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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Ampas Kelapa dan Kandungan Nutriennya 

Ampas kelapa merupakan limbah hasil samping dari pembuatan santan. 

Limbah pertanian ini tersedia dalam jumlah banyak dan belum dimanfaatkan 

secara optimal (Hidayati, 2011). Cara mengolah kelapa segar untuk dijadikan 

ampas kelapa ada 2, yaitu dengan cara tradisional dan menggunakan mesin 

(mekanis) (Alfauzi dan Rofarsyam, 2005). Ampas kelapa dapat digunakan sebagai 

bahan pakan untuk ternak unggas terutama ayam (Yamin, 2008). Pemanfaatan 

ampas kelapa untuk pakan dapat menggantikan sebagian penggunaan bahan pakan 

yang harganya tinggi, sehingga dapat mengurangi biaya produksi sekaligus 

meningkatkan keuntungan (Farizaldi, 2016).  

Kandungan nutrien yang ada di dalam ampas kelapa yaitu protein kasar 

5,6%, karbohidrat 38,1%, lemak kasar 16,3%, serat kasar 31,6%, kadar abu 2,6% 

dan kadar air 5,5% (Wulandari, 2017). Disamping itu juga terdapat kandungan 

selulosa, hemiselulosa dan lignin yang merupakan fraksi utama dari dinding sel 

tanaman yang tergolong dalam senyawa polisakarida (Hidayati, 2011). Ampas 

kelapa hijau mengandung 3,9 g protein, 44,2 g lemak dan 4,9 g serat kasar per 100 

g ampas kelapa (Layover et al., 2013). Tingginya kandungan lemak pada ampas 

kelapa dapat menyebabkan adanya proses oksidasi, sehingga menimbulkan 

ketengikan. Ketengikan disebabkan karena adanya prooksidan yang mampu untuk 

mempercepat proses oksidasi (Retnani et al., 2010).  



5 

 

2.2. Daun Kersen dan Kandungannya 

Kersen (Muntingia calabura L.) merupakan pohon dengan buah yang 

kecil dan manis, batang tegak dan bulat, serta daun tunggal. Daun kersen 

mengandung tanin, flavonoid dan saponin (Kuntorini et al., 2013). Secara 

kualitatif diketahui bahwa senyawa yang dominan dalam daun kersen adalah 

flavonoid yaitu senyawa yang menunjukkan adanya aktivitas antioksidan 

(Kurniawan et al., 2013). Zat-zat aktif yang juga terkandung pada daun kersen 

antara lain tanin dan saponin, zat ini memiliki fungsi sebagai antibakteri 

(Khasanah et al., 2014).  

Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki ciri yaitu berbau tajam, 

berpigmen dan larut dalam air (Karlina et al., 2013). Flavonoid dalam daun kersen 

mempunyai aktivitas penghambat terhadap bakteri gram positif (Staphylococcus 

aureus) (Prawira, 2013). Flavonoid yang bersifat antibakteri dapat menghambat 

sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat 

metabolisme energi. Apabila dinding bakteri terkena flavonoid maka akan 

kehilangan permeabilitas sel (Kurniawan et al., 2013). Selain sebagai antibakteri, 

flavonoid dalam tanaman juga mempunyai aktivitas antioksidan (Redha, 2010). 

Flavonoid yang terkandung dalam suatu bahan merupakan antioksidan alami dan 

mempunyai aktivitas biologis yaitu menghambat reaksi oksidasi lipid (Ayunda, 

2014). Kandungan flavonoid yang tinggi terdapat pada daun kersen yang tua, 

sehingga tingkat aktivitas antioksidan lebih baik dibandingkan dengan daun yang 

masih muda (Kuntorini et al., 2013). 
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Saponin merupakan senyawa atau metabolit sekunder yang berada di 

alam yang memiliki rasa pahit, berbusa dalam air dan bersifat antimikroba 

(Karlina et al., 2013). Senyawa saponin terkandung dalam daun kersen yang 

diduga memiliki aktivitas antibakteri (Kurniawan et al., 2013). Selain itu, saponin 

juga terkandung pada getah batang pisang yang juga berfungsi sebagai antibakteri 

(Suharto et al., 2012). Senyawa ini akan mengganggu serta menurunkan tegangan 

permukaan pada dinding sel bakteri (Kurniawan et al., 2013). Antibakteri akan 

masuk dengan mudah ke dalam sel dan akan mengganggu metabolisme sehingga 

terjadi kematian bakteri (Karlina et al., 2013). Saponin dapat menekan 

pertumbuhan bakteri dan apabila berinteraksi dengan bakteri maka dinding sel 

tersebut akan pecah atau lisis (Prawira, 2013).  

