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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lama fermentasi ampas putak
(Corypha gebanga) menggunakan Aspergillus oryzae terhadap produksi gas dan kecernaan
secara in vitro. Metode penelitian yang digunakan adalah metode percobaan laboratorium
menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali
ulangan. Perlakuan tersebut adalah P0 (ampas putak tanpa perlakuan), P1 (ampas putak +
0,9% Aspergillus oryzae difermentasi 24 jam), P2 (ampas putak + 0,9% Aspergillus oryzae
difermentasi 48 jam), P3 (ampas putak + 0,9% Aspergillus oryzae difermentasi 72 jam), P4
ampas putak + 0,9% Aspergillus oryzae difermentasi 96 jam). Data yang telah diperoleh
dianalisis dengan menggunakan metode analisis ragam kemudian dianalisis duncan untuk
mengetahui perbedaan antar perlakuan. Hasil menunjukkan waktu fermentasi ampas putak
berpengaruh sangat nyata (P≤0,01) terhadap produksi gas dengan nilai tertinggi 134,54
ml/500 mg BK pada P0 dan nilai terendah 66,37 ml/500 mg BK pada P4. Waktu fermentasi
ampas putak menunjukkan hasil perbedaan sangat nyata (P≤0,01) terhadap kecernaan bahan
kering dengan nilai tertinggi yaitu 79,66% pada P0 dan nilai terendah yaitu 49,20% pada P4
kemudian kecernaan bahan organik dengan nilai tertinggi yaitu 79,24% pada P0 dan nilai
terendah 60,73% pada P4. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan fermentasi ampas
putak selama 48 jam (P2) memberikan hasil terbaik dengan nilai total produksi gas sebanyak
86,92 ml/500 mg BK, nilai KcBK 64,13% dan nilai KcBO 69,51%. Sehingga waktu fermentasi
ampas putak dapat menurunkan produksi gas, kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan
organik.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to know the effect of fermentation time of putak dregs
(Corypha gebanga) using Aspergillus oryzae on gas production and digestibility of dry matter
and organic matter by in vitro. The research conducted with the experimental laboratory
method, using a Randomized Block Design (RBD) with 5 treatments and 3 replications. The
treatments used consist of P0 (putak dregs without treatment), P1 (putak dregs + 0,9 %
Aspergillus oryzae fermented 24 hours), P2 (putak dregs + 0,9 % Aspergillus oryzae fermented
48 hours), P3 (putak dregs + 0,9 % Aspergillus oryzae fermented 72 hours) and P4 (putak
dregs + 0,9 % Aspergillus oryzae fermented 96 hours). The data were analyzed using analysis
of variance, followed by duncan multiple range test (DMRT’s). The results showed that
incubation time was effected highly significant (P≤0,01) on gas production, the highest value
of gas production was 134,54 ml/500 mg DM at P0 and the lowest value was 66,37 ml/500 mg
DM at P4. Dry matter and organic matter digestibility showed was highly significant (P≤0,01)
with incubation time, the highest value of dry matter digestibility was 79,66% at P0 and the
lowest value of dry matter digestibility was 49,20% at P4 and the highest value of organic
matter digestibility was 79,24% at P0 and the lowest value was 60,73%. The conclusion of this
research was incubation time of putak dregs fermented 48 hours (P2) gave the best result in
this research with value 86,92 ml/500 mg DM in gas production, 64,13% in dry matter
digestibility and 69,51% in organic matter digestibility by in vitro. The incubation time of putak
dregs can decrease gas production, dry matter digestibility, and organic matter digestibility.
Keywords : Putak dregs, fermented, gas production, digestibility, in vitro.
PENDAHULUAN
Pakan merupakan salah satu faktor
produksi yang sangat penting, namun
ketersediaannya yang terbatas dengan harga
yang mahal sering menjadi kendala bagi
usaha peternakan. Oleh karena itu perlu
diupayakan bahan pakan alternatif yang
dapat digunakan sebagai pakan ternak yang
harganya murah dan tidak bersaing dengan
kebutuhan manusia (Anggraeny dan
Umiyasih, 2009).
Batang gewang dikenal sebagai
penghasil putak yang mengandung sumber
karbohidrat dan memiliki limbah ampas
putak untuk ternak ruminansia. Kelompok
Tsoareani Kuinbes dan Hidup Baru di
Kupang, ampas putak yang diberikan
kepada ternak dalam bentuk potonganpotongan kecil dan diberikan pada sore hari.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa ampas
putak memiliki potensi sebagai sumber
pakan
yang
dapat
ditingkatkan
kecernaannya
dengan
pengolahan
fermentasi sebelum diberikan kepada ternak
ruminansia (Soares, 2018).

