbang sebagai berat cawan dan sampel setelah 

dioven (C g). 
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4. Perhitungan kandungan BK : 

 
Keterangan : 

A = berat cawan kosong (g) 

B = berat cawan + sampel sebelum dioven (g) 

C = berat cawan + sampel setelah dioven (g) 

BK = berat kering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C - A

B - A
% BK =  x 100%
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Lampiran 2. Prosedur analisis kandungan bahan 

organik (AOAC, 1995) 

 

Alat : kertas untuk menimbang sampel, timbangan 

analitis, cawan porselin, tanur 6000C, tang 

penjepit dan eksikator. 

Bahan : tidak menggunakan bahan kimia. 

1. Cawan dan sampel setelah dioven untuk penentuan 

BK, kemudian dimasukkan ke dalam tanur 6000C 

selama empat jam, kemudian dimatikan tanur dan 

ditunggu sampai suhu turun ±1000C. 

2. Cawan yang berisi abu dimasukkan ke dalam 

eksikator selama satu jam, kemudian ditimbang 

sebagai berat cawan dan abu (D g). 

3. Perhitungan kandungan BO : 

 

 
Keterangan : 

A = berat cawan kosong (g) 

B = berat cawan + sampel sebelum dioven (g) 

C = berat cawan + sampel setelah dioven (g) 

D = berat cawan + abu (g) 

BO = bahan organik (% BK) 

BK = bahan kering (%) 

 

 

D - A

B - A
 x 100%Kadar abu (%) = 

BO (% BK) = 100% - abu (%)
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Lampiran 3. Prosedur analisis kandungan protein 

kasar (AOAC, 1995) 

 

Alat : Kertas untuk menimbang sampel, timbangan 

analitis, labu kjeldahl, dispenser, alat destruksi, 

tang penjepit, erlenmeyer,beaker glass, alat 

destilasi dan alat titrasi. 

Bahan : H2SO4 0,1N, NaOH 40%, indicator mix dan 

NaOH 0,1N. 

1. Destruksi  

a. Sampel ditimbang kira-kira 0,3 g BK untuk bahan 

yang mengandung protein rendah atau 0,2 g BK 

untuk bahan yang mengandung protein tinggi, 

sampel yang telah ditimbang (A g) dimasukkan 

ke dalam labu Kjeldahl. 

b. Ditambahkan 1,4 g katalisator dan batu didih. 

Kemudian ditambahkan 5 ml H2SO4 pekat (di 

dalam lemari asam) dengan menggunakan 

dispenser. 

c. Didestruksi ± 1 jam sampai warna menjadi hijau, 

dibiarkan menjadi dingin. 

d. Ditambahkan 60 ml aquadest (dibagi 4 kali), 

kocok dan dimasukkan larutan ke dalam 

Erlenmeyer 300 ml. 

2. Destilasi  

a. Diambil beaker glass 300 ml, diisi dengan H2SO4 

0,1 N sebanyak 25 ml dengan menggunakan 
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dispenser. Ditambahkan 3tetes indicatormix, 

warna menjadi ungu. Kemudian beaker glass 

diletakkan dibawah ujung alat destilasi(ujung alat 

destilasi harus masuk ke dalam cairan penampung 

agar tidak ada NH3 yang hilang). 

b. Didestilasi dengan menambahkan 20 ml NaOH 

40% dalam erlenmeyer hasil destruksi, kemudian 

dengan cepat (agar tidak ada NH3 yang hilang) 

dipasang alat destilasi. 

c. Destilasi dihentikan jika volume larutan dalam 

erlenmeyer 100 ml. 