Tanin merupakan senyawa dari turunan polifenol yang dapat merusak 

komponen protein dan bakteri (Isnarianti et al., 2013), juga merupakan komponen 

zat organik yang sangat kompleks dan berfungsi sebagai antioksidan biologis 

(Malangngi et al., 2012). Tanin yang terkandung pada daun kersen mampu 

menghambat bakteri dengan cara mengkoagulasi protoplasma bakteri. Tanin 

sebagai senyawa yang bersifat antibakteri akan mengikat protein sehingga 

pembentukan dinding sel akan terhambat (Karlina et al., 2013).  

 

2.3. Total/Jumlah Mikroba (Bakteri dan Fungi) pada Suatu Bahan 

  Total mikroba merupakan jumlah total koloni mikroba per gram atau per 

milliliter, yang menggambarkan kondisi mikrobologis dari suatu bahan dalam 

satuan colony forming unit (CFU)/gram (Standar Nasional Indonesia, 2006). 
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Jumlah bakteri dalam suatu biakan dapat dihitung secara langsung maupun tidak 

langsung. Batas jumlah cemaran mikroba pada kelapa parut kering yaitu sekitar 1 

x 10
6 

koloni/g, koliform 100/g, kapang dan kamir sebesar 1 x 10
2 

koloni/g 

(Standar Nasional Indonesia, 2006). Jumlah bakteri Coliform dalam pakan apabila 

mencapai 10
5 

cfu/g akan membahayakan bagi ternak yang mengkonsumsinya 

(Sudarwanto et al., 2017). Jumlah fungi jenis kapang seperti Aspergillus 

fumigatus, A. flavus, A. niger dan Penicillium spp. pada pakan akan menyebabkan 

penyakit apabila melampaui 1,6 x 10
7
 koloni/gram (Handayani dan Sulistyo, 

2000). Pakan juga dapat dikatakan aman apabila tidak terkontaminasi atau bebas 

dari bakteri Salmonella (Standar Nasional Indonesia, 2009). Perhitungan total 

fungi pada suatu bahan bertujuan untuk mengetahui adanya cemaran fungi yang 

ada di dalamnya (Aprintasari et al., 2012).   

  Total bakteri dan fungi dapat dihitung menggunakan metode total plate 

count (TPC) yaitu menghitung jumlah koloni menggunakan colony counter dari 

sampel yang telah dituangkan dalam medium dan diinkubasikan. Untuk 

menghitung total bakteri dengan metode cawan digunakan media Nutrient Agar 

(NA) yang mengandung sumber nitrogen untuk pertumbuhan bakteri (Fardiaz, 

1993), sedangkan media yang digunakan untuk menguji total fungi adalah potato 

dextrose agar (PDA) yang dibuat dengan melarutkan 39 g PDA dalam 1 liter 

aquades, kemudian diautoklaf selama 20 menit pada suhu 120 
0
C (Fardiaz, 1993).  

 

 

 

 

 

 



8 

 

2.4.  Pengaruh Lama Penyimpanan terhadap Kualitas Bahan 

Penyimpanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperpanjang 

masa simpan suatu barang tanpa merubah bentuk barang tersebut (Jaelani et al., 

2016). Paparan selama proses penyimpanan mungkin terjadi, karena pakan 

disimpan atau tidak digunakan untuk waktu yang ditentukan sehingga lama 

penyimpanan akan mempengaruhi kualitas pakan. Seperti yang dikemukakan oleh 

(Handoko, 2013) bahwa lama penyimpanan akan sangat berpengaruh pada sifat 

fisik dari pakan yang disimpan. Penyimpanan suatu bahan pakan yang terlalu 

lama dengan cara penyimpanan yang kurang tepat dapat menyebabkan kerusakan 

secara mikrobiologis yaitu dengan tumbuhnya hama, jamur dan mikroba lain 

(Resniati et al., 2017). Lama penyimpanan merupakan salah satu hal yang dapat 

menunjang tumbuhnya mikroba sehingga akan lebih mempercepat kerusakan pada 

bahan pakan ternak (Solihin et al., 2015).  

Proses penyimpanan akan menyebabkan adanya kerusakan pada bahan 

karena faktor seperti kontaminasi, serangan serangga dan faktor lingkungan 

(Julendra et al., 2007). Ampas kelapa yang disimpan terlalu lama akan berubah 

warna menjadi kecoklatan (Kurniawan et al., 2016). Hal ini dikarenakan adanya 

proses oksidasi asam lemak tidak jenuh dari fosfolipida akan membentuk 

peroksida dan akan mudah terdekomposisi menjadi senyawa keton, dan aldehid 

yang dihasilkan dapat bereaksi dengan gugus amino sehingga membentuk 

komponen berwarna kecoklatan (Putri, 2010).      

 


