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ABSTRACT 

 

Jackfruit waste was by product of the production process 

of jackfruit chips obtained from the separation between pulp 

and waste of jackfruit. Jackfruit still has the potential to be 

used as animal feed because of high source of energy but low 

levels of protein. The research was conducted from November 

7
th
 to Desember 21, 2015 in Laboratory of Nutrition and 

Animal Feed Husbandry Brawijaya University. The purpose of 

research was determine the effect of added tapai yeast level 

and duration of ripened as well as its interaction with jackfruit 

waste quality in vitro. The research material was jackfruit 

waste from home industry of jackfruit chips. Methods used in 

this research used a completely randomized design (CRD) 

factorial design (axb), which consists of five treatment levels 

of tapai yeast, 3 long curried treatments. If there was real 

effect of treatment then continued wit Least Significant 

Difference Test (LSD). Results obtained from research is 

treatments between added of tapai yeast level and duration of 

ripened give us significant effect (P<0.01) on the nutritional 

value such as Organic Materials (OM) and Crude Protein 

mailto:aisahmaulani81@gmail.com
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(CP), also in vitro digestibility Dry Materials and digestibility 

Organic Materials, jackfruit waste fermented levels tapai yeast 

is 3% Dry Matter (DM) 17,77% ± 1,987, Organic Matter 

(OM)  56,92% ± 5,290  in vitro as digestibility Organic 

Materials  47,37% ± 6,131, added levels tapai yeast 2% 

58,32% ± 4,059. The best treatments for ripened is 7 days Dry 

Materials (DM) 19,041% ± 1,680, Organic Materials (OM) 

61,37% ± 5,381 in vitro seperti digestibility Dry Materials 

62,47% ± 1,072 and digestibility Organic Materials 52,45% ± 

1,262. And Crude Protein (CP) treatments added levels tapai 

yeast is 1% 11,75% ± 0,533 with 3 weeks curried 11,54% ± 

0,987. The best interaction treatment 7 days ripened Dry 

Materials (DM)  A4B1 19,87% ± 0,058, Organic Materials 

(OM) A4B1 62,73% ± 0,096, digestibility Dry Materials 

A4B1 63,31% ± 0,279 and digestibility Organic Materials 

A4B1 54,25% ± 0,325 .  

 

Keyword: in vitro, DM, OM, CP, digestibility 
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RINGKASAN 

 

 

Limbah nangka merupakan hasil ikutan dari proses 

produksi keripik buah nangka yang didapatkan dari hasil 

pemisahan antara daging dan limbah nangka. Limbah nangka 

ini masih berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak 

mengingat sumber energinya yang tinggi tetapi rendah akan 

kadar protein. Fermentasi merupakan suatu proses kimiawi 

yang terjadi pada subtrat sebagai akibat aktivitas suatu enzim 

dari mikroorganisme.  

Penelitian ini dilaksanakan sejak 7 November sampai 21 

Desember 2015 di Laboratrium Nutrisi dan Makanan Ternak 

Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh level 

penambahan ragi tape dan lama pemeraman serta interaksinya 

terhadap kualitas limbah nangka  secara in- vitro. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi baik 

bagi mahasiswa maupun peternak.  

Materi penelitian adalah limbah nangka yang diambil dari 

UKM keripik nangka. Upaya peningkatan kandungan nutrisi 

dan kecernaan terhadap limbah nangka dengan adanya 

penambahan ragi tape. Metode penelitian yang digunakan 
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dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) pola faktorial (axb), yang terdiri dari 5 perlakuan level 

ragi tape, 3 perlakuan lama pemeraman dan tiap perlakuan 

diulang 4 kali, sehingga terdapat 60 kombinasi perlakuan. 

Apabila terjadi pengaruh perlakuan yang nyata maka 

dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan 

antara level penambahan ragi dengan lama pemeraman 

menunjukkan pengaruh yang nyata sangat (P<0,01) terhadap 

nilai nutrisi seperti Bahan Organik (BO) dan Protein Kasar 

(PK) serta kecernaan secara in vitro yaitu Kecernaan Bahan 

Kering (KcBK) dan Kecernaan Bahan Organik (KcBO). 

Perlakuan memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

terhadap nilai Bahan Kering (BK) dengan penambahan ragi 

tape. Kesimpulan perbedaan penambahan ragi pada level 3% 

meningkatkan nilai nutrisi yang terdapat dalam limbah nangka 

terfermentasi dengan hasil terbaik seperti Bahan Kering (BK) 

17,77% ± 1,987, Bahan Organik (BO) 56,92% ± 5,290 serta 

kecernaan in vitro seperti Kecernaan Bahan Organik (KcBO) 

47,37% ± 6,131, sedangkan pada penambahan ragi tape level 

2% Kecernaan Bahan Kering (KcBK) 58,32% ± 4,059 

dibandingkan bahan asalnya. Perlakuan perbedaan lama 

pemeraman pada lama pemeraman 7 hari memberikan hasil 

terbaik dari Bahan Kering (BK) 19,041% ± 1,680, Bahan 

Organik (BO) 61,37% ± 5,381 serta kecernaan in vitro seperti 

Kecernaan Bahan Kering (KcBK) 62,47% ± 1,072 dan 

Kecernaan Bahan Organik (KcBO) 52,45% ± 1,262 

dibandingkan bahan asalnya. Protein Kasar (PK) memberikan 

hasil yang berbeda daripada hasil dari nilai nutrisi serta 

kecernaan in vitro terbaik limbah nangka yang terfermentasi 

yaitu pada perbedaan level penambahan ragi tape 1% yaitu 



ix 

11,75% ± 0,533 dengan lama pemeraman 3 minggu 11,54% ± 

0,987. Kombinasi perlakuan dengan hasil tertinggi yang 

berkaitan dengan nilai nutrisi dan kecernaan dari limbah 

nangka fermentasi yaitu pada kombinasi perlakuan level ragi 

tape dan lama pemeraman 7 hari pada Bahan Kering (BK) 

A4B1 yaitu sebesar 19,87% ± 0,058, Bahan Organik (BO) 

A4B1 62,73% ± 0,096, Kecernaan Bahan Kering (KcBK) 

A4B1 63,31% ± 0,279 dan Kecernaan Bahan Organik (KcBO) 

A4B1 54,25% ± 0,325.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi ilmiah dan bahan pertimbangan terhadap 

penggunaan ragi tape dalam limbah nangka sebagai pakan 

alternatif ternak ruminansia. Perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai palatabilitas pada fermentasi ragi tape dengan 

pemeraman dan level yang terbaik ataupun optimum terhadap 

kualitas limbah nangka fermentasi untuk optimal konsumsi 

nilai nutrisi dan potensinya sebagai bahan pakan ternak dan 

suplementasi.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Analisis Situasi 

Pakan ternak merupakan salah satu faktor yang penting 

dan menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan hidup 

pokok, reproduksi dan produksi ternak. Tingkat ketersediaan 

pakan ternak dengan harga yang layak sangat bervariasi 

sepanjang tahun di berbagai wilayah, dan bahkan sangat 

memungkinkan peternak memanfaatkan bahan pakan yang 

bersaing dengan bahan pangan. Upaya untuk mencari sumber 

bahan pakan  alternatif yang   tidak bersaing dengan 

kebutuhan manusia sangat diperlukan. 

Pakan alternatif yang berasal dari limbah pertanian 

sudah banyak dimanfaatkan, sebagai contohnya limbah yang 

berasal dari buah nangka (Artocarpus heterophyllus)   yang 

dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif untuk ternak  

mulai dari kulit, jerami nangka serta biji (Kusmartono, 2002 

dan 2007). Disamping keunggulannya yaitu kandungan energi 

dan kecernaan yang tinggi, limbah buah nangka mengandung 

protein yang rendah (5-7% dari BK), sehingga penggunannya 

harus diolah sedemikian mungkin untuk bisa meningkatkan 

kualitas, khususnya kandungan protein.  

Satu buah nangka utuh hanya 25% yang telah 

dimanfaatkan yaitu daging buah nangka, selebihnya hampir 

75% merupakan limbah. Pembuangan limbah nangka akan 

menyebabkan pencemaran lingkungan dan menganggu 

kenyamanan lingkungan bagi masyarakat berupa bau yang 

tidak sedap.   
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Limbah nangka dapat diperoleh setiap hari dari pabrik 

keripik nangka dan pasar tradisional. Jawa Timur dilaporkan 

produksi rata-rata buah nangka adalah 176.071 ton/tahun 

(Anonim, 2015). Tahun 2013-2014 produksi buah nangka di 

Malang mencapai ± 13.490 ton/tahun sehingga berpotensi 

untuk menjadi pakan alternatif ternak. Limbah nangka segar 

tanpa penambahan apapun memiliki kandungan protein kasar 

8,6% sedangkan limbah nangka segar dengan perlakuan 

penambahan urea 3% memiliki protein kasar yang lebih tinggi 

yaitu 15,8% bahan organik 92,6%  (Kusmartono, 2002). 

Apabila limbah nangka diberikan langsung kepada ternak 

khususnya ruminansia, maka akan menurunkan palatabilitas 

dikarenakan adanya getah dalam limbah selain itu kandungan 

karbohidrat yang tinggi akan menyebabkan ternak tersebut 

mengalami gangguan pencernaan seperti kembung atau bloat 

(Simbolon, 2008).  

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas limbah 

nangka adalah dengan penambahan ragi tape pada masing-

masing komponen limbah nangka, namun melalui proses 

pengolahan ini diharapkan meningkatkan kandungan nutrisi 

dan kecernaannya.Penambahan ragi tape pada proses 

fermentasi terhadap limbah nangka juga diharapkan akan 

menambah nilai nutrisi khususnya meningkatkan kadar 

proteinnya, sehingga dapat menjadi salah satu alternatif  bahan 

pakan ternak yang tidak bersaing dengan bahan pangan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan diatas yang menjadi permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh level pemberian ragi tape terhadap 

kualitas limbah nangka? 
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2. Bagaimana pengaruh lama pemeraman terhadap kualitas 

limbah nangka? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh level penambahan ragi tape 

terhadap kandungan nutrisinya serta kecernaan secara in 

vitro.  

2.  Mengetahui lama pemeraman terhadap kandungan 

nutrisinya serta kecernaan secara in vitro.  

3. Mengetahui kombinasi perlakuan yang tepat terhadap 

kandungan nutrisinya serta kecernaan secara in vitro.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

a) Memberikan informasi kepada para peternak maupun 

masyarakat tentang cara meningkatkan kualitas limbah 

nangka yang dapat digunakan sebagai pakan ternak 

ruminansia mengingat ketersediaan pakan yang 

musiman sehingga dengan adanya jumlah limbah 

nangka yang menumpuk dalam jumlah yang sangat 

banyak sehingga dapat menimbulkan gangguan 

lingkungan maka dari itu dimanfaatkan menjadi salah 

satu pakan alternatif untuk ternak ruminansia.  

b) Mengetahui penambahan level ragi tape dan lama 

pemeraman yang sesuai untuk menurunkan energi dan 

meningkatkan kadar protein dalam limbah nangka.  

c) Menjadikan pertimbangan dalam memanfaatkan limbah 

nangka sebagai pakan ternak ruminansia.  
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1.5 Kerangka Pikir 

Pakan alternatif yang berasal dari limbah industri sangat 

banyak di manfaatkan sebagai bahan pakan ternak contohnya 

yaitu limbah yang berasal dari buah nangka. Limbah nangka 

merupakan limbah padat yang dihasilkan oleh pasar tradisional 

maupun usaha industri kecil menengah pertanian. Limbah 

nangka memiliki potensi tinggi sebagai pakan ternak tetapi 

juga memiliki kendala, sehingga dalam pemakaiannya 

memerlukan pengolahan sebelumnya secara khusus untuk 

mendapatkan kualitas dari bahan tersebut. Limbah nangka 

mengandung sumber energi yang tinggi, tetapi memiliki 

protein rendah, maka dari itu perlu adanys proses pengolahan 

sebelumnya pada limbah nangka yang dapat meningkatkan 

kandungan nutrisi di dalamnya.  

Kandungan nutrisi masing-masing limbah nangka yang 

berbeda pada setiap bagian limbah nangka yakni pada kulit, 

biji, serta jerami nangka. Kandungan energi yang sangat tinggi 

yang mengakibatkan pemanfaatan sebagai bahan pakan ternak 

masih minim. Nangka dengan berat 165 g terdapat 157 kalori, 

38 g karbohidrat dan 2,8 g protein, oleh sebab itu, diperlukan 

satu upaya guna menerapkan teknologi fermentasi. Salah satu 

cara untuk meningkatkan kualitas protein limbah nangka 

adalah dengan cara fermentasi menggunakan ragi tape.  

