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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Puyuh 

      Puyuh merupakan salah satu jenis unggas yang mulai 

dikembangkan oleh masyarakat sebagai ternak alternatif 

untuk menghasilkan telur dan daging. Puyuh memiliki 

ukuran dan bobot badan yang lebih kecil daripada ayam, 

sehingga dalam pemeliharaanya tidak membutuhkan 

pakan yang banyak seperti halnya pakan ayam. Jenis 

puyuh yang biasa diternakkan berasal dari jenis Coturnix-

coturnic japonica. Puyuh mampu menghasilkan telur 

sebanyak 250-300 butir/tahun. Puyuh jantan dewasa bobot 

badanya sekitar 100-140 g, sedangkan yang betina sedikit 

lebih berat yaitu 120-160 g(Nugraeni, 2012). Perbedaan 

bobot badan ini akan mulai terlihat setelah puyuh berumur 

5 minggu. Hal ini disebabkan karena pengaruh hormon 

estrogen pada puyuh betina, tingkat estrogen akan 

berbanding lurus dengan ukuran oviduk (Kasiyati, 

Kusumorini, Maheshwari, dan Manalu, 2010). 

      Jenis kelamin puyuh dapat dibedakan berdasarkan 

warna bulu, suara dan berat badan. Daging puyuh 

mengandung protein sekitar 21,1% dan lemak 7,7%. 

Puyuh ini mulai diimpor ke Indonesia dari Taiwan, 

Jepang dan Hongkong sekitar tahun 1970. Produksi 

daging puyuh dihasilkan oleh puyuh jantan atau betina 

afkir (Koswara, 2009). 

      Karakteristik dari puyuh (Coturnix-cotunix japonica) 

menurut Prayogi (2012) ada perbedaan fisik antara puyuh 

jantan dan betina, puyuh jantan dewasa memiliki  bulu 
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dada berwarna merah sawo matang tanpa adanya belang 

serta bercak-bercak hitam, sedangkan puyuh betina 

dewasa memiliki bulu dada berwarna sawo matang 

dengan garis atau belang hitam. Puyuh betina memiliki 

ukuran tubuh yang lebih besar dan berbentuk bulat 

dengan ekor dan paruh pendek dan kuat, suara puyuh 

betina lebih kecil dibandingkan puyuh jantan. Puyuh 

mampu untuk menghasilkan daging dan telur relatif cepat, 

sehingga banyak disukai serta dapat dijangkau oleh 

masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah 

(Saleh, Jacob, dan Prayitno, 2005). 

      Secara umum, daging puyuh memiliki kandungan 

nutrisi yang lebih lengkap daripada daging ayam (Subekti, 

Piliang, Manalu, dan Murdiati. 2006). Kandungan protein 

dalam daging puyuh lebih tinggi daripada daging ayam, 

seperti yang tersaji pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Nutrisi Daging Puyuh dan Broiler 

Sumber: Listiyowati dan Roospitasari (2000). 

 

Kandungan Puyuh (100 g) Broiler (100 g) 

Air (g) 70,50 76,13 

Lemak (g) 7,70 25,00 

Protein (g) 21,10 18,20 

Abu (g) 1,00 - 

Kalsium (mg) 129,00 14,00 

Fosfor 189,00 200 

Besi (mg) 1,50 1,50 

Riboflavin (mg) 0,27 - 

Niasin (mg) 5,20 - 

Vitamin A (IU) 1636 810 
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2.1.1 Persentase Karkas 

      Karkas dihasilkan dari ternak yang sudah disembelih 

dan dikurangi dengan darah, jerohan, bulu, kepala, leher 

dan kaki (Andriana, 1997). Faktor yang mempengaruhi 

bobot karkas, seperti bobot hidup, perlemakan, 

pertulangan, isi saluran pencernaan, kualitas dan kuantitas 

pakan. Daging, terutama bagian dada, sangat menentukan 

kualitas karkas. Perdagingan di bagian dada dapat 

digunakan untuk melihat penyebaran daging dari bagian 

tubuh lainya. Bobot karkas mempunyai hubungan yang 

erat dengan komponen karkas yaitu tulang, daging, dan 

lemak. Bobot karkas tergantung pada besarnya tubuh 

puyuh, juga penanganan sebelum dan sesudah disembelih, 

yaitu jenis puyuh, sistem pemeliharaan, kualitas DOQ, 

macam dan kualitas pakan, kesehatan, dan metode 

pemotongan.  