Terjadi
beberapa
perubahanperubahan terhadap komposisi kimia pada
saat proses fermentasi, seperti kandungan
protein, lemak, karbohidrat, asam amino,
vitamin, dan mineral sebagai akibat aktivitas
dan perkembangbiakan mikroorganisme
selama proses fermentasi, kelompok kapang
Aspergillus merupakan kelompok mikroba
yang paling dominan dalam menghidrolisis
pati, kelompok kapang Aspergillus
merupakan kelompok mikroba yang paling
dominan dalam menghidrolisis pati
(Melliawati, Rohmatussolihat dan Ferra,
2006). Aspergillus oryzae merupakan
kapang yang menghasilkan enzim yaitu α–
amilase, α-galaktosidase, glutaminase,
protease, dan β-glukosidase.
Secara umum hasil pengolahan putak
oleh kapang Aspergillus niger dalam
percobaan mampu memperbaiki nutrisi
putak. Penerapan teknologi fermentasi
terhadap bahan berkualitas rendah dapat
meningkatkan kualitasnya terutama kadar
protein (Hilakore, Suryahadi, IGK,
Mangunwijaya, 2008). Berdasarkan latar
belakang tersebut penulis ingin mengetahui
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lebih lanjut fermentasi putak menggunakan
inokulum yang berbeda yaitu Aspergillus
oryzae terhadap produksi gas dan nilai
kecernaan bahan kering dan bahan organik
secara in vitro.
MATERI DAN METODE
Materi penelitian ini adalah ampas
putak, mineral, urea, Aspergillus oryzae dan
cairan rumen yang diambil dari sapi betina
PFH berfistula rumen. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode percobaan
laboratorium menggunakan Rancangan
Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 5
perlakuan dan 3 kali ulangan. Perlakuan
penelitian terdiri dari:
P0: Ampas putak tanpa perlakuan
P1: Ampas putak + 0,9% Aspergillus oryzae
(difermentasi 24 jam)
P2: Ampas putak + 0,9% Aspergillus oryzae
(difermentasi 48 jam)
P3: Ampas putak + 0,9% Aspergillus oryzae
(difermentasi 72 jam)
P4: Ampas putak + 0,9% Aspergillus oryzae
(difermentasi 96 jam)
Variabel yang diamati adalah produksi
gas, nilai kecernaan bahan kering dan nilai
kecernaan bahan organik secara in vitro.
Data
yang
diperoleh
dianalisis
menggunakan analisis ragam (Analysis of
variance/ANOVA). Apabila ada perbedaan
maka dianalisis lanjut dengan menggunakan
Uji Jarak Berganda Duncan (UJBD).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Produksi Gas In Vitro
Produksi gas dapat digunakan untuk
mengestimasi bahan pakan tercerna
(Kurniawati,
2007).
Produksi
gas
merupakan parameter aktivitas mikroba
rumen dalam sintesis energi dan protein asal
mikroba (Prihartini, Chuzaemi dan Sofjan,
2007). Perlakuan lama fermentasi 96 jam
hari P4 menunjukkan total produksi gas
terendah yakni 66,37 ml/500 mg BK,
selanjutnya urutan dari tertinggi P0 134,54