3. Titrasi  

a. Beaker glass yang berisi hasil destilasi dititrasi 

dengan NaOH 0,1 N sampai warna berubah 

menjadi hijau jernih, misal NaOH untuk titrasi B 

ml. 

b. Dibuat blanko, caranya sama tetapi memakai 

sampel (misalnya untuk titrasi perlu C ml NaOH 

0,1 ml). 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

4. Perhitungan: 

 

 
Keterangan : 

A  = berat sampel (g) 

B  = volume NaOH untuk titrasi sampel (ml) 

C  = volume NaOH untuk titrasi blanko (ml) 

N  = Normalitas 

6,25 = kandungan N dalam protein 16 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

(C - B) x N NaOH x 0,014 x 6,25
 x 100%Kadar protein (%) = 

PK (% BK) = 100% - protein (%)
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Lampiran 4. Prosedur pengukuran kecernaan secara in 

vitro sesuai metode Tilley dan Terry (1963) 

yang dimodifikasi Van Der Mer (1980) 

 

Alat : Timbangan analitis, tabung fermentor, karet 

bunsen valve, rak tabung fermentor, inkubator, 

termos, termometer, gelas ukur, beaker glass, 

erlenmeyer, magnet, stirrer, pipet ukur, tabung 

erlenmeyer, corong plastik, kain nilon, kertas 

saring, cawan porselin, sentrifuge,adaptor karet, 

mesin pompa hisap, oven 1050C, tang penjepit, 

eksikator dan tanur 6000C. 

Bahan : cairan rumen, larutan buffer (Na2HPO4.2H2O, 

NaHCO3, NaCl, KCl, aquadest, MgCl2 dan 

CaCl2), larutan HCl-pepsin dan gas CO2. 

1. Mempersiapkan sampel dengan menimbang 0,5 g 

BK untuk masing-masing perlakuan dan dilakukan 

triplo, kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

fermentor dan diletakkan di rak tabung fermentor. 

Selanjutnya mempersiapkan blanko tanpa sampel. 

2. Membuat larutan buffer yang memiliki komposisi 

serupa dengan saliva rumen. Diisi beaker glass 300 

ml dengan Na2HPO4.2H2O 3,70 g, NaHCO3 7,84 g, 

NaCl 0,38 g dan KCl 0,46 g dilarutkan dengan 

aquadest 100 ml. Panaskan aquadest536,8 ml suhu 

38-390C dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer 1000 

ml, kemudian ditambahkan MgCl2  1,6 ml dan CaCl2 
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1,6 ml menggunakan pipet ukur, lalu di stirrer dan 

dipanaskan agar suhu stabil serta ditambahkan aliran 

CO2. 

3. Mengambil cairan rumen di dalam termos, disaring 

menggunakan kain nilon dan ditampung beaker 

glass di bawahnya. Cairan rumen dan buffer 

dicampur dengan perbandingan 1 : 4. 

4. Memasukkan 50 ml campuran cairan rumen dan 

larutan buffer kedalam tabung fermentor yang berisi 

sampel dengan diberi aliran CO2, kemudian ditutup 

menggunakan karet bunsen valve dan segera 

dimasukkan ke dalam inkubator. 

5. Tabung fermentor diputar-putar tiap satu jam sekali 

selama empat jam pertama, selanjutnya diputar tiap 

empat jam selama 48 jam. 

6. Setelah 48 jam, tabung fermentor diambil dari 

inkubator dan segera direndam air es dengan tujuan 

menghentikan proses fermentasi. 

7. Mempersiapkan larutan HCl-pepsin dengan 

memasukkan pepsin sebanyak 2 g dan larutan HCl 

8,35 ml ke dalam erlenmeyer, kemudian dilarutkan 

menggunakan aquadest suhu 38-390C hingga 

volume 1000 ml dan di stirrer. 

8. Membuka tutup karet bunsen valve pada tabung 

fermentor yang didinginkan, kemudian disentrifuge 

dengan kecepatan 2500 rpm selama ±7 menit. Cairan 

di dalam tabung fermentor telah terbagi menjadi 
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cairan supernatan dan residu, buang cairan 

supernatan. 

9. Menambahkan 50 ml larutan HCl-pepsin ke dalam 

tabung fermentor berisi residu, kemudian 

dimasukkan kembali ke dalam inkubator selama 48 

jam. 

10. Mempersiapkan cawan dan kertas saring dioven 

1050C selama satu jam, kemudian diambil dan 

dimasukkan ke dalam eksikator selama satu jam, lalu 

ditimbang. 

