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RINGKASAN 

 

Limbah agroindustri cukup beragam salah satunya adalah 

onggok. Onggok adalah limbah tapioka yang merupakan hasil 

samping dari industri pembuatan tepung tapioka yang berasal 

dari ubi kayu atau singkong. Akan tetapi penggunaan onggok 

sebagai bahan baku pakan memiliki beberapa kendala. Hal ini 

disebabkan karena kandungan proteinnya rendah sementara 

kandungan asam sianida (HCN) cukup tinggi. Sebagai salah 

satu upaya meningkatkan kandungan nutrisi onggok dan 

menurunkan kandungan HCN dapat dilakukan melalui 

teknologi fermentasi dengan bantuan kapang Aspergillus niger. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 3 April - 15 Mei 

2018. Analisis Proksimat dilakukan di Laboratorium Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Univesitas 

Brawijaya. Analisis kandungan HCN dilakukan di Pusat Studi 

Pangan Universitas Gadjah Mada. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian Aspergillus 

niger dengan level yang berbeda pada fermentasi onggok 

terhadap kandungan nutrisi: protein kasar (PK), serat kasar 

(SK), lemak kasar (LK), Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 

(BETN) dan asam sianida (HCN).  
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Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

onggok, Aspergillus niger, urea, dan mineral mix. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percobaan di laboratorium dengan menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 4 kali ulangan. 

Perlakuan terdiri dari P1 (onggok + Aspergillus niger 0% 

difermentasi selama 4 hari), P2 (Aspergillus niger 1% + onggok 

yang difermentasi selama 4 hari), P3 (onggok + Aspergillus 

niger 2% difermentasi selama 4 hari), P4 (onggok + Aspergillus 

niger 3% difermentasi selama 4 hari). Variabel pada penelitian 

ini adalah kandungan nutrisi: PK, SK, LK, BETN dan HCN. 

Data hasil penelitian dianalisis menggunakan Analisis Ragam 

(ANOVA). Untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan 

dilakukan menggunakan Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD). 

Hasil analisis ragam pada penambahan Aspergillus niger 

dengan level 0%, 1%, 2%, dan 3% memberikan perbedaan yang 

sangat nyata (P≤0,01) terhadap kandungan PK, SK, LK, BETN, 

dan HCN. Nilai rataan kandungan PK terendah terdapat pada 

perlakuan P1 yaitu sebesar 12,54 ± 0,17% sedangkan tertinggi 

pada perlakuan P4 sebesar 15,85 ± 0,38%. Nilai rata-rata 

kandungan SK terendah pada perlakuan P1 sebesar 19,66 ± 

0,23% sedangkan tertinggi pada P4 sebesar 22,66 ± 0,22%. Nilai 

rataan kandungan LK terendah terdapat pada perlakuan  P4 

sebesar 0,46 ± 0,08% sedangakan tertinggi pada P1 sebesar 1,48 

± 0,14%. Nilai rataan kandungan BETN terendah terdapat pada 

perlakuan P4 sebesar 45,42 ± 0,94% sedangkan tertinggi pada 

perlakuan P1 sebesar 54,93 ± 0,42%. Nilai rataan kandungan 

HCN terendah terdapat pada perlakuan P4 sebesar 50,48 ± 

0,14% sedangkan tertinggi pada P1 sebesar 86,50 ± 1,26%. 
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Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa penambahan level Aspergillus niger sebanyak 3% pada 

fermentasi onggok selama 4 hari memiliki hasil terbaik ditinjau 

dari peningkatan kandungan protein kasar dan menurunkan 

kandungan HCN. Saran yang dapat diberikan adalah 

penambahan level Aspergillus niger sebanyak 3% dapat 

menjadi rekomendasi pembuatan pakan fermentasi onggok 

yang dapat meningkatkan kandungan protein kasar serta 

menurunkan kandungan HCN. Kedepannya perlu dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mengetahui komponen fraksi serat.  
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ABSTRACT 

 

Research purpose was to find effect of giving different 

levels Aspergillus niger on cassava waste fermentation to 

nutrition contents: crude protein (CP), crude fiber (CF), ether 

extract (EE), Nitrogen Free Extract (NFE) and Hydrogen 

Cyanida (HCN). Materials used in this research are cassava 

waste, Aspergillus niger, urea, and mineral mix. This research 

used laboratory trial using Compeletely Randomized Design 

with 5 treatments and 4 times replications. The treatments 

consist of  P1 (4 days fermentation of cassava waste using 0% 

Aspergillus niger), P2 (4 days fermentation of cassava waste 

using 1% Aspergillus niger), P3 (4 days fermentation of 

cassava waste using 2% Aspergillus niger), P4 (4 days 

fermentation of cassava waste using 3% Aspergillus niger). 

This research uses Multiple Range Duncan Test to know the 

differences of every treatments. The result was the addition of 

Aspergillus niger with 0%, 1%, 2%, and 3% levels gived a 

highly significant effect (P≤0.01) to CP, CF, CE, NFE, and 

HCN content.   
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Based on the result can be inferred that the addition of 

3% levels Aspergillus niger on cassava waste for 4 days 

fermentation has the best result based on the enhancement 

contents of CP, CF, and the reduction contents of EE, NFE, 

and HCN. 

Keywords: Cassava waste, Aspergillus niger, Fermentation, 

Nutrient, HCN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1     Latar Belakang 

Dalam rangka meningkatkan keterbatasan persediaan 

bahan pakan ternak dan mengurangi ketergantungan terhadap 

impor serta mendukung peningkatan produksi peternakan 

sebagai syarat untuk memenuhi kebutuhan protein hewani 

dapat memanfaatkan limbah agroindustri yang terdapat di 

Indonesia. Bahan pakan dari limbah agroindustri memiliki 

kelebihan karena tidak bersaing dengan kebutuhan manusia 

dan harganya relatif murah. Potensi gizinya rendah 

sebagaimana limbah agroindustri lainnya, akan tetapi kualitas 

nutrisinya dapat ditingkatkan dengan beberapa treatment 

tertentu. Oleh karena itu, limbah agroindustri dapat dijadikan 

sebagai alternatif bahan pakan yang digunakan sebagai pakan 

ternak. 

Limbah agroindustri cukup beragam salah satunya 

adalah onggok (Mannihot utilisima). Onggok adalah limbah 

tapioka yang merupakan hasil samping dari industri 

pembuatan tepung tapioka yang berasal dari ubi kayu. 

Berdasarkan data Anonymous (2015) produksi ubi kayu di 

Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun 

2010 yaitu sebesar 23.918.118 ton dan pada tahun 2012 

menjadi 24.177.372 ton. Setiap ton ubi kayu menghasilkan 

250 kg tapioka dan 114 kg onggok. Potensi kandungan nutrisi 

yang dimiliki onggok sebagai limbah agroindustri tapioka 

memang rendah. Kandungan nutrien yang terdapat dalam 

onggok yaitu protein kasar 1,88%; serat kasar 15,62%; lemak 

kasar 0,25%; Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen 81,10% (Wizna 

et al, 2009).  
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Penggunaan onggok sebagai bahan pakan memiliki 

kendala, hal ini disebabkan karena kandungan proteinnya yang 

rendah dan onggok memiliki kandungan HCN yang cukup 

tinggi. Menurut Afrian dkk., (2014) onggok mempunyai 

kandungan HCN yang tinggi yaitu sekitar 175 ppm. Menurut 

Stephanie dan Purwadaria (2013) bahwa kandungan HCN 

dalam suatu bahan pakan dapat dikurangi atau dihilangkan 

dengan cara fermentasi. Dosis yang mematikan dari sianida 

adalah antara 0,5-3 mg/kg bobot tubuh (Hidayat, 2009). 

Penggunaan Aspergillus niger sebagai inokulum karena 

kapang ini merupakan mikroba yang murah, efisien dan 

merupakan non patogen saprofit yang dapat meningkatkan 

kandungan protein onggok dan dapat menurunkan kadar 

sianida pada berbagai varietas ubi kayu (Oboh et al., 2002).  