ml/500 mg BK, P1 98,25 ml/500 mg BK,
P2 86,92 ml/500 mg BK dan P3 73,44
ml/500 mg BK. Hal tersebut menunjukkan
bahwa seiring dengan bertambahnya waktu
fermentasi ampas putak maka semakin
rendah gas yang dihasilkan, nilai produksi
gas menunjukkan penurunan pada setiap
perlakuan dari P0 sampai ke P4. Hasil uji
Jarak Berganda Duncan (Duncan’s Multiple
Range Test), maka diketahui bahwa
perlakuan P4 memiliki nilai produksi gas
terendah dan berbeda sangat nyata (P≤0,01)
terhadap perlakuan P0, P1 dan P2, perlakuan
P4 tidak menunjukkan perbedaan sangat
nyata (P≤0,01) dengan P3.
Perlakuan P0 memiliki hasil produksi
gas
tertinggi
dibandingkan
dengan
perlakuan lain. Grafik hubungan waktu
fermentasi terhadap nilai produksi gas
inkubasi 48 jam (Gambar 1) menunjukkan
R2 sebesar 90,3% menandakan bahwa
pengaruh lama fermentasi ampas putak
menggunakan
Aspergillus
oryzae
berpengaruh 90,3% terhadap nilai produksi
total produksi gas dan sisanya 9,7%
dipengaruhi oleh faktor lain, berdasarkan
grafik regresi linear setiap kenaikan 1 jam
lama fermentasi ampas putak menggunakan
Aspergillus oryzae menurunkan nilai
produksi gas sebesar 0,6715 ml/500 mg BK.
Nilai produksi gas pada interval waktu 4, 8,
12, 24, 36 dan 48 jam inkubasi ditunjukkan
pada Tabel 1.
Peningkatan produksi gas signifikan
terjadi pada masa inkubasi jam ke-4 untuk
P1, P2, P3, dan P4 kemudian P0 mengalami
peningkatan produksi gas tinggi pada jam
ke-12 dan pada inkubasi ke-48 P0
menunjukkan peningkatan produksi gas
tertinggi, menurut Citra (2012) produksi gas
total semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya waktu inkubasi (48 jam).
Peningkatan produksi gas berjalan linier
pada inkubasi 4 sampai 12 jam dan berjalan
melambat pada inkubasi 24 ke-48 jam.
Pelambatan produksi gas ini menunjukkan
substrat yang dapat difermentasi semakin
berkurang jumlahnya sehingga produksi
VFA
mulai
berkurang
yang
mengindikasikan
mulai
menurunnya
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ketersediaan energi bagi ternak ruminansia.
Produksi gas merupakan parameter aktivitas
mikroba rumen dalam sintesis energi dan
protein asal mikroba (Prihartini, dkk, 2007).
Produksi gas yang dihasilkan dari pakan
yang difermentasi dapat mencerminkan
kualitas pakan tersebut. Bahrin, Destilia dan
Pertiwi (2011) menyatakan bahwa proses
penguraian oleh mikroorganisme untuk

menguraikan bahan-bahan organik terjadi
secara anaerob. Prinsipnya proses anaerob
adalah proses biologi yang berlangsung
pada kondisi tanpa oksigen oleh
mikroorganisme yang mampu mengubah
senyawa organik menjadi gas. Semua jenis
bahan organik yang mengandung senyawa
karbohidrat, protein, dan lemak bisa
diproses untuk menghasilkan gas.

Tabel 1. Nilai Produksi Gas pada berbagai waktu inkubasi.