Fermentasi adalah suatu proses perubahan kimiawi yang 

terjadi pada substrat sebagai akibat dari aktivitas suatu enzim 

dari mikroorganisme. Ragi tape adalah suatu bahan yang dapat 

berperan sebagai probiotik yang terdiri dari kapang, khamir 

dan bakteri. Jenis yang dominan adalah Aspergillus niger dari 

jenis kapang dan Saccharomyces cerevisae dari jenis khamir. 

Nurhayani, Nurjati dan Aryantha (2001) menambahkan bahwa 

mikroba yang ada didalam ragi tape sebanyak 1,6x10
7 

CFU/g, 
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adapun isolat yang diperoleh dari ragi tape terdiri atas 4 

macam isolat mikroba, yaitu dua isolat kapang dari genus 

Rhizopus dan dua isolat khamir yang berasal dari genus 

Saccharomyces dan salah satu dari genus 

Schizosaccharomyces.  

Penelitian sebelumnya mengenai peningkatan 

kandungan nutrisi dengan menggunakan kultur 

mikroorganisme yang ada pada ragi tape sudah banyak 

ditemui, salah satunya adalah hasil penelitian dari Filawati 

(2008) yang menyatakan bahwa bungkil kelapa yang 

difermentasi menggunakan ragi tape dapat menurunkan serat 

kasar dari 13, 79% menjadi 12,35%, sedangkan protein kasar 

dan bahan organik lainnya mengalami peningkatan. 

Penambahan ragi tape pada proses fermentasi terhadap limbah 

nangka juga diharapkan akan menambah nilai nutrisi 

khususnya meningkatkan kadar proteinnya, sehingga dapat 

menjadi salah satu alternatif bahan pakan ternak yang tidak 

bersaing dengan bahan pangan.  

 

1.6 Hipotesis  

Fermentasi dengan level penambahan ragi tape dan 

lama pemeraman dapat meningkatkan kandungan protein pada 

limbah nangka juga dapat meningkatkan kandungan nutrisi 

serta kecernaan bahan pakan secara in vitro seiring dengan 

aktivitas dari mikroba ragi tape.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Hasil Penelitian  

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan limbah 

nangka sebagai pakan alternatif dengan penambahan ragi tape 

pada substrat tersebut diantaranya:  

Penelitian (Kusmartono, 2002) yang berjudul Effect of 

supplementing Jackfruit (Artocarpus heterophyllus L) wastes 

with urea or leaves of Gliricidia sepium on feed intake and 

digestibility in sheep and steers. Penelitian ini menggunakan 

limbah nangka yang ditambahkan dengan urea atau dengan 

daun gamal untuk meningkatkan kecernaan ternak khususnya 

domba. Kesimpulan penelitian tesebut adalah limbah nangka 

yang terdiri dari jerami, kulit, biji dan bagian jantung memiliki 

palatabilitas yang tinggi sebagai pakan ternak ruminansia, 

terutama untuk domba. Ketika limbah nangka diberi makan 

bersama-sama dengan jerami padi, nitrogen tambahan yang 

dibutuhkan untuk meningkatkan kadar rumen amonia dan 

asupan DM.  

Penelitian tentang limbah nangka juga dilakukan 

kembali (Kusmartono, 2007) dari penelitian ini didapatkan 

kesimpulan bahwa suplementasi limbah nangka sebagai 

sumber energi bersama dengan daun singkong sebesar 3% dari 

berat badan hewan sebagai sumber protein meningkatkan nilai 

kecernaan pakan. Protein kasar lebih tinggi dikonsumsi dan 

nitrogen dipertahankan dalam tubuh domba yang menerima 

daun singkong suplementasi hay relatif terhadap sumber 

nitrogen lain mungkin telah menjadi alasan kinerja hewan 

yang lebih baik disajikan dalam nilai yang lebih tinggi dari 

keuntungan harian. 
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Penelitian (Ayuda, 2011) yang berjudul Kandungan 

serat kasar, protein kasar dan bahan kering pada limbah 

nangka yang difermentasi dengan Trichoderma viride dan 

Bacillus subtilis sebagai pakan alternatif ikan. Kesimpulan 

penelitian ini ialah fermentasi dengan Trichoderma viride dan 

Bacillus subtilis serta kombinasi keduanya meberikan 

pengaruh yang nyata (P<0,05) terhadap penurunan kandungan 

serat kasar serta peningkatan protein kasar dan bahan kering 

pada limbah nangka yang difermentasi.  

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Nangka 

Pakan alternatif ternak yang berasal dari limbah sangat 

banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak, misalnya limbah 

buah nangka. Pemanfaatannya dimulai dari kulit, jerami 

pelepah dan biji. Nangka merupakan hasil dari tanaman 

nangka yang merupakan jenis tanaman tropis yang banyak 

tumbuh di Indonesia. Tanaman nangka berbuah sepanjang 

tahun. Pemerintah kota Malang melaporkan jumlah produksi 

nangka pertahun sebesar 752,32 ton  (Anonim, 2013).  

 Pemanfaatan nangka oleh manusia masih terbatas 

hanya mengkonsumsi daging buah segarnya, selain itu dami 

nangka juga sering dibuat manisan kering dan campuran 

olahan sayur. Nangka muda biasanya digunakan sebagai 

gudeg, sedangkan nangka matang dibuat sirup, keripik, dodol 

dan puding ataupun juga dapat dimakan dalam keadaan segar. 

Biji nangka sering dijumpai digunakan sebagai tepung nangka 

untuk campuran dodol, kulitnya dibuang begitu saja tanpa ada 

pengolahan, sedangkan daunnya digunakan sebagai bahan 

pakan ternak (Ayuda, 2011). 
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Sebelum bahan limbah digunakan, diperlukan adanya 

beberapa perlakuan seperti perlakuan sebelum pemberian 

kepada ternak yaitu dengan fermentasi. Tujuan fermentasi 

pakan ternak untuk memaksimumkan pengawetan kandungan 

nutrisi yang terdapat pada bahan pakan ternak  (Sidauruk, 

2009).  

 

2.2.2 Potensi Limbah Nangka 

Perkembangan industri pangan dengan bahan baku 

pertanian maupun pasar tradisional akan memberikan banyak 

dampak pada banyaknya limbah yang dihasilkan. Satu buah 

nangka utuh hanya 25% yang telah dimanfaatkan yaitu daging 

buah nangka, selebihnya hampir 75% merupakan limbah 

untuk pakan ternak ruminansia. Limbah tersebut hanya 

dibuang begitu saja tanpa ada pengolahan lanjut (Salma, 

2009).  

Kandungan karbohidrat yang tinggi pada nangka 

merupakan pembatas pemakaian sebagai pengganti pakan 

yang biasa digunakan, oleh karena itu limbah nangka harus 

mengalami proses pengolahan sebelum pemberian untuk 

meningkatkan kadar proteinnya serta dapat memenuhi 

kebutuhan ternak tersebut akan nutrisi pakan (Anonimus, 

2013).  

 

2.2.3.  Kandungan Nutrisi Limbah Nangka 

Limbah nangka merupakan hasil buangan dari proses 

produksi didapatkan dari hasil pemisahan antara limbah dan 

daging nangka yang berasal dari limbah tukang buah pasar 

tradisional. Limbah nangka ini masih berpotensi untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak mengingat sumber 
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energinya yang tinggi tetapi rendah akan kadar protein. 

Kandungan Nutrisi Limbah nangka dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Kandungan nutrisi limbah nangka 

Kandungan Nutrisi(%) Limbah Nangka 

Bahan  kering (segar) 16,4-19,8 

Bahan organik  70-78 

Protein kasar  6-7 

NDF 68,2 

Karbohidrat 36-40 

ADF 41,1 

Sumber: Kusmartono (2002); (2007) 
 

Limbah nangka mengandung sumber serat kasar tetapi 

memiliki kadar protein yang rendah. Sebelumya limbah 

nangka telah digunakan sepakai pakan alternatif  ikan dalam 

penelitian yang difermentasi menggunakan Trichoderma 

viride dan Bacillus subtilis. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa fermentasi dengan Trichoderma viride, Bacillus subtilis 

serta kombinasi keduanya memberikan pengaruh yang nyata 

(P<0,05) terhadap penurunan kandungan serat kasar serta 

peningkatan protein kasar dan bahan kering pada limbah 

nangka yang difermentasi (Ayuda, 2011). 

 

2.2.3 Ragi tape  

Ragi yang mengandung mikroflora seperti kapang, 

khamir dan bakteri dapat berfungsi sebagai starter fermentasi. 

Ragi kaya akan protein yakni 40-50% jumlah protein 

tergantung dari jenis bahan penyusunnya (Susanto dan Saneto, 

1994). Ragi tape adalah suatu inokulum padat yang terbuat 

dari tepung beras dan bahan tambahan lain serta mengandung 
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mikroba dari jenis kapang, khamir dan bakteri yang berfungsi 

sebagai starter  fermentasi bagi substrat yang kaya akan pati 

(Suwadji, Sasangka dan Utami, 2001). Ragi tape merupakan 

campuran dari bermacam- macam organisme yang hidup 

bersama secara sinergetik, dimana umumnya terdapat spesies 

dari genus Aspergillus (dapat menyederhanakan amilum dan 

menghasilkan enzim selulase) serta Saccharomyces, Candida, 

Hansemula (dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan 

bermacam- macam zat organik lainnya) serta bakteri 

Acetobacter (menumpang untuk mengubah alkohol menjadi 

asam cuka) (Rose and Harisson. 1993). Penambahan ragi tape 

ke dalam pakan dapat meningkatkan produktivitas ternak. 

Penggunaan ragi tape sebagai pakan imbuhan untuk ternak di 

Indonesia masih belum populer. Simbolon (2008) menyatakan 

bahwa ragi tape mengandung sejumlah zat gizi antara lain 

karbohidrat, protein, lemak, vitamin B dan fosfor.  

Saccharomyces cerevisiae merupakan khamir dengan 

golongan fungi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. Kingdom : Fungi 

b. Phylum : Ascomycota 

c. Sub Phylum : Saccharomycotina 

d. Kelas : Saccharomycetes 

e. Bangsa : Saccharomycetales 

f. Suku : Saccharomycetaceae 

g. Marga : Saccharomyces 

h. Species : Saccharomyces cerevisiae.  

 

Khamir adalah mikroorganisme bersel tunggal dengan 

ukuran antara 5-20 mikron, biasanya berukuran 5-10 kali lebih 

besar dari bakteri dan terdapat berbagai macam bentuk dalam 

ragi. Khamir dapat tumbuh dalam media cair dan padat. 
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Khamir dapat dipakai untuk meningkatkan kesehatan ternak 

yaitu sebagai probiotik dan imunostimulan dalam bentuk feed 

additive. Ternak yang dapat mengkonsumsi Saccharomyces 

cerevisiae adalah golongan ikan, ruminansia dan unggas. 

Keuntungan penggunaan Saccharomyces cerevisiae sebagai 

probiotik adalah tidak membunuh mikroba bahkan menambah 

jumlah mikroba yang menguntungkan, berbeda dengan 

antibiotika yang dapat membunuh mikroba merugikan maupun 

menguntungkan tubuh serta mempunyai efek resistensi 

(Zainuddin, 2005). 

 

2.2.5. Fermentasi 

Fermentasi merupakan suatu proses kimiawi yang 

terjadi pada subtrat sebagai akibat aktivitas suatu enzim dari 

mikroorganisme. Proses fermentasi dipengaruhi oleh beberapa 

hal, diantaranya mikroba/ragi, gula, suhu, pH, unsur hara, 

kadar alkohol, oksigen dan faktor tumbuh (Ismiyati, Jamila 

dan Nurhidayat., 2001). Salah satu masalah dalam peningkatan 

produktivitas ternak adalah kualitas pakan. Perbaikan dalam 

peningkatan kualitas pakan sangat minim diperhatikan. 

Teknologi pakan yang tepat dapat membantu aktivitas kerja 

rumen sehingga perlu dilakukan dengan penambahan sumber 

protein pada pakan khususnya untuk meningkatkan kualitas 

limbah nangka sehingga dapat tercerna dengan mudah.  

Kandungan nutrisi limbah nangka yang diberikan 

probiotik yaitu BK 25,43%, BO 86,31% dan PK 10,04% 

(Devy, 2012). Limbah nangka kurang memadai apabila 

diberikan pada ternak, karena proteinnya rendah, sehingga 

diperlukan bahan lain sebagai suplemen.  
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Ada beberapa manfaat dari proses fermentasi antara 

lain: (Mildayani, 2007) 

1 Dapat mengubah organik kompleks seperti protein, 

karbohidrat dan lemak menjadi molekul- molekul yang 

lebih sederhana dan mudah dicerna 

2 Mengubah rasa dan aroma yang tidak disukai menjadi 

disukai 

3 Mensintesis protein, mempercepat pematangan dan dalam 

beberapa hal tertentu menambah daya tahan. 
 