Pada penelitian Purwanti (2012) penambahan level 

Aspergillus niger sebanyak 2% yang difermentasikan selama 6 

hari dapat meningkatkan kandungan protein kasar dari 5,66% 

menjadi 13,99% dan menurunkan kandungan BETN dari 

89,05% menjadi 79,97%. Menurut penelitian Mirwandhono 

dkk., (2006) penambahan level Aspergillus niger pada 

fermentasi kulit ubi kayu sebesar 2% dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar dari 4,17% menjadi 31,71%  dengan 

lama fermentasi 6 hari. Penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Zubaidah dan Irawati (2012) penambahan level Aspergillus 

niger sebanyak 2% pada fermentasi tepung mocaf yang 

difermentasi selama 2 hari dapat menurunkan kandungan HCN 

dari 71,05 ppm menjadi 19,40 ppm. 
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Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan Aspergillus niger dengan level yang bebeda pada  

fermentasi onggok terhadap kandungan protein kasar (PK), 

serat kasar (SK), lemak kasar (LK), Bahan Ekstrak Tanpa 

Nitrogen (BETN) dan asam sianida (HCN). 

 

1.2    Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh penambahan Aspergillus niger 

pada onggok fermentasi dengan level yang berbeda 

terhadap kandungan protein kasar, serat kasar, lemak 

kasar, BETN dan HCN 

2. Berapa % level penambahan Aspergillus niger 

terbaik untuk menghasilkan onggok fermentasi 

terhadap kandungan protein kasar, serat kasar, lemak 

kasar, BETN, dan HCN 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh penambahan Aspergillus niger 

dengan level yang berbeda pada onggok fermentasi 

terhadap kandungan protein kasar, serat kasar, lemak 

kasar, BETN dan HCN 

2. Mengetahui level penambahan terbaik Aspergillus 

niger agar dihasilkan onggok fermentasi ditinjau dari 

kandungan protein kasar, serat kasar, lemak kasar, 

BETN, dan HCN 
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1.4     Kegunaan 

Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan acuan pembuatan onggok fermentasi 

dengan berbagai level pemberian Aspergillus niger 

sehingga dapat memperbaiki kualitas nutrisi ditinjau 

dari kandungan potein kasar, serat kasar, lemak 

kasar, BETN dan HCN 

2. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan 

peternak mengenai pembuatan onggok fermentasi 

menggunakan penambahan Aspergillus niger dengan 

level yang berbeda ditinjau dari perlakuan terbaik. 

 

1.5     Kerangka Pikir 

Pakan menjadi faktor utama usaha peternakan. 

Tersedianya pakan yang cukup berkualitas, kuantitas dan 

kontinuitas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

peternakan. Mahalnya harga pakan komersial serta bahan 

pakan yang masih mengandalkan impor dari negara lain 

menuntut untuk mencari pakan alternatif. Limbah tapioka 

adalah salah satu limbah agroindustri yang cukup potensial 

bila dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Onggok merupkan 

limbah atau hasil samping proses pembuatan tapioka. 

Ketersediannya terus meningkat sejalan dengan meningkatnya 

produksi tapioka. Kandungan nutrien yang terdapat dalam 

onggok adalah protein kasar 1,88%, serat kasar 15,62%, lemak 

kasar 0,25%, dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

81,10% (Wizna et al., 2009). Penggunaan onggok sebagai 

bahan baku penyusun pakan memiliki beberapa kendala. Hal 

ini disebabkan karena kandungan protein kasar yang rendah 

(kurang dari 2%) dan terdapat faktor kandungan HCN 

didalamnya (Supriyati, 2003). Afrian dkk., (2014) 
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menyebutkan onggok mempunyai kandungan HCN yang 

tinggi yaitu sekitar 175 ppm.  

Teknologi alternatif untuk dapat memanfaatkan onggok 

sebagai bahan baku pakan ternak adalah dengan cara 

mengolahnya menjadi produk yang berkulaitas, salah satunya 

dengan cara fermentasi (Stephanie dan Purwadaria, 2013). 

Penggunaan Aspergillus niger sebagai inokulum karena 

kapang ini merupakan mikroba yang murah, efisien dan 

merupakan non patogen saprofit yang dapat meningkatkan 

kandungan protein onggok dan dapat menurunkan kadar 

sianida pada berbagai varietas singkong (Oboh et al., 2002). 

Penambahan level Aspergillus niger pada kulit ubi kayu 

sebesar 2% yang difermentasi selama 2 hari dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar dari 4,17% menjadi 

31,71%  dengan lama fermentasi 6 hari (Mirwandhono dkk., 

2006). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Zubaidah dan 

Irawati (2012) penambahan level Aspergillus niger sebanyak 

2% pada fermentasi tepung mocaf dapat menurunkan 

kandungan HCN dari 71,05 ppm menjadi 19,40 ppm. 

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

1.6     Hipotesis 

Penambahan Aspergillus niger dengan level yang 

berbeda pada onggok fermentasi berpengaruh terhadap 

kandungan nutrien dan menurunkan kandungan HCN. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1     Onggok (Mannihot utilisima) 

Onggok merupakan limbah dari industri tapioka yang 

berbentuk padatan yang diperoleh dari proses penyaringan ubi 

kayu setelah pemarutan. Pada proses penyaringan diperoleh 

suspensi pati sebagai filtratnya dan ampas yang tertinggal 

sebagai onggok. Komponen penting yang terdapat dalam 

onggok adalah pati dan serat kasar (Pasaribu, 2007). Menurut 

Wizna et al., (2009) kandungan nutrien yang dimiliki onggok 

adalah protein kasar 1,88%, serat kasar 15,62%, lemak kasar 

0,25%, dan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 81,10%. 

Gambar onggok dapat dilihat pada Gambar 2. Kandungan 

nutrien dan HCN onggok dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Onggok (Purwanti, 2012). 

Tabel 1. Kandungan Nutrien onggok  

Kandungan Nutrien Onggok 

Bahan Kering                                (%) 85,69 

Protein Kasar                                 (%) 1,88 

Serat Kasar                                     (%) 15,62 

Lemak Kasar                                  (%) 0,25 

Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen      (%) 81,10 

Asam sianida*                               (ppm) 175 

(Wizna et al., 2009). (Afrian dkk., 2014)*. 
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Hasil analisis komponen pada onggok sangat tergantung 

pada varietas, cara pengolahan, kualitas ubi kayu yang diolah 

menjadi tapioka dan cara penanganan onggok yang dihasilkan 

(Rosningsih, 2015). Hasil samping dari limbah ubi kayu dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2.  Sepuluh provinsi penghasil ubi kayu tahun 2015  

beserta hasil sampingya (Anonymous, 2015). 

 

 

 

 

No. Provinsi 
Produksi 

(ton) 

Limbah Ubi kayu (ton) 

Daun Kulit Onggok 

Ubi 

kayu 

afkir 

1. Lampung 7.649.536 1.300.421 1.300.421 764.954 229.486 

2. 
Jawa 

Timur 
3.533.772 600.741 600.741 353.377 106.013 

3. 
Jawa 

Tengah 
3.325.099 565.267 565.267 332.510 99.753 

4. 
Jawa 

Barat 
2.035.446 346.026 346.026 203.545 61.063 

5. DIY 892.885 151.790 151.790 89.289 26.787 

6. NTT 832.674 141.555 141.555 83.267 24.980 

7. 
Sumatera 

Utara 
736.771 125.251 125.251 73.677 22.103 

8. 
Sulawesi 

Selatan 
503.966 85.674 85.674 50.397 15.119 

9. 
Sulawesi 

Tenggara 
234.821 39.920 39.920 23.482 7.045 

10. 
Sumatera 

Selatan 
197.150 33.516 33.516 19.715 5.915 

 
  Total 3398.267 2089.74 2089.74 1994.213 598.264 
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2.2     Fermentasi  

Fermentasi berasal dari bahasa latin fermeo yang artinya 

mendidih karena timbulnya gelembung-gelembung pada 

waktu terjadinya fermentasi (Anonymous, 2003). Teknologi 

fermentasi adalah proses penyimpanan substrat dalam keadaan 

aerob/anaerob dengan menambahkan mineral, menanamkan 

mikroba di dalamnya, dilajutkan dengan inkubasi pada suhu 

dan waktu tertentu  dengan tujuan untuk meningkatkan 

kandungan nutrisi (Pasaribu, 2007). Fermentasi adalah proses 

dasar untuk mengubah suatu bahan menjadi suatu bahan lain 

dengan cara sederhana dan dibantu oleh mikroba (Gazali, 

2014). Beberapa alasan digunakannya fermentasi sebagai 

metode untuk meningkatkan kualitas nutrisi onggok adalah (a) 

terjadinya proses detoksifikasi pada zat anti nutrisi dalam 

bahan makanan, (b) terjadinya peningkatan aroma, rasa, dan 

tekstur produk fermentasi (c) meningkatkan daya simpan 

pakan (Pitriyatin, 2010). 

