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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Ubi Kayu 

Berdasarkan sejarahnya tanaman ubi kayu yang ada di 

Indonesia tidak diketahui secara pasti, tetapi pada tahun 1852 

Kebun Raya Bogor mendatangkan bibit ubi kayu dari Suriname, 

setelah itu bibit-bibit tersebut diperbanyak, dan pada tahun 1854 

dikirim ke semua Keresidenan di seluruh pulau Jawa, akibat 

berkobarnya Perang Dunia 1 dan macetnya impor beras, 

penanaman ubi kayu diperluas dengan cepat, karena 

dihawatirkan akan timbul bahaya kekurangan bahan pangan 

(Sosrosoedirjo, 1992).  

Tanaman ubi kayu merupakan tanaman pangan 

dengan nama lain ketela pohon, singkong atau kasape. 

Klasifikasi tanaman ketela pohon adalah sebagai berikut 

(Grace, 1977):  

Kingdom : Plantae  

Divisi : Spermatophyta  

Sub Divisi : Angiospermae  

Kelas : Dicotyledoneae  

Ordo : Euphorbiales  

Famili : Euphorbiaceae  

Genus : Manihot  

Species  :Manihot utilissima, Pohl; Manihot 

esculenta, Crantz sin.  

Tanaman ubi kayu memiliki beberapa kelebihan 

diantaranya dapat tumbuh di segala tanah, tidak memerlukan 

tanah yang subur asal cukup gembur, tetapi sebaliknya tidak 

tumbuh dengan baik pada tanah yang terlalu banyak airnya 

(Ciptadi, 1980). Ubi kayu merupakan tanaman berumur panjang 
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yang tumbuh di daerah tropika dengan kemampuan adaptasi 

terhadap lingkungan yang tinggi, tahan terhadap musim 

kemarau dan mempunyai kelembaban yang tinggi, tetapi 

sensitif terhadap suhu rendah. Tanaman ubi kayu mempunyai 

adaptasi yang luas. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik pada 

dataran rendah sampai tinggi, yaitu dari 0 sampai 2.500 m di 

atas permukaan laut, maupun di daerah kering dengan curah 

hujan sekitar 500 mm per tahun, asalkan air tidak sampai 

tergenang diperakarannya (Soenarjo, 1979). Menurut Thamrin, 

Mardiyah dan Marpaung (2013) bahwa tanaman ubi kayu dapat 

dipanen pada umur 8 - 10 bulan tergantung bibit yang 

digunakan. Yang dipanen adalah akar/umbi yang terdapat di 

dalam tanah tanaman ubi kayu. umbi yang diambil adalah umbi 

yang sudah cukup umur. Panen dilakukan sekali dalam setahun. 

Menurut Askar (2006) sebagai sumber pakan, produk 

ubi kayu hampir semuanya dapat dikonsumsi ternak antara lain:  

a. Daunnya dapat digunakan sebagai sumber hijauan bagi  

ternak ruminansia dalam bentuk segar maupun kering dan 

untuk unggas dalam bentuk tepung.  

b. Umbi ubi kayu dapat dikonsumsi ternak dalam bentuk segar 

maupun kering (gaplek), baik ternak ruminansia maupun 

unggas sebagai sumber karbohidrat dalam konsentrat.  

c. Ampas ubi kayu atau onggok sebagai hasil sisa dari 

pembuatan tepung tapioka merupakan sumber karbohidrat 

bagi ternak.  

Indonesia merupakan negara produsen ubi kayu 

terbesar ketiga di dunia. Menurut data Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia tahun 2015 penambahan luas 

perkebunan ubi kayu pada tahun 2015 dilakukan hingga 1,25 

juta ha, jumlah ini naik sebanyak 4,1% dibandingkan dengan 

tahun 2014 yang hanya 1,2 juta ha, sementara itu volume 
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produksi pada tahun 2015 sebanyak 22 juta ton dan mengalami 

kenaikan sebanyak 10% dibandingkan pada tahun 2014 yang 

hanya 20 juta ton (Anonim, 2015).  