      Karkas diperoleh dengan cara memotong 

/menyembelih puyuh terlebih dahulu setelah dilakukan 

pemuasaan sekitar 4 jam. Pemuasaan berguna untuk 

mengosongkan isi perut dan mempercepat pengeluaran 

darah saat proses pemotongan. Pemotongan puyuh 

dilakukan dengan metode Khoser, yaitu dengan 

memotong batang tenggorokan (trachea), pembuluh balik 

leher (vena jugularis), pembuluh nadi leher 

(artericarotis), dan  kerongkongan (eshopagus) secara 

bersamaan. Penuntasan darah harus dilakukan dengan 

sempurna karena dapat mempengaruhi mutu daging 

unggas. Penuntasan darah yang kurang sempurna 

menyebabkan karkas akan berwarna merah di bagian 

leher, bahu, sayap dan pori-pori kulit. Penuntasan darah 
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pada pemotongan unggas yang modern dilakukan dengan 

cara unggas yang disembelih digantung pada gantungan. 

Pengeluaran darah sebaiknya dilakukan secara tuntas atau 

sekitar 50-70 detik sehingga ayam kehilangan sekitar 6-

9% dari berat badannya. 

      Beberapa faktor yang juga mempengaruhi komposisi 

karkas adalah genetik, jenis kelamin, dan umur. Kondisi 

fisik adalah salah satu faktor yang mempengaruhi karkas. 

Pertumbuhan, konsumsi pakan, efisiensi penggunaan 

pakan, dan bobot hidup mempunyai korelasi genetis 

terhadap karkas. Koswara (2009) menyatakan bahwa 

karkas ayam adalah produk dari hasil proses pemotongan, 

setelah melalui tahap pemeriksaan ayam hidup, 

penyembelihan,  penuntasan darah,  pencabutan bulu dan 

dressing (pemotongan kaki, pengambilan jeroan, dan 

pencucian). Fungsi otot yang utama bagi tubuh unggas 

adalah untuk menggerakan tubuh, menutupi tulang dan 

membentuk tubuh. Lemak mempunyai tiga tipe, yaitu 

lemak bawah kulit (subcutan), lemak perut bagian bawah 

(abdominal) dan lemak dalam otot (intramuscular) 

(Koswara, 2009). 

      Persentase karkas diperoleh dari perbandingan bobot 

karkas terhadap bobot badan akhir dikalikan 100%. 

Soeparno (1998) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi persentase karkas adalah umur, 

perlemakan, bobot badan, jenis kelamin, kualitas dan 

kuantitas pakan. Menurut Mu’in (2002), persentase karkas 

burung puyuh mencapai 60% dari bobot hidupnya. 

Persentase karkas ditentukan oleh besarnya bagian tubuh 

yang terbuang seperti kepala, leher, kaki, viscera, bulu, 

dan darah.  
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2.1.2 Persentase Giblet (Hati, Jantung, Ampela 

           /Gizzard, dan Limpa) 

      Giblet merupakan organ dalam yang terdiri dari 

jantung, hati, gizzard, dan limpa. Sesuai dengan Setiadi, 

Nova, dan Tantalo (2013) yang menyatakan bahwa giblet 

terdiri dari hati, jantung, ampela, dan limpa. Persentase 

hati dihitung dari perbandingan bobot hati dengan bobot 

hidup puyuh dikali 100%. Persentase jantung dihitung 

dari perbandingan bobot jantung dengan bobot hidup 

puyuh dikali 100%. Persentase ampela (gizzard) dihitung 

dari perbandingan bobot ampela dengan bobot hidup 

puyuh dikali 100%. Persentase bobot ampela puyuh 

dewasa berkisar antara 1,01-1,05% (Elangovan, Verma, 

dan Sastry, 2000). 

      Hati unggas yang normal berwarna coklat dan terdiri 

dari dua lobi yaitu kiri dan kanan. Hati berperan dalam 

metabolisme protein, lemak, karbohidrat, dan 

detoksifikasi racun. Hati yang berwarna gelap dan 

mengalami pembengkakan mengindikasikan bahwa hati 

telah bekerja sangat berat untuk menetralisir racun yang 

terikut dalam pakan (Rahmat dan Wiradimadja, 2011). 