Menurut Gandjar dan Syamsyuridjal (2006) kurva 

pertumbuhan mikroba memiliki beberapa fase antara lain: (1) 

fase lag yaitu fase penyesuaian sel-sel dengan lingkungan, 

pembentukan eznim-enzim untuk mengurai substrat; (2) fase 

akselerasi yaitu mulainya sel-sel aktif membelah dan fase lag 

menjadi aktif; (3) fase eksponensial merupakan fase 

perbanyakan jumlah sel dan aktifitas sel menjadi meningkat; 

(4) fase deselerasi merupakan waktu sel-sel mulai kurang aktif 

membelah; (5) fase stasioner yaitu fase jumlah sel yang 

bertambah dan jumlah sel yang mati relatif seimbang; (6) fase 

kematian dipercepat  merupkan fase sel yang mati atau tidak 

aktif lebih banyak daripada sel-sel yang masih hidup. Gambar 

kurva pertumbuhan mikroba dapat dilihat pada Gambar 3. 

Menurut Malvianie dkk. (2014), pertumbuhan bakteri 
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memerlukan suatu tahapan. Tahapan pertama pada 

pertumbuhan bakteri tersebut ialah tahapan lag/tahapan 

adaptasi dimulai pada jam ke 8 yaitu tahapan penyesuaian 

mikroorganisme pada suatu lingkungan baru, ciri tahapan 

adaptasi adalah tidak adanya peningkatan jumlah sel namun 

hanya terjadi peningkatan ukuran sel. Pada tahapan kedua 

adalah tahapan log/tahapan eksponensial merupakan tahapan 

mikroorganisme tumbuh dan membelah diri. Pada tahapan 

eksponensial terjadi pada jam ke 16-24 jam. Tahapan ketiga 

yaitu tahapan stasioner, pada tahapan stasioner pertumbuhan 

mikroorganisme mulai berhenti dan terjadi keseimbangan 

antara jumlah sel yang membelah dengan jumlah sel yang 

mati. Tahapan stasioner terjadi pada jam ke 40-100. Tahapan 

yang terakahir adalah kematian, terjadi diatas jam 100. Pada 

tahapahan kematian biomassa kapang yang mati lebih banyak 

daripada yang tumbuh.  

Menurut penelitian Merlina (2012) lama fermentasi 

Aspergillus niger yang terbaik pada onggok adalah selama 6 

hari karena mampu meningkatkan kandungan protein kasar 

dari 1,56% menjadi 18,47%, kadar abu dari 4,34% menjadi 

4,47%, dan menurunkan kandungan serat kasar dari 6,74% 

menjadi 5,26%. 
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Gambar 3. Kurva Pertumbuhan Mikroba (Gandjar dan 

Syamsyuridjal, 2006). 

 

2.3     Protein Kasar (PK) 

Pengertian protein kasar adalah semua bahan organik 

yang mengandung nitrogen. Diketahui bahwa dalam protein 

rata-rata mengandung 16% nitrogen (kisaran13-19%). Fungsi 

protein antara lain sebagai zat pembangun yang membentuk 

jaringan baru untuk pertumbuhan, mengganti jaringan yang 

rusak maupun reproduksi, berperan dalam pembentukan enzim 

dan hormon dan menjaga dan mengatur proses metabolisme 

dalam tubuh. Onggok bukan menjadi pakan sumber protein 

karena kandungan protein kurang dari 2%. Pakan yang 

merupakan sumber protein meliputi tepung darah, bungkil 
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kelapa, tepung ikan, kacang kedele (Sunarso dan Christiyanto, 

2013). 

Kapang pada saat fermentasi menggunakan nitrogen 

sebagai bahan untuk pertumbuhannya dan membentuk 

komponen sel tubuh, sehingga semakin banyak jumlah 

miselium yang tumbuh maka semakin banyak nitrogen yang 

terdapat dalam tubuh kapang. Peningkatan kandungan prtotein 

kasar sejalan dengan peningkatan pertumbuhan kapang, karena 

pada tubuh kapang tediri dari elemen yang mengandung 

nitrogen. Dinding sel kapang mengandung 6,3% protein 

sedangkan pada hifa mengandung 25-45% protein (Farizaldi, 

2016). Pada penelitian ini menggunkan urea sebagai bahan 

tambahan dalam proses pembuatan pakan fermentasi. Menurut 

Semaun dkk., (2016) peningkatan kandungan protein kasar 

disebabkan oleh urea yang berfungsi sebagai sumber nitrogen 

(N) dalam proses fermentasi. Penambahan urea diketahui 

mampu meningkatkan kandungan protein kasar secara 

optimal, karena urea mengandung 45% nitrogen. Peneltian 

yang dilakukan oleh Miskiyah dkk., (2006) fermentasi ampas 

kelapa menggunakan penambahan urea sebanyak 20 gram 

yang difermentasi selama 4 hari dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar sebesar 26,09%. 

Metode yang sering digunakan dalam analisis protein 

adalah metode Kjedahl yang melalui proses destruksi, 

destilasi, dan titrasi. Dalam metode ini  yang dianalisis adalah 

unsur nitrogen bahan, sehingga hasilnya harus dikalikan 

dengan faktor protein untuk memperoleh nilai protein 

kasarnya (Ridla, 2014). Gazali (2014) mengatakan bahwa 

protein kasar adalah nilai hasil bagi dari total nitrogen amonia 

dengan faktor 16% (16/100) atau hasil kali dari total nitrogen 

amonia dengan faktor 6,25 (100/16). Menurut penelitian 
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Merlina (2012) lama fermentasi Aspergillus niger yang terbaik 

pada onggok adalah selama 6 hari karena mampu 

meningkatkan kandungan protein kasar dari 1,56% menjadi 

18,47%. Menurut hasil penelitian Mirwandhono dkk., (2006) 

fermentasi kulit ubi kayu dengan penambahan  level 2% 

Aspergillus niger  yang difermentasi selama 4 hari 

meningkatkan kandungan protein kasar dari 4,12% menjadi 

30,21%. Penelitian yang dilakukan Semaun dkk., (2016) 

penambahan Aspergillus niger sebanyak 1% pada tongkol 

jagung yang difermentasi selama 8 hari meningkatkan 

kandungan protein kasar dari 3,35% menjadi 4,35%.  

 

2.4     Serat Kasar (SK) 

Menurut Fardiaz (2005) serat kasar terdiri dari selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin. Bagi ternak ruminansia, selulosa 

merupakan sumber energi untuk mikroorganisme dalam rumen 

sebagai bahan pengisi rumen, sedangkan bagi ternak 

monogastrik selulosa adalah komponen yang tidak dapat 

dicerna. Meskipun bagi ternak non ruminansia selulosa tidak 

memiliki peran spesifik namun keberadaanya penting dalam 

meningkatkan gerak peristaltik. Hemiselulosa adalah 

poliskarida yang tedapat pada dinding sel tanaman yang larut 

dalam alkali. Hemiselulosa yang terhidrolisis akan 

menghasilkan heksosa, pentosa, dan asam uronat. Lignin 

merupakan komponen dinding sel yang sulit dicerna oleh 

bakteri yang terdapat pada rumen (Pasaribu dan Pratiwi, 

2014). 

Serat kasar menjadi sangat penting bagi ternak 

ruminansia karena digunakan dalam membantu proses 

pencernaan makanan. Serat kasar pada ruminansia akan 

didegradasi dalam rumen dengan bantuan bakteri, protozoa, 
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dan jamur. Ketiga jenis mikroorganisme tersebut mampu 

merombak serat kasar pada bahan pakan hijauan sehingga 

mampu diserap oleh dinding usus. Sumber serat kasar dapat 

didapatkan dari hijauan (rumput gajah) leguminosa (gamal, 

lamtoro) dan limbah pertanian (jerami jagung) (Ridla, 2014). 

