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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.  Kelobot Jagung 

Kelobot atau kulit jagung merupakan hasil samping dari pemanenan jagung 

yang memiliki kandungan serat kasar yang tinggi dan protein kasar yang rendah, 

sehingga pemanfaatannya sebagai pakan perlu dilakukan pengolahan. Kandungan 

nutrien kelobot jagung dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

  Tabel 1. Komposisi Nutrien Kelobot Jagung 

a. Furqaanida (2004) di dalam Retnani et al. (2014) 

 

Proporsi hasil samping tanaman jagung dalam persen bahan kering terdiri 

dari 50% batang, 20% daun, 20% tongkol dan 10% kelobot. Menurut data yang 

diperoleh berdasarkan angka ramalan 1 Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), 

produksi jagung di Indonesia tahun 2018 mencapai 30 juta ton jagung pipil kering 

dengan luas tanam 9,8 juta ha, dengan perkiraan produksi jagung pipil kering per 

ha adalah 3,06 ton, sehingga produksi kelobot jagung di Indonesia dapat mencapai 

± 1,53 ton BK/ha dalam sekali panen. Hasil samping tanaman jagung yang cukup 

Nutrien Kadar 

 ---------------- (%) ---------------- 

Abu 3,23 
a
 

PK (Protein Kasar) 7,84 
a
 

SK (Serat Kasar) 32,25 
a
 

LK (Lemak Kasar) 0,65 
a
 

BETN 56,03 
a
 

Jumlah 100 
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melimpah ini perlu dimanfaatkan sebagai pakan ternak untuk menghindari 

penumpukan sampah. 

Penelitian mengenai hasil samping tanaman jagung sudah lama dilakukan 

untuk ternak ruminansia dengan cara fermentasi (Umiyasih dan Wina, 2008). 

Kelobot jagung mempunyai nilai palatabilitas yang tinggi secara kualitatif 

(Retnani et al., 2014). 

 

2.2.  Amoniasi 

Amoniasi merupakan salah satu cara pengolahan hasil samping pertanian 

dengan menambahkan amonia yang biasanya diperoleh dari urea yang bertujuan 

untuk membengkakkan serat (memutus ikatan glikosida) di dalam selulosa 

sehingga serat akan lebih mudah tercerna di dalam saluran pencernaan ternak 

(Umiyasih dan Wina, 2008). Pengolahan dengan metode amoniasi bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas hasil samping pertanian menjadi lebih baik karena akan 

meningkatkan kandungan nitrogen, palatabilitas, konsumsi, dan kecernaan pakan, 

dan biayanya murah (Bata, 2008). Amoniasi mengakibatkan terjadinya perubahan 

komposisi dan struktur dinding sel tanaman, serta memiliki peran untuk 

membengkakkan ikatan antara lignin dengan selulosa dan hemiselulosa sehingga 

serat akan lebih mudah diurai oleh enzim mikroba. Reaksi kimia pada amoniasi 

yang terjadi yaitu pemotongan jembatan hidrogen yang mengakibatkan 

mengembangnya jaringan dan meningkatkan fleksibilitas dinding sel sehingga 

memudahkan penetrasi enzim mikrobia (Komar, 1984). Serat pada pakan yang 

diolah dengan metode amoniasi akan berubah menjadi lunak (Amin et al., 2016). 
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Proses amoniasi yaitu terjadi secara perlakuan hidrolitik dengan bahan 

alkalis yang dalam tahapnya akan mempengaruhi terlarutnya sebagian 

hemiselulosa, lignin maupun silika sehingga memudahkan proses pencernaan dari 

mikroba rumen (Ginting, 2012). Amoniasi dapat menjadi salah solusi untuk 

meningkatkan kualitas hasil samping pertanian karena tidak mempengaruhi 

kualitas nutrien tetapi dapat meningkatkan kecernaan pakan terutama pada 

kecernaan serat kasar (Liu et al., 2017). 

Faktor yang mempengaruhi proses amoniasi yaitu suhu, karena semakin 

tinggi suhu hingga 70ºC dapat mempercepat proses amoniasi (Liu et al., 2017). 