Perlak
uan
P0
P1
P2
P3
P4

4 (ml/500
mg BK)
4,25 ±
0,26
17,49 ±
2,07
15,13 ±
0,80
15,44 ±
2,04
12,90 ±
2,32

Inkubasi (Jam)
12 (ml/500
24 (ml/500
mg BK)
mg BK)

8 (ml/500
mg BK)
16,26 ±
2,13
32,13 ±
2,06
25,21 ±
1,72
23,38 ±
2,41
22,26 ±
2,60

51,11 ± 3,74 89,45 ± 6,16

36 (ml/500
mg BK)
124,58 ±
8,09

54,87 ± 0,59 62,31 ± 4,18 86,66 ± 3,56
38,36 ± 3,06 51,28 ± 1,75 78,15 ± 0,93
33,39 ± 2,67 40,59 ± 4,74 64,22 ± 5,78
32,17 ± 3,26 37,41 ± 2,31 57,66 ± 2,58

48 (ml/500
mg BK)
134,54 ±
8,09d
98,25 ±
3,57c
86,92 ±
0,96bc
73,44 ±
5,79ab
66,37 ±
2,55a

ml/500 mg BK

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P≤0,01)
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

y = -0,6715x + 124,13
R² = 0,903

0

24
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72
waktu fermentasi (jam)
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Gambar 1. Grafik hubungan waktu fermentasi terhadap nilai produksi gas inkubasi 48 jam.
Hasil menunjukkan bahwa perlakuan
(P0) memiliki bahan organik yang lebih
tinggi dari perlakuan yang lain sehingga
total produksi gas yang diperoleh lebih
tinggi dari perlakuan 1 sampai dengan 4.
Perlakuan 1 (P1) sampai dengan perlakuan 4
(P4) hasil produksi gas mengalami
penurunan, hal ini menunjukkan bahwa

aktivitas mikroba dalam mencerna pakan
menurun pada perlakuan 1 sampai dengan 4
dikarenakan degradasinya yang rendah,
sesuai dengan pernyataan Assakur (2013)
menyatakan bahwa gas yang rendah
berhubungan dengan tingkat degradasinya
yang juga rendah. Produksi gas yang
dihasilkan
menggambarkan
aktivitas
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mikroba rumen dalam mencerna pakan.
Produksi gas pada perlakuan 1 sampai
dengan 4 menurun karena kandungan serat
kasar yang meningkat, menurut Yuliana
(2018) ampas putak yang difermentasi
menggunakan Aspergillus oryzae 0,9%
meningkatkan serat kasar dengan hasil yaitu
P0 (7,38%), P1 (8,59%), P2 (15,14%), P3
(19,22%) dan P4 (17,28%). Sesuai dengan
pendapat Nurjannah, Ayuningsih dan
Hernaman (2016) bahwa rendahnya rataan
nilai total produksi gas hasil penelitian
kemungkinan disebabkan oleh kualitas

ransum yang rendah, yang ditandai oleh
kandungan serat yang tinggi.
Nilai potensi Produksi Gas dan Laju
Produksi Gas
Nilai potensi produksi gas merupakan
nilai yang digunakan untuk melihat potensi
bahan organik yang dapat dicerna didalam
rumen dan nilai c merupakan nilai laju
produksi gas yang terjadi pada waktu
inkubasi 0-48 jam (Khoiriyah, Chuzaemi
dan Sudarwati, 2016). Hasil analisis potensi
produksi gas dan laju produksi gas disajikan
pada Tabel 2.

