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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Diskripsi Jerami Nangka 

Jerami nangka merupakan serat berwarna putih 

kekuningan yang terdapat diantara daging buah. 

Pemanfaatan jerami nangka sebagai pakan tambahan 

konsentrat untuk kelinci Peranakan New Zealand White 

dilakukan dengan cara penepungan dan kemudian 

difermentasi. Fermentasi yang dilakukan menggunakan 

kapang Aspergillus niger selama waktu inkubasi 36 jam. 

Tepung fermentasi jerami nangka memiliki kandungan 

bahan kering 85,59&%, kadar protein 19,54%, lemak 

4,58%, serat kasar 17,61% dan abu 7,99%. Pemberian 

fermentasi tepung jerami nangka mampu menurunka 

konversi pakan, meningkatkan kecernaan bahann kering 

dan bahan organik kelinci Peranakan New Zealand White. 

Penelitian Fajri (2008) memamparkan bahwa penggunakan 

Aspergillus niger yang 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 dan Kecernaan Bahan Organik.  

 

4.2 Pengaruh Perlakuan terhadap Kelinci Peranakan 

New Zealand White  

Penambahan tepunt fermentasi jerami nangka 

mampu memberikan pengaruh yang sangat nyata 

terhadap konversi pakan, kecernaan bahan kering dan 

bahan organik kelinci Peranakan New Zealand White 

lepas sapih. Penambahan tepung fermentasi jerami 
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nangka mampu meningkatkan nilai konversi pakan 

Peranakan New Zealand White lepas sapih, sedangkan 

pada kecernaan bahan kering dan organik Peranakan 

New Zealand White lepas sapih juga mengalami 

peningkatan. Pemberian tepung fermentasi jerami 

nangka taraf 10% justru menurunkan konversi pakan, 

kecernaan bahan kering dan organik Peranakan New 

Zealand White lepas sapih. Hasil rataan pengaruh 

perlakuan pemberian fermentasi tepung jerami nangka 

terhadap konversi pakan, kecernaan bahan kering dan 

bahan organik kelinci Peranakan New Zealand White 

lepas sapih tercantum dalam Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rataan Konversi Pakan, Kecernaan Bahan 

Kering dan Organik 

Variabel P0 P1 P2 P3 P4 

Konversi 

Pakan 
7,72

 
± 

0,68
c
 

6,77
 
± 

0,62
b
 

6,72
 
± 

0,21
b
 

6,01 ± 

0,47
a
 

6,93
 
± 

0,54
b
 

KcBK 

(%) 
77,64

 
± 

1,52
a
 

80,87
 
± 

1,1
b
 

80,93
 
± 

2,24
b
 

83,84
 
± 

2,31
c
 

79,47
 
± 

1,53
ab

 

KcBO 

(%) 
78,45

 
± 

1.31
a
 

81,85 ± 

1.51
b
 

82,70
 
± 

3.08
bc

 

85,74
 
± 

2.62
c
 

80,41 ± 

1,59
ab

 

Keterangan : Supersript yang berbeda pada baris sama 

menunjukan perbedaan yang sangat 

nyata (P<0,01) 

 

4.3 Pengaruh Perlakuan terhadap Konversi Pakan 

Rataan konversi pakan masing – masing 

perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4 yaitu 7,72, 6,77, 
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6,72, 6,01, dan 6,93. Hasil analisis menunjukan bahwa 

penambahan fermentasi tepung jerami nangka 

memberikan pengaruh sangat nyata (P<0.01) terhadap 

konversi pakan kelinci Peranakan New Zealand White 

lepas sapih. Pemberian pakan dengan perlakuan 

fermentasi tepung jerami nangka mampu menurunkan 

konversi pakan kelinci Peranakan New Zealand White 

lepas sapih selama penelitian. Handayanta (2004) 

menyatakan bahwa semakin rendah nilai konversi 

pakan, berarti semakin sedikit pakan yang diperlukan 

untuk menghasilkan produk (daging) dalam satuan 

yang sama. Kelinci yang diberikan perlakuan 

fermentasi tepung jerami nangka memiliki 

pertambahan bobot badan harian yang lebih baik 

dibandingkan kelinci yang diberi pakan tanpa 

perlakuan. Basuki (2002) menjelaskan bahwa konversi 

pakan dipengaruhi oleh konsumsi bahan kering dan 

pertambahan bobot badan harian ternak. Semakin baik 

nutrisi pakan yang dikonsumsi ternak, maka akan 

mengahasilkan pertambahan bobot badan yang baik 

pula sehingga akan mempengaruhi konversi pakan 

ternak tersebut. Allama, dkk (2012) menambahkan, 

konversi pakan merupakan perbandingan antara 

jumlah pakan yang dikonsumsi dengan pertambahan 

bobot badan.  