 Analisis kadar serat kasar adalah usaha untuk 

mengetahui kadar serat kasar bahan baku pakan. Zat-zat yang 

tidak larut selama pemasakan bisa diketahui, terdiri serat kasar 

dan zat-zat mineral, kemudian disaring, dikeringkan, 

ditimbang dan kemudian dipijarkan lalu didinginkan dan 

ditimbang sekali lagi. Perbedaan berat yang dihasilkan dari 

penimbangan menunjukkan berat serat kasar yang ada dalam 

makanan atau bahan baku pakan (Ridla, 2014). Peningkatan 

kandungan serat kasar pada saat proses fermentasi terjadi 

karena mikroba mensintesa kembali substrat menjadi bahan 

penyusun sel. Hal tersebut sering terjadi pada mikroba yang 

tergolong dalam jenis kapang. Pada fermentasi oleh kapang 

menghasilkan peningkatan biomassa yang berarti terjadi 

peningkatan terbentuknya miselium (Fardiaz, 2005). Pada 

penelitian Merlina (2012) didapatkan hasil bahwa lama 

fermentasi dengan jenis kapang Aspergillus niger selama 6 

hari dapat meningkatkan kandungan serat kasar dari 15,26% 

menjadi 16,80%. Pada peneltian Rosningsih (2015) fermentasi 

onggok menggunakan Aspergillus niger sebanyak 1% dengan 

lama fermentasi selama 4 hari meningkatkan kandungan serat 

kasar sebesar 22,97%. 

 

 

 

 

 



15 

 

2.5     Lemak Kasar (LK) 

Lemak merupakan penyusun tumbuhan atau hewan 

yang dicirikan oleh sifat kelarutannya. Terutama lipid tidak 

bisa larut dalam air, tetapi larut dalam larutan non polar seperti 

eter. Lemak merupakan golongan senyawa-senyawa yang 

tidak larut baik dalam air ataupun larutan yang mengandung 

campuran air, tetapi lemak larut dalam pelarut organik seperti 

heksan. Beberapa senyawa yang termasuk dalam kelompok 

lemak antara lain fosofolipida, glikolipida, dan trigliserida. 

Fosfolipida terdiri dari satu molekul gliserol yang berikatan 

dengan dua molekul asam lemak dan satu gugus fosfat. 

Glikolipida adalah jenis lemak yang biasanya banyak 

ditemukan didalam hijauan. Trigliserida adalah jenis lemak 

yang paling banyak diumpai dalam serealia (bijian yg 

mengandung minyak). Fungsi lemak dalam tubuh sebagai 

sumber energi, sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, dan 

menjadi bahan baku pembentukan hormon steroid (Sunarto 

dan Christiyanto). 

Lemak yang terkandung dalam pakan apabila 

dikonsumsi oleh ternak ruminansia, ketika masuk ke dalam 

rumen akan terjadi dua proses yaitu proses hidrolisis ikatan 

ester dalam lemak yang berasal dari pakan kemudian proses 

biohidrogenasi asam lemak yang tidak jenuh yang terjadi 

setelah lemak dihidrolisis menjadi asam lemak bebas. 

Pemanfaatan lemak dalam pakan ternak ruminansia harus 

diperhatikan karena bila terlalu tinggi (>5%) dalam pakan, 

lemak akan menganggu proses pencernaan di dalam rumen 

(Wina dan Suzana, 2013). Aspergillus niger dapat 

memproduksi enzim lipase yang berfungsi untuk 

menghidrolisis lipid sehingga lemak yang terkandung dalam 

pakan hasil fermentasi dapat menurun. Analisis lemak kasar 



16 

 

dilakukan dengan metode ekstraksi soxhlet dengan pelarut 

petroleum ether. Analisa lemak dipergunakan istilah lemak 

kasar karena dalam analisis ini yang diperoleh adalah suatu zat 

yang larut dalam proses ekstraksi dengan menggunakan 

pelarut organik antara lain ether, petroleum ether, chlorofom, 

hexan (Ridla, 2014).  

Menurut Mahrizal (2009) Aspergillus niger dapat 

memproduksi enzim lipase yang berfungsi untuk 

menghidrolisis lipid sehingga lemak yang terkandung dalam 

pakan hasil fermentasi dapat menurun kemudian 

memanfaatkanya sebagai sumber energi. Hasil penelitian Hasil 

penelitian Purwanti (2012) penambahan level Aspergillus 

niger sebanyak 2% dengan lama fermentasi 6 hari dapat 

menurunkan kandungan lemak kasar dari 2,21% menjadi 

0,45%. 

 

2.6     Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

Analisis proksimat membagi karbohidrat menjadi dua 

komponen serat kasar dan BETN. BETN berisi zat-zat 

monosakarida, disakarida, trisakarida dan polisakarida 

terutama pati dan semuanya mudah larut dalam larutan asam 

dan basa dalam analisis serat kasar dan mempunyai daya cerna 

yang tinggi. Nilai BETN tergantung pada kandungan Nutrien 

seperti PK, LK, Abu, dan SK. Penurunan kandungan BETN 

bisa terjadi karena dalam proses fermentasi akan terjadi 

degradasi bahan (substrat) oleh mikroba. Menurut Hastuti 

dkk., (2011) mengatakan dalam proses fermentasi kandungan 

BETN cenderung menurun karena BETN tersebut digunkan 

sebagai energi oleh mikroba dalam pertumbuhannya. Untuk 

memperoleh beta-N adalah dengan cara perhitungan: 100% - 

(Abu + Lemak kasar + Serat kasar + Protein Kasar)%. Dalam 



17 

 

fraksi ini termasuk karbohidrat yang umumnya mudah tercerna 

antar lain pati dan gula (Ridla, 2014). Pakan sebagai sumber 

BETN antara lain umbi-umbian (Ketela pohon, singkong), 

butrian-butiran (jagung, kacang), limbah industri pertanian 

(onggok, pollard, bekatul) (Sunarso dan Christiyanto, 2013). 

Pada peneltian Purwanti (2012) fermentasi onggok 

menggunakan Aspergillus niger sebanyak 2% yang 

difermentasi selama 6 hari dapat menurunkan kadar BETN 

dari 89,09% menjadi 89,05%. 

 

2.7    Asam Sianida (HCN) 

Hidrogen sianida (HCN) atau prussic acid atau sianida 

adalah senyawa kimia yang bersifat toksik dan merupakan 

jenis racun yang paling cepat aktif dalam tubuh sehingga dapat 

menyebabkan kematian (Yusningsih, 2012). Senyawa sianida 

ditemukan di alam biasanya dalam bentuk sintetis contohnya 

kalium sianida (KCN) dan natrium sianida (NaCN). HCN 

bersifat mudah larut dalam air, mudah menguap dan memiliki 

titik didih 25
o
C (Sandi dkk., 2013). Menurut Umar (2015) 

perlakuan yang digunakan untuk mengurangi kandungan HCN 

pada onggok dengan cara metode fisik dan biologis. Metode 

fisik yang paling umum digunakan untuk mengurangi 

kandungan HCN ialah dengan cara pencucian, pengeringan 

dengan sinar matahari dan pemanasan, sedangkan untuk 

metode biologis umumnya dengan cara fermentasi 

menggunakan kapang. Aspergillus niger menghasilkan ezim β-

glukosidase yang dapat menguraikan senyawa glukosida 

sianogenik. Glikosida yang terdapat pada ubi kayu adalah 

linamarin.  
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Kandungan HCN akan mengalami penurunan seiring 

dengan bertambahnya lama waktu fermentasi dan penambahan 

Aspergillus niger sebagai inokulum dalam pembuatan 

fermentasi onggok (Yusningsih, 2012). Kandungan HCN 

dalam onggok cukup tinggi yaitu sekitar 175 ppm (Afrian 

dkk., 2014). Racun sianida (HCN) masuk ke dalam tubuh 

ternak melalui  pencernaan. Dosis yang mematikan dari 

sianida adalah antara 0,5-3,5 mg/kg bobot tubuh (Hidayat, 

2009). Arianto dkk., (2014) menambahkan bahwa batas 

maksimal kandungan HCN yang aman untuk dikonsumsi oleh 

ternak adalah 1,5-3,5 mg per kg bobot hidup. Menurut Askar 

(2015) berdasarkan kandungan sianida dibedakan menjadi 5 

kelompok yaitu: (1) kandungan sianida kurang dari 250 ppm, 

masih rendah dan belum berbahaya bagi ternak; (2) kandungan 

sianida 250-500 ppm, masih rendah dan tidak membahayakan 

pada ternak; (3) kandungan sianida 500-750 ppm, sedang dan 

dapat membahayakan pada ternak; (4) kandungan sianida 750-

1200 ppm, tinggi dan membahayakan pada ternak; (5) lebih 

dari 1.200 ppm, sangat tinggi dan berbahaya sekali untuk 

ternak. Senyawa sianogenik dapat menyebabkan keracunan 

pada hewan dengan tanda-tanda peningkatan laju pernafasan, 

tremor pada otot, kejang, kelenjar mukosa memerah, dan 

bahkan kematian (Stephanie dan Purwadaria, 2013).  