Tabel 2. Rataan Nilai Potensi Produksi gas (b) dan Laju Produksi Gas (c).
Perlakuan
b (ml/500 mg BK)
c (ml/jam)
d
P0
268,79 ± 6,492
0,016 ± 0,002a
P1
106,6 ± 7,173bc
0,046 ± 0,004c
c
P2
117,58 ± 9,324
0,029 ± 0,005b
P3
91,05 ± 16,959ab
0,034 ± 0,008b
P4
85,73 ± 10,954a
0,033 ± 0,008b
Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P≤0,01).
Hasil analisis ragam terhadap rata-rata
nilai potensi (b) produksi gas menunjukkan
pengaruh berbeda sangat nyata (P≤0,01).
Hasil uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s
Multiple Range Test) menunjukkan P0
sangat berbeda nyata dengan P2, P2 tidak
berbeda nyata dengan P1, P1 tidak berbeda
nyata dengan P3, P3 tidak berbeda nyata
dengan P4. Nilai b tertinggi pada perlakuan
P0 yaitu ampas putak tanpa fermentasi yaitu
268,79 ml/500 mg BK sejalan dengan
tingginya produksi gas perlakuan tersebut.
Mukmin, Hendrawan, Kusmartono dan
Mashudi (2014) menyatakan nilai parameter
b yang tinggi menunjukkan tingginya
partikel pakan yang tidak terlarut tetapi
berpotensi terfermentasi di dalam rumen
sehingga menghasilkan gas. Menurut
Makkar (2004) nilai b produksi gas
tergantung pada proporsi partikel, tidak larut
tetapi dapat terdegradasi, dan tidak dapat
terdegradasi dari pakan.
Hasil analisa penelitian kami
menunjukkan adanya peningkatan serat

kasar dari perlakuan P0; 7,38%, P1; 8,59%,
P2; 15,14%, P3; 19,22% dan P4; 17,28%
peningkatan
serat
kasar
tersebut
mempengaruhi nilai protensi produksi gas.
Wati, Achmadi dan Pangestu (2012)
menyatakan bahwa tinggi rendahnya nilai
fraksi b dipengaruhi komponen serat. Nilai
laju produksi gas (c) dari hasil penelitian
menunjukkan pengaruh berbeda sangat
nyata (P≤0,01). Hasil uji jarak berganda
Duncan (Duncan’s Multiple Range Test)
menunjukkan P1 berbeda sangat nyata
dengan P4, P3, P2 dan P0, P4 tidak berbeda
nyata dengan P3 dan P2, nilai laju produksi
gas tertinggi yaitu perlakuan P1 yaitu 0,046
ml/jam. Laju produksi gas in vitro semakin
berkurang seiring dengan meningkatnya
waktu inkubasi, disebabkan substrat yang
dapat difermentasi juga semakin berkurang
jumlahnya (Jayanegara, Sofyan, Makkar,
dan Becker, 2009). Nilai c yang tinggi
menunjukkan bahwa pakan tersebut
didegradasi dengan cepat dalam satuan
waktu tertentu.
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Nilai Kecernaan Bahan Kering (KcBK)
dan Kecernaan Bahan Organik (KcBO)
Residu Produksi Gas Inkubasi 48 jam
secara In vitro
Untuk mengetahui nilai kecernaan
pakan dapat diukur dengan teknik in vitro.
Teknik in vitro merupakan teknik
pengukuran kecernaan yang dapat dilakukan
di laboratorium dengan meniru kondisi
rumen sebenarnya (Mulyawati, 2009). Nilai
kecernaan adalah tanda awal ketersediaan
nutrien dalam bahan pakan ternak tertentu.
Kecernaan yang tinggi menunjukkan
besarnya nutrien yang disalurkan pada
ternak, sedangkan kecernaan yang rendah
menunjukkan bahan pakan tersebut belum
bisa memberikan nutrien bagi ternak baik
untuk hidup pokok ataupun untuk produksi.
Kecernaan dapat dinyatakan dalam bentuk
bahan kering dan organik sehingga dalam
persentase dapat disebut koefisien cerna
(Jovitry, 2011). Rataan kecernaan bahan
kering dan kecernaan bahan organik
disajikan pada Tabel 3.
Hasil analisis ragam kecernaan bahan
kering menunjukkan bahwa fermentasi pada
ampas putak berpengaruh sangat nyata
(P≤0,01) terhadap nilai kecernaan bahan
kering. Hasil uji Jarak Berganda Duncan
(Duncan’s Multiple Range Test), diketahui
bahwa perlakuan P4 memiliki nilai
kecernaan bahan kering terendah yaitu 49,
20% dan berbeda sangat nyata (P≤0,01)
terhadap perlakuan P0, P1, P2 dan P3.
Perlakuan P0 memiliki nilai kecernaan
tertinggi yaitu 79,66% dan berbeda sangat
nyata (P≤0,01) terhadap P1 (71,41%), P2

