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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah nangka juga merupakan salah satu jenis buah 

yang paling banyak ditanam di Indonesia. Buah nangka 

banyak disukai karena rasanya manis dan aromanya khas. 

Daging buah nangka terbungkus oleh serat - serat pipih 

berwarna putih yang dapat disebut dengan jerami atau dami 

nangka. Buah nangka banyak diolah sebagai camilan khas 

suatu daerah, keripik nangka menjadi salah satu produk 

olahnya. Hasil samping atau limbah hasil pengolahan 

keripik nangka sangat melimpah dan jarang termanfaatkan. 

Jerami nangka merupaka salah satu limbah hasil 

pengolahan kripik nangka. Jerami nangka memiliki porsi 

yang cukup besar yaitu 18,9% dalam satu buah nangka 

utuh (Widyastuti, 2013). Berdasarkan data statistik 

Departemen Pertanian Indonesia (2014), limbah jerami 

nangka yang dihasilkan pada tahun 2014 mencapai 120.974 

ton dari produksi buah nangka di Indonesia yang sebesar 

640.072 ton. 

Produksi Jerami nangka yang melimpah tidak 

sejalan dengan pemanfaatannya yang belum maksimal, 

yaitu hanya memanfaatkan jerami nangka sebagai limbah 

yang dibuang dan tidak terpakai. Jerami nangka juga 

berperan dalam membantu pengeluaran racun dari tubuh. 

Jerami nangka diketahui mengandung flavanoid, saponin 

dan tanin yang berperan sebagai zat anti bakteri. Tanin 

merupakan senyawa polifenol yang dapat membentuk 

kompleks terlarut dan tidak terlarut sehingga dapat 

berpenggaruh terhadap rendahnya daya cerna protein 

(Awadalkareem, 2008). Flavanoid merupakan salah satu 

senyawa fenolik yang berperan sebagai antioksidan dan 
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banyak terdapat di buah nangka, sedangkan tanin adalah 

senyawa yang mampu menghambat aktivitas metabolisme 

dan pertumbuhan mikroba. Wahjuni, Endang dan Wusana 

(2009) menjelaskan bahwa jerami nangka mengandung 

selulosa yang dapat digunakan sebagai sumber vitamin C 

yang diperlukan oleh mikroorganisme sebagai sumber 

energi, sehingga bakteri dalam pencernaan ternak mampu 

berkerja secara optimal. Komposisi kimia dari jerami 

nangka yaitu; air 65,12% (bb), protein 1,95% (bk), lemak 

10,00% (bk), karbohidrat 9,3% (bk), serat kasar 1,94% (bk) 

dan abu 1,11% (bk) (Isnaharini, 2009). Jerami nangka 

berpotensi sebagai bahan pakan tambahan ternak untuk 

meningkatkan performan ternak. Kelinci merupakan 

komoditi ternak yang memiliki potensi sebagai sumber 

protein yang tinggi untuk manusia. Secara kualitas daging 

kelinci pun sangat bagus dan memiliki kualitas yang lebih 

baik dibandingkan dengan daging sapi, domba atau 

kambing. Manajemen pakan merupakan salah satu faktor 

yang memegang peranan penting dalam pemeliharaan 

kelinci. Pakan harus diperhatikan baik kualitas maupun 

kuantitasnya untuk dapat menunjang produktifitas ternak. 

Kebutuhan pakan kelinci dapat dipenuhi dari hijauan segar 

sebagai pakan utama dan konsentrat sebagai pakan 

penguat. Karakteristik sistem pencernaan kelinci yang 

paling penting dibandingkan spesies lain terletak pada 

sekum dan aktifitas mikroba di dalam sekum sangat 

penting dalam pencernaan dan penyerapan nutrisi, 

walaupun kelinci mempunyai sekum yang besar tetapi 

kelinci tidak mampu mencerna bahan - bahan organik dan 

serat kasar dari hijauan sebaik ternak ruminansia. 

Kandungan serat jerami nangka cukup tinggi, 

sehingga cukup sulit tercerna oleh pencernaan kelinci. Oleh 
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sebab itu diperlukannya pengolahan bahan pakan lebih 

lanjut untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari jerami 

nangka. Fermentasi merupakan satu upaya dalam 

peningkatan kualitas bahan pakan ternak. Proses fermentasi 

dapat terjadi jika ada kontak antara mikroorganisme 

penyebab fermentasi dengan substrat organik yang sesuai. 

Fermentasi pada pakan yang diberikan mampu 

meningkatkan nilai nutrisi yang dikandung di dalam pakan. 