2.2 Kulit Ubi Kayu 

Kulit ubi kayu merupakan bahan pakan dari limbah 

pascapanen tanaman ubi kayu selain itu ada  pucuk ubi kayu, 

batang ketela pohon, bonggol ubi kayu, gaplek afkir, ubi kayu 

afkir, dan onggok tergolong sebagai pakan sumber karbohidrat 

mudah dicerna. Kulit ubi kayu dihasilkan pada proses 

pengolahan umbi ubi kayu menjadi produk olahan misalnya 

pada pembuatan gaplek, tapioka maupun aneka bahan pangan 

asal ubi kayu (Antari dan Umiyasih, 2009). Setiap bobot ubi 

kayu akan dihasilkan limbah kulit ubi kayu sebesar 16% dari 

bobot ubi kayu tersebut (Hidayat, 2009). Bentuk fisik kulit ubi 

kayu seperti di Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kulit Ubi Kayu 

Kulit ubi kayu merupakan limbah dari pasca panen 

ubi kayu yang dapat digunakan sebagai sumber energi pada 

pakan ruminan, karena dapat memenuhi kebutuhan dasar 

(Anaeto, Sawyerr, Alli, Tayo, Adeyeye and Olarinmoye, 2013). 

Kulit ubi kayu ini merupakan bagian yang cepat terdegradasi di 

dalam rumen (Antari dan Umiyasih, 2009). Didukung 

pernyataan Smith (1988) bahwa kulit ubi kayu yang diinkubasi 
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selama 24 jam dalam rumen domba, kehilangan Bahan Kering 

(BK) mencapai 70% dan 73% setelah dilakukan proses ensiling 

dan kehilangan BK kulit ubi kayu semakin tinggi (83 - 84%) 

pada inkubasi 48 jam. Hal ini menunjukkan bahwa kulit ubi 

kayu dapat digunakan sebagai sumber energi pada pakan ternak 

ruminansia. Potensi nutrien tanaman ubi kayu dalam beberapa 

bagiannya, dapat dilihat dalam Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Nutrien Bagian Ubi Kayu 

Kandungan nutrien Daun 

(%) 

Batang 

(%) 

Umbi 

(%) 

Kulit 

(%) 

Bahan kering 

Protein kasar 

19,70 

23,20 

- 

10,90 

18,00 

1,70 

28,01** 

8,11* 

Serat kasar 21,90 22,60 3,20 15,20* 

Ekstak eter 4,80 9,70 0,80 1,22 

Abu 7,80 8,90 2,20 4,40 

Bahan Ekstrak tanpa 

N 
42,20 47,90 92,20 68,00 

NDF 59,70 - - 54,10 

ADF 39,20 - - 37,10 

Lignin 25,40 23,00 - 
21,72**

* 

Sumber   : Devendra (1997), *Fitrotin, dkk. (2013), 

**Muchlas dkk. (2014), ***Santoso (2012), Aregheore (2000) 

Nilai nutrien kulit ubi kayu relatif baik untuk 

dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia, karena 

mengandung PK 8,11%; SK 15,20% dan TDN 74.73% 

(Fitrotin, dkk., 2006) berbeda dengan pernyataan Antari dan 

Umiyasih (2009) bahwa kulit ubi kayu dalam keadaan kering 

memiliki kandungan PK 4,90 %; TDN 56,91%; SK 19,51%;  

LK 3,60 %  sedangkan hasil analisis proksimat pada kulit ubi 

kayu menurut Anaeto et al. (2013) bahwa kulit ubi kayu 
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mengandung PK 5,72 %, SK 9,8 % dan BK 29,2 % . Marjuki, 

Soebarinoto dan Wani (2005), menambahkan bahwa kulit ubi 

kayu mengandung BETN 68,5%, ini menunjukkan bahwa 

kandungan karbohidrat terlarutnya cukup tinggi. 

Hasil penelitian di Balai Penelitian Ternak 

menunjukkan bahwa pemberian kulit ubi kayu sebanyak 60% 

dalam ransum ternak domba berumur 18 bulan selama 100 hari 

dapat menaikkan berat badan harian 91 g/ekor dan tidak 

mengakibatkan keracunan (Fitrotin dkk., 2006). Menurut Smith 

(1988), kulit ubi kayu yang kering atau disilase dan ditambah 

dengan molasses dapat digunakan sebagai suplemen pada sapi 

yang dilepas di padang penggembalaan dan dapat memberikan 

pertambahan bobot badan sapi yang lebih baik dibandingkan 

dengan kontrol (0,33 kg/hari vs 0,7 kg/hari). 