(64,13%), P3 (56,88%) dan P4 (49,20%).
Nilai KcBK ampas putak (Gambar 2)
memiliki nilai R2 sebesar 99,95%, hal
tersebut menandakan bahwa pengaruh lama
fermentasi ampas putak berpengaruh
99,95% terhadap nilai KcBK dan sisanya
0,05% dipengaruhi oleh faktor lain.
Berdasarkan grafik regresi linear setiap
kenaikan 1 jam lama fermentasi ampas
putak menggunakan Aspergillus oryzae
menurunkan nilai Kecernaan Bahan Kering
sebesar 0,31%. Grafik hubungan waktu
fermentasi terhadap nilai KcBK ampas
putak dapat dilihat pada Gambar 2.
Penurunan KcBK dipengaruhi oleh
peningkatan serat dari P0 sampai P4.
Sembiring (2006) menyatakan besarnya
kecernaan pakan di dalam rumen
dipengaruhi oleh komposisi kimia pakan
terutama kandungan serat dan protein, dan
kondisi fermentasi meliputi pH, N-NH3, dan
VFA yang mendukung terjadinya kecernaan
pakan selama proses fermentasi. Kandungan
serat yang lebih rendah menyebabkan
kecernaan bahan kering lebih tinggi.
Tingkat kecernaan pakan dapat digunakan
sebagai indikator kualitas pakan. Semakin
tinggi kecernaan bahan kering dan bahan
organik pakan semakin tinggi nutrien yang
dapat
digunakan
untuk
memenuhi
kebutuhan nutrisi ternak. Menurut Suparwi
(2000) suatu bahan pakan dikatakan
fermentable apabila kecernaan bahan
keringnya minimun 60%. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perlakuan P0, P1 dan
P2 merupakan pakan yang fermentable.

Tabel 3. Rataan kecernaan bahan kering (KcBK) dan kecernaan bahan organik (KcBO)
KcBO (%)
Perlakuan
KcBK (%)
e
P0
79,66 ± 0,37
79,24 ± 1,648c
P1
71,41 ± 0,05 d
77,00 ± 0,585c
P2
64,13 ± 2,03 c
69,51 ± 1,990b
P3
56,88 ± 0,98 b
66,09 ± 1,720b
P4
49,20 ± 0,50 a
60,73 ± 2,181a
:
Keterangan Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan yang
sangat nyata (P≤0,01).
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Gambar 2. Grafik hubungan waktu fermentasi terhadap nilai KcBK ampas putak
Hasil analisis ragam Tabel 3.
kecernaan bahan organik menunjukkan
pengaruh perbedaan yang sangat nyata
(P≤0,01) pada waktu fermentasi ampas
putak terhadap nilai kecernaan bahan
organik. Berdasarkan hasil Uji Jarak
Berganda Duncan (Duncan’s Multiple
Range Test), maka diketahui bahwa nilai
kecernaan bahan organik terendah adalah
perlakuan P4 dengan nilai berbeda sangat
nyata (P≤0,01) terhadap semua perlakuan.
Perlakuan P0 (79,24%) memiliki nilai
kecernaan bahan organik tertinggi tetapi
tidak berbeda nyata terhadap P1 (77,00%),
kemudian P2 (69,51%) (tidak berbeda nyata
dengan P3 (66,09%), P4 (60,73 %)
(memiliki nilai kecernaan bahan organik
terendah dan berbeda sangat nyata terhadap
P0, P1, P2 dan P3). Grafik hubungan waktu
fermentasi terhadap nilai KcBO ampas
putak (Gambar 3) memiliki nilai R2 sebesar
97,96%, hal tersebut menandakan bahwa
pengaruh lama fermentasi ampas putak
berpengaruh terhadap nilai KcBO dan
sisanya 2,04% dipengaruhi oleh faktor lain
berdasarkan grafik regresi linear setiap
kenaikan 1 jam waktu fermentasi ampas
putak menggunakan Aspergillus oryzae
menurunkan nilai Kecernaan Bahan
Organik sebesar 0,2%. Hal ini menunjukkan
bahwa perlakuan P0 memiliki nilai
kecernaan bahan organik terbaik (79,24%)