Penelitian yang dilakukan Umar (2015) fermentasi 

menggunakan Aspergillus niger pada ubi teo dapat 

menurunkan kadar HCN masing-masing pada lama fermentasi 

24, 48, dan 72 jam yaitu dari 40,13 ppm menjadi 25,64 ppm, 

16,87 ppm, dan 16,03 ppm. Pada penelitian Zubaidah dan 

Irawati (2012) fermentasi pada tepung mocaf selama 48 jam 

dengan penambahan kultur campuran Aspergillus niger dan 

Lactobacillus plantarum  mampu menghasilkan rataan HCN 
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terendah yaitu dari 71,05 ppm menjadi 19,40 ppm. Pada 

penelitian Ananda dkk., (2016) fermentasi kulit ubi kayu 

menggunakan Aspergillus niger sebanyak 2% yang 

difermentasi selama 8 hari dapat menurunkan kandungan HCN 

dari 41,62 ppm menjadi 10,60 ppm. 

 

2.8    Aspergillus niger 

Palinggi (2013) mengatakan bahwa Aspergillus niger 

adalah salah satu mikroorganisme yang baik dalam 

menggunakan onggok sebagai substrat dan sekaligus 

meningkatkan kualitasnya. Fermentasi menggunakan 

Aspergillus niger membutuhkan nitrogen yang lebih dan juga 

mineral untuk pertumbuhannya, oleh karena itu harus 

ditambahkan beberapa zat makanan untuk meningkatkan 

kualitas produk akhirnya.  

Pada proses fermentasi Aspergillus niger membutuhkan 

unsur-unsur utama seperti nitrogen dan mineral seperti Fe, Zn, 

Mn, Cu, Na dan K untuk pertumbuhannya. Urea merupakan 

salah satu sumber non protein nitrogen (NPN) yang 

mengandung nitrogen sebanyak 45% (Fardiaz, 2005). 

Peningkatan kandungan protein sejalan dengan pertumbuhan 

kapang dikarenakan tubuh kapang terdiri dari elemen yang 

mengandung nitrogen. Dalam pertumbuhannya kapang ini 

menggunakan nitrogen sebagai komponen dalam membentuk 

sel. Selama fermentasi kapang Aspergillus niger menggunakan 

zat gizi (terutama karbohidrat) untuk pertumbuhannya. 

Ciri-ciri Aspergillus niger yaitu mempunyai kepala 

konidia yang besar, bulat, dan berwarna hitam atau ungu 

coklat. Konidianya kasar dan mengandung pigmen serta 

miselium bercabang (Wuryanti, 2008). Suhu optimum 

Aspergillus niger untuk dapat tumbuh dan berkembang yaitu 
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berkisar 29-37
o
C dan dengan suhu minimum sekitar 6-8

o
C 

(Oktamariska dkk., 2016). Seftian dkk., (2012) menambahkan 

bahwa suhu maksimum Aspergillus niger untuk tumbuh dan 

berkembang berkisar 45-47
o
C. Aspergillus niger digunakan 

secara komersil dalam produksi asam sitrat. Aspergillus niger 

menghasilkan beberapa enzim seperti selulase, amilase, 

protease, lipase,dan glukosa oksidase, (Seftian dkk., 2012) 

(Wuryanti, 2008).  

Oboh et al., (2002) menyatakan bahwa Aspergillus 

niger merupakan mikroba yang murah, efisien dan merupakan 

non patogen saprofit yang dapat meningkatkan kandungan 

protein onggok dan dapat menurunkan kadar sianida pada 

berbagai varietas singkong. Pada penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Merlina (2012) fermentasi onggok dengan 

menggunakan Aspergillus niger selama 6 hari mempunyai 

kandungan protein yang paling tinggi yaitu 25,72%. Pada 

penelitian Purwanti (2012) penambahan level Aspergillus 

niger sebanyak 2% pada fermentasi onggok selama 6 hari 

dapat meningkatan kandungan protein kasar dari 1,26% 

menjadi 13,99%. 

Klasifikasi ilmiah dari Aspergillus niger sebagai 

berikut: 

Domain  : Eukaryota 

Kingdom : Fungi 

Phylum  : Ascomycota 

Subphylum : ezizomycotina  

Class  : Eurotiomycetes 

Ordo  : Eurotiales 

Family  : Trichocomaceae  

Genus  : Aspergillus 

Species  : Aspergillus Niger  (Samsons et al., 2005). 
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Gambar Aspergillus niger dibwah mikroskop dengan 

perbesaran 400x dapat dilihat pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Aspergillus niger dibawah mikroskop dengan 

perbesaran 400x (Wulandari dkk., 2016)

Spora 

Hifa 
Hifa 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

3.1     Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 3 April – 15 Mei 

2018. Pengujian kandungan Nutrien dilakukan di 

Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas 

Peternakan Universitas Brawijaya. Pengujian Kandungan 

HCN dilaksanakan di Pusat Studi Pangan Gizi Universitas 

Gadjah Mada. 

3.2    Materi Penelitian 

3.2.1 Alat Dan Bahan Yang Digunakan Dalam Pembuatan 

Onggok Fermentasi  

A. Alat Pembuatan Onggok Fermentasi  

1. Panci pengukus      

2. Plastik klip ukuran 11x17 cm (pxl) 

3. Timbangan analitik 

4. Baskom 

B. Bahan Pembuatan Onggok Fermentasi  

1.  Onggok yang didapat dari peternak di Pujon, Malang 

2. Aspergillus niger didapat dari Mitra UKM di daerah 

Banguntapan, Bantul 

3.  Urea didapatkan di toko pakan ternak di Sumbersekar, 

Malang. 

4. Mineral mix (Setiap kg mengandung: Calcium 165.000 

mg, phospor 52.000 mg, sodium 157.000 mg, iron 2.500 

mg, copper 2500 mg, manganese 2.000 mg, iodine 125 

mg, cobalt 50 mg, zinc 5.000 mg, dan selenium 10 mg) 

didapatkan di toko pakan ternak di Sumbersekar, 

Malang. 
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3.2.2 A. Alat Dan Bahan Yang Digunakan Dalam Analisis 

Kandungan Nutrien Dan HCN 

a. Analisis Serat Kasar        : Filter crusible, timbangan 

analitik, kompor Goldfish, kertas 

minyak, tanur 600
o
C, oven 105

o
C, 

eksikator, beaker glas 50 ml 

b. Analisis Protein Kasar   : Ruang asam, alat destilat, Labu 

Kjedahl, beaker glas 20 ml, 

timbangan analitik, kertas minyak, 

oven 60
o
C 

c. Analisis Lemak Kasar  :  Kompor Goldfish, timbangan 

analitik, selongsong S, beaker glas 

20 ml, kertas whatman, oven 80
o
C, 

eksikator, beaker glas 20 ml, oven 

105
o
C 

d. Analisis HCN  :  Erlenmeyer,  spectrofotometer, 

waterbath, vortex, labu destilat 

B. Bahan Kimia Analisis Kandungan Nutrien Dan HCN 

a. Analisis Serat Kasar : H2SO4 0,3 N, NaOH 1,5 N, EDTA, 

HCl 0,3 N, Aquadest, Aceton 

b. Analisis Protein Kasar : H2SO4 pekat (95-97%), Tablet 

kjedahl, Aquadest 

c. Analisis Lemak Kasar : N-hexan 

d. Analisis HCN : Larutan standar sianida (0,112 

gram KCN dalam 1 liter aquadest), 

alkalin pikrat 5 ml, Aquadest 125 

ml, Chloroform 2,5 ml, Larutan 

KOH 2%. 
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3.3     Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adaalah percobaan laboratorium dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan dan 4 kali 

ulangan. Perlakuan yang diberikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 P1 = Onggok + Aspergillus niger 0% + urea 4 gram + mineral 

mix 9,425 gram  difermentasi selama 4 hari 

 P2 = Onggok + Aspergillus niger 1% + urea 4 gram + mineral 

mix 9,425 gram  difermentasi selama 4 hari 

 P3 = Onggok + Aspergillus  niger 2% + urea 4 gram + mineral 

mix 9,425 gram  difermentasi selama 4 hari 

P4 = Onggok + Aspergillus  niger 3% + urea 4 gram + mineral 

mix 9,425 gram  difermentasi selama 4 hari 

 

3.3.1 Prosedur Penelitian 

1. Onggok basah dikeringkan dibawah sinar matahari 

selama 3 hari  

2. Ditimbang onggok kering sebanyak 100 gram 

3. Ditambahakan air hangat (suhu ±45
o
C) dengan 

perbandingan 1:1, kemudian ditiriskan selama 30 

menit 

4. Dikukus dengan suhu 100
o
C selama 30 menit, 

kemudian didinginkan ± 45 menit 

5. Ditambahkan urea sebanyak 4 gram dan mineral mix 

sebanyak 9,425 gram (Anonymous, 2003). 