Perlakuan P3 (fermentasi tepung jerami 

nangka 7,5%) memiliki nilai konversi  paling baik 

(6,01) kemudian diikuti perlakuan P2 (6,72), P3 

(6,77), P4 (6,93) dan P0 (7,72).  Tren ini 

membuktikan bahwa penambahan fermentasi tepung 
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jerami nangka juga memberikan dampak baik 

terhadap konsumsi pakan, palabilitas dan kecernaan 

kelinci Peranakan New Zealand White lepas sapih. 

Meningkatnya konsumsi dan palabilitas pada 

merupakan akibat dari adanya rasa manis pada 

fermentasi tepung jerami nangka yang disukai oleh 

kelinci. Meningkatnya daya cerna pakan juga sebagai 

akibat penambahan fermentasi tepung jerami nangka 

adalah konsekuensi dari proses fermentasi yang 

merombak zat - zat menjadi mudah larut dan dicerna 

sehingga mampu menghasilkan pertambahan bobot 

badan yang paling baik pada perlakuan P3. Amien 

(2013) menyatakan, konversi pakan sangat 

dipengaruhi oleh kondisi ternak, daya cerna ternak, 

jenis kelamin, bangsa, kualitas dan kuantitas pakan, 

juga faktor lingkungan. Tillman et. al. (1998) 

menambahkan, beberapa hal yang mempengaruhi 

daya cerna adalah komposisi dan konsumsi pakan. 

Penambahan fermentasi tepung jerami nangka 

berpengaruh pada tingginya konsumsi pakan dan 

palabilitas sehingga mampu meningkatkan konversi 

pakan menjadi daging. Meningkatnya palabilitas 

diduga tepung jerami nangka memiliki rasa yang 

manis dan aroma yang harum sehingga disukai oleh 

kelinci. Yusmadi, dkk, (2008) menjelaskan, 

palatabilitas merupakan gambaran sifat bahan pakan 

(fisik dan kimiawi) yang dicerminkan oleh 

organoleptik seperti penampakan, bau, rasa (hambar, 

asin, manis, pahit), tekstur dan temperaturnya 

sehingga menimbulkan rangsangan dan daya tarik 
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ternak untuk mengkonsumsinya. Sabilanafsi (2015) 

menambahkan, nilai konversi pakan dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor diantaranya adalah suhu 

lingkungan, laju perjalanan pakan melalui alat 

pencernaan, bentuk fisik dan konsumsi pakan.  

Penambahan fermentasi tepung jerami nangka 

pada taraf 10% meningkatkan konversi pakan pada 

kelinci. Hal ini diduga karena kadar tannin yang 

bertambah pada pakan seiring bertambahnya taraf 

pemberian tepung fermentas jerami nangka sehingga 

menimbulkan rasa sepah dan pahit yang mengurangi 

palabilitas dan konsumsi pakan pada kelinci. Hasil 

penelitian Dani (2014) memaparkan bahwa pemberian 

pakan kulit pisang sebagai pengganti jagung terhadap 

konversi pakan terdapat antinutrisi dalam kulit pisang 

yang berupa tanin dan saponin yang dapat 

menurunkan konsumsi pakan karena tanin 

memberikan rasa pahit dan bisa mengurangi 

palatabilitas ternak. Sukandar, Anna, Eka dan Widad 

(2014) menambahkan, satu di antara senyawa yang 

diduga sebagai penyebab rasa pahit atau getir pada 

buah adalah tanin. 

 

4.4 Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan 

Bahan Kering 

 Rataan kecernaan bahan kering masing – 

masing perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4 adalah 77,64, 

80,87, 80,93, 83,84, dan 79,47. Hasil analisis 

penelitian menunjukan penambahan fermentasi tepung 
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jerami nangka memberikan pengaruh sangat nyata 

(P<0.01) terhadap fermentasi kecernaan bahan kering 

kelinci Peranakan New Zealand White lepas sapih. 

Pemberian pakan dengan penambahan perlakuan 

fermentasi tepung jerami nangka memberikan hasil 

lebih baik dalam kecernaan bahan kering 

dibandingkan dengan pakan tanpa penambahan 

fermentasi tepung jerami nangka. Besarnya nilai 

kecernaan bahan kering disebabkan fermentasi tepung 

jerami nangka mampu dicerna lebih baik oleh ternak. 

Hal tersebut disebabkan aktivitas mikroorganisme 

selama proses fermentasi mampu merombak 

kandungan nutrisi menjadi lebih sederhana sehingga 

mudah tercerna. Puastuti, dkk (2014) menyatakan 

bahwa proses fermentasi mampu mengubah fraksi 

yang komplek menjadi yang lebih sederhana sehingga 

menjadi mudah didegradasi oleh mikroba di dalam 

rumen. Gianfreda dan Rao (2004) menambahkan 

bahwa dalam proses fermentasi mikrobia melepas 

enzim selulase untuk mendegradasi dan 

mentransformasi makromolekul selulosa menjadi 

molekul sederhana yang mudah diabsorpsi sel. 