2.3 Fermentasi 

Salah satu metode yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan nilai gizi limbah kulit ubi kayu adalah 

pengolahan pakan secara biologis dengan fermentasi.  

Fermentasi adalah segala macam proses metabolisme dengan 

bantuan enzim dari mikroba (jasad renik) untuk melakukan 

oksidasi, reduksi, hidrolisis, dan reaksi kimia lainnya, sehingga 

terjadi perubahan kimia pada suatu substrat organik dengan 

menghasilkan produk tertentu (Winarno, Fardiaz dan  Fardiaz, 

1980). Fermentasi pada dasarnya merupakan suatu proses 

enzimatik dimana enzim yang bekerja mungkin sudah dalam 

keadaan ter-isolasi yaitu dipisahkan dari selnya atau masih 

terikat di dalam sel.  Reaksi enzim mungkin terjadi sepenuhnya 

di dalam sel karena enzim yang bekerja berdada di dalam sel 

(intraselular) dan dapat pula terjadi di luar sel (ekstraselular). 

Enzim pemecah makromolekul pada umumnya bersifat 
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ekstraselular, yaitu diproduksi di dalam sel kemudian 

dikeluarkan dari sel ke substrat di sekelilingnya (Fardiaz, 1989). 

Prinsip teknologi fermentasi ini adalah proses pembiakkan 

mikroorganisme terpilih pada media kulit ubi kayu dengan 

kondisi tertentu sehingga mikroorganisme tersebut dapat 

berkembang dan merubah komposisi kimia media tersebut 

sehingga menjadi bernilai gizi lebih baik. Menurut Faturrahman 

(2015), menyatakan bahwa pemberian kulit umbi ubi kayu 

sebagai pakan ternak tidak dapat diberikan dalam bentuk segar 

karena mengandung racun HCN, sehingga  perlu dilakukan 

pengolahan untuk mengurangi atau menghilangkan senyawa 

tersebut melalui proses seperti pengeringan, perendaman, 

pengukusan dan fermentasi atau pembuatan silase. 

Proses fermentasi hasil samping tanaman perkebunan 

(bungkil inti sawit dan kelapa), tanaman pangan (dedak padi 

dan polard gandum), serta industri pertanian (kulit ubi kayu, 

onggok dari pabrik tapioka) untuk bahan pakan umumnya 

dilakukan dengan fermentasi substrat padat. Fermentasi substrat 

padat dinilai lebih baik, karena volume proses fermentasi lebih 

rendah dibandingkan kultur terendam yang mengandung kadar 

air lebih tinggi. Pemanenan pada fermentasi substrat padat lebih 

sederhana, karena tak perlu memisahkan sel mikroorganisme 

dengan sisa substrat, sedangkan pada kultur terendam 

dibutuhkan pemisahan sel dengan sentrifugasi atau filtrasi. 

(Stephanie dan Purwadaria, 2013)  
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2.4 Aspergillus niger 

Aspergillus niger mempunyai kepala pembawa konidia 

yang besar, padat, bulat dan berwarna hitam coklat atau ungu 

coklat. Kapang ini mempunyai bagian yang khas yaitu hifanya 

bersepta, spora yang bersifat seksual dan tumbuh memanjang di 

alas stigma, mempunyai sifat aerobik, sehingga dalam 

pertumbuhannya memerlukan oksigen yang cukup. Morfologi 

Aspergillus niger dapat dilihat di Gambar 3. 

 
Gambar 3. Morfologi Aspergillus niger 

Aspergillus niger merupakan mikroba jenis kapang 

yang dapat tumbuh cepat dan tidak membahayakan karena tidak 

menghasilkan mikotoksin. Aspergillus niger memiliki daya 

amilolitik dan proteolitik yang cukup baik, serta dapat 

menghasilkan enzim fitase ekstraselluler. Kapang jenis ini 

dapat tumbuh dengan cepat, sehingga sering digunakan secara 

komersial dalam produksi asam sitrat, asam glukonat dan 

pembuatan berapa enzim seperti pektinase, amiloglukosidase, 

selulase terutama amilase. A. niger dapat tumbuh pada suhu 35 

- 37ºC (optimum), 6 - 8ºC (minimum), 45 - 47ºC (maksimum) 

dan derajat keasaman untuk pertumbuhan adalah 2,8 - 5 tetapi 

pertumbuhannya akan lebih baik pada kondisi asam atau pH 

yang rendah (Fadli, 2009). 
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Fermentasi dilakukan dengan menggunakan 