11. Setelah 48 jam, tabung diambil kemudian cairan 

disaring menggunakan kertas saring dan mesin 

pompa hisap, kemudian dilipat dan diletakkan dalam 

cawan serta dimasukkan ke dalam oven 1050C 

selama empat jam, selanjutnya diambil dan 

dimasukkan ke dalam eksikator selama satu jam, lalu 

ditimbang sebagai berat cawan dan kertas serta 

residu. 

12. Cawan dan kertas serta residu dimasukkan ke dalam 

tanur 6000C selama empat jam, kemudian tanur 

dimatikan dan ditunggu sampai suhu turun ±1000C. 

Selanjutnya, dimasukkan cawan yang berisi abu ke 

dalam eksikator selama satu jam, kemudian 

ditimbang sebagai berat cawan dan abu. 

13. Perhitungan KcBK dan KcBO : 
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Keterangan : 

KcBK = koefisien cerna bahan kering (%) 

KcBO = koefisien cerna bahan organik (%) 

BK sampel = berat sampel x %BK (g) 

BO sampel = BK sampel x %BO (g) 

BK residu = (berat cawan,kertas dan residu (g) ) – 

(berat cawan dan kertas saring (g) ) 

BO residu = BK residu (g) – (berat cawan dan abu (g) ) 

BK blanko = (berat cawan,kertas dan residu (g) ) – 

(berat cawan dan kertas saring (g) ) 

BO blanko = BK residu (g) – (berat cawan dan abu (g) ) 

14. Perhitungan TDN, merupakan turunan dari nilai 

kecernaan yang dihitung dengan rumus (Hartadi 

dkk., 1997) 

  
Keterangan :  

TDN = total digestible nutrient (%) 

BO = kandungan BO (%) 

KcBO = koefisien cerna bahan organik (%) 

1,05 = faktor koreksi TDN 

 

 

 x 100%
BK sampel – (BK residu – BK blanko)

BK sampel
% KcBK = 

% KcBO = 
BO sampel – (BO residu – BO blanko)

 x 100%
BO sampel

(BO x KcBO)

100
 x 1,05% TDN =
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Lampiran 5. Bagan alir pembuatan sampel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SAMPEL 

Ajitein 

Ditimbang sesuai level penambahan 

(0%, 25%, 50%, 75% dan 100%) dari 

100 g dedak jagung 

P0 = (0/100) x 100 g =      0,00 g 

P1 = (25/75) x 100 g =    33,33 g 

P2 = (50/50) x 100 g =  100,00 g 

P3 = (75/25) x 100 g =  300,00 g 

P4 = 100 %  =  

100,00 g 

 

Digiling dengan saringan 

ukuran diameter 1 mm 

Ditimbang sebanyak 4 

kali masing-masing 100 

g 

Diletakkan pada nampan plastik dengan kode (P0, P1, P2, P3, P4) 

masing-masing berisi: 

P0 = 100 g dedak jagung + 0,00 g Ajitein (100% + 0%) 

P1 = 100 g dedak jagung + 33,33 g Ajitein (75% + 25%) 

P2 = 100 g dedak jagung + 100,00 g Ajitein (50% + 50%) 

P3 = 100 g dedak jagung + 300,00 g Ajitein (25% + 75%) 

P4 = 0 g dedak jagung + 100,00 g Ajitein (0% + 100%) 

 

Dedak 

jagung 

Masing masing dimasukkan 

kedalam plastik klip dan diberi 

kode 
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Lampiran 6. Perhitungan statistik kecernaan bahan 

kering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6. Rata-rata kecernaan bahan kering (%)