Selama proses fermentasi, terjadi pemecahan komponen - 

komponen kompleks menjadi komponen yang lebih 

sederhana pada komposisi kimia pada nutrisi dalam pakan. 

Proses fermentasi mampu merubah kandungan asam 

amino, kabrohidrat, lemak, vitamin, mineral, pH, 

kelembapan, aroma dan perubahan nilai nutrisi yang 

mencakup terjadinya peningkatan nilai protein dan 

penurunan kandungan serat kasar. Semuanya mengalami 

perubahan akibat aktvitas dan perkembangbiakan 

mikroorganisme selama fermentasi (Sajimin, 2011). 

Pemanfaatan kapang Aspergillus niger sebagai 

fermentor dalam proses fermentasi ini dirasa paling cocok 

dan sesuai dengan tujuan fermentasi, yaitu untuk 

menurunkan kadar serat dan sekaligus dapat meningkatkan 

protein kasarnya. Aspergillus niger merupakan kapang 

yang sangat mudah tumbuh dalam suasana aerob, bersifat 

selulolitik dan cepat perkembangbiakannya. Baker (2006), 

menyatakan bahwa jamur Aspergillus niger dikenal karena 

perannya sebagai produsen asam sitrat. Asam sitrat yang 

diproduksi jamur Aspergillus niger berfungsi untuk 

fermentasi. Banyak penelitian proses fermentasi yang telah 

dilakukan menggunakan Aspergillus niger, utamanya 

dalam upaya penurunan kadar serat bahan pakan dan 

peningkatan kadar proteinnya. Isprindasari (1998), dalam 
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penelitiannya melaporkan bahwa dalam 4 minggu pada 

onggok dengan Aspergillus niger mengakibatkan kenaikan 

kadar protein kasar menjadi 4,5 kali dibanding sebelum 

difermentasi, sedangkan serat kasarnya menurun 25% atau 

seperempat dibanding difermentasi. Penggunaan fermentasi 

dalam bahan pakan juga berguna untuk meningkatkan 

kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan 

organik (KcBO). Pengukuran kecernaan adalah usaha 

untuk mengetahui jumlah zat makanan yang diserap dalam 

system pencernaan. Salah satu penelitian penggunakan 

Aspergillus niger juga dilakukan pada fermentasi kulit 

buah kakao, antara kulit buah kakao yang difermentasi 

menggunakan jamur Aspergillus niger dengan yang tidak 

difermentasi berpengaruh sangat nyata terhadap Kecernaan 

Bahan Kering (KcBK) dan Kecernaan Bahan Organik 

(KcBO) (Fajri, 2008). Berdasarkan uraian tersebut 

diharapkan kandungan nutrisi jerami nangka yang 

terfermentasi dapat digunakan sebagai pakan tinggi nutrisi 

alternatif bagi ternak dan dapat meningkatkan kecernaan 

yang diberikan pada kelinci lepas sapih.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh pemberian tepung jerami 

nangka terfermentasi dengan level yang berbeda terhadap 

konversi pakan, kecernaan bahan kering dan bahan organik 

kelinci lepas sapih. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

pengaruh pemberian tepung jerami nangka terfermentasi 
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dengan level yang berbeda terhadap konversi pakan, 

kecernaan bahan kering dan bahan organik kelinci lepas 

sapih. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

informasi tentang seberapa besar pengaruh pemberian 

tepung jerami nangka yang difermentasikan dengan 

Aspergillus niger terhadap konversi pakan, kecernaan 

bahan kering dan bahan organik kelinci lepas sapih. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Jerami nangka adalah bagian buah nangka yang 

sering di buang atau merupakan limbah selain kulit biji 

nangka. Jerami nangka memiliki porsi sebesar 18,9 % dari 

satu buah nangka utuh (Widyastuti, 2013). Daging buah 

nangka yang mengalami pemasakan di pohon mengandung 

2,6 g karbohidrat setiap 100 g daging buah. Kandungan 

serat pada jerami nangka sebesar 36,58% (Wahjuni, dkk, 

2009). Jerami nangka mempunyai komposisi yang hampir 

mirip dengan daging buah nangka, tetapi kandungan serat 

pada jerami nangka dua kali lebih besar dari pada daging 

buah. Daging buah nangka yang mengalami pemasakan di 

pohon mengandung 27,6 g karbohidrat setiap 100 g daging 

buah sedangkan kandungan serat pada jerami nangka 

sebesar 36,6%. Penelitian yang dilakukan oleh Wahjuni, 

dkk (2009), dijelaskan bahwa jerami nangka mengandung 

selulosa yang dapat digunakan sebagai sumber vitamin C 

yang diperlukan oleh mikroorganisme sebagai sumber 

energi. Komposisi kimia dari jerami nangka yaitu; air 

65,12% (bb), protein 1,95% (bk), lemak 10,00% (bk), 
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karbohidrat 9,3% (bk), serat kasar 1,94% (bk) dan abu 

1,11% (bk) (Muchtadi, 1981 disitasi oleh Risanti 1992). 