diantara semua perlakuan, sedangkan
perlakuan P4 memiliki nilai kecernaan
bahan organik terendah (60,73%). Lama
fermentasi ampas putak menggunakan
Aspergillus oryzae dengan interval waktu 24
jam, 48 jam, 72 jam dan 96 jam
menunjukkan
tren
penurunan
nilai
kecernaan bahan organik. Grafik hubungan
waktu fermentasi terhadap nilai KcBO
ampas putak dapat dilihat pada Gambar 3.
Bahan organik menghasilkan energi
untuk pertumbuhan dan perkembangan
ternak. Kecernaan bahan organik diukur
karena komponen dari bahan organik sangat
dibutuhkan ternak untuk hidup pokok dan
produksi. Bahan organik menghasilkan
energi
untuk
pertumbuhan
dan
perkembangan ternak. Semakin tinggi nilai
kecernaan suatu bahan pakan maka semakin
banyak zat nutrien yang diserap tubuh ternak
(Silalahi, 2003).
Penurunan nilai kecernaan bahan
organik pada perlakuan P1 sampai dengan
P4 berkaitan dengan penurunan KcBK
perlakuan tersebut. Menurut penelitian
Dewi, Mukodiningsih dan Sutrisno (2012)
penurunan kecernaaan bahan organik
diduga karena kemampuan mikroba rumen
dalam menerima nutrisi telah melebihi batas
maksimal sehingga mikroba rumen tidak
mampu memanfaatkan berdampak pada
penurunan aktivitas mikroba rumen.
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Gambar 3. Grafik hubungan waktu fermentasi terhadap nilai KcBO ampas putak
Mikroba rumen mendegradasi bahan
kering dan bahan organik khususnya
karbohidrat dan hasil dari proses tersebut
digunakan mikroba sebagai sumber karbon
dan
energi
untuk
menunjang
pertumbuhannya. Syahrir, Rasjid, Mide dan
Harfiah (2012) menyatakan bahwa semakin
tinggi kecernaan bahan organik pakan maka
semakin tinggi nutrien yang dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan
nutrisi ternak.

Saran
1. Untuk meningkatkan kualitas pakan
ampas putak (Corypha gebanga) perlu
adanya pengolahan, salah satunya
dengan metode fermentasi selama 48 jam
menggunakan inokulum Aspergillus
oryzae 0,9%.
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut secara
in vivo untuk mengetahui palatabilitas
ampas putak fermentasi.
DAFTAR PUSTAKA

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa:
1. Semakin lama fermentasi ampas putak
menggunakan Aspergillus oryzae 0,9%
maka hasil nilai Produksi Gas semakin
menurun.
Perlakuan
P2
yang
difermentasi selama 48 jam merupakan
perlakuan terbaik dengan nilai total
produksi gas 86,92 (ml/500 mg BK).
2. Semakin lama fermentasi ampas putak
menggunakan Aspergillus oryzae 0,9%
nilai Kecernaan Bahan Kering dan nilai
Kecernaan Bahan Organik ampas putak
semakin menurun. Perlakuan P2 yang
difermentasi selama 48 jam merupakan
perlakuan terbaik dengan nilai KcBK
64,13% dan nilai KcBO 69,51%.
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