1 2 3

P0 84,7582 80,1270 81,6025 246,4876 82,1625 2,3659

P1 85,3015 81,4205 83,1445 249,8665 83,2888 1,9445

P2 79,4383 82,3300 85,6396 247,4079 82,4693 3,1030

P3 82,2372 81,8323 81,5824 245,6519 81,8840 0,3304

P4 77,9436 74,7698 77,2182 229,9315 76,6438 1,6630

Total 409,6787 400,4795 409,1871 1219,3454

Rata-rata 81,9357 80,0959 81,8374

99120,21

128,03

84,26

10,71

33,05

db JK KT F hitung

5% 1%

Perlakuan 4 84,26 21,07 5,10 3,84 7,01

Kelompok 2 10,71 5,36 1,30 4,46 8,65

Galat 8 33,05 4,13

Total 14 128,03

DUNCAN

KT Galat : 4,13

SY          : 1,17

db           : 8

2 3 4 5

JNT 3,261 3,398 3,475 3,521

JND 3,8268 3,9876 4,0780 4,1320

Perlakuan Rata-rata Selisih Selisih Selisih Selisih Notasi

P4 76,64 a

P3 81,88 5,24 b

P0 82,16 5,52 0,28 b

P2 82,47 5,83 0,59 0,31 b

P1 83,29 6,65 1,40 1,13 0,82 b

2. Kelompok : Tidak berbeda nyata (p>0,05)

1. Perlakuan : Berbeda nyata (p<0,05)

Kesimpulan statistik

SK

Keterangan : a-b notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (p<0,05)

F tabel

Tabel Sidik Ragam (ANOVA)

JK Galat                     :

Perlakuan

JK Perlakuan            :

Kelompok
Total Rata-rata

Standar 

defiasi

Faktor Koreksi         :

JK Total                      :

JK Kelompok            :
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Lampiran 6 (lanjutan) 

Keterangan : 

p = banyaknya perlakuan (p = 5) 

r  = banyaknya ulangan (r = 3)  

 Perhitungan Jumlah Kuadrat 

FK = (Yij )
2 / rp 

 = 1.219,352 / (3 x 5) 

 = 1.486.803,20 / 15 

 = 99.120,21 

JK Total = i j Y
2

ij  – FK 

 = (84,75822 + ... + 77,21822) – FK 

 = 99.284,24 – 99.120,21 

 = 128,03 

JK Perlakuan = i (j Yij )
2 / r – FK 

 = (246,48762 + ... + 229,93152) / 3 – 

99.120,21 

 = 297.616,706 / 3 – 99.120,21 

 = 99.204,47 – 99.120,21 

 = 84,26 

JK Kelompok = j (iYij )
2 / p – FK 

 = (409,67872 + ... + 409,18712) / 5 – 

99.120,21 

 = 495.654,55 / 5 – 99.120,21 

 = 99.130,92 – 99.120,21 

 = 10,71 

JK Galat = JKTotal – JKKelompok – 

JKPerlakuan 
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 = 507,48 – 1,17 – 483,94 

 = 22,37 

 Perhitungan derajat bebas (db) 

db Perlakuan = p – 1 = 5 – 1 = 4 

db Kelompok = r – 1 = 3 – 1 = 2 

db Galat = (r – 1) (p – 1) = 2 x 4 = 8 

db Total = (r x p) – 1 = (3 x 5) – 1 = 14 

 Perhitungan Kuadrat Tengah (KT) 

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 

84,26 / 4 = 21,07 

KT Kelompok = JK Kelompok / db Kelompok = 

10,71 / 2 = 5,36 

KT Galat = JK Galat / db Galat = 33,05 / 8 = 

4,13 

 Perhitungan F hitung 

F hit Perlakuan = KT Perlakuan / KT Galat = 21,07 / 

4,13 = 5,10 

F hit Kelompok = KT Kelompok / KT Galat = 5,36 / 

4,13 = 1,30 

 Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

S Perlakuan = √KT Galat = √4,13 = 1,17 

 r           3 
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Lampiran 7. Perhitungan statistik kecernaan bahan 

organik 

 

Tabel 7. Rata-rata kecernaan bahan organik (%)

