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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Kulit ubi kayu merupakan limbah agroindustri yakni 

industri tepung tapioka dan industri produk makanan. Potensi 

kulit ubi kayu di Indonesia sangat melimpah, seiring dengan 

eksistensi negara ini sebagai salah satu penghasil ubi kayu 

terbesar di dunia dan terus mengalami peningkatan produksi 

setiap tahunnya dari data statistika tanaman pangan di tahun 

2015 menunjukkan produksi ubi kayu mencapai 22 juta ton 

sehingga produksi kulit ubi kayu berkisar 3,52 juta ton apabila 

proporsi kulit ubi kayu adalah sebesar 16% dari bobot segar ubi 

kayu (Hidayat, 2009) atau setara 985.600 ton Bahan Kering 

(BK) dengan persentase BK kulit  ubi kayu sebesar 28,01% 

(Muchlas dkk, 2014). Nilai nutrien kulit ubi kayu relatif baik 

untuk dimanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia, karena 

mengandung Protein Kasar (PK) 8,11%; Serat Kasar (SK) 

15,20% dan TDN 74,73% (Fitrotin, Hastuti dan Arief, 2006), 

sedangkan menurut Devendra (1997) bahwa kadar PK dan SK 

kulit ubi kayu sebesar 4,8% dan 21,2%. Adapun Kecernaan dari 

kulit ubi kayu yakni 28,94% untuk BK dan 33,16% untuk BO 

(Nurlaili, Suparwi dan Sutardi, 2013). Fakta tersebut 

mengindikasikan bahwa semakin meningkat pula limbah 

agroindustri tanaman ubi kayu sehingga cukup potensial 

digunakan sebagai pakan ternak.  

Fermentasi merupakan salah satu metode untuk 

meningkatkan nilai kecernaan dari suatu pakan. Menurut 

Prasojo, Suhartati dan Rahayu (2013) bahwa proses fermentasi 

dapat meningkatkan kandungan energi dan protein, 

menurunkan kandungan sianida dan kandungan serat kasar serta 
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meningkatkan daya cerna pakan berkualitas rendah. Fermentasi 

dapat dilakukan dengan kapang, salah satunya menggunakan 

Aspergillus niger karena lebih mudah tumbuh pada media dan 

nutrien hasil fermentasinya pun dianggap cukup baik (Sinurat, 

2006). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Pasaribu, 

Purwadaria, Sinurat, Rosida dan Saputra (2001) bahwa dengan 

adanya teknologi fermentasi dengan menggunakan kapang 

Aspergillus niger kandungan serat kasar yang kompleks dapat 

diuraikan menjadi yang lebih sederhana. Melalui teknologi 

fermentasi sumber nitrogen anorganik dapat diubah menjadi 

protein sel dan juga menghasilkan enzim hidrolisis yang dapat 

meningkatkan daya cerna bahan tersebut. 

Nilai kecernaan bahan pakan merupakan ukuran 

seberapa banyak bagian dari nutrien yang terkandung dalam 

pakan mampu dicerna dan diserap oleh tubuh ternak untuk 

aktivitas metabolisme. Kecernaan bahan pakan merupakan 

salah satu indikator yang menentukan tinggi dan rendahnya 

potensi bahan pakan untuk dimanfaatkan ternak. Bahan pakan 

dengan kandungan nutrien tinggi namun nilai kecernaannya 

rendah maka banyak zat-zat yang tidak bisa diserap oleh tubuh 

ternak dan terekskresi melalui feses 

Teknik fermentasi dengan menggunakan Aspergillus 

niger telah sering dilakukan dan terbukti dalam prosesnya 

mampu meningkatkan kandungan kulit ubi kayu (Supriyati dan 

Kompiang, 2002). Kulit ubi kayu yang difermentasi dengan 

berbagai level pemberian Aspergillus niger mengalami 

peningkatan nilai kecernaan bahan kering  dan bahan organik 

yakni 28,94% menjadi 49,92% dan 33,16% menjadi 49,16% 

(Nurlaili dkk.,2013). Hasil penelitian Adenike, Ikpesu and 

Akomolafe (2015) yang menunjukkan adanya peningkatan PK 
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dari kulit ubi kayu dengan metode pengukusan dan fermentasi 

yang awalnya pada jam 0 yakni 4,69% menjadi 29,20% pada 

jam ke-720 (5 hari). Kadar Serat Kasar mengalami penurunan 

pada lama inkubasi 2 hari dibandingkan tanpa fermentasi. 

Menurut Antari dan Umiyasih (2009) bahwa kulit ubi kayu ini 

merupakan bagian yang cepat terdegradasi di dalam rumen. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, perlu dikaji lebih lanjut 

pengaruh lama fermentasi kulit ubi kayu dengan Aspergillus 

niger terhadap Produksi gas, Kecernaan Bahan Kering dan 

Kecernaan Bahan Organik residu Produksi Gas secara In Vitro. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini 

adalah bagaimana pengaruh lama fermentasi kulit ubi kayu 

dengan Aspergillus niger terhadap Produksi gas total, Kinetika 

produksi gas, Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan 

Organik residu Produksi Gas secara In Vitro. 

1.3 Tujuan Peneltian 

 Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lama 

inkubasi kulit ubi kayu dengan Aspergillus niger 

terhadap Produksi gas total , Kinetika produksi gas 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh lama 

inkubasi kulit ubi kayu dengan Aspergillus niger 

terhadap Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan 

Bahan Organik residu Produksi Gas secara In Vitro. 
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1.4 Kegunaan  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi baik bagi masyarakat maupun peternak mengenai 

fermentasi kulit ubi kayu dengan penambahan Aspergillus niger 

dengan lama fermentasi yang terbaik guna didapatkannya pakan 

berdaya cerna tinggi . 