Aspergillus niger karena lebih mudah tumbuh pada media dan 

nutrien hasil fermentasinya pun dianggap cukup baik, selain 

meningkatkan kandungan protein, fermentasi dengan 

Aspergillus niger dapat menekan pertumbuhan mikroba 

kontaminan. Aspergillus niger yang sangat cepat 

pertumbuhannya, terutama dalam suhu optimumnya. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Sinurat, Purwadaria, Rosida, 

Surachaman, Hamid dan Kompiang (1998) bahwa pada suhu 

32ºC mampu merombak serat kasar lebih banyak daripada suhu 

28ºC serta daya cerna protein yang lebih tinggi. Aspergillus 

niger sebagai fermentor bahan pakan juga telah terbukti 

meningkatkan Kecernaan BK pada kulit buah kakao dalam 

penelitian Hardana dkk. (2013) yakni sebesar 10% dan pada 

kulit ubi kayu sebesar 20% dengan perlakuan fermentasi 

Aspergillus niger 2% (Nurlaili dkk., 2013). 

2.5 Produksi Gas 

Proses fermentasi pakan yang dilakukan mikroba 

rumen menyebabkan terjadinya produksi gas. Perombakan 

karbohidrat menjadi produk monosakarida dan disakarida 

dilakukan oleh mikroba dalam rumen. Senyawa Volatile Fatty 

Acid’s (VFA) yang terdiri atas asam asetat, asam butirat dan 

asam propionat merupakan hasil akhir dari proses fermentasi. 

Gas yang dihasilkan dalam proses fermentasi diantaranya H2, 

metan (CH4) dan CO2 (Kurniawati, 2009). Jumlah gas yang 

diproduksi  memiliki proporsi yang berbeda-beda disebabkan 

karena faktor jenis ternak, jenis pakan dan waktu setelah 

pemberian pakan. Pembentukan gas metan berbanding lurus 

dengan CO2 dan asam lemak terbang yaitu asam butirat dan 

asetat. Bakteri methanogenes akan memanfaatkan H2 yang 
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dihasilkan dari proses fermentasi pembentukan asam asetat dan 

butirat. Komposisi dan produksi asam lemak terbang 

dipengaruhi oleh fraksi tanaman yang difermentasi dalam 

rumen (Widiawati, Winugroho dan Mahyuddin, 2010). 

Penggunaan model produksi gas secara in vitro dapat 

dijadikan sebagai metode untuk mengukur dan memprediksi  

pengaruh pakan pada fermentasi di rumen, pertumbuhan 

mikroba rumen dan nilai kecernaan bahan pakan (Kurniawati, 

2007). Prinsip dalam mengetahui produksi gas  secara in vitro 

yaitu sampel pakan akan di degradasi dalam rumen oleh 

mikroba menjadi dua produk yaitu VFA sebagai sumber energi  

yang diserap didalam rumen  dan sel mikroba sebagai sumber 

protein setelah masuk ke intestin. Berkurangnya bahan organik 

berbanding lurus dengan laju produksi gas yang semakin rendah 

dan berhenti. laju produksi gas in vitro semakin berkurang 

seiring dengan meningkatnya waktu inkubasi, disebabkan 

substrat yang dapat difermentasi juga semakin berkurang 

jumlahnya (Jayanegara, Sofyan, Makkar and Becker, 2009). 

Produksi gas dapat digambarkan dengan persatuan waktu 

pengamatan, karena dapat diamati sesuai waktu yang 

diinginkan (Kusmartono, 2010). Hasil penelitian dari Muchlas 

dkk. (2014) menyatakan ransum dengan komposisi tepung 

gaplek (20%),tepung silase kulit ketela pohon (30%), tepung 

daun ketela pohon (50%) memiliki nilai rata-rata potensi 

produksi gas (ml/500 mg BK) dan laju produksi gas per jam 

(ml/jam) yakni 148,68 ± 9,51 dan 0,061 ± 0,027. 
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2.6 Kecernaan Bahan Kering dan Organik 