Hati juga akan berubah warna menjadi kuning bila pakan 

mengandung lemak yang tinggi. Jantung unggas terdiri 

dari 4 ruang yaitu atrium kanan dan kiri serta ventrikel 

kanan dan kiri. Semakin kecil ternak maka denyut 

jantungnya semakin cepat yaitu 500-600 kali per menit. 

Ukuran jantung semakin besar pada ternak yang kecil.  

      Ampela (gizzard) pada unggas akan semakin besar 

ukuranya jika kandungan serat pada pakan tinggi. Ampela 

memiliki fungsi untuk memecah dan menggiling partikel 
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pakan yang berukuran besar menjadi lebih kecil 

(pencernaan mekanik) untuk memudahkan pencernaan 

pada proses selanjutnya (Tambunan, 2007). Ukuran dari 

ampela mudah berubah-ubah bergantung pada jenis 

makanan yang dimakan oleh unggas yang bersangkutan. 

Saat unggas mendapatkan pakan dengan kandungan serat 

yang tinggi maka ukuran ampelanya bisa lebih besar, 

lebih kuat dan memiliki lapisan epitel lebih tebal 

(Andriana, 1997). 

     Limpa merupakan organ dalam yang berfungsi untuk 

melakukan pembentukan sel limfosit untuk membentuk 

antibodi jika zat makanan mengandung toksik, zat anti 

nutrisi, maupun penyakit. Aktivitas limpa mengakibatkan 

limpa semakin besar atau bahkan mengecil ukuranya 

karena limpa terserang penyakit maupun benda asing. 

Fungsi lain limpa adalah untuk menyimpan darah, limpa 

bersama hati dan sumsum tulang berperan dalam 

pembinasaan eritrosit-eritrosit tua (perombakan sel darah 

merah) (Ressang, 1998). 

2.1.3  Pemberian Tepung Kulit Singkong Fermentasi  

           pada Puyuh 

      Hasil penelitian produk fermentasi kulit singkong 

pada puyuh masih jarang ditemui. Penelitian yang 

terdahulu hanya tertuju ke unggas terutama ayam 

pedaging. Atas dasar itulah akan dibandingkan dengan 

pemanfaatan produk fermentasi kulit singkong pada 

puyuh. Hal tersebut bisa dilakukan karena keduanya 

sama-sama unggas, hanya saja ukuran tubuhnya yang 

berbeda. Penelitian yang terdahulu melaporkan bahwa 
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produk fermentasi kulit singkong aman diberikan pada 

unggas pada batas tertentu. Supriyadi (1995) juga 

menyatakan bahwa penggunaan kulit singkong fermentasi 

sampai dengan 10% tidak mengakibatkan penurunan 

pertambahan bobot badan ayam pedaging.  

      Hal diatas dapat diperkuat dengan hasil penelitian lain 

yang  menunjukkan bahwa penggunaan kulit singkong 

fermentasi sampai dengan tingkat 10% dalam pakan ayam 

pedaging periode starter tidak memberikan dampak 

negatif (Hidayat, 2009). Maka dari itu, diharapakan 

produk fermentasi kulit singkong ini juga dapat 

diterapkan pada puyuh sebagai pakan alternatif yang 

aman dikonsumsi, murah, melimpah, dan mudah dicerna 

sehingga nantinya mampu meningkatkan produksi karkas 

puyuh. Pemberian bungkil inti sawit terfermentasi pada 

itik sedang tumbuh hingga 15% tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap pertumbuhan, karkas dan organ 

dalam itik (Bintang, dkk. 1999). Fermentasi ampas sagu 

dapat diberikan hingga 25% pada ayam buras periode 

grower dan menunjukkan pertambahan bobot badan lebih 

tinggi dari kontrol (Ulfah dan Bamualim, 2002). 

2.2 Konsumsi Pakan 

      Pakan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

produktivitas dan merupakan biaya produksi yang 

terbesar dalam usaha peternakan. Konsumsi pakan 

merupakan jumlah pakan yang diberikan dikurangi sisa 

dalam waktu tertentu (Dewi dan Setiohadi, 2010). Jumlah 

pakan yang diberikan pada puyuh harus disesuaikan 

dengan umur dan tingkat kebutuhan nutrisinya. Jumlah 

pakan menurut umur disajikan pada Tabel 2. 