Menurut Siregar (1996) jerami nangka mengandung protein 

sebanyak 1,30% dan karbohidrat mencapai 15,87%.  

Tarigan (2008), berdasarkan kandungan 

karbohidrat jerami nangka tersusun atas fruktosa, sukrosa, 

glukosa, pati, serat dan pectin yang jumlahnya mencapai 

15,87%. Jerami nangka diketahui mengandung flavanoid, 

saponin dan tanin yang berperan sebagai zat anti bakteri. 

Flavonoid sebagai salah satu kelompok senyawa fenolik 

yang banyak terdapat pada jaringan tanaman dapat 

berperan sebagai antioksidan (Redha, 2010). Tanin 

merupakan senyawa polifenol yang dapat membentuk 

kompleks terlarut dan tidak terlalut sehingga dapat 

berpenggaruh terhadap rendahnya daya cerna protein 

(Awadalkareem, 2008). Sugoro, Gobel, Lelananingtyas dan  

Sasongko (2004) menambahkan, tanin diketahui dapat 

menghambat aktivitas metabolism dan pertumbuhan 

mikroba. 

  Fermentasi adalah suatu proses perubahan bahan 

kimiawi dari senyawa-senyawa organik (karbohidrat, 

protein, lemak dan bahan organik lain) baik dalam keadaan 

aerob maupun anaerob melalui kerja enzim yang dihasilkan 

oleh mikroba. Pendapat Pamungkas, Sutarno dan 

Mahajoeno (2012) menyatakan, pakan yang difermentasi 

akan memiliki nilai nutrisi yang lebih baik daripada bahan 

asal, lebih mudah dicerna, mempunyai  cita rasa yang lebih 

baik, selain itu beberapa hasil fermentasi seperti alkohol 

dan asam dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

patogen di dalam pakan. Proses fermentasi menyebabkan 

terbentuk sel kapang sehingga meningkatkan kandungan 

protein substrat (Nurcahyani, 2005). 
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  Kapang yang digunakan dalam teknologi 

fermentasi adalah Aspergillus niger yang merupakan salah 

satu jenis Aspergillus yang tidak meghasilkan mikotoksin 

sehingga tidak membahayakan (Gray, 1970). Kemampuan 

kapang Aspergillus niger untuk memproduksi berbagai 

macam enzim seperti lipase, selulase dan tanase yang 

membantu dalam memecahkan polimer besar menjadi 

bagian kecil (Lekha dan Lonsane, 1977) juga menghasilkan 

enzim urease untuk memecah urea menjadi amonia (NH3) 

dan CO2 yang selanjutnya digunakan untuk pembentukan 

asam amino (Lehninger, 1993). Tjokroadikoesoemo (1986) 

menjelaskan, galur Aspergillus dapat menghasilkan enzim 

glukoamilase yag bersifat eksoamilase, yaitu dapat 

memutuskan rantai pati menjadi molekul-molekul glukosa 

pada bagian yang tidak mereduksi dari molekul tersebut. 

Kerangka Pikir Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Buah 

Nangka 

Limbah pengolahan buah 

nangka 

Daging buah 

nangka 

Biji Kulit Jerami nangka (43%  

dari total limbah 

nangka) 

Flavanoid Kandungan nutrisi jerami nangka 

yaitu air 65,12% (bb), protein 

1,95% (bk), lemak 10,00% (bk), 

karbohidrat 9,3% (bk), serat kasar 

1.94% (bk) dan abu 11% (bk) 

(Muchtadi, 1981 disitasi oleh 

Risanti, 1992). 

Meningkatkan kandungan nutrisi (menurunkan serat kasar 

dan meningkatkan protein) dan menurunkan kadar tanin 

Bahan Pakan Kelinci 

Fermentasi Tepung 

Jerami Nangka 

Teknologi Fermentasi menggunakan kapang 

Aspergillus niger 

Pengolahan Tepung 

Jerami nangka 

Tanin 
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1.6 Hipotesis  

Penambahan beberapa level tepung jerami 

terfermentasi terbaik dapat meningkatkan konversi pakan, 

kecernaan bahan kering dan bahan organik dalam 

penggunaanya sebagai penambahan pakan kelinci lepas 

sapih. 

 