1 2 3

P0 84,8694 80,3943 81,1487 246,4123 82,1374 2,3958

P1 85,5374 81,3234 82,7226 249,5834 83,1945 2,1463

P2 79,1728 82,3273 84,9729 246,4730 82,1577 2,9038

P3 81,7383 81,4235 80,3965 243,5583 81,1861 0,7017

P4 77,6147 74,1570 76,0957 227,8673 75,9558 1,7331

Total 408,9325 399,6254 405,3364 1213,8943

Rata-rata 81,7865 79,9251 81,0673

98235,96

143,25

98,70

8,81

35,74

Sumber db JK KT F hitung

keragaman 5% 1%

Perlakuan 4 98,70 24,68 5,52 **    3,84 7,01

Kelompok 2 8,81 4,41 0,99 4,46 8,65

Galat 8 35,74 4,47

Total 14 143,25

DUNCAN

KT Galat : 4,47

SY          : 1,22

db           : 8

2 3 4 5

JNT 3,261 3,398 3,475 3,521

JND 3,9793 4,1465 4,2404 4,2966

Perlakuan Rata-rata Selisih Selisih Selisih Selisih Notasi

P4 75,96 a

P3 81,19 5,23 b

P0 82,14 6,18 0,95 b

P2 82,16 6,20 0,97 0,02 b

P1 83,19 7,24 2,01 1,06 1,04 b

2. Kelompok : Tidak berbeda nyata (p>0,05)

Keterangan : a-b notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (p<0,05)

Kesimpulan statistik

1. Perlakuan : Berbeda nyata (p<0,05)

F tabel

Tabel Sidik Ragam (ANOVA)

JK Galat                      :

Perlakuan
Kelompok

Total

JK Perlakuan             :

Rata-rata
Standar 

defiasi

Faktor Koreksi         :

JK Total                      :

JK Kelompok            :
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Lampiran 7 (lanjutan) 

Keterangan : 

p = banyaknya perlakuan (p = 5) 

r  = banyaknya ulangan (r = 3)  

 Perhitungan Jumlah Kuadrat 

FK = (Yij )
2 / rp 

 = 1.213,902 / (3 x 5) 

 = 1.473.539,37 / 15 

 = 98.235,96 

JK Total = i j Y
2

ij  – FK 

 = (84,86942 + ... + 76,09572) – FK 

 = 98.379,24 – 98.235,96 

 = 143,25 

JK Perlakuan = i (j Yij )
2 / r – FK 

 = (246,41232 + ... + 227,86732) / 3 – 

98.235,96 

 = 295.039,99 / 3 – 98.235,96 

 = 98.334,66 – 98.235,96 

 = 98,70 

JK Kelompok = j (iYij )
2 / p – FK 

 = (408,93252 + ... + 405,33642) / 5 – 

98.235,96 

 = 491.223,85 / 5 – 98.235,96 

 = 98.244,77 – 98.235,96 

 = 8,81 
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JK Galat = JKTotal – JKKelompok – 

JKPerlakuan 

 = 143,25 – 8,81 – 98,70 

 = 35,74 

 Perhitungan derajat bebas (db) 

db Perlakuan = p – 1 = 5 – 1 = 4 

db Kelompok = r – 1 = 3 – 1 = 2 

db Galat = (r – 1) (p – 1) = 2 x 4 = 8 

db Total = (r x p) – 1 = (3 x 5) – 1 = 14 

 Perhitungan Kuadrat Tengah (KT) 

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 

98,70 / 4 = 24,68 

KT Kelompok = JK Kelompok / db Kelompok = 8,81 

/ 2 = 4,41 

KT Galat = JK Galat / db Galat = 35,74 / 8 = 

4,47 

 Perhitungan F hitung 

F hit Perlakuan = KT Perlakuan / KT Galat = 24,68 / 

4,47= 5,52 

F hit Kelompok = KT Kelompok / KT Galat = 4,41 / 

4,47 = 0,99 

 Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

S Perlakuan = √KT Galat = √4,47 = 1,22 

 r           3 
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Lampiran 8. Perhitungan statistik TDN 

 

Tabel 8. Rata-rata total nutrisi yang tercerna (%)