16 
 

Tabel 2. Jumlah Pakan yang Diberikan Menurut Umur  

               Puyuh 

Umur Puyuh Jumlah Pakan (g/ekor/hari) 

0-2 minggu 6 

2-3 minggu 10 

3-4 minggu 14 

4-6 minggu 18 

> 6 minggu 24 

Sumber : Sritharet (2002) 

Jumlah pakan harus diberikan dalam jumlah yang 

mencukupi dan tersedia terus menerus (ad libitum). 

Kebutuhan nutrisi puyuh secara umum disajikan 

padaTabel 3. 

Tabel 3. Kebutuhan Nutrisi Puyuh  

Parameter Satuan Grower Layer 

Kadar air % Maks. 14,0 Maks. 14,0 

Protein kasar % Min. 19,0 Min. 17,0 

Lemak kasar % Maks. 7,0 Maks. 7,0 

Serat kasar % Maks. 6,5 Maks. 7,0 

Abu % Maks. 8,0 Maks. 14,0 

Kalsium (Ca) % 0,9-1.20 2,50-3,50 

Asam amino:    

- Lisin % Min. 1,10 Min. 0,90 

-Metionin % Min. 0,40 Min. 0,40 

-Metionin +   

  Sistin 

% Min. 0,60 Min. 0,60 

Energi 

metabolis 

Kkal/kg Min. 2800 Min. 2700 

Anonimus, (2006). 
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      Tingkat pemberian pakan mampu mengatur profil 

perlemakan dan laju pertumbuhan alat reproduksi ternak 

sehingga ternak yang diberi pakan terbatas memiliki 

perlemakan yang relatif lebih rendah dan laju 

pertumbuhan yang relatif lebih lambat dibandingkan 

ternak yang diberi pakan ad libitum. Meskipun 

pembatasan pakan tidak memberikan pengaruh yang 

besar, tetapi dapat menurunkan kadar lemak abdominal. 

Hal ini disebabkan oleh zat-zat makanan yang dikonsumsi 

sebagian besar dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan 

energi untuk hidup pokok dan energi untuk pertumbuhan 

organ yang tumbuh lebih dini (jaringan syaraf, tulang dan 

otot) (Hafez, 2000). 

2.3 Kulit Singkong  

      Singkong merupakan tanaman pangan berupa perdu 

dengan nama lain ubi kayu, ketela pohon atau kasape. 

Ketela pohon berasal dari benu Amerika, tepatnya dari 

negara Brazil. Penyebarannya hamper keseluruh dunia, 

antara lain: Afrika, Madagaskar, India, Tiongkok. Ketela 

pohon masuk dan mulai berkembang di Indonesia pada 

tahun 1852 (Prihatman, 2010). 

      Potensi bahan pakan local seperti limbah tanaman 

pangan, perkebunan dan agroindustri belum 

termanfaatkan secara optimal sebagai pakan ternak, 

sebagian besar digunakan sebagai bahan bakar, bahan 

baku industri maupun kompos. Hasil analisa yang telah 

dilakukan sampai akhir tahun 2006 di 12 provinsi 

menunjukkan bahwa bahan pakan yang berasal dari 

limbah pertanian dan perkebunan memiliki kandungan 

nutrisi yang rendah namun dari segi jumlahnya, beberapa 
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diantaranya memiliki potensi yang cukup besar yaitu 

batang ubi kayu, kulit umbi ubi kayu, jerami kedelai, 

tongkol jagung, kulit kakao dan kulit kopi (Umiyasih, 

Aryogi, Wijono, Yusran, dan Wahyono, 2006). 

  Tanaman singkong (Manihot utilissima) adalah 

komoditas tanaman pangan yang cukup potensial di 

Indonesia selain padi dan jagung. Jumlah produksi yang 

tinggi menyebabkan limbah pengolahan ubi kayu dan 

agro industrinya juga meningkat sehingga cukup potensial 

digunakan sebagai pakan. Beberapa daerah di Indonesia 

yang berpotensi menghasilkan limbah kulit singkong 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sepuluh Provinsi Penghasil Ubi Kayu Terbesar  

               di Indonesia Tahun 2008 dan Potensi Limbahnya  

               (ton). 