Bahkan saat proses fermentasi akan terjadi protein 

enrichment sehingga jelas dapat meningkatkan mutu bahan 

pakan. Rahmawati (2011) menjelaskan bahwa adanya 

peningkatan protein kasar terhadap limbah nangka yang 

difermentasi menyebabkan adanya penurunan serat kasar yang 

memberikan perbedaan sangat nyata. Produk fermentasi 

memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi dari pada bahan 

asalnya. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh adanya mikroba 

yang bersifat katabolik yang mampu memecah komponen-

komponen komplek seperti protein, karbohidrat dan lemak 

menjadi sederhana sehingga mudah dicerna, tetapi mikroba 

juga mempunyai faktor pertumbuhan badan lainnya misalnya 

produksi dari beberapa vitamin seperti riboflavin, vitamin B12 

dan provitamin A  (Winarno, 1982).  

Meningkatnya kadar protein pada limbah nangka yang 

difermentasi juga dapat meningkatkan konsumsi dan 

palatabilitas pada ternak. Ternak yang dapat mengkonsumsi 

pakan sesuai dengan kebutuhan energinya akan memberikan 

tingkat produksi yang optimal sedangkan yang kekurangan 

energi pada ternak akan mengurangi semua fungsi produksi, 

semakin tinggi nilai nutrisi pakan akan meningkatkan 
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kecernaan dari pakan tersebut sehingga konsumsi akan 

meningkat (Parakkasi, 1999).  

Pakan fermentasi memiliki kecernaan sellulosa dan 

hemisellulosa yang tinggi. Antonius (2010) menyatakan 

bahwa enzim selulase yang dihasilkan proses fermentasi 

dengan menggunakan probion efektif memutuskan ikatan 

lignin dan silika dengan sellulosa dan hemusellulosa, sehingga 

kandungan nutrisi pakan terfermentasi menjadi lebih baik 

secara kandungan nutrisi dan mudah dicerna. Manfaat lain dari 

pakan fermentasi dilihat dari produksi ternak yang 

mendapatkan pakan campuran pakan fermentasi bahwa 

terdapat peningkatan dari produksi ternak seperti peningkatan 

produksi susu sapi sangat ditentukan oleh kuantitas dan 

kualitas pakan yang diberikan. Sejalan dengan hasil penelitian 

Suriawiria (1990) bahwa salah satu usaha untuk 

mengefisiensikan penggunaan pakan adalah dengan memberi 

pakan fermentasi. Penggunaan bakteri diharapkan dapat 

meningkatkan kecernaan pakan sehingga dapat meningkatkan 

produksi susu dan efisiensi pakan  (Anonim, 2013). 

Rahmatullah (2009) menyatakan bahwa penambahan bahan 

pakan terfermentasi menaikkan kadar BJ dari 1024,90 g/l 

menjadi 1027,24 g/l, protein susu dari 2,77% menjadi 3,11%.  

 

2.2.6 Kecernaan 

Kecernaan adalah jumlah zat pakan yang dikonsumsi 

dikurangi dengan jumlah zat pakan yang terdapat dalam feses 

dibagi dengan jumlah zat pakan yang dikonsumsi. Tillman, 

Hartadi, Reksohadiprodjo, Prawirokusumo dan Lebdosoekojo 

(1991) berpendapat bahwa kecernaan merupakan bagian zat 

makanan tersebut dicerna dalam alat pencernaan.  
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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 pakan, bentuk 

fisik pakan, faktor ternak dan nilai nutrisi pakan (Ranjhar, 

1977). Anggorodi (1980) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kecernaan adalah suhu, laju perjalanan melalui 

alat pencernaan, bentuk fisik pakan, komposisi ransum dan 

perbandingan zat- zat makanan lainnya.  

Kusmartono (2006) menambahkan bahwa nilai 

kecernaan juga sangat dipengaruhi oleh zat metabolit tanaman. 

Zat metabolit tanaman merupakan segala macam senyawa 

yang dibentuk tanaman yang terlibat secara langsung atau 

tidak langsung terhadap reaksi biokimia tanaman. Zat 

metabolit yang sangat berpengaruh terhadap kecernaan yaitu 

asam okasalat dan tanin. Asam oksalat pada saluran 

pencernaan mampu berkombinasi dengan kalsium untuk 

membentuk kalsium oksalat yang sangat sulit dicerna. 

Kecernaan atau daya cerna adalah persentase dari pakan 

yang masuk dalam saluran pencernaan dan diserap tubuh atau 

bagian dari zat makanan dari bahan makanan yang tidak 

terekskresikan dalam feses. Daya cerna menunjukkan tingkat 

penggunaan zat makanan serta dapat mempengaruhi konsumsi 

(Suriawiria, 1990). 

Metode penentuan kecernaan bahan pakan pada ternak 

ruminansia dapat dilakukan dengan metode in vivo, in vitro 

dan in sacco. Teknik kecernaan in vitro adalah suatu teknik 

penentuan kecernaan yang dilakukan secara kimiawi di 

laboratorium dengan meniru proses pencernaan yang terjadi 

dalam tubuh ternak ruminansia (Van Soest, 1994). Ide 
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dikembangkannya teknik in vitro adalah penentuan kecernaan 

yang lebih praktis yaitu secara kimiawi di laboratorium 

dengan tetap memperhatikan suasana dan hal-hal yang 

diperlukan seperti yang terjadi dalam alat pencernaan ternak 

ruminansia yaitu di dalam rumen dan usus halus (Hartutik dan 

Chuzaemi, 1989).  

Aktivitas sebagian besar mikroba dilakukan di dalam 

rumen sehingga ternak ruminansia mampu untuk mencerna 

pakan yang berserat tinggi. Protein kasar yang masuk retikulo 

rumen berasal dari pakan dan saliva. Protein pakan yang tidak 

lolos dari retikulo rumen akan dicerna menjadi peptida dan 

asam-asam amino tersebut akan dicerna menjadi asam-asam 

organik, amonia dan CO2. Amonia bersama- sama dengan 

peptida dan asam- asam bebas akan digunakan untuk sintesis 

protein tubuh mikroba (Soebarinoto, 1991). 

Prinsip teknik in vitro adalah usaha simulasi atau 

meniru proses in vivo dalam rumen dengan menggunakan 

tabung- tabung fermentor yang berisi cairan rumen yang 

diperoleh dari ternak ruminansia berfistula. Keuntungan utama 

dari metode ini adalah waktu yang lebih singkat, biaya yang 

lebih murah, berkurangnya pengaruh ternak dan dapat 

dikerjakan dengan banyak sampel sekaligus. Teknik ini 

bertujuan mempelajari proses fermentasi dan sejumlah proses 

lainnya yang terjadi karena aktifitas mikroba dalam rumen 

(Soebarinoto, 1991).  

Kecernaan bahan organik erat kaitannya dengan 

kecernaan bahan kering, karena sebagian dari bahan kering 

terdiri dari bahan organik. Peningkatan kecernaan bahan 

kering akan mengakibatkan kecernaan bahan organik 

meningkat dan sebaliknya (Trimo, Suryapratama dan 

Widiyastuti. 2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kecernaan bahan kering yaitu jumlah pakan yang dikonsumsi, 

laju perjalanan makanan di dalam saluran pencernaan dan 

jenis kandungan gizi yang terkandung dalam pakan tersebut. 

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai kecernaan bahan 

kering pakan adalah tingkat proporsi bahan pakan, komposisi 

kimia, tingkat protein pakan, persentase lemak dan mineral 

(Hernaman, Budiman, dan Budi., 2007). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1.   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, 

Malang untuk analisa proksimat dan analisa kecernaan secara 

in vitro, sedangkan pengambilan cairan rumen dilakukan di 

Laboratorium Lapang Sumber Sekar Fakultas Peternakan, 

Universitas Brawijaya, Malang  dan pembuatan fermentasi 

dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak, 

Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya, Malang. Waktu 

penelitian dimulai sejak tanggal 7 November sampai tanggal 

21 Desember 2015.  

 

3.2.   Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:  

1. Limbah nangka yang diambil dari buah nangka adalah 

nama sejenis pohon, sekaligus buahnya. Pohon nangka 

termasuk ke dalam suku Moraceae nama ilmiahnya 

adalah Artocarpus heterophyllus. Dalam bahasa Inggris, 

nangka dikenal sebagai jackfruit. Segi sifat buahnya, 

umumnya mengenal dua kelompok besar yakni: nangka 

bubur dengan daging buah tipis, berserat, lunak dan 

membubur, rasanya asam manis, dan berbau harum 

tajam dan nangka salak dengan daging buah tebal, 

keras, mengeripik, rasa manis  agak pahit, dan tak 

begitu harum yang berasal dari daerah Pasuruan, 

dimanfaatkan kulit, biji, jantung dan jerami nangka. 

Kandungan nutrisi limbah nangka yang digunakan dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
https://id.wikipedia.org/wiki/Buah
https://id.wikipedia.org/wiki/Familia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
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Tabel 2. Kandungan limbah nangka sebelum difermentasi 

Kandungan nutrisi  Jumlah (%) 

Bahankering(segar) 15 

Bahan organik 50 

Protein kasar 7 

Sumber:  Analisa proksimat Laboratorium Nutrisi dan 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Brawijaya Malang (2015) 

 

2. Cairan rumen yang diambil dari sapi betina Peranakkan 

Frisian Holstein (PFH) yang berumur ± 9 tahun. 

3. Ragi tape merk NKL produksi Solo untuk proses 

fermentasi yang dibeli dipasar tradisional Malang. 

4. Bahan kimia yang digunakan untuk analisa proksimat 

dan analisa kecernaan in vitro (Lampiran 3) 

5. Seperangkat alat untuk analisa proksimat (Lampiran 1) 

6. Seperangat alat untuk analisa kecernaan in vitro 

(Lampiran 3) 

7. Seperangkat alat untuk pengambilan cairan rumen 

(Lampiran 3) 

 

3.3   Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu:  

a) Rancangan dalam penelitian ini menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) pola faktorial a x b dengan 5 

perlakuan dan 4 kali ulangan, dimana masing- masing 

perlakuan adalah sebagai berikut:  

Faktor A level penambahan ragi tape :  

A1 = 0% (level penambahan ragi tape 0%) 

A2 = 1% (level penambahan ragi tape 1%) 
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A3 = 2% (level penambahan ragi tape 2%) 

A4 = 3% (level penambahan ragi tape 3%) 

A5 = 4% (level penambahan ragi tape 4%) 
 

Faktor B lama pemeraman :  

B1 = 1 minggu (lama pemeraman 1minggu) 

B2 = 2 minggu (lama pemeraman 2 minggu) 

B3 = 3 minggu (lama pemeraman 3 minggu) 
 

Kombinasi antara limbah nangka dengan level 

penambahan ragi tape dan lama pemeraman dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Kombinasi perlakuan limbah nangka dengan ragi tape 

dan lama pemeraman 

Kombinasi 

perlakuan 

Berat limbah 

nangka (gr) 

Level ragi 

tape (gr) 

Lama 

pemeraman 

A1B1 1000 0 1 minggu 

A2B1 1000 10 1 minggu 

A3B1 1000 20 1 minggu 

A4B1 1000 30 1 minggu 

A5B1 1000 40 1 minggu 

A1B2 1000 0 2 minggu 

A2B2 1000 10 2 minggu 

A3B2 1000 20 2 minggu 

A4B2 1000 30 2 minggu 

A5B2 1000 40 2 minggu 

A1B3 1000 0 3 minggu 

A2B3 1000 10 3 minggu 

A3B3 1000 20 3 minggu 

A4B3 1000 30 3 minggu 

A5B3 1000 40 3 minggu 
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Penelitian ini melalui tahapan- tahapan sebagai berikut:  

b) Prosedur pembuatan limbah nangka terfermentasi dengan 

ragi tape:  

1. Limbah nangka dipisahkan sesuai dengan bagiannya 

yaitu kulit, jerami, pelepah dan biji, setelah dipisahkan 

maka dicuci dengan bersih, lalu pada limbah nangka di 

potong berukuran 2-5 cm. 

2. Kemudian ragi tape ditambahkan dengan level 0% 

(A1); 1% (A2); 2% (A3); 3% (A4); 4% (A5) dalam 

1000 g limbah nangka, baru dicampur secara merata.  

3. Campuran tersebut dimasukkan dan dibungkus dengan 

kantong plastik (semi an-aerob), disimpan pada suhu 

kamar hingga didapatkan fermentasi limbah nangka.  

4. Kantung plastik dibalik setiap 1 minggu sampai 

fermentasi 3 minggu hingga limbah nangka 

mengalami perubahan fisik seperti terasa hangat 

dengan suhu 25-28°C, basah dan aromanya berubah 

menjadi baru, hal ini menunjukkan bahwa proses 

fermentasi terjadi.  