6. Ditambahkan Aspergillus. niger sesuai dengan 

perlakuan yaitu 0%, 1%, 2%, dan 3% 

7. Dimasukkan ke dalam wadah plastik (fermentor) 

ukuran (pxl) 11x17 cm 

8. Di fermentasi secara aerob selama 4 hari 
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9. Dipanen dan dioven selama 24 jam dengan suhu 60
o
C, 

kemudian digiling dengan ukuran 1 mm. 

  Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Prosedur Penelitian (Anonymous, 2003). 
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3.4 Variabel Penelitian 

 Kandungan Protein Kasar dihitung menggunakan 

metode Kjedahl (AOAC, 2005). 

  Kandungan protein dihitung dengan menggunakan 

rumus: 

 
Keterangan: 

A  : Berat sampel (gram) 

B  : Berat kertas minyak + sampel 

C  : Jumlah NaOH untuk titrasi sampel 

D  : Jumlah NaOH untuk titrasi blanko 

N NaOH : Normalitas NaOH 0,1 N 

0,014  : Berat molekul nitrogen 

6,25                   : Faktor konversi kandungan N dalam protein 

(16 % N) 

 

 Kandungan serat kasar dihitung dengan rumus 

(AOAC, 2005) 

 

 

 

Keterangan: 

A      : Berat kertas minyak 

B      : Berat kertas minyak + berat sampel 

C                : Berat filter crusible  + berat sampel setelah 

dioven 

D              : Berat filter crusible + berat sampet setelah   

ditanur 

SK    : Serat kasar 

 Kadar serat kasar % =   
𝐶−𝐷

𝐵−𝐴
 𝑥 100%             
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 Kandungan Lemak Kasar dihitung dengan rumus 

(AOAC, 2005). 

 

 

 

Keterangan: 

A    : Berat sampel (gram) 

B  : Berat kertas saring + sampel 

C   : Berat labu lemak sebelum di ekstraksi 

D : Berat labu lemak sesudah di ekstraksi  

 

 Kandungan Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen dihitung 

dengan rumus: 

 

 

 

 Kandungan HCN dihitung Menggunakan Metode 

Spektrofotometri pikrat basa (Marlina, 2005). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kadar lemak %  =    
𝐷−𝐶

𝐵−𝐴
 𝑥 100%         

100% - (Abu + Protein Kasar + Lemak Kasar + Serat 

Kasar)% 

HCN (%) = 
𝒎𝒍 𝒕𝒊𝒕𝒓𝒂𝒔𝒊 (𝒃𝒍𝒂𝒏𝒌𝒐−𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍)

𝒎𝒈 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒆𝒍
𝒙 

𝟎,𝟓𝟒 𝒎𝒈 𝒙 𝟏𝟎𝟎 %
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3.5     Analisis Data 

Data hasil percobaan dianalisis dengan analisis ragam 

menurut Rancangan Acak Lengkap duplo, dengan model 

matematika   

Yijk = µ + π i +  ijk 

Keterangan :  

Yjk = hasil pengamatan  

µ = rata-rata umum  

πi  = pengaruh perlakuan ke- i (1,2,3,4,5)  

ijk = galat percobaan 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik 

ragam (ANOVA) dan apabila hasilnya menunjukkan sangat 

berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan 

(Steel and Torrie, 1997) . 

3.6     Batasan Istilah 

Bahan Ekstrak 

Tanpa Nitrogen 

:  Bahan makanan yang mengandung 

karbohidrat, gula, dan pati yang mudah 

dicerna 

 

Serat Kasar : Bagian karbohidrat yang tidak larut 

setelah   pemasakan   berturut-turut, 

masing-masing 30 menit pada H2SO4 

1,25% dan NaOH 1,25%. Terdiri dari 

selulosa, hemiselulosa, lignin. 

Lemak Kasar : Semua senyawa organik yang dapat larut 

dalam pelarut lemak (ether, petroleum 

ether, chloroform, hexan) 

Protein Kasar : Zat organik yang tersusun dari unsur 

karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. 
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Onggok : Limbah dari industri tapioka yang 

berbentuk padatan diperoleh dari proses 

penyaringan ubi kayu setelah pemarutan. 

HCN : Zat antinutrisi berupa senyawa sianida 

Aspergillus niger : Aspergillus niger adalah kapang anggota 

genus Aspergillus, famili Eurotiaceae, 

ordo Eutiales, sub-klas 

Plectomycetetidae, kelas Ascomycetes, 

subdivisi Ascomycotina dan divisi 

Amastigmycota.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1   Pengaruh Penambahan Level Aspergillus niger 

Terhadap Kandungan Nutrien Onggok Fermentasi. 

Onggok merupakan limbah padat agroindustri yang 

berasal dari pengolahan ubi kayu menjadi tepung tapioka. 

Ketersediaan onggok yang melimpah merupakan salah satu 

faktor yang menjadikan onggok sebagai salah satu pakan 

alternatif, namun onggok memiliki kandungan protein kasar 

yang rendah yaitu kurang dari 2% (Kiramang, 2011). Selama 

ini onggok digunakan sebagai pakan sumber energi. Hasil 

analisis proksimat Onggok Fermentasi  dengan penambahan 

level Aspergillus niger disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rataan Kandungan Nutrien Onggok Fermentasi 

Dengan Penambahan Menggunakan Aspergillus 

niger (Berdasarkan % BK) 

Perlakuan 
Kandungan Nutrien 

BK (%) PK (%) SK (%) LK (%) BETN (%) 

P1 
44,83 ± 

0,81
 b
 

12,54 ± 

0,17
a
 

19,66 ± 

0,23
a
 

1,48 ± 

0,14
a
 

54,93 ± 

0,42
c
 

P2 
38,78 ± 

1,54
 a
 

14,47 ± 

0,27
b
 

21,95 ± 

0,09
b
 

1,38 ± 

0,35
b
 

47,80 ± 

0,85
b
 

P3 
37,60 ± 

1,32
 a
 

15,16 ± 

0,68
b
 

22,35 ± 

0,45
b
 

1,15 ± 

0,15
b
 

46,97 ± 

0,89
b
 

P4 
37,88 ± 

1,99
 a
 

15,85 ± 

0,38
c
 

22,66 ± 

0,22
c
 

0,46 ± 

0,08
b
 

45,42 ± 

0,94
a
 

Sumber :   Hasil analisis Laboratorium Nutrien dan Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, 

2018 

Keterangan : 
a-e 

 Superskrip berbeda pada masing-masing kolom 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P≤0,01).                
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4.1.1  Protein Kasar (PK) 

Hasil penelitian onggok fermentasi pada perlakuan 

penambahan level 1, 2, dan 3 % Aspergillus niger dengan 

lama fermentasi selama 4 hari terhadap kandungan protein 

kasar disajikan pada Tabel 3. Hasil analisis ragam didapatkan 

bahwa penambahan level Aspergillus niger 1, 2, dan 3 % 

menunjukkan perbedaan yang sangat nyata (P≤0,01) terhadap 

kandungan protein kasar onggok fermentasi.  

Rataan  kandungan protein kasar onggok fermentasi 

tertinggi diperoleh pada perlakuan P4 dengan penambahan 

Aspergillus niger sebanyak 3% sebesar 15,85% dan paling 

rendah didapatkan pada perlakuan P1 yaitu sebesar 12,54%.  

Pada perlakuan P4 dengan penambahan Aspergillus niger 

sebanyak 3% memiliki kenaikan protein kasar yang paling 

tinggi yaitu sebesar 15,85%. %. Peningkatan kandungan 

protein kasar disebabkan oleh kenaikan jumlah  sel kapang dan 

karena terjadinya penyusutan bahan kering (Setiyarto, 2011). 