Provinsi  Produksi Limbah Kulit 

Lampung 7.649.536 1.250.421 

Jawa Timur 3.533.772 550.741 

Jawa Tengah 3.325.099 565.267 

Jawa Barat 2.035.446 346.026 

DIY 892.885 151.790 

NTT 832.674 141.555 

Sumatera Utara 736.771 125.251 

Sulawesi Selatan 503.966 85.674 

Sulawesi Tenggara 234.821 39.920 

Sumatera Selatan 197.150 33.516 

Total 19.942.120 3.256.645 

Sumber: Anonimus, (2009
b
) 

 

 



19 
 

2.3.1 Teknologi Fermentasi Kulit Singkong 

      Fermentasi adalah proses penguraian organik 

kompleks terutama karbohidrat untuk menghasilkan 

energi melalui reaksi enzim yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme, biasanya terjadi dalam keadaan anaerob 

dan diiringi dengan pengeluaran gas.  Kapang adalah 

salah satu mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai 

inokulum dalam proses fermentasi, contohnya Aspergillus 

niger (Supriyati,2003). Mikroorganisme yang digunakan 

dapat berupa bakteri maupun fungi (kapang), tetapi fungi 

lebih disarankan untuk substrat seperti kulit singkong 

karena miselia fungi dapat menyelubungi substrat selama 

pertumbuhanya sambil menghasilkan enzim hidrolisis 

yang dapat memecah lignin, selulosa, dan hemiselulosa 

yang terdapat pada kulit singkong (Stephanie dan 

Purwadaria, 2013). Enzim amilase dan selulase dapat 

menurunkan kadar polisakarida menjadi lebih sederhana 

setelah fermentasi. Gula ini kemudian akan digunakan 

oleh mikroorganisme sebagai sumber karbonya dan 

menghasilkan biomassa. Protein miselia dari biomassa 

juga akan berperan dalam peningkatan nilai protein 

setelah fermentasi. Prinsip teknologi fermentasi ini adalah 

proses pembiakkan mikroorganisme terpilih pada media 

kulit singkong dengan kondisi tertentu agar mampu 

menguraikan lignin, selulosa, maupun hemiselulosa 

sehingga dapat menurunkan kandungan serat dan 

meningkatkan protein bahan serta pertumbuhanya lebih 

cepat pada suhu kamar (Hidayat, 2009). Fermentasi 

dilakukan dengan menggunakan Aspergillus niger karena 

lebih mudah tumbuh pada media dan hasil fermentasinya 
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memiliki nilai nutrisi cukup baik (Sinurat, Setiadi, 

Lasmini, Setioko, Purwadaria. 1999).  

      Menurut Stephanie dan Purwadaria (2013) fermentasi 

ialah proses perubahan suatu senyawa menjadi senyawa 

lain dengan bantuan mikroorganisme tertentu dalam 

kondisi aerob maupun anaerob. Berdasarkan kadar 

substrat dan air, fermentasi dibagi menjadi dua tipe, yaitu 

fermentasi cair (kadar air sekitar 90 %) dan fermentasi 

substrat padat (kadar air 40-75 %). Proses fermentasi hasil 

samping tanaman perkebunan (bungkil inti sawit dan 

kelapa), tanaman pangan (dedak padi dan polard 

gandum), serta industri pertanian (kulit singkong, onggok 

dari pabrik tapioka) untuk bahan pakan umumnya 

dilakukan dengan fermentasi substrat padat. Fermentasi 

substrat padat dinilai lebih baik, karena volume proses 

fermentasi lebih rendah dibandingkan kultur terendam 

yang mengandung kadar air lebih tinggi. Pemanenan pada 

fermentasi substrat padat lebih sederhana karena tidak 

perlu memisahkan sel mikroorganisme dengan sisa 

substrat, sedangkan pada kultur terendam dibutuhkan 

pemisahan sel dengan sentrifuse atau filtrasi. Pemisahan 

sel tentunya akan meningkatkan biaya produksi. Sisa 

substrat pada proses fermentasi substrat padat tetap 

memiliki nilai nutrisi sebagai bahan pakan karena 

mengandung molekul polimer substrat yang lebih 

sederhana atau lebih mudah tercerna dan mengandung 

enzim hidrolisis yang juga berguna dalam pencernaan 

unggas (Stephanie dan Purwadaria, 2013). 

      Proses fermentasi dengan Aspergilus niger akan 

mampu menghasilkan enzim linamarase yang akan 

berfungsi untuk menghidrolisis linamarin yang 
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terkandung dalam kulit singkong menjadi aseton 

sianohidrin dan secara spontan akan terbentuk HCN yang 

akan terlarut dalam air atau menguap ke udara (Adamafio, 

Sakyiamah, and Tettey. 2010). 