1.5 Kerangka Pikir 

Fermentasi merupakan salah satu alternatif untuk 

meningkatkan daya cerna ataupun nutrien dari suatu bahan 

pakan. Menurut Muchlas, Kusmartono dan Marjuki (2014) 

bahwa kulit ubi kayu memiliki kandungan Bahan Kering (BK) 

yang rendah, sebesar 28,01%. Kulit ubi kayu memiliki potensi 

dari segi jumlahnya atau ketersediannya, data menunjukkan 

produksi ubi kayu di Indonesia pada tahun 2015 yakni 

23.970.000 ton (Anonim, 2015) dengan setiap bobot ubi kayu 

menghasilkan limbah kulit sebesar 16% dari bobot ubi kayu 

(Hidayat, 2009). Produksi kulit ubi kayu berkisar 3,52 juta ton 

atau setara 985.600 ton BK. Umiyasih (2006) menyatakan, 

bahwa bahan pakan yang berasal dari limbah pada umumnya  

memiliki kandungan nutrisi yang rendah namun tersedia dengan 

jumlah yang banyak. Beberapa diantaranya memiliki potensi 

yang cukup besar sebagai pakan yaitu kulit umbi ubi kayu, 

jerami kedelai, tongkol jagung, kulit kakao dan kulit kopi. 

Fermentasi menghasilkan produk yang mempunyai 

nutrien yang lebih baik, tak terkecuali pada kulit ubi kayu. 

Menurut Oboh (2006) kulit ubi kayu mengalami kenaikan 

protein kasar, yakni 8,2% menjadi  21,5 dari % BK setelah di 

fermentasi dengan strain murni  Lactobacillus delbruckii, 

Lactobacillus coryneformis and Saccharomyces cerevisae 

(2:1:1) selama 3 hari kemudian  tepung hasil fermentasi awal 
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diberi perlakuan fermentasi alami tanpa inokulan. Pada bahan 

lain seperti ampas kulit nanas menurut Setiyarto (2011) dalam 

penelitiannya dengan media ekstrak tauge cair, Aspergillus 

niger berhasil meningkatkan kadar protein kasar bahan 

tertinggi, yaitu dari 22,65% menjadi 31,68% dan menurunkan 

kadar serat kasar yaitu yaitu dari 32,06% menjadi 30,57% pada 

inkubasi sembilan hari. Fermentasi dilakukan penambahan 

Aspergillus niger sebagai bahan tambahan/ fermentor selama 

proses ensilase tidak bisa dihindari akan terjadi perubahan pada 

nutrien. Perubahan yang bersifat positif salah satunya yaitu 

perombakan senyawa kompleks menjadi sederhana yang lebih 

mudah dimanfaatkan oleh ternak dan zat toksik yang terurai 

menjadi zat non toksik (Pratama, 2015). Aspergillus niger 

menghasilkan enzim selulase yang berperan mendegradasi 

selulosa yang membungkus pati pada kulit ubi kayu, fermentasi 

dengan menggunakan kapang Aspergillus niger kandungan 

serat kasar yang kompleks dapat diuraikan menjadi yang lebih 

sederhana.  

Fermentasi kulit ubi kayu dengan Aspergillus niger 

dengan level pemberian optimal 2% menunjukkan nilai 

Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik yakni 49,92 ± 

0,76% dan 49,16 ± 0,83% dibandingkan tanpa fermentasi, level 

pemberian 1% dan 3% berturut-turut yakni 28,94 ± 6,19% dan 

33,16 ± 6,22%,; 41,37 ± 0,99% dan 39,26 ± 1,01% ;  41,73 ± 

1,93% dan 39,04 ± 2,48% (Nurlaili dkk., 2013). 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 inkubasi yakni 8 hari.  
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Gambar 1. Kerangka pikir penelitian 

 1.6 Hipotesis 

  Lama fermentasi kulit ubi kayu dengan Aspergillus 

niger dapat meningkatkan Produksi gas total, Kinetika produksi 

gas, Kecernaan Bahan Kering dan Kecernaan Bahan Organik 

residu produksi gas secara In Vitro. 

 

 

Limbah Industri Ubi Kayu 

Kulit Ubi Kayu  

Kandungan BK rendah 28,01%  (Muchlas dkk., 2014) 

KcBK 28,94 ± 6,19% dan KcBO 33,16 ± 6,22% (Nurlaili dkk, 2013). 

Protein Kasar (PK) 8,11%; Serat Kasar (SK) 15,20% (Fitrotin dkk,2006) 

Kulit ubi kayu memiliki potensi dari segi jumlahnya atau ketersediannya 

sehingga perlu dilakukan perlakuan untuk meningkatkan kualitasnya 

 

 

 

Fermentasi 

Aspergillus niger 

level pemberian optimal 2 % menunjukkan nilai Kecernaan Bahan Kering 

dan Bahan Organik yakni 49,92±0,76% dan 49,16±0,83 % dibandingkan 

tanpa fermentasi (Nurlaili dkk, 2013) 

Lama inkubasi 2, 4, 6 dan 8 hari 

tepung kulit ubi kayu dengan Aspergillus niger difermentasikan 

selama 3 – 4 hari.(Supriyati dan Kompiang, 2002). Kulit buah coklat 

yang terferment,si Aspergillus niger menunjukkan konsentrasi 

optimum dan lama inkubasi yakni 8 hari.(Harahap,2007) 

 

 

 

 

 

Analisis Produksi Gas Total, Kinetika 

produksi gas, Kecernaan Bahan Kering dan 

Kecernaan Bahan Organik residu Produksi 

Gas secara In Vitro 