5. Dipanen dan dikeringkan dengan oven 105°C sampai 

kering, lalu digiling halus dengan diameter 1mm dan 

siap untuk dianalisa proksimat dan analisa kecernaan 

in vitro.  

c) Analisa proksimat:  

Limbah nangka terfermentasi tersebut kemudian 

dianalisa proksimat (BK, BO dan PK) prosedur analisa 

proksimat tertera pada Lampiran 1.   

d) Analisa kecernaan secara in vitro 

Analisa ini dilakukan berdasarkan petunjuk Tilley dan 

Terry (1963) yang dimodifikasi oleh Van der Meer (1980), 

dimana prosedur kerjanya dapat dilihat pada Lampiran 2.  
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Pengukuran Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik  

Bahan kering residu diperoleh dengan jalan 

menguapkan air ke dalam oven dengan temperatur 105ºC 

selama 24 jam. Bahan organik residu diperoleh dengan, bahan 

dalam cawan dipijarkan pada tanur listrik dengan suhu 600ºC 

selama 6 jam. Bahan kering atau bahan organik blanko 

diperoleh dengan membuat fermentasi cairan rumen tanpa 

bahan pakan dengan cara yang sama. Bahan kering atau bahan 

organik awal adalah bahan kering atau bahan organik contoh 

yang digunakan. 

Setelah semua hasilnya diketahui, masing- masing 

perlakuan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

     ( )  
        (                   )

       
       

    ( )  
        (                   

       
       

 

3.4  Variabel Pengamatan 

Variabel yang di ukur dalam penelitian ini meliputi:  

1. Kandungan nutrien meliputi bahan kering (BK), bahan 

organik (BO) dan protein kasar (PK) 

2. Kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan 

organik (KcBO)  

 

3.5   Analisis Statistik 

Data yang diperoleh dari variabel pengamatan lalu 

dianalisis dengan menggunakan analisis peragam pola 

faktorial dari Rancangan Acak Lengkap (RAL). Apabila 

interaksi  perlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat 
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nyata atau nyata akan dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata 

Terkecil (BNT) sesuai petunjuk Yitnosumarto (1993). 

Model matematika yang digunakan: 

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij + Ʃijk 

 

Keterangan: 

Yi  = Nilai pengamatan dari kelompok ke-k, yang 

memperoleh taraf ke-i dari  faktor A dan taraf ke-j 

dari faktor B 

μ   =  Nilai tengah umum 

αi  =  Pengaruh dari taraf ke-i faktor A 

βj  =  Pengaruh dari taraf ke-j faktor B 

(αβ)ij =  Pengaruh interaksi taraf ke-i faktor A dan taraf ke-j 

faktor B 

Ʃijk  =  Pengaruh eror pada kelompok ke-k yang 

memperoleh taraf ke-i faktor dan taraf ke-j faktor B 

 

3.6 Batasan Istilah 

Batasan istilah pada penelitian ini yaitu:  

1. Limbah nangka fermentasi : hasil pemisahan buah 

nangka matang segar dengan buangannya berupa 

jerami, kulit, jantung dan biji nangka matang yang 

diberikan perlakuan upaya peningkatan protein maupun 

nilai nutrisi serta kecernaan in vitro dengan cara 

disimpan secara an aerob dengan penambahan ragi tape.  

2. Ragi tape  : suatu inokulum padat yang terbuat dari 

tepung beras dan bahan tambahan lain serta 

mengandung mikroba dari jenis kapang, khamir dan 

bakteri yang berfungsi sebagai starter  fermentasi bagi 

substrat yang kaya akan pati.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan Bahan 

Kering (BK) 

Rata-rata hasil pengujian kandungan zat nutrisi limbah 

nangka yang difermentasi pada masing-masing perlakuan 

dapat dilihat dalam Tabel 4, 5 dan 6. 

Tabel 4. Pengaruh perlakuan terhadap kandungan bahan 

kering (BK) 

A (Level 

ragi tape) 

B (Lama pemeraman) Rata-rata A 

B1 B2 B3 

A1 16,04b±0,014 16,00b±0,001 15,60a±0,198 15,88a±0,239 

A2 19,86d±0,113 17,68c±0,071 15,71a±0,022 17,75b±2,075 

A3 19,70d±0,046 17,71a±0,096 15,73a±0,024 17,71b±1,987 

A4 19,87d±0,058 17,69a±0,087 15,75a±0,075 17,77b±2,062 

A5 19,71d±0,114 17,64c±0,003 15,67a±0,146 17,67b±2,023 

Rata-rata B 19,04c±1,680 17,34b±0,753 15,69a±0,059  

Keterangan:  Angka yang diikuti superskrip yang berbeda 

pada baris yang sama menunjukkan perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

level penambahan ragi tape, lama pemeraman dan juga 

kombinasi perlakuan antara level penambahan ragi tape dan 

perlakuan terhadap nilai bahan kering limbah nangka yang 

difermentasi memberikan pengaruh yang sangat nyata 

(P<0,01) terhadap rata-rata BK. Faktor perlakuan level 

penambahan ragi tape dan kombinasi perlakuan penambahan 

level ragi tape dengan lama pemeraman dapat dilihat pada 

rata- rata tabel 2 yang menunjukkan bahwa rata- rata BK 

tertinggi yaitu pada kombinasi perlakuan A4B1 yaitu sebesar 
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19,87±0,058% dan rata- rata angka BK terendah didapatkan 

pada interaksi perlakuan A1B3 yaitu sebesar 15,60±0,198%. 

Hal ini menunjukkan terjadinya aktivitas kapang, khamir dan 

juga bakteri menggunakan karbohidrat sebagai sumber karbon, 

pemecahan karbohidrat. Hatmiko, Cholis dan Soejosopoetro 

(2013) menyatakan bahwa meningkatnya kandungan bahan 

kering disebabkan substrat yang difermentasi mengalami 

pertumbuhan populasi bakteri akibat proses fermentasi 

sehingga meningkatnya populasi bakteri tersebut akan 

mengakibatkan bahan mengalami kehilangan air yang terikat. 

Limbah nangka merupakan media yang mengandung bahan 

organik yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai media 

oleh ragi tape untuk tumbuh selama proses fermentasi. Proses 

pemecahan karbohidrat dipengaruhi oleh aktivitas 

mikroorganisme.  

Ragi untuk tape merupakan campuran dari bermacam-

macam organisme yang hidup bersama secara sinergetik, 

dimana umumnya terdapat spesies dari genus Aspergillus yang 

dapat menyederhanakan amilum, Saccharomyces, Candida, 

Hansemula yang dapat menguraikan gula menjadi alkohol dan 

bermacam- macam zat organik lainnya, serta bakteri 

Acetobacter yang menumpang untuk mengubah alkohol 

menjadi asam cuka (Rose dkk. 1993). Menurut Gandjar 

(2003), ragi tape terdiri dari kapang (Rhizopus oryzae, Mucor), 

khamir (Sacharomyces cerevisiae, Sacharomyces verdomanni, 

Candida utilis) dan bakteri (Pediococcus sp. dan Bacillus sp.). 

Sejalan dengan pernyataan Hidayat, Ba’ido dan Hastuti (2013) 

bahwa fermentasi hari ke 3 akan tumbuh ragi dan kapang 

secara alami. Bacillus subtilis termasuk bakteri amilolitik yang 

memiliki kemampuan menghasilkan enzim amilase (Fardiaz, 

1992).  
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Penambahan ragi tape pada berbagai level memberikan 

pengaruh yang sangat nyata terhadap bahan kering, akan tetapi 

seiring lamanya waktu pemeraman bahan kering mengalami 

penurunan. Hal ini disebabkan karena kadar air dari hasil 

fermentasi yang terlalu lama mempengaruhi bahan kering dari 

limbah nangka fermentasi. Hampir semua kombinasi 

perlakuan yang difermentasi dengan ragi tape menghasilkan 

bahan kering yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

tidak difermentasi. Perlakuan dengan interaksi lama 

pemeraman 7 hari menunjukkan hasil nilai nutrisi yang terbaik 

dari yang lainnya. Hal ini diduga, terkait dengan kualitas 

limbah nangka yang difermentasi lebih tinggi dibandingkan 

sebelum difermentasi. Tujuan fermentasi pakan ternak yaitu 

untuk memaksimumkan pengawetan kandungan nutrisi yang 

terdapat pada bahan pakan ternak  (Sidauruk, 2009). 

Penurunan nutrisi limbah nangka pada interaksi perlakuan 14 

hari dan 21 hari mengalami penurunan dikarenakan kadar air 

yang tinggi dan juga alkoholik dari hasil fermentasi ragi tape 

sangat tinggi. Sehingga tidak baik bila diberikan kepada ternak 

dikarenakan, prinsip dasar fermentasi menggunakan ragi tape 

adalah degradasi komponen pati menjadi dekstrin dan gula, 

selanjutnya diubah menjadi alkohol atau asam sehingga 

menghasilkan pakan fermentasi berasa manis, alkoholik dan 

sedikit asam atau manis sedikit asam. Produksi alkohol yang 

berlebihan dapat menimbulkan rasa pahit (Santosa dan 

Prakosa, 2010).  

Interaksi perlakuan 7 hari mengalami peningkatan pada 

kadar bahan kering, dikarenakan adanya level ragi tape yang 

seimbang dengan banyaknya substrat serta aktivitas 

mikroorganisme dalam ragi tape yang optimal pada lama 

penyimpanan tersebut. Angraeny dan Umiyasih (2009) 
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menambahkan bahwa penambahan inokulum (Saccharomyces 

cerevisiae) untuk proses fermentasi pada bahan dapat 

mengakibatkan produk hasil fermentasi umumnya memiliki 

senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah didegradasi 

dan dimanfaatkan oleh mikroba rumen  untuk pertumbuhan. 

Hal ini sependapat dengan Jamarun dan Rahman (2001) 

menjelaskan bahwa khamir jenis Saccharomyces cerevisiae 

yang terdapat dalam ragi tape berfungsi mampu mengikat 

oksigen yang ada di dalam rumen, sehingga akan menciptakan 

suasana yang lebih anaerob di dalam rumen. Pernyataan 

tersebut sesuai dengan Hatmiko, dkk (2013) menyatakan 

bahwa pertumbuhan mikroorganisme yang optimal 

berlangsung pada suhu sekitar 26-28ºC.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan Bahan 

Organik (BO) 

Rata-rata hasil pengujian nilai bahan organik limbah 

nangka yang difermentasi pada masing-masing perlakuan 

dapat dilihat dalam Tabel 5 

Tabel 5.  Pengaruh perlakuan terhadap kandungan bahan   

organik (BO) 

A (Level 

ragi tape) 

B (Lama pemeraman) Rata-rata A 

B1 B2 B3 

A1 59,50e±0,419 55,86cd±0,422 50,54a±0,377 55,30a±4,506 

A2 60,50ef±0,113 56,50cd±0,395 51,94ab±0,408 55,91ab±4,312 

A3 61,72fg±0,081 56,55d±0,375 52,70b±0,325 56,99bc±4,527 

A4 62,73g±0,096 55,64cd±0,660 52,38b±0,326 56,92c±5,290 

A5 62,38g±0,289 54,62c±0,171 52,36b±0,221 56,45c±5,253 

Rata-rata B 61,36c±1,345 55,59b±0,709 51,98a±0,851  

Keterangan: -Superskrip yang berbeda pada baris yang sama 

menunjukkan adanya perbedaan pengaruh yang 

sangat nyata (P<0,01) 
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Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<0,01) berdasarkan 

perlakuan level penambahan ragi tape, lama pemeraman dan 

juga kombinasi perlakuan A*B (level penambahan ragi tape 

dengan lama pemeraman).  

Dapat dilihat pada Tabel 3 diatas bahwa rata-rata angka 

BO tertinggi yaitu pada kombinasi perlakuan A5B1 yaitu 

sebesar 62,73±0,096%, dan rata-rata angka BO terendah 

didapatkan pada kombinasi perlakuan A1B3 yaitu sebesar 

50,54±0,377%. Hal ini kemungkinan akibat terjadinya 

peningkatan konsentrasi level ragi tape sehingga menyebabkan 

kadar bahan organik meningkat daripada limbah nangka yang 

tidak difermentasi. Nilai rata-rata bahan organik pada Tabel 3 

menunjukkan bahwa terdapat adanya peningkatan bahan 

organik dengan bertambahnya level ragi tape yang diberikan, 

akan tetapi dengan bertambahnya waktu pemeraman bahan 

organik mengalami penurunan.  

Akibat akitivitas CO2 yang meningkat sehingga 

menguap dan meningkatnya kadar air dalam limbah nangka, 

maka dari itu secara otomatis bahan organik akan mengalami 

penurunan dengan bertambahnya lama pemeraman, dan fase 

mikroorganisme dalam ragi tape mengalami fase kematian. 