      Fermentasi ini dilakukan selama 4 hari yang 

merupakan waktu terbaik untuk meningkatkan PK dan 

menurunkan SK substrat. Menurut Mirwandhono, dkk. 

(2006) melaporkan bahwa waktu yang paling baik untuk 

fermentasi adalah 4 hari, karena pada saat itu terjadi 

peningkatan PK dan penurunan SK yang signifikan, 

sementara pada hari ke-5 dan 6 kenaikan PK sudah relatif 

sedikit dan SK sudah mulai naik lagi karena pertumbuhan 

miselia kapang semakin banyak, dimana miselia tersebut 

mengandung selulosa. 

      Protein yang terbentuk dari hasil fermentasi ini adalah 

Protein Sel Tunggal (PST) atau Single Cell Protein (SCP), 

dimana protein tersebut didominasi oleh RNA 

(Ribonucleic acid). RNA merupakan senyawa asam yang 

terikut dalam protein sel tunggal yang diproduksi oleh 

miselia jamur. Kenaikan kadar protein selama proses 

fermentasi akan diikuti oleh kenaikan RNA yang akan 

menjadi faktor pembatas karena dapat menyebabkan 

gangguan metabolisme dalam tubuh ternak (Hidayat, 

2009). 

      HCN ini merupakan zat anti nutrisi yang merugikan 

terhadap ternak, bahkan bersifat toksik atau berpotensi 

menimbulkan kematian dalam jumlah tertentu (0,5-3 

mg/kg) bobot badan. Untuk itu perlu upaya mengurangi 

kandungan sianida kulit singkong agar dapat 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang potensial, antara 
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lain dengan cara fermentasi (Prasojo, Suhartati, dan 

Rahayu, 2013). 

      Levitel, Mustofa, Seguin, dan Levebvrec (2009) 

menyatakan bahwa suhu terbaik untuk fermentasi adalah 

30
o
 C. Okine, Hanada, Aibibula, dan Okamoto (2005) 

menyatakan bahwa proses fermentasi pada suhu 25-37 
o
 C 

akan menghasilkan kualitas produk yang sangat baik. 

Kandungan HCN kulit singkong setelah pengeringan oven 

mengalami penurunan sebesar 21,1% dibanding kulit 

segar. Pengeringan dengan panas sinar matahari mampu 

mengaktifkan enzim linamarase sesehingga enzim 

tersebut mampu melepaskan HCN yang selanjutnya dapat 

menurunkan kandungan HCN dalam kulit singkong 

(Buitrago, 2005).  

      Proses fermentasi lebih efektif untuk menurunkan 

kandungan HCN, karena proses fermentasi pada suhu 25-

37
o
C akan menghasilkan kualitas yang sangat baik yang 

dapat mempengaruhi aktifitas enzim limanarase dalam 

pelepasan HCN (Prasojo dkk, 2013). Fermentasi dengan 

kapang Aspergillus niger dapat menghasilkan enzim 

linamarase eksogenik, sementara pengeringan dengan 

sinar matahari hanya mampu mengaktifkan enzim 

linamarase endogenik dari kulit singkong itu sendiri, 

karena secara alami kulit singkong sendiri memiliki 

linamarase, namun tidak mampu menurunkan asam 

sianida secara total (Perera, 2010). Waktu yang paling 

baik untuk fermentasi adalah 4 hari (Mirwandono, dkk. 

2006). Hari ke-4 proses fermentasi terjadi peningkatan PK 

dan penurunan SK yang sangat signifikan dan hal ini akan 

berdampak terhadap kandungan nutrisi bahan pakan. 

Secara rinci, kandungan nutrisi kulit singkong sebelum 
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dan setelah difermentasi dengan jamur Aspergillus niger 

disajikan pada Tabel 5 di bawah ini. 

 

Tabel 5. Kandungan Nutrisi Kulit Singkong Sebelum dan  

               Setelah Difermentasi dengan Aspergillus niger. 

Kandungan Sebelum Setelah 

HCN (mg/kg) 143,3 0 

Urea - 0,48 

PK (%) 4,8 28 

SK (%) 21,2 14,96 

Abu (%) 4,2 - 

BETN (%) 68 - 

Ca (%) 0,36 1,69 

P (%) 0,112 0,68 

Mg (%) 0,227 - 

EM (Kkal/kg) 2960 2700 

Sumber: Supriyadi (1995). 