Kecernaan bahan kering dan organik residu produksi 

gas merupakan banyaknya BK dan BO yang terdegradasi dalam 

rumen. Makkar et al., (1995) menerangkan bahwa residu hasil 

produksi gas terdiri dari substrat yang tidak terdegradasi dan 

biomasa mikroba. Nilai degradasi suatu bahan pakan penting 

untuk diketahui karena jumlah nutrien yang lolos dari degradasi 

rumen akan berpengaruh terhadap respon ternak. Menurut 

Ørskov (1982) bahwa laju degradasi merupakan faktor yang 

akan menentukan nilai kecernaan serta konsumsi pakan. Tinggi 

rendahnya kecernaan bahan pakan memberi arti seberapa besar 

bahan pakan itu mengandung nutrien dalam bentuk yang dapat 

dicerna dalam saluran pencernaan (Basri, 2014).  

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 (McDonald,  Edwards, Greenhalgh and  

Morgan, 2002). 

Kecernaan bahan kering (KcBK) dan bahan organik 

(KcBO) di rumen secara in vitro diketahui dengan cara 

menghitung residu pasca proses inkubasi produksi gas selama 

48 jam. Kecernaan bahan organik dalam saluran pencernaan 

ternak meliputi kecernaan nutrien berupa komponen bahan 

organik seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. 

Bahan-bahan organik yang terdapat dalam pakan tersedia dalam 

bentuk tidak larut, oleh karena itu diperlukan adanya proses 

pemecahan zat-zat tersebut menjadi zat-zat yang mudah larut. 

Faktor yang mempengaruhi kecernaan bahan organik adalah 

kandungan serat kasar dan mineral dari bahan pakan. Kecernaan 

bahan organik erat kaitannya dengan kecernaan bahan kering, 
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karena sebagian dari bahan kering terdiri dari bahan organik 

(Basri, 2014). Menurut Garsetiasih (2007), tinggi rendahnya 

kualitas bahan pakan atau pakan dapat ditunjukkan dengan 

kecernaan dari bahan pakan atau pakan tersebut sehingga dapat 

diprediksi semakin tinggi kecernaan suatu jenis pakan, semakin 

tinggi kualitas pakan tersebut. 

Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan 

Organik pada dasarnya dapat meningkat karena perlakuan 

ataupun kondisi. Faktor-faktor  yang dapat mempengaruhi 

kecernaan bahan kering adalah aktivitas mikroba dalam rumen, 

kualitas cairan rumen yang digunakan, persentase lignin dalam 

bahan pakan, pengontrolan pH rumen, kondisi temperatur 

dalam shaker waterbatch, kondisi fisik bahan pakan dan jenis 

kandungan gizi yang terkandung dalam pakan.   Pada hasil 

penelitian Nurlaili dkk., (2013) dengan perlakuan fermentasi 

menggunakan Aspergillus niger 2% dapat meningkatkan KcBK 

dan KcBO kulit ubi kayu yang awalnya 28,94 ± 6,19% dan 

33,16 ± 6,22% menjadi 49,92 ± 0,76% dan 49,16 ± 0,83%. 

Adapun menurut Hernaman, Budiman, Nurachma dan Hidayat 

(2014) KcBK kulit ubi kayu mencapai 64,92%. Hasil Penelitian 

Muchlas dkk (2014) bahwa ransum dengan komposisi tepung 

gaplek (20%),tepung silase kulit ketela pohon (30%), tepung 

daun ketela pohon (50%) memiliki kecernaan bahan kering dan 

bahan organik (KcBK = 57,31% dan KcBO = 55,91%) yang 

relatif tinggi dari pada perlakuan lainnya. 
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2.7 Lama Inkubasi 

Menurut Supriyati dan Kompiang (2002) menyatakan 

tepung kulit ubi kayu dengan Aspergillus niger difermentasikan 

selama 3 - 4 hari. Harahap (2007) dalam penelitiannya terhadap 

kulit buah coklat yang terfermentasi Aspergillus niger dengan 

dosis 4% menunjukkan konsentrasi optimum dan lama 

fermentasi yakni 8 hari. Lama fermentasi pada gaplek ubi kayu 

menurut Asngad dan Saparti (2009) yakni 5, 7 dan 10 hari. 

Menurut Liyani (2005) bahwa lama inkubasi dalam fermentasi 

ampas sagu dengan Aspergillus niger yang terbaik yakni selama 

12 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