Bahan organik terdiri dari lemak kasar, protein kasar, serat 

kasar dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) (Tillman dkk., 

1991). Bahan organik dapat menunjukkan total nutrien dalam 

suatu bahan pakan.  

Kombinasi perlakuan lama pemeraman 7 hari 

memberikan hasil nilai nutrisi bahan organik tertinggi daripada 

14 hari dan juga 21 hari, dikarenakan menurunnya kadar 

nutrisi limbah nangka karna mengalami pembusukkan dan 

juga kadar air yang meningkat serta kandungan alkohol yang 
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tinggi. Selama proses fermentasi dihasilkan perombakan bahan 

organik komplek menjadi senyawa lebih sederhana dan 

molekul organik komplek yang sulit larut menjadi larut 

sehingga meningkatkan daya cerna bahan organik tersebut 

(Rachman, 1989). Suliantri dan Rahayu (1990) menyatakan 

bahwa bahan hasil fermentasi memberikan keuntungan yaitu 

mengawetkan, menghilangkan bau yang tidak diinginkan, 

meningkatkan nilai gizi dan daya cerna, membentuk warna 

dan aroma yang diinginkan. 

Adanya penurunan bahan organik pada limbah nangka 

yang tidak diberi penambahan ragi tape maupun ada 

penambahan level ragi tape dengan lama pemeraman 3 

minggu dapat mempengaruhi nilai bahan organik dari 

fermentasi limbah nangka.  

Hal ini sesuai dengan Elsis, Liviawaty dan Buwono 

(2011) yang menyatakan bahwa substrat tanpa perlakuan 

dengan semakin lamanya penyimpanan akan memiliki jumlah 

bakteri pembusuk yang sangat tinggi dibandingkan perlakuan 

yang menggunakan antibakterial untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri pembusuk. Peningkatan jumlah bakteri 

berlangsung pada hari ke-7 menunjukkan bakteri telah mampu 

beradaptasi dengan medianya sehingga dapat memperbanyak 

diri. Semakin lama waktu pemeraman bahan organik mulai 

mengalami penurunan perlahan.  

Hal ini disebabkan bertambahnya masa sel tumbuh pada 

kapang dan terjadinya peningkatan konsentrasi di dalam 

produk karena penurunan bahan organik akibat proses 

fermentasi yang menghasilkan CO2 dan menimbulkan panas. 

Fardiaz (1992) menyatakan bahwa fase pertumbuhan sangat 

dipengaruhi oleh media tumbuh berkembangnya bakteri 

seperti pH dan kandungan nutrient, juga kondisi lingkungan 
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termasuk suhu dan kelembapan, serta kecukupan nutrient 

untuk mikroorganisme itu berkembang dalam suatu bahan.  

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Kandungan Nilai 

Protein Kasar (PK) 

Rata- rata hasil pengujian nilai protein kasar limbah 

nangka yang difermentasi pada masing- masing perlakuan 

dapat dilihat dalam Tabel 6 

Tabel 6. Pengaruh perlakuan terhadap kandungan protein 

kasar (PK) 

A (Level 

ragi tape) 

B (Lama pemeraman) Rata-rata A 

B1 B2 B3 

A1 10,31b±0,389 9,62a±0,524 9,77a±0,100 9,90a±0,364 

A2 11,19c±0,041 11,82ef±0,031 12,25hi±0,271 11,75b±0,533 

A3 11,34c±0,373 11,47c±0,097 11,97fg±0,440 11,59b±0,193 

A4 11,33c±0,283 11,41c±0,072 11,71de±0,094 11,49b±0,197 

A5 11,69cd±0,176 11,22c±0,058 11,99gh±0,212 11,63b±0,332 

Rata-rata B 11,17a±0,517 11,13a±0,863 11,54b±0,987  

Keterangan:  -Superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

yang sama menunjukkan adanya perbedaan 

pengaruh yang sangat nyata (P< 0,01) 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan pengaruh  rata-rata PK yang sangat nyata 

(P<0,01) berdasarkan perlakuan level pemberian ragi tape, 

perlakuan lama pemeraman dan kombinasi perlakuan A*B 

terhadap nilai protein kasar pada fermentasi limbah nangka. 

Kombinasi perlakuan menunjukkan bahwa perlakuan 

memberikan perbedaan pengaruh yang nyata (P<0,05) 

terhadap nilai protein kasar pada fermentasi limbah nangka. 

Berdasarkan Tabel 4 diatas bahwa rata-rata angka PK tertinggi 

yaitu pada interaksi perlakuan A2B3 yaitu sebesar 
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12,25±0,271% dan rata-rata angka PK terendah didapatkan 

pada kombinasi perlakuan A1B2 yaitu sebesar 9,620,524%. 

Nilai rata- rata diatas menunjukkan adanya peningkatan nilai 

protein kasar pada kombinasi perlakuan level penambahan ragi 

tape dan lama pemeraman. Nilai PK tertinggi pada perlakuan 

A2B3 dikarenakan pengaruh lama fermentasi yang 

mempengaruhi derajat keasaman meningkat sehingga kegiatan 

bakteri-bakteri pembusuk lama kelamaan akan semakin 

terhambat atau terhenti dan kandungan jenis mikroba yaitu 

Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenila dan bakteri 

Acetobacter.  

Kandungan limbah nangka sebelum difermentasi adalah 

7% setelah mengalami proses fermentasi dengan penambahan 

level ragi tape, kadar proteinnya secara presentase terjadi 

kenaikkan, karena pada proses fermentasi ragi menghasilkan 

enzim pitase yang dapat melepaskan ikatan fosfor dalam 

phitin, sehingga dengan ditambahkan ragi tape dalam pakan 

akan menambah ketersediaan mineral (Widodo, 2011). 

Dijelaskan lebih lanjut bahwa ragi bersifat kataboloik atau 

memecah komponen yang kompleks menjadi zat yang lebih 

sederhana sehingga muda dicerna oleh ternak.  

Ragi biasanya digunakan untuk penambahan protein 

dalam pakan ternak bersama-sama tepung ikan (Widodo, 

2011). Hasil penelitian (Trimo dkk, 2013) membuktikan 

bahwa suplementasi menggunakan Sacharomyces cerevisiae 

meningkatkan laju kecernaan serat, meningkatkan degradai 

protein kasar dan NDF dan juga efisiensi mikrobial. 

Aspergillus niger merupakan protein asal mikroba yang 

dinamakan protein sel tunggal. Ketersediaan populasi kapang 

yang tinggi dapat meningkatkan kandungan protein kasar 

substrat karena kapang merupakan sumber protein tunggal. 
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Protein sel tunggal adalah istilah yang digunakan untuk 

protein kasar atau murni yang berasal dari mikroorganisme, 

salah satunya adalah kapang, sehingga dapat meningkatkan 

kecernaan bahan organiknya (Nurhidayat, 2006).  

Beberapa hal pada pertumbuhan ragi dalam bahan 

pakan menyebabkan perubahan yang menguntungkan seperti 

perbaikan bahan pakan dari sisi mutu, baik dari aspek gizi 

maupun daya cerna serta meningkatkan daya simpannya. 

Penggunaan ragi adalah sebagai sumber protein dan vitamin 

bagi konsumsi manusia dan ternak (Widodo, 2011). Ragi tape 

mampu meningkatkan protein kasar melalui proses fermentasi 

limbah nangka. Mikroorganisme jenis khamir Saccharomyces 

cerevisiae dapat meningkatkan kandungan protein yang ada 

dalam limbah nangka disebabkan oleh lamanya waktu 

inkubasi yang dapat memberikan kesempatan pada 

Saccharomyces cerevisiae untuk tumbuh dan berkembang 

sehingga akan meningkatkan massa mikrobial yang kaya 

protein (Nurhayani, Nurjiati dan Aryantha, 2001). Selain itu 

ragi juga kaya akan protein yakni 40-50% jumlah protein 

tergantung dari jenis bahan penyusunnya (Susanto dkk., 1994). 

Hidayati dkk (2013) berpendapat bahwa semakin lama waktu 

fermentasi maka mikroorganisme yang tumbuh semakin 

banyak sampai nutrisi media tersebut habis dalam waktu 7 

hari.  

Ternak yang dapat mengkonsumsi produk hasil 

fermentasi yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae 

adalah golongan ikan, ruminansia dan unggas. Hal ini sejalan 

dengan Umiyasih dan Anggraeny (2008) bahwa adanya 

penggunaan inokulum cerevisiae dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar. Peningkatan kandungan protein 

kasar tersebut diduga disebabkan oleh lamanya waktu inkubasi 
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yang dapat memberikan kesempatan pada Saccharomyces 

cerevisiae untuk tumbuh dan berkembang sehingga akan 

meningkatkan masa mikrobial yang kaya protein. 

Saccharomyces cerevisiae selama proses fermentasi akan 

menghasilkan enzim yang mampu mendegradasi karbohidrat 

dalam substrat. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan 

inokulum Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi dapat 

menurunkan serat kasar. Penurunan kandungan serat kasar 

dapat menyebabkan peningkatan protein kasar dan bahan 

kering pada limbah nangka yang difermentasi (Ayuda, 2011). 

Peningkatan kandungan nilai nutrisi dikarenakan ragi 

Saccharomyces cerevisiae menghasilkan produk metabolit 

berupa enzim seperti amilase dan peptidase proteolitik 

(Soeharsono, 1994). 

Aktivitas protease terdeteksi setelah 12 jam ketika 

pertumbuhan hifa kapang masih relatif sedikit, hanya 5% dari 

hidrolisis protein yang digunakan untuk metabolisme, sisanya 

sebesar 95% terakumulasi dalam bentuk peptida dan asam 

amino (Sitohang, Herawati dan Lili, 2012).  Proses fermentasi 

oleh ragi Saccharomyces cerevisiae memiliki fungsi suatu 

bahan pakan memiliki kandungan nutrisi, tekstur dan 

biological avaibility yang lebih baik dan dapat menghasilkan 

output yang lebih baik.  
 

4.4 Kecernaan Bahan Kering (KcBK) secara In Vitro 

Kecernaan merupakan bagian dari pakan yang tidak 

diekskresikan dalam feses. Kecernaan secara in vitro diketahui 

dengan cara menghitung residu pasca proses inkubasi selama 

48 jam. Kecernaan salah satu parameter untuk peningkatan 

produksi dan reproduksi ternak, sehingga proses asupan gizi 

pada ternak dapat berjalan dengen efisien dan optimal. 
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Garsetiasih (2007) berpendapat bahwa kualitas pakan dapat 

ditunjukkan dengan kecernaan dari pakan tersebut, sehingga 

dapat diprediksi semakin tingi kecernaan suatu jenis pakan, 

semakin tinggi kualitas pakan tersebut. Nilai kecernaan bahan 

kering secara in vitro dapat dilihat pada Tabel 7.  

Tabel 7. Rata-rata nilai kecernaan bahan kering (KcBK) secara 

in vitro pada masing- masing perlakuan 

A (Level 

ragi tape) 

B (Lama pemeraman) Rata-rata A 

B1 B2 B3 

A1 60,75e±1,397 51,23a±0,257 50,33a±0,24 54,11a±5,774 

A2 62,08f±0,584 56,90d±1,042 53,91b±0,240 57,63c±4,131 

A3 62,92fg±0,349 56,80d±0,817 55,24c±0,500 58,32d±4,059 

A4 63,31g±0,279 55,54c±0,290 54,50bc±0,399 57,78cd±4,814 

A5 63,24fg±0,377 54,83bc±0,486 51,39a±0,252 56,49b±6,093 

Rata-rata B 62,46c±1,072 55,06b±2,310 53,08a±2,108  

Keterangan: -Superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 
 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

level penambahan ragi tape, lama pemeraman dan juga 

kombinasi perlakuan A*B menunjukkan pengaruh yang sangat 

nyata (P<0,01) terhadap kecernaan bahan kering  (KcBK), 

maka dilanjutkan dengan Uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Dapat dilihat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai 

kecernaan bahan kering tertinggi terjadi pada kombinasi 

perlakuan A4B1 yaitu sebesar 63,31±0,279% dan yang 

terendah terjadi pada A1B3 yaitu sebesar 50,33±0,24% 

menunjukkan bahwa penambahan ragi tape pada berbagai 

level memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap 

kecernaan bahan kering, akan tetapi lama pemeraman 

mengalami penurunan terhadap kecernaan bahan kering. Nilai 
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pemeraman 7 hari memiliki kecernaan bahan kering terbaik 

dibandingkan dengan 14 hari dan 21 hari, sama seperti nilai 

tertinggi dan terendah yang diperoleh dari kandungan bahan 

kering. Hal ini sejalan dengan fenomena bahwa semakin tinggi 

level penambahan ragi tape, maka nilai BO dan PK tertinggi. 