Secara berurutan mulai dari kecernaan bahan 

kering terbaik, P3 (83,84%) memiliki nilai kecernaan 

bahan kering paling baik kemudian diikuti P2 

(80,93%), P1 (80,87%), P4 (79,47%) dan P0 

(77,64%). Besarnya nilai kecernaan bahan kering juga 

disebabkan kandungan nutrisi konsentrat yang 

ditambahkan dengan tepung jerami nangka juga 

mengalami peningkatan. McDonald et. al. (2002) 
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menyatakan bahwa faktor - faktor yang 

mempengaruhi kecernaan antara lain komposisi bahan 

pakan, perbandingan komposisi antara bahan pakan 

satu dengan bahan pakan lainnya, perlakuan pakan, 

suplementasi enzim dalam pakan, ternak dan taraf 

pemberian pakan. Berdasarkan Tabel 5, terjadi 

penurunan nilai kecernaan pada perlakuan P4, hal 

tersebut diduga kadar tannin sebagai zat antu-nutrisi 

pada fermentasi tepung jerami nangka yang tidak bisa 

ditoleransi pada taraf pemberian 10%. Tannin 

merupakan senyawa polifenol yang dapat membentuk 

kompleks terlarut dan tidak terlalut sehingga dapat 

berpengaruh terhadap rendahnya daya cerna protein 

(Awadalkareem, 2008). 

 

4.5 Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan 

Bahan Organik 

Rataan kecernaan bahan kering masing – 

masing perlakuan P0, P1, P2, P3, dan P4 adalah 78,45, 

81,85, 82,70, 86,31, dan 80,41. Hasil analisis 

penelitian menunjukan penambahan fermentasi tepung 

jerami nangka memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap fermentasi kecernaan bahan organik kelinci 

Peranakan New Zealand White lepas sapih. 

Meningkatnya kecernaan bahan organik disebabkan 

penambahan fermentasi tepung jerami nangka pada 

ransum juga memberikan pengaruh sangat nyata 

terhadap kecernaan bahan kering kelinci Peranakan 

New Zealand White lepas sapih. Tillman et. al. (1998) 
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menjelaskan, tingkat kecernaan memiliki kaitan erat 

dengan kandungan nutrien pakan dan pengaruh yang 

paling besar adalah kandungan serat kasar dalam 

pakan, disamping itu kecernaan BO juga relatif 

memiliki kesamaan dengan kecernaan BK. 

Sihombing, dkk (2010) menambahkan, kecernaan 

bahan organik erat kaitannya dengan kecernaan bahan 

kering, karena sebagian dari bahan kering terdiri dari 

bahan organik. 

Kelinci yang diberikan perlakuan P3 (86,31%) 

memiliki kecernaan bahan organik terbaik yang 

kemudian dilanjutkan P2 (82,70%), P1 (81,85%), P4 

(80,41%) dan P0 (78,45%). Kecernaan bahan organik 

yang meningkat seiring dengan peningkatan 

penambahan fermentasi tepung jerami nangka 

disebabkan proses fermentasi pada tepung jerami 

nangka yang mampu merombak kandungan bahan 

organik menjadi lebih sederhana sehingga mudah 

dicerna oleh ternak terutama serat kasar dan protein. 

Dewi, dkk (2012) menjelaskan bahwa pada proses 

fermentasi mikrobia mendegradasi bahan kering dan 

bahan organik terutama karbohidrat kemudian hasil 

dari degradasi tersebut digunakan oleh mikrobia 

sebagai sumber karbon dan energi untuk 

pertumbuhannya. Pamungkas, dkk (2012) 

menambahkan pakan yang difermentasi akan memiliki 

nilai nutrisi yang lebih baik dari pada bahan asal, lebih 

mudah dicerna, mempunyai  cita rasa yang lebih baik, 

selain itu beberapa hasil fermentasi seperti alkohol dan 

asam dapat menghambat pertumbuhan 
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mikroorganisme patogen di dalam pakan. Berdasarkan 

Tabel 5, terjadi penurunan nilai kecernaan pada 

perlakuan P4, hal ini diduga kadar tanin sebagai zat 

anti-nutrisi pada fermentasi tepung jerami nangka 

yang tidak bisa ditoleransi pada taraf pemberian 10%. 

Tanin selain mengikat protein dan asam-asam amino, 

juga berikatan dengan senyawa makromolekuler lain 

seperti karbohidrat terutama pati dan selulosa, mineral 

Ca, P, Fe dan Mg, juga vitamin B12 (Mide, 2013). 

 