Menurut penelitian Pitriyatin (2010) penambahan Aspergillus 

niger sebesar 2%  pada lama onggok fermentasi  selama 6 hari 

dapat meningkatkan kandungan protein kasar dari 2,06% 

menjadi 13,99%.  

Dari hasil Uji Jarak Berganda Duncan didapati hasil  

pada perlakuan P1 ke P2 terjadi peningakatan kandungan 

protein kasar yang signifikan. Menurut Mulia dkk., (2014) 

peningkatan kandungan protein kasar disebabkan karena 

kapang Aspergillus niger menghasilkan enzim protease yang 

akan merombak protein. Protein akan dirombak oleh kapang 

menjadi asam amino. Asam amino digunakan oleh kapang 

untuk memeperbanyak sel dan pertumbuhannya.  
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Pada perlakuan P2 ke P3 dan P3 ke P4 mengalami 

peningkatan kandungan protein kasar sebesar 0,69%. Menurut 

Farizaldi (2016), pada saat fermentasi kapang menggunakan 

nitrogen sebagai bahan untuk pertumbuhannya dan 

membentuk komponen sel tubuh, sehingga semakin banyak 

jumlah miselium yang tumbuh maka semakin banyak nitrogen 

yang terdapat dalam tubuh kapang. Peningkatan kandungan 

protein kasar sejalan dengan peningkatan pertumbuhan 

kapang, karena pada tubuh kapang tediri dari elemen yang 

mengandung nitrogen. Dinding sel kapang mengandung 6,3% 

protein sedangkan pada hifa mengandung 25-45% protein. 

Menurut Kusumaningrum dkk., (2012) menambahkan 

Aspergillus  niger memerlukan sumber karbohidrat yang 

cukup untuk pertumbuhannya, sedangkan molekul sederhana 

seperti gula yang terlarut dapat diserap langsung oleh hifa, 

polimer seperti pati dan selulosa harus terpecah oleh enzim-

enzim ekstraseluler yang dihasilkan Aspergillus niger menjadi 

molekul yang lebih sederhana 

 

4.1.2  Serat Kasar (SK) 

Hasil penelitian onggok fermentasi pada perlakuan 

penambahan level 1, 2, dan 3 % Aspergillus niger dengan 

lama fermentasi selama 4 hari terhadap kandungan serat kasar 

disajikan pada Tabel 3. Hasil analisis ragam didapatkan bahwa 

penambahan level Aspergillus niger 1, 2, dan 3 % 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap 

kandungan serat kasar onggok fermentasi. Pada perlakuan P1, 

P2, P3, P4 terjadi peningkatan kandungan serat kasar secara 

berturut-turut yaitu sebesar 19,66%, 21,95%, 22,35%, dan 

22,66%. Menurut penelitian Pitriyatin (2012) pada onggok 

fermentasi 10,89% menjadi 16,08%, hasil penelitian tersebut 
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lebih rendah dibandingakan dengan penelitian ini. Penelitian 

yang dilakukan Rosningsih (2014) menunjukkan hasil 

peningkatan kandungan serat kasar pada onggok fermentasi  

yang diberikan level 1% Aspergillus niger dengan lama 

fermentasi selama 4 hari yaitu  dari 20,52% menjadi 22,97%. 

Menurut Nurhayati dkk., (2006) meningkatnya kadar serat 

disebabkan adanya pertumbuhan miselia kapang yang 

mengandung serat. Kandungan serat kasar onggok merupakan 

hasil fermentasi oleh adanya intensitas pertumbuhan miselia 

kapang. Aspergillus niger mempunyai kemampuan memecah 

serat kasar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi 

dan kehilangan bahan kering selama fermentasi.  

Dari hasil Uji Jarak Berganda Duncan didapatkan 

semua perlakuan menunjukkan hasil berbeda sangat nyata 

(P≤0,01). Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan miselia 

kapang dapat meningkatkan kandungan serat kasar onggok 

fermentasi  yang menjadikan terbentuknya dinding sel yang 

mengandung selulosa. Pada hasil penelitian onggok fermentasi 

semua perlakuan menunjukkan angka kenaikan yang 

disebabkan karena selulosa digunakan oleh kapang untuk 

melakukan pertumbuhan dan perkembangbiakan sampai 

tercapainya fase stasioner (40-100 jam), pada penelitian ini 

menggunakan lama fermentasi 96 jam. Selama tumbuh dan 

berkembangbiak kapang menggunakan komponen-komponen 

yang mudah terlarut, sementara itu dinding sel kapang akan 

terakumulasi dalam produk sehingga menyebabkan  miselia 

tumbuh lebat tetapi tidak didukung dengan kemampuan 

kapang untuk menghasilkan enzim selulosa.  
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Rosningsih (2015) menambahkan peningkatan serat 

kasar terjadi karena  kapang mensintesis kembali substrat 

menjadi bahan penyusun sel. Fermentasi substrat padat oleh 

kapang menghasilkan biomassa sehingga terjadi peningkatan 

pembentukan miselium. 

 

 4.1.3 Lemak Kasar (LK) 

Hasil penelitian onggok fermentasi pada perlakuan 

penambahan level 1, 2, dan 3 % Aspergillus niger dengan 

lama fermentasi selama 4 hari terhadap kandungan lemak 

kasar disajikan pada Tabel 3. Hasil analisis ragam didapatkan 

bahwa penambahan level Aspergillus niger 1, 2, dan 3 % 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap 

kandungan  lemak kasar onggok fermentasi. Pada penelitian 

ini didapatkan hasil kandungan lemak kasar mengalami 

penurunan pada semua perlakuan. Penambahan Aspergillus 

niger sebenyak 3% mengalami penurunan yang paling rendah 

yaitu sebesar 0,46% dari perlakuan P0 yaitu sebesar 1,75%. 

Menurut hasil penelitian dari Pitriyatin (2010) penambahan 

Aspergillus niger 2% dengan lama fermentasi 6 hari 

kandungan lemak kasar mengalami penurunan dari 0,49% 

menjadi 0,21%. Penurunan kandungan lemak kasar pada 

substrat disebabkan karena terjadinya perombakan lemak oleh 

enzim lipase yang dihasilkan oleh kapang tersebut kemudian 

digunakan sebagai energi untuk pertumbuhannya. Semakin 

banyak penggunaan bahan pakan yang mengandung glukosa 

pada substrat dapat memacu pertumbuhan biomassa kapang 

yang mengakibatkan produksi enzim lipase semakin banyak. 
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Dari hasil Uji Jarak Berganda Duncan antara perlakuan 

P1, P2, P3 tidak berbeda nyata, sedangkan pada perlakuan P4 

berbeda nyata. Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil pada 

perlakuan P1 ke P2 sebesar 0,37%; P2 ke P3 sebesar 0,60% dan 

P3 ke P4 1,29%. Hal tersebut menunjukkan perlakuan P4 dapat 

menurunkan kandungan lemak yang paling signifikan 

dibandingkan perlakuan lainnya. Pada perlakuan P4 memiliki 

konsentrasi penambahan Aspergillus niger yang paling tinggi 

yaitu sebesar 3%. Menurut Miskiyah dkk., (2006) Aspergillus 

niger dapat memproduksi enzim lipase yang berfungsi untuk 

menghidrolisis lipid, mengikat ester dalam trigliserida menjadi 

asam lemak bebas, sehingga lemak yang terkandung dalam 

bahan hasil fermentasi dapat menurun. Nurhayati dkk., (2006) 

menambahkan dalam fermentasi setelah kapang 

memanfaatkan karbohidrat untuk sumber energi, selanjutnya 

kapang memanfaatkan lemak dan protein. Semakin banyak 

penggunaan bahan pakan yang mengandung glukosa pada 

substrat semakin memacu pertumbuhan biomassa kapang yang 

mengakibatkan produksi enzim lipase semakin banyak. 