Hal ini merupakan membuktikan bahwa dengan meningkatnya 

kandungan PK maka diikuti dengan tingginya nilai kecernaan 

bahan kering (KcBK). Kecernaan bahan kering yang tinggi 

pada ternak ruminansia menunjukkan tingginya zat nutrisi 

yang dicerna terutama yang dicerna oleh mikroba rumen. 

Semakin tinggi nilai persentase kecernaan bahan pakan 

tersebut, berarti semakin baik kualitasnya. Supriyati, Pasaribu, 

Hamid dan Sinurat (1998) menyatakan bahwa fermentasi 

menggunakan ragi tape memungkinkan terjadinya perombakan 

komponen bahan yang sulit dicerna menjadi lebih tersedia. 

Produk hasil fermentasi umumnya memiliki senyawa yang 

lebih sederhana sehingga mudah didegradasi dan 

dimanfaatkan oleh mikroba rumen untuk pertumbuhan (Lydia, 

Hernaman dan Hidayat, 2012). Wina (2000) menyatakan 

bahwa didalam kultur ragi Saccharomyces cerevisiae 

terbentuk vitamin, mineral dan asam amino yang dapat 

menstimulasi pertumbuhan mikroba rumen secara optimum. 

Saccharomyces cerevisiae mampu mengikat oksigen yang ada 

dalam rumen (Wina, 2005). Hal ini sesuai dengan Budi, Hadi 

dan Widiyastuti (2013) bahwa semakin tinggi pemberian 

Saccharomyces cerevisiae pada pakan kambing dapat 

meningkatkan kecernaan pakan. Beberapa penelitian dengan 

perlakuan penambahan Saccharomyces cerevisiae 

menunjukkan peningkatan populasi dari bakteri selulolitik di 

dalam rumen (Miller, Hoover, Holt and Nocek., 2002).  
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Menurut Ahmad (2005) keuntungan penggunaan 

Saccharomyces cerevisiae pada pakan ternak dapat menambah 

jumlah mikroba yang menguntungkan dan berperan sebagai 

bahan imunostimulan. Imunostimulan berfungsi untuk 

meningkatkan sistem pertahanan ternak terhadap penyakit-

penyakit yang disebabkan bakteri, cendawan dan virus yang 

dapat mengganggu proses pencernaan dan penyerapan nutrisi 

pakan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kecernaan 

nutrien, harapan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang 

artinya fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae 

pada limbah nangka dapat meningkatkan kecernaan bahan 

kering pakan. Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan Anggraeny dkk (2009) bahwa fermentasi ampas pati 

aren dengan Saccharomyces cerevisiae mampu meningkatkan 

kecernaan bahan kering. Limbah nangka yang difermentasi 

memiliki kecernaan yang lebih tinggi dibandingkan limbah 

nangka yang tidak difermentasi.  Hal ini memperkuat 

pernyataan Lubis (2002) bahwa penggunaan produk 

fermentasi akan meningkatkan kecernaan bahan kering. 

Kecernaan bahan kering pada pakan mencerminkan 

banyaknya bahan kering yang dapat dicerna oleh pasca rumen.  

Makin tinggi nilai kecernaan bahan kering bahan pakan  makin 

tinggi potensi nutrien yang terkandung di dalam pakan. Nilai 

kecernaan bahan kering sering dijadikan tolak ukur kualitas 

suatu bahan pakan.    

 

4.5   Kecernaan Bahan Organik (KcBO) Residu secara 

In Vitro 

Nilai kecernaan bahan kering secara in vitro dapat 

dilihat pada Tabel 8. 
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Tabel 8. Rata-rata nilai kecernaan bahan organik (KcBO) 

secara in vitro pada masing-masing perlakuan 

A (Level 

ragi tape) 

B (Lama pemeraman) Rata-rata A 

B1 B2 B3 

A1 50,69e±0,562 41,41a±0,643 40,67a±0,075 44,26a±5,585 

A2 52,25ef±0,290 43,12abcd±0,75 43,57bcd±0,276 46,31b±5,143 

A3 52,51ef±0,262 44,85ef±0,561 42,73abc±0,592 49,19c±5,60 

A4 54,25f±0,290 45,37d±0,362 42,48abc±0,341 47,37b±6,131 

A5 52,56ef±0,325 44,16cd±0,809 42,48abc±0,424 46,40b±5,401 

Rata-rata B 52,45c±1,262 45,28b±4,209 42,39a±1,057  

Keterangan: -Superskrip yang berbeda pada baris dan kolom 

menunjukkan adanya perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan 

level penambahan ragi tape, lama pemeraman dan kombinasi 

perlakuan A*B berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

nilai kecernaan bahan organik, maka dilanjutkan ke Uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) didapati bahwa perlakuan level 

penambahan ragi tape berbeda sangat nyata (P<0,01), begitu 

juga dengan lama pemeraman. Dapat dilihat pada tabel 6 

diatas bahwa rata-rata angka KcBO tertinggi yaitu pada 

kombinasi perlakuan A4B1 yaitu sebesar 54,25±0,290% dan 

rata-rata angka KcBO terendah didapatkan pada kombinasi 

perlakuan A1B3 yaitu sebesar 40,67±0,075%, pengaruh 

penambahan ragi tape dalam berbagai level menunjukkan 

perbedaan yang sangat nyata terhadap kecernaan bahan 

organik, akan tetapi semakin lama pemeraman kecernaan 

bahan organik menurun. hal ini disebabkan karena adanya 

penurunan terhadap lamanya pemeraman terhadap bahan 

kering serta bahan organik. Kecernaan bahan organik memiliki 

pola yang sama dengan kecernaan bahan kering. Sama halnya 



39 

dengan kecernaan bahan kering limbah nangka, kecernaan 

bahan organik mengalami peningkatan pada kombinasi 

perlakuan limbah yang difermentasi. Kecernaan bahan organik 

erat kaitannya dengan kecernaan bahan kering, karena 

sebagian bahan kering adalah bahan organik yang terdiri atas 

protein kasar, lemak kasar, serat kasar dan BETN (Lydia dkk. 

2012). Hasil ini memperkuat pernyataan Winarno (1995) 

bahwa kandungan serat kasar merupakan media fermentasi 

yang akan mengalami perubahan disebabkan oleh perubahan 

enzim tertentu terhadap bahan-bahan yang tidak dapat dicerna, 

misalnya selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. 

Ditambahkan pula oleh Suwandyastuti dan Suparwi (1991) 

bahan pakan yang mempunyai kandungan nutrien yang sama 

memungkinkan kecernaan bahan organiknya mengikuti 

kecernaan bahan keringnya, tetapi sering terjadi perbedaan. 

Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya bahwa semakin 

tinggi level penambahan ragi tape maka akan semakin besar 

pula kandungan bahan kering yang didegradasi sebagai 

sumber energi untuk mikroorganisme pada ragi tape dan 

menyebabkan kandungan bahan kering maupun bahan organik 

mengalami peningkatan. 

Ginting (2005) proses degradasi substrat penghasil 

energi dan proses sintesis protein oleh mikroba sulit 

dipisahkan. Pertumbuhan mikroba didukung oleh fermentasi 

substrat, sedangkan fermentasi substrat dilakukan oleh 

perkembangan mikroba. Penurunan dan perubahan bahan 

organik selama fermentasi dipengaruhi oleh respirasi dan 

kerusakan oleh mikroorganisme, karena bahan organik seperti 

protein, karbohidrat, lemak maupun vitamin merupakan 

komponen utama sel (Buckle, Edward dan Wooton., 1987). 

Selanjutnya (Francis, 1982) mengemukakan bahwa untuk 



40 

pertumbuhan selnya, mikroorganisme membutuhkan karbon, 

terutama yang berasal dari bahan organik. Zain (1999) 

menjelaskan bahwa kecernaan pakan pada ternak ruminansia 

sangat erat hubungannya dengan jumlah mikroba rumen. Aryo 

(2010) dengan meningkatnya jumlah mikroba rumen, maka 

dapat meningkatkan aktifitas degradasi bahan organik pakan 

secara fermentatif menjadi senyawa sederhana yang mudah 

larut, akibatnya dapat meningkatkan penyerapan zat-zat 

organik. Peningkatan kecernaan bahan organik substrat akan 

mengikuti peningkatan kecernaan bahan kering substrat 

(Mutahadin dan Liman., 2006). Hal ini karena bahan organik 

merupakan komponen terbesar dari bahan kering substrat 

(Munasik, 2007). Hal ini sesuai dengan pendapat Tamminga 

(1992) bahwa tingkat fermentasi pakan didalam rumen dapat 

optimal, apabila kandungan PK  pakan sebesar 15%, 

sedangkan dalam penelitian ini kandungan PK tertinggi 

sebesar 12,25%. Limbah nangka yang difermentasi memiliki 

nutrien yang mudah dicerna daripada limbah nangka tanpa 

fermentasi, karena senyawa nutrien di dalam limbah nangka 

fermentasi telah mengalami penyederhanaan.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa:    

1. Protein Kasar (PK) memberikan hasil yang berbeda 

daripada hasil dari nilai nutrisi serta kecernaan in vitro 

terbaik limbah nangka yang terfermentasi yaitu pada 

kombinasi A2B3 12,25±0,271%. 

2. Kombinasi perlakuan dengan hasil tertinggi yang 

berkaitan dengan nilai nutrisi dan kecernaan dari limbah 

nangka fermentasi yaitu pada kombinasi perlakuan level 

ragi tape dan lama pemeraman 7 hari pada Bahan 

Kering (BK) A4B1 yaitu sebesar 19,87% ± 0,058, 

Bahan Organik (BO) A4B1 62,73% ± 0,096, Kecernaan 

Bahan Kering (KcBK) A4B1 63,31% ± 0,279 dan 

Kecernaan Bahan Organik (KcBO) A4B1 54,25% ± 

0,325 .  

 

5.2 Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

palatabilitas pada fermentasi ragi tape dengan pemeraman dan 

level yang terbaik ataupun optimum terhadap kualitas limbah 

nangka fermentasi untuk optimal konsumsi nilai nutrisi dan 

potensinya sebagai bahan pakan ternak dan suplementasi.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1.  Prosedur analisis proksimat menurut 

petunjuk AOAC (1980) 

A. Penetapan kadar bahan kering udara (BKU)  

Alat- alat:  

1. Timbangan  

2. Kantong plastik  

3. Kotak kertas 

4. Oven 60°C  

Cara kerja:  

1. Kotak kertas ditimbang (berat = A gram), sampel 

ditimbang sebanyak 20 g, dimasukkan ke dalam kotak 

kertas dan ditimbang (berat = B gram) 

2. Selanjutnya dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 60-

70°C selama ± 24 jam 

3. Setelah itu dikeluarkan dan diangin- anginkan di dalam 

ruangan selama 1 jam dan ditimbang (berat =  C gram).  

          
    

    
x 100% 

Keterangan :  

A = berat kertas (g)  

B = berat kertas + sampel sebelum dioven 60- 70°C (g) 

C = berat kertas + sampel setelah dioven 60- 70°C (g) 

B. Penetapan kadar bahan kering oven ( BK oven)  

Alat- alat:  

1. Cawan porselin  

2. Oven 105°C  

3. Eksikator 

4. Penjepit 

5. Timbangan  
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Cara kerja:  

1. Cawan porselin dimasukkan ke dalam oven 105°C selama 

1 jam.  

2. Cawan diambil dan dimasukkan eksikator (dengan tang 

penjepit) selama 1 jam. Kemudian cawan porselin 

ditimbang dengan teliti (berat = A gram). 

3. Sampel ditimbang ± 3-5 g secara teliti kemudian 

dimasukkan kedalam cawan, didapatkan berat cawan + 

sampel (berat = B gram). Selanjutnya cawan berisi dampel 

di masukkan ke dalam oven 105°C selama 4 jam.  

4. Cawan diambil dengan menggunakan tang penjepit dan 

dimasukkan ke dalam eksikator selama 1 jam, kemudian 

ditimbang (berat = C gram).  

Perhitungan:  

         
    

   
         

Keterangan:  

A = berat cawan porselin (g)  

B = berat cawan porselin + sampel sebelum dioven 105°C (g) 

C = berat cawan porselin + sampel setelah dioven 105°C (g) 

C. Penetapan kadar bahan organik (BO)  

Alat- alat:  

1. Cawan porselin 

2. Tanur 550-600°C 

3. Eksikator 

4. Penjepit 

5. Timbangan analitis 

Cara kerja:  

1. Cawan porselin dan sampel dari pengukuran Bk oven 

dimasukkan ke dalam tanur sampai berwarna putih atau 

menjadi abu-abu (berat = C gram). 
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2. Cawan porselin diambil dan dimasukkan ke dalam 

eksikator dan didiamkan selama 1 jam, kemudian 

ditimbang (berat = D gram). 