1 2 3

P0 86,4950 81,9343 82,7031 251,1324 83,7108 2,4417

P1 86,0713 81,8310 83,2389 251,1412 83,7137 2,1597

P2 78,5347 81,6638 84,2882 244,4868 81,4956 2,8804

P3 80,1122 79,8037 78,7971 238,7130 79,5710 0,6877

P4 75,1120 71,7658 73,6420 220,5197 73,5066 1,6772

Total 406,3253 396,9985 402,6693 1205,9931

Rata-rata 81,2651 79,3997 80,5339

96961,30

258,46

214,05

8,83

35,58

Sumber db JK KT F hitung

keragaman 5% 1%

Perlakuan 4 214,05 53,51 12,03 **    3,84 7,01

Kelompok 2 8,83 4,42 0,99 4,46 8,65

Galat 8 35,58 4,45

Total 14 258,46

DUNCAN

KT Galat : 4,45

SY          : 1,22

db           : 8

2 3 4 5

JNT 4,745 4,939 5,056 5,134

JND 5,7777 6,0139 6,1564 6,2514

Perlakuan Rata-rata Selisih Selisih Selisih Selisih Notasi

P4 73,51 a

P3 79,57 6,06 b

P2 81,50 7,99 1,92 b

P0 83,71 10,20 4,14 2,22 b

P1 83,71 10,21 4,14 2,22 0,00 b

F tabel

Total Rata-rata

2. Kelompok : Tidak berbeda nyata (p>0,05)

Keterangan : a-b notasi yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang nyata (p<0,05)

Kesimpulan statistik

1. Perlakuan : Berbeda nyata (p>0,05)

JK Galat                     :

Tabel Sidik Ragam (ANOVA)

Perlakuan
Kelompok Standar 

defiasi

JK Perlakuan            :

JK Kelompok           :

Faktor Koreksi         :

JK Total                      :
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Lampiran 8 (lanjutan) 

Keterangan : 

p = banyaknya perlakuan (p = 5) 

r  = banyaknya ulangan (r = 3)  

 Perhitungan Jumlah Kuadrat 

FK = (Yij )
2 / rp 

 = 1.205,992 / (3 x 5) 

 = 1.454.419,36 / 15 

 = 96.961,30 

JK Total = i j Y
2

ij  – FK 

 = (86,49502 + ... + 73,64202) – FK 

 = 97.219,76 – 96.961,30 

 = 258,46 

JK Perlakuan = i (j Yij )
2 / r – FK 

 = (251,13242 + ... + 220,51972) / 3 – 

96.961,30 

 = 291.526,01 / 3 – 96.961,30 

 = 97.175,34 – 96.961,30 

 = 214,05 

JK Kelompok = j (iYij )
2 / p – FK 

 = (406,32532 + ... + 402,66932) / 5 – 

96.961,30 

 = 484.850,62 / 5 – 96.961,30 

 = 96.970,12 – 96.961,30 

 = 8,83 
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JK Galat = JKTotal – JKKelompok – 

JKPerlakuan 

 = 258,46 – 8,83 – 214,05 

 = 35,58 

 Perhitungan derajat bebas (db) 

db Perlakuan = p – 1 = 5 – 1 = 4 

db Kelompok = r – 1 = 3 – 1 = 2 

db Galat = (r – 1) (p – 1) = 2 x 4 = 8 

db Total = (r x p) – 1 = (3 x 5) – 1 = 14 

 Perhitungan Kuadrat Tengah (KT) 

KT Perlakuan = JK Perlakuan / db Perlakuan = 

214,05 / 4 = 53,51 

KT Kelompok = JK Kelompok / db Kelompok = 8,83 

/ 2 = 4,42 

KT Galat = JK Galat / db Galat = 35,58 / 8 = 

4,45 

 Perhitungan F hitung 

F hit Perlakuan = KT Perlakuan / KT Galat = 53,51 / 

4,45 = 12,03 

F hit Kelompok = KT Kelompok / KT Galat = 4,42 / 

4,45 = 0,99 

 Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD) 

S Perlakuan = √KT Galat = √4,45 = 1,22 

 r           3 

 

 

 