 

4.1.4  Bahan Ekstrak Tanpa Nitrogen (BETN) 

Hasil penelitian onggok fermentasi pada perlakuan 

penambahan level 1, 2, dan 3 % Aspergillus niger dengan 

lama fermentasi selama 4 hari terhadap kandungan lemak 

kasar disajikan pada Tabel 3. Hasil analisis ragam didapatkan 

bahwa penambahan level Aspergillus niger 1, 2, dan 3 % 

menunjukkan perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap 

kandungan BETN. Penurunan kandungan BETN karena dalam 

proses fermentasi terjadi degradasi bahan (substrat) oleh 

kapang. Kandungan BETN didapatkan setelah mengurangakan 

perolehan kandungan abu, protein kasar, serat kasar, dan 
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lemak kasar. Pada penelitian Purwanti (2012) onggok 

fermentasi dengan penambahan Aspergillus niger 2% didapati 

hasil kandungan BETN turun dari 89,09% menjadi 79,97%. 

Dalam proses fermentasi kandungan BETN cenderung 

menurun karena digunakan sebagai energi oleh kapang dalam 

pertumbuhannya. Dalam aktivitasnya kapang menggunakan 

sumber energi karbohidrat mudah dicerna (BETN) sebagai 

langkah awal untuk pertumbuhan dan berkembangbiak. 

Adanya peningkatan aktivitas kapang dalam mendegradasi 

substrat, maka akan berpengaruh dalam menurunkan 

kandungan BETN (Hastuti dkk., 2011). 

Dari hasil Uji jarak berganda Duncan didapatkan semua 

perlakuan menunjukkan hasil berbeda sangat nyata (P≤0,01). 

Penambahan urea dalam pembuatan onggok fermentasi 

digunakan kapang sebagai sumber nitrogen untuk 

pertumbuhan sel, sintesis protein, dan produksi enzim. Hasil 

penelitian onggok fermentasi dengan penambahan Aspergillus  

niger 3% (P4) didapatkan kandungan BETN turun dari 75,12% 

menjadi 45,42% dimana penurunan ini adalah yang paling 

rendah diantara perlakuan yang lain. Penurunan kadar BETN 

dikarenakan BETN merupakan karbohidrat mudah larut yang 

lebih dulu dirombak oleh Aspergillus niger sebagai energi 

untuk pertumbuhan. BETN merupakan karbohidrat mudah 

larut sehingga akan terlebih dahulu dimanfaatkan Aspergillus 

niger untuk tumbuh sehingga kandungannya akan mengalami 

penurunan setelah proses fermentasi (Hermana dkk., 

2010). 
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4.2  Pengaruh Penambahan Level Aspergillus niger  

Terhadap Kandungan Asam Sianida (HCN) Onggok 

Fermentasi 

Asam sianida (HCN) adalah zat antinutisi yang sifatnya 

beracun apabila dikonsumsi oleh ternak. Onggok memiliki 

kandungan asam sianida yang tinggi yaitu sekitar 175 ppm 

(Afrian dkk., 2014). Adanya faktor antinutrisi menjadikan 

kendala dalam pemanfaatan onggok sebagai pakan ternak, 

karena kandungan asam sianida dengan konsentrasi tinggi 

dapat menyebabkan kematian pada ternak. Yusningsih (2012) 

mengatakan upaya untuk mengurangi kandungan asam sianida 

dapat dilakukan melalui perlakuan fisik, kimia, maupun 

biologis antara lain dengan cara melakukan fermentasi 

sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Kandungan asam sianida pada onggok yang difermentasi 

selama 4 hari menggunakan Aspergillus niger dengan 

pemberian level sebesar 1%, 2%, dan 3% dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

Tabel 4.  Rataan Kandungan HCN Onggok Fermentasi 

Dengan Penambahan Menggunakan Aspergillus 

niger (Berdasarkan % BK) 

Perlakuan 
Variabel 

HCN (ppm) 

P1 86,50 ± 1,26 
d
 

P2 72,96 ± 0,51 
c
 

P3 68,65 ± 0,35 
b
 

P4 50,48 ± 0,14 
a
 

Sumber  : Hasil analisis Pusat Studi Pangan, Universitas 

Gadjah Mada, 2018 

Keterangan    : 
a-e 

Superskrip berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan pengaruh yang sangat nyata (P≤0,01) 
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Berdasarkan hasil analisis ragam pada penambahan 

Aspergillus niger 1, 2, dan 3 % didapatkan kandungan asam 

sianida pada Onggok Fermentasi  menunjukkan perbedaan 

yang sangat nyata (P≤0,01). Penurunan kandungan asam 

sianida ditunjukkan pada perlakuan P1 yaitu sebesar 86,50 

ppm, P2 sebesar 72,96 ppm, P3 sebesar 68,65 ppm, P4 sebesar 

50,48 ppm. Hasil penurunan paling rendah terdapat pada 

perlakuan P4 dengan penambahan Aspergillus niger sebanyak 

3% yaitu 50,48 ppm. 

Kandungan asam sianida menurun seiring dengan 

bertambahnya pemberian Aspergillus niger pada Onggok 

Fermentasi . Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Zubaidah dan Irawati (2012) tentang 

penambahan Aspergillus niger dan lama fermentasi terhadap 

karakteristik Mocaf, didapati kapang ini mampu menurunkan 

kandungan asam sianida dari sebelum fermentasi sebesar 

71,05 ppm kemudian setelah difermentasi turun menjadi 19,40 

ppm.  

Dari hasil Uji Jarak Berganda Duncan didapatkan 

semua perlakuan menunjukkan hasil berbeda sangat nyata 

(P≤0,01). Menurut Adamafio et al., (2010) proses fermentasi 

dengan menggunakan Aspergillus  niger sangat baik 

digunakan sebagai upaya untuk menurunkan kandungan asam 

sianida karena kapang ini dapat mengasilkan enzim β-

glukosidase. Hasil penelitian pada perlakuan P1 ke P2 

menunjukkan penurunan kandungan HCN yang sangat 

signifikan. Hal tersebut disebabkan pada saat proses 

pembuatan, perlakuan P1 tidak mengalami penambahan 

Aspergillus niger sedangkan perlakuan P2 ditambahkan 

Aspergillus niger sebesar 1%. Penurunan kandungan HCN 

tersebut disebabkan karena meningkatnya kemampuan enzim 
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dalam mendegradasi linamarin menjadi senyawa yang tidak 

membahayakan dikarenakan terjadi peningkatan aktivitas 

enzim β-glukosidase yang dihasilkan oleh Aspergillus niger 

sehingga terjadi perombakan glukosida sioanogenik. Proses 

pemecahan glukosida sianogenik yang tedapat pada substrat 

oleh enzim β-glukosidase menjadi glukosa dan senyawa aseton 

sianohidrin kemudian melepaskan asam sianida dan aseton 

(Zubaidah dan Irawati, 2012).  

Rataan kandungan asam sianida terendah terjadi pada 

perlakuan P4 yaitu dengan penambahan Aspergillus niger 3%. 

Menurut Zubaidah dan Irawati (2012) penurunan kandungan 

HCN disebabkan karena Aspergillus niger menghasilkan 

enzim β-glukosidase yang berfungsi untuk memecah linamarin 

menjadi optimal. Aspergillus niger menggunakan pati sebagai 

sumber energi dalam memecah glukosa sianogenik menjadi 

glukosa  dan sianohidrin kemudian melepaskan dalam bentuk 

aseton dan asam sianida yang bersifat volatil. Kandungan 

HCN onggok fermentasi paling rendah terdapat pada 

perlakuan P4 yaitu sebesar 50,48 ppm. Menurut Askar (2015) 

hasil tersebut masih dalam kategori rendah dan tidak 

berbahaya bagi ternak karena kandungan HCN onggok kurang 

dari 250 ppm sedangkan pada penelitian ini kandungan 

onggok terendah adalah 50,48 ppm.  
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BAB V 

 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1     Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Onggok fermentasi dengan penambahan level 

Aspergillus niger sampai dengan 3% dapat 

meningkatkan kandungan protein kasar serta 

menurunkan kandungan HCN. 

2. Onggok fermentasi dengan penambahan Aspergillus 

niger sebanyak 3% (P4) selama fermentasi 4 hari 

memberikan hasil yang terbaik, karena memiliki 

kandungan protein kasar sebesar 15,85% dan 

kandungan HCN sebesar 50,48 ppm. 

 

5.2     Saran 

1. Onggok fermentasi menggunakan Aspergillus niger 

sebesar 3% selama 4 hari menjadi rekomendasi 

sebagai pakan ditinjau dari kandungan nilai 

nutrisinya.  

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

penambahan Aspergillus niger pada onggok 

fermentasi dengan level yang berbeda terhadap 

komponen fraksi serat. 
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