Perhitungan:  

          
   

   
        

Kadar BO = 100% - % abu dalam BK  

Keterangan:  

A = berat cawan porselin (g)  

B = berat cawan porselin + sampel dari BK oven 105°C (g) 

C = berat cawan porselin + sampel setelah tanur 550-600°C 

(g)  
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Lampiran 2.  Prosedur Pengukuran Protein Kasar 

(AOAC,  2005) 

 

1. Destruksi  

a) Timbang sampel fermentasi limbah nangka sebanyak 0,3 g. 

Masukkan ke dalam labu didih Kjedahl.  

b) Ditambah dengan 1,2 gram katalisator dan ditambah 5 ml 

H2SO4 pekat dengan menggunakan dispenser (dalam lemari 

asam).  

c) Didestruksi sampai warna menjadi hijau, kemudian 

didiamkan. 

d) Ditambahkan 60 ml aquades (dibagi 4 kali), dikocok dan 

dimasukkan larutan ke dalam tabung khusus destilasi untuk 

didestilasi.  

e) Nyalakan alat destilasi dan biarkan menyala terlebih dahulu 

10 menit, setelah itu kalibrasi alat destilasi tersebut 

f) Input berat sampel yang telah ditimbang pada awal tadi 

kedalam layar alat 

g) Tekan tmbl start, tunggu hingga hasil kandungan protein 

muncul pada layar dan catat kandungan prteinnya 

h) Kadar protein kasar fermentasi limbah nangka berdasarkan 

%BK dihitung dengan rumus:  
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Lampiran 3.  Prosedur pengukuran kecernaan secara in 

vitro 

Pengukuran kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan 

organik (KcBO) secara in vitro berdasarkan metode Tilley dan 

Terry (196) yang dimodifikasi oleh Van Der Meer (1980) 

adalah sebagai berikut:  

 

Alat-alat:  

1. Tabung fermentor 

2. Crucible 

3. Karet penyumbat 

4. Sendok sampel 

5. Erlenmeyer 1000 ml; 2000 ml 

6. Inkubator  

7. Beaker glass 1000 ml  

8. Pipet 5 ml 

9. Waterbath  

10. Termos 

11. Pompa hisap 

12. Stirer 

13. Hotplate  

14. Kertas saring whatman 

 

Bahan yang digunakan:  

1. Gas CO2 

2. Larutan McDougall 

3. Cairan rumen 

4. Pepsin 5% 

5. HCl 20% 
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Cara kerja:  

1. Mempersiapkan larutan buffer McDougall’s yang 

mempunyai komposisi sama dengan saliva. Komposisi 

larutan tersebut terdiri dari: NaHCO3 27,44 g; 

Na2HPO4.12H2O 12,942 g; NaCl 1,316 g; dan KCl 1,482 

dilarutkan dalam aquades sampai volume 560 ml. 

Larutan MgCl2 6% 5,6 ml, CaCl 4% 5,6 ml dan larutan 

buffer McDougal’sl dimasukkan dalam storage flask 

yang berstirer, ditempatkan diatas pemanas dan dialiri 

dengan gas CO2.  

2. Mengambil cairan rumen yang telah disaring 

menggunakan kain dipindahkan ke dalam storage flask 

yang telah berisi larutan buffer dengan perbandingan 

buffer dan cairan rumen 4:1. Kondisi cairan ini harus 

berada dalam suhu 38-39°C dengan pH 6,9-7,0.  

3. Menimbang sampel kering udara sebanyak ±0,5 g, 

dimasukkan kedalam tabung fermentor. Kemudian 

disimpan dalam inkubator 38-39°C (± 1 hari sebelum 

pelaksanaan).  

4. Mencampurkan cairan rumen dan larutan buffer sebanyak 

50 ml, dimasukkan ke dalam tabung fermentor yang 

sudah berisi sampel 0,5 g dan tabung fermentor untuk 

blanko (tanpa sampel) dengan menggunakan dispenser. 

Selanjutnya, segera ditutup dengan menggunakan sumbat 

karet yang dilapisi dengan bunsen. Sebelum ditutup 

terlebih dahulu dialiri dengan gas CO2.  

5. Tabung-tabung fermentor diletakkan dalam inkubator 

39°C selama 48 jam dan dikocok setiap 4 jam sekali.  

6. Setelah 48 jam tabung fermentor dikeluarkan dari 

inkubator dan direndam dalam air es untuk 

menghentikan aktivitas mikroba rumen, kemudian 
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disentrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 

menit. 

7. Tabung yang berisi residu diisi kembali dengan 50 ml 

larutan HCl-pepsin dengan cara memasukkan 7 g 

pepsin kedalam erlenmeyer 1000 ml, kemudian 

ditambahkan sedikit demi sedikit HCl 29,225 g sambil 

dikocok sampai volume 1 liter dan ditambahkan 

aquades sampai 1000 ml.  

8. Tutup tabung menggunakan karet penyumbat tanpa 

dilapisi bunsen, diletakkan kembali dalam inkubator 

dengan suhu 39°C. 

9. Selanjutnya larutan dalam tabung disaring 

menggunakan kertas saring whatman bebas abu 41 

Ø3, kemudian residu dikeringkan dalam oven 105°C 

selama 4 jam. Setelah itu, didinginkan dalam eksikator 

selama 1 jam dan ditimbang. 

10. Selanjutnya cawan yang berisi residu dimasukkan ke 

dalam tanur 550°C selama 2 jam atau sampai warna 

putih, kemudian didinginkan dalam eksikator dan 

ditimbang.  

11. Kecernaan BK dan BO secara in vitro dihitung dengan 

cara sebagai berikut:  

 

       
        ( )  (          ( )           )

        ( )
          

 

       
        ( )  (          ( )           )

        ( )
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Lampiran 4.  Analisa statistik variabel BK 
 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rerata SD 

B A 1 2 3 4 

B1 

0% 16,037 16,060 16,038 16,025 64,159 16,040 0,014 

1% 19,910 19,782 19,767 20,007 79,466 19,866 0,113 

2% 19,689 19,775 19,684 19,679 78,826 19,707 0,046 

3% 19,832 19,943 19,908 19,824 79,507 19,877 0,058 

4% 19,881 19,706 19,632 19,649 78,868 19,717 0,114 

B2 

0% 16,002 16,001 16,000 16,000 64,003 16,001 0,001 

1% 17,633 17,688 17,633 17,784 70,737 17,684 0,071 

2% 17,735 17,695 17,590 17,821 70,840 17,710 0,096 

3% 17,567 17,737 17,737 17,750 70,790 17,697 0,087 

4% 17,638 17,605 17,684 17,656 70,582 17,646 0,033 

B3 

0% 15,481 15,540 15,505 15,902 62,428 15,607 0,198 

1% 15,687 15,726 15,737 15,724 62,874 15,719 0,022 

2% 15,724 15,759 15,741 15,703 62,927 15,732 0,024 

3% 15,696 15,797 15,840 15,688 63,021 15,755 0,075 

4% 15,748 15,519 15,581 15,835 62,683 15,671 0,146 

 
Jumlah 260,257 260,331 260,076 261,047 1041,712 
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B 
A 

Jumlah 

0% 1% 2% 3% 4% 

B1 64,15 79,466 78,826 79,507 78,868 380,826 

B2 64,00 70,737 70,840 70,790 70,582 346,953 

B3 62,42 62,874 62,927 63,021 62,683 313,933 

Jumlah 190,5 213,077 212,594 213,318 212,134 1041,712 

 

Perhitungan 

   
(                      ) 

     
 

 

 = 18086.067 

 

        *(      )
  (      )    (      ) +     

  

= 166,518 
 

            
(      )  (      )    (      ) 

 
    

 

        =166,152 
 

    
(       )  (       )    (       ) 

   
    

 

=32,894 

 

    
(       )  (       )  (       ) 

   
    

 

=111,872 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F5% F 1% 

PERLAKUAN  14 166,152 11,868 1462,000** 1,918 2,506 

A 2 32,894 16,447 2026,088** 3,204 5,110 

B 4 111,872 27,968 3445,334** 2,579 3,767 

A*B 8 21,386 2,673 329,310** 2,152 2,935 

GALAT 45 0,365 0,008       

TOTAL 59 166,518         

Keterangan : ns = berbeda tidak nyata, * = berbeda nyata α 

5%, ** = berbeda nyata α 5% & 1% 

 

BNT 1% untuk perlakuan  

SED perlakuan A*B=       √
         

 
 = 0,0632 

BNT 1%= 2,693x0,0632= 0,170 

 

SED perlakuan A=       √
         

   
 = 0,0365 

BNT 1%= 2,693x0,0365= 0,098 

SED perlakuan B=       √
         

   
 = 0,028 

BNT 1%= 2,693x0,028= 0,075 
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Hasil Uji BNT 

Perlakuan A      

Perlakuan Rata-rata Notasi 

 A1 15,883 a 

A5 17,678 b 

A3 17,716 b 

A2 17,756 b 

A4 17,776 b 

Perlakuan B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B3 15,697 c 

B2 17,348 b 

B1 19,041 c 

Interaksi perlakuan A*B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A1B3 15,607 a 

A5B3 15,671 a 

A2B3 15,719 a 

A3B3 15,732 a 

A4B3 15,755 a 

A1B2 16,001 b 

A1B1 16,040 b 

A5B2 17,646 c 

A2B2 17,684 c 

A4B2 17,697 c 

A3B2 17,710 c 

A3B1 19,707 d 

A5B1 19,717 d 

A2B1 19,866 d 

A4B1 19,877 d 
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Lampiran 5. Analisa statistik variabel BO 

 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rerata SD 

B A 1 2 3 4 

B1 

0% 58,879 59,666 59,785 59,683 238,013 59,503 0,419 

1% 60,334 60,555 60,544 60,575 242,007 60,502 0,113 

2% 61,634 61,752 61,819 61,684 246,889 61,722 0,081 

3% 62,857 62,710 62,733 62,626 250,926 62,732 0,096 

4% 62,400 62,119 62,779 62,228 249,527 62,382 0,289 

B2 

0% 55,963 56,357 55,340 55,790 223,450 55,862 0,422 

1% 56,957 56,034 56,738 56,505 226,234 56,558 0,395 

2% 56,515 56,732 56,920 56,050 226,217 56,554 0,375 

3% 55,243 55,489 55,223 56,616 222,571 55,643 0,660 

4% 54,755 54,451 54,511 54,792 218,509 54,627 0,171 

B3 

0% 50,975 50,130 50,719 50,352 202,176 50,544 0,377 

1% 52,161 52,104 51,332 52,171 207,768 51,942 0,408 

2% 52,822 52,795 52,225 52,958 210,799 52,700 0,325 

3% 52,791 52,042 52,226 52,486 209,545 52,386 0,326 

4% 52,188 52,405 52,205 52,662 209,460 52,365 0,221 

 
Jumlah 846,475 845,340 845,099 847,178 3384,091 

 

 

 

B 
A 

Jumlah 
0% 1% 2% 3% 4% 

B1 238,013 242,007 246,889 250,926 249,527 1227,362 

B2 223,450 221,234 226,217 222,571 218,509 1116,981 

B3 202,176 207,768 210,799 209,545 209,460 1039,748 

Jumlah 663,639 676,008 683,905 683,043 677,495 3384,091 
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Perhitungan 

   
(                      ) 

     
 

 

= 190867,871 

 

        *(      )
  (      )    (      ) +     

 

  = 945,202 
 

            
(       )  (       )    (       ) 

 
    

 

 = 939,814 
 

Lanjutan 

    
(       )  (       )    (       ) 

   
    

 

= 21,982 

 

    
(        )  (        )  (        ) 

   
    

 = 889,131 
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ANOVA 

SK db JK KT F hit F5% F 1% 

PERLAKUAN  14 939,814 67,130 560,683 1,918 2,506 

A 2 21,982 10,991 91,798 3,204 5,110 

B 4 889,131 222,283 1856,561 2,579 3,767 

A*B 8 28,701 3,588 29,965 2,152 2,935 

GALAT 45 5,388 0,120       

TOTAL 59 945,202         

Keterangan : ns = berbeda tidak nyata, * = berbeda nyata α 

5%, ** = berbeda nyata α 5% & 1% 

 

BNT 1% untuk perlakuan  

SED perlakuan A*B=       √
         

 
 = 0,5714 

BNT 1%  

2,693 x 0,5714= 1,538 

 

SED perlakuan A=       √
         

   
 = 0,329 

BNT 1%= 2,693 x 0,329 = 0,885 

 

SED perlakuan B=       √
         

   
 = 0,255 

BNT 1%= 2,693 x 0,255 = 0,686 
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Lanjutan 
 

Hasil Uji BNT 

Perlakuan A      

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A1 55,303 a 

A2 55,917 ab 

A5 56,458 bc 

A4 56,920 c 

A3 56,992 c 

Perlakuan B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B3 51,987 a 

B2 55,599 b 

B1 61,368 c 

Interaksi perlakuan A*B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A1B3 50,544 a 

A2B3 51,942 ab 

A5B3 52,365 b 

A4B3 52,386 b 

A3B3 52,700 b 

A5B2 54,627 c 

A2B2 55,308 cd 

A4B2 55,643 cd 

A1B2 55,862 cd 

A3B2 56,554 d 

A1B1 59,503 e 

A2B1 60,502 ef 

A3B1 61,722 fg 

A5B1 62,382 g 

A4B1 62,732 g 
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Lampiran 6.  Analisa statistik variabel PK 
 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rerata 

  

SD B A 1 2 3 4 

B1 

0% 9,758 10,604 10,560 10,344 41,266 10,317 0,389 

1% 11,159 11,199 11,253 11,176 44,787 11,197 0,041 

2% 11,322 11,247 10,946 11,843 45,358 11,340 0,373 

3% 11,143 11,059 11,505 11,650 45,357 11,339 0,283 

4% 11,945 11,672 11,585 11,563 46,765 11,691 0,176 

B2 

0% 8,990 9,420 9,961 10,141 38,512 9,628 0,524 

1% 11,789 11,864 11,830 11,817 47,300 11,825 0,031 

2% 11,478 11,527 11,341 11,563 45,909 11,477 0,097 

3% 11,407 11,318 11,442 11,489 45,656 11,414 0,072 

4% 11,141 11,218 11,242 11,279 44,880 11,220 0,058 

B3 

0% 9,802 9,843 9,622 9,813 39,080 9,770 0,100 

1% 12,605 12,334 12,063 12,021 49,023 12,256 0,271 

2% 12,629 11,740 11,725 11,786 47,880 11,970 0,440 

3% 11,829 11,723 11,715 11,600 46,867 11,717 0,094 

4% 12,303 11,948 11,870 11,847 47,968 11,992 0,212 

 
Jumlah 169,300 168,716 168,660 169,932 676,608 

  

  

 

B 
A 

Jumlah 
0% 1% 2% 3% 4% 

B1 41,266 44,787 45,358 45,357 46,765 223,533 

B2 38,512 47,300 45,909 45,656 44,880 222,257 

B3 39,080 49,023 47,880 46,867 47,968 230,818 

Jumlah 118,858 141,110 139,147 137,880 139,613 676,608 
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Perhitungan 

   
(                     ) 

     
 

 

  = 7629,973 
 

        *(     )
  (      )    (      ) +     

 

= 37,500 
 

            
(      )  (      )    (      ) 

 
    

 

 = 34,415 

 

    
(       )  (       )    (       ) 

   
    

 

 = 28,679 
 

    
(       )  (       )  (       ) 

   
    

 

 = 2,133 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F5% F 1% 

PERLAKUA

N  
14 34,415 2,458 35,865** 1,918 2,506 

A 2 28,679 14,340 209,210** 3,204 5,110 

B 4 2,133 0,533 7,781** 2,579 3,767 

A*B 8 3,603 0,450 6,571** 2,152 2,935 

GALAT 45 3,084 0,069       

TOTAL 59 37,500         

Keterangan : ns = berbeda tidak nyata, * = berbeda nyata α 

5%, ** = berbeda nyata α 5% & 1% 

 

 

BNT 1% untuk perlakuan  

SED perlakuan A*B=       √
         

 
 = 0,185 

BNT 1%= 2,693 x 0,185 = 0,498 

 

SED perlakuan A=       √
         

   
 = 0,107 

BNT 1%= 2,693 x 0,107 = 0,288 

 

SED perlakuan B=       √
         

   
 = 0,083 

BNT 1%= 2,693 x 0,083 = 0,223 
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Hasil Uji BNT 

Perlakuan A    

Perlakuan 
Rata-

rata 
notasi 

A1 9,905 a 

A4 11,490 b 

A3 11,596 b 

A5 11,634 b 

A2 11,759 b 

Perlakuan B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B2 11,113 a 

B1 11,177 a 

B3 11,541 b 

Interaksi perlakuan A*B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A1B2 9,628 a 

A1B3 9,770 a 

A1B1 10,317 b 

A2B1 11,197 c 

A5B2 11,220 cd 

A4B1 11,339 cde 

A3B1 11,340 cde 

A4B2 11,414 cde 

A3B2 11,477 cdef 

A5B1 11,691 cdefg 

A4B3 11,717 defg 

A2B2 11,825 efgh 

A3B3 11,970 fgh 

A5B3 11,992 gh 

A2B3 12,256 h 
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Lampiran 7.  Analisa statistik variabel KcBK 
 

Tabel 1 arah 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rerata SD 

B A 1 2 3 4 

B1 

0% 60,184 59,049 61,930 61,867 243,030 60,758 1,397 

1% 61,267 62,121 62,311 62,634 248,333 62,083 0,584 

2% 62,927 62,466 63,310 63,001 251,704 62,926 0,349 

3% 63,020 63,557 63,545 63,126 253,248 63,312 0,279 

4% 63,413 62,676 63,455 63,422 252,967 63,242 0,377 

B2 

0% 51,381 51,437 50,867 51,259 204,944 51,236 0,257 

1% 57,965 57,593 56,275 55,780 227,612 56,903 1,042 

2% 56,099 56,309 56,890 57,922 227,220 56,805 0,817 

3% 55,728 55,646 55,113 55,694 222,181 55,545 0,290 

4% 55,555 54,706 54,487 54,608 219,356 54,839 0,486 

B3 

0% 50,274 50,103 50,304 50,673 201,354 50,339 0,240 

1% 53,850 53,155 54,860 53,808 215,674 53,918 0,704 

2% 54,870 54,826 55,883 55,410 220,988 55,247 0,500 

3% 54,684 54,346 54,030 54,945 218,006 54,502 0,399 

4% 51,467 51,092 51,695 51,337 205,590 51,397 0,252 

 
Jumlah 852,685 849,080 854,956 855,487 3412,207 

 
 

 

B 
A 

Jumlah 
0% 1% 2% 3% 4% 

B1 243,030 248,333 251,704 253,248 252,967 1249,282 

B2 204,944 227,612 227,220 222,181 219,356 1101,313 

B3 201,354 215,674 220,988 218,006 205,590 1061,612 

Jumlah 649,328 691,619 699,912 693,435 677,912 3412,207 

 



77 

Perhitungan 

   
(                      ) 

     
 

 

 = 194052,620 

 

        *(      )
  (      )    (      ) +     

 

 = 1170,421 
 

            
(       )  (       )    (       ) 

 
    

 

 = 1153,025 
 

    
(       )  (       )    (       ) 

   
    

 

= 135,611 
 

    
(        )  (        )  (        ) 

   
    

 

= 978,185 
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ANOVA 

SK db JK KT F hitung F5% F 1% Sig. 

PERLAKUAN  14 1153,025 82,359 213,041** 1,918 2,506 0,000 

A 2 135,611 67,805 175,395** 3,204 5,110 0,000 

B 4 978,185 244,546 632,578** 2,579 3,767 0,000 

A*B 8 39,229 4,904 12,685** 2,152 2,935 0,000 

GALAT 45 17,396 0,387         

TOTAL 59 1170,421           

Keterangan : ns = berbeda tidak nyata, * = berbeda nyata α 

5%, ** = berbeda nyata α 5% & 1% 

 

 

BNT 1% untuk perlakuan  

SED perlakuan A*B=       √
         

 
 = 0,439 

BNT 1%= 2,693 x 0,439 = 1,182 

 

SED perlakuan A=       √
         

   
 = 0,253 

BNT 1%= 2,693 x 0,253= 0,681 

 

SED perlakuan B=       √
         

   
 = 0,294 

BNT 1%= 2,693 x 0,197 = 0,531 

 

 

 

 

 

 



79 

Hasil Uji BNT 

Perlakuan A     

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A1 54,111 a 

A5 56,493 b 

A2 57,635 c 

A4 57,786 cd 

A3 58,326 d 
  

Perlakuan B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B3 53,081 a 

B2 55,066 b 

B1 62,464 c 
 

Interaksi perlakuan A*B 

Perlakuan Rata-rata notasi 

A1B3 50,339 a 

A1B2 51,236 a 

A5B3 51,397 a 

A2B3 53,918 b 

A4B3 54,502 bc 

A5B2 54,839 bc 

A3B3 55,247 c 

A4B2 55,545 c 

A3B2 56,805 d 

A2B2 56,903 d 

A1B1 60,758 e 

A2B1 62,083 f 

A3B1 62,926 fg 

A5B2 63,242 fg 

A4B1 63,312 g 
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Lampiran 8.  Analisa statistik variabel KcBO 
 

Perlakuan Ulangan 
Jumlah Rerata SD 

B A 1 2 3 4 

B1 

0% 50,430 50,237 51,508 50,617 202,792 50,698 0,562 

1% 51,905 52,258 52,222 52,615 209,000 52,250 0,290 

2% 52,359 52,905 52,409 52,381 210,054 52,513 0,262 

3% 54,340 53,903 54,593 54,169 217,006 54,251 0,290 

4% 52,604 52,962 52,169 52,526 210,260 52,565 0,325 

B2 

0% 40,639 41,815 41,144 42,053 165,651 41,413 0,643 

1% 42,858 42,196 43,592 43,859 172,505 43,126 0,750 

2% 44,942 44,184 45,542 44,741 179,408 44,852 0,561 

3% 45,741 45,026 45,095 45,619 181,481 45,370 0,362 

4% 43,509 44,952 44,762 43,420 176,643 44,161 0,809 

B3 

0% 40,752 40,622 40,734 40,608 162,716 40,679 0,075 

1% 43,729 43,663 43,743 43,163 174,298 43,574 0,276 

2% 43,580 42,532 42,207 42,604 170,923 42,731 0,592 

3% 42,394 42,304 42,263 42,993 169,954 42,489 0,341 

4% 42,825 41,917 42,403 42,794 169,939 42,485 0,424 

 
Jumlah 692,605 691,477 694,385 694,163 2772,630 

 
 

 

B 
A 

Jumlah 
0% 1% 2% 3% 4% 

B1 202,792 209,000 210,054 217,006 210,260 1049,112 

B2 165,651 172,505 179,408 181,481 176,643 875,688 

B3 162,716 174,298 170,923 169,954 169,939 847,830 

Jumlah 531,159 555,803 560,385 568,441 556,842 2772,630 
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Perhitungan 

   
(                      ) 

     
 

 

 = 128124,580 
 

        *(      )
  (      )    (      ) +     1282,598 

 

            
(       )  (       )    (       ) 

 
    

 

 = 1272,204 

 

    
(       )  (       )    (       ) 

   
    

 

= 65,080 
 

    
(        )  (       )  (       ) 

   
    

 

= 1189,440 
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ANOVA 

SK db JK KT F hit F5% F 1% 

PERLAKUAN  14 1272,204 90,872 393,433 1,918 2,506 

A 2 65,080 32,540 140,883 3,204 5,110 

B 4 1189,440 297,360 1287,432 2,579 3,767 

A*B 8 17,684 2,211 9,570 2,152 2,935 

GALAT 45 10,394 0,231       

TOTAL 59 1282,598         

Keterangan : ns = berbeda tidak nyata, * = berbeda nyata α 

5%, ** = berbeda nyata α 5% & 1% 

 

BNT 1% untuk perlakuan  

SED perlakuan A*B=       √
         

 
 = 0,9638 

BNT 1%= 2,693 x 0,9638 = 2,595 

 

SED perlakuan A=       √
         

   
 = 0,556 

BNT 1%= 2,693 x 0,556 = 1,497 

 

SED perlakuan B=       √
         

   
 = 0,431 

BNT 1%= 2,693 x 0,431 = 1,160 

Hasil Uji BNT 
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Perlakuan A     

Perlakuan Rata-rata Notasi 

A1 44,263 a 

A2 46,317 b 

A5 46,403 b 

A4 47,37 b 

A3 49,199 c 

Perlakuan B 

Perlakuan Rata-rata Notasi 

B3 42,392 a 

B2 45,284 b 

B1 52,456 c 

Interaksi perlakuan A*B 

Perlakuan Rata-rata notasi 

A1B3 40,679 a 

A1B2 41,413 ab 

A5B3 42,485 abc 

A4B3 42,489 abc 

A3B3 42,731 abc 

A2B2 43,126 abcd 

A2B3 43,574 bcd 

A5B2 44,161 cd 

A4B2 45,370 d 

A1B1 50,698 e 

A2B1 52,250 ef 

A3B2 52,352 ef 

A3B1 52,513 ef 

A5B1 52,565 ef 

A4B1 54,251 f 



84 

Lampiran 9.  Dokumentasi penelitian 

 

          

 

              

 

           

 

Alat destilasi dan filtrasi Tabung fermentor 

Tabung Kjedahl Cawan porselin berisi abu residu 

Limbah nangka fermentasi Tanur 
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Destruksi 

Limbah nangka fermantasi berupa tepung 

Timbangan 
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