Peningkatan suhu dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja enzim karena 

dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia enzim. Proses penguraian urea 

menjadi NH3 dalam amoniasi dapat terjadi pada hasil samping pertanian akibat 

dari adanya enzim urease yang diperoleh dari mikroorganisme yang menempel dan 

bertahan hidup dengan kondisi air yang cukup dan suhu yang sesuai pada hasil 

samping pertanian. Suhu 60 – 70ºC merupakan suhu yang optimal untuk proses 

hidrolisis urea menjadi NH3 dan CO2 (Utomo, 2015). 

 

2.3.  Fermentasi 

Fermentasi merupakan segala macam proses metabolik dengan bantuan 

enzim dari mikroba seperti bakteri selulolitik, lignolitik, maupun lipolitik yang 

bertujuan untuk mengubah substrat pada pakan agar lebih mudah dicerna 

(Stanbury dan Whitaker, 1984). Fermentasi merupakan cara pengolahan pakan 

ternak dengan bantuan mikroba sehingga senyawa kompleks yang ada pada 
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substrat (serat kasar) akan diubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan 

mudah dicerna (Umiyasih dan Wina, 2008). Penerapan teknologi fermentasi pada 

sisa hasil pertanian yang telah diamoniasi menimbulkan pengaruh yang sangat 

besar pada proses fermentasi, karena pada proses amoniasi telah terjadi 

pemutusan dan perenggangan ikatan antara lignin dan selulosa serta lignin dan 

hemiselulosa (Liu et al., 2017). Proses fermentasi menggunakan mikroorganisme 

yang dapat menghasilkan enzim yang bekerja sesuai dengan substrat yang akan 

didegradasi, seperti enzim selulase yang mendegradasi selulosa dan hemiselulosa. 

Fermentasi bertujuan agar tingkat kecernaan pakan yang berasal dari sisa hasil 

pertanian meningkat (Soepranianondo et al., 2007). 

 

2.4.  Starter Fermentasi 

Starter yaitu mikroorganisme yang digunakan pada awal tahap fermentasi, 

dapat berasal dari ragi, tanah maupun saluran pencernaan ternak. Mikroorganisme 

yang digunakan dapat berupa probiotik (jamur, kapang, bakteri maupun 

campurannya) atau dapat berupa produk hasil suatu fermentasi (enzim) yang 

mekanisme kerjanya mengubah substrat suatu bahan pakan pada serat kasar, 

protein kasar maupun lemak kasar tergantung dari mikrobia yang digunakan 

(Wina, 2005). Starter yang digunakan dalam penelitian yaitu A. niger yang 

merupakan mikroorganisme jenis kapang. 

Kapang Aspergillus memiliki lebih dari 200 spesies yang berbeda, 

beberapa diantaranya ada yang beracun seperti A. flavus dan A. fumigatus yang 

menghasilkan mycotoxin yang dapat mengakibatkan keracunan pada ternak, dan 
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ada juga yang dapat dimanfaatkan manusia untuk fermentasi yang tidak 

membahayakan manusia maupun ternak, yaitu dari spesies A. oryzae, A. sojae, A. 

niger dan A. awamori (Machida dan Gomi, 2010). Aspergillus niger merupakan 

kapang yang bersifat selulolitik yang dapat digunakan untuk proses fermentasi 

yang mudah tumbuh dalam suasana aerob dan pertumbuhannya sangat cepat 

ditandai dengan munculnya struktur konidia yang berwarna hitam ketika 

melakukan kontak dengan udara (Brakhage et al., 1999). Penggunaan A. niger 

sebagai inokulum sering dilakukan karena mudah untuk dikembangbiakkan, tidak 

mudah terkontaminasi dan mampu tumbuh lebih baik dibanding kapang lain 

(Lubis et al., 2002). Aspergillus niger merupakan kapang pendegradasi serat 

karena mampu menghasilkan enzim manase, selulase serta enzim pemecah 

karbohidrat lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fermentasi onggok 

menggunakan A. niger dengan lama peram 4 hari menghasilkan kecernaan bahan 

kering (KcBK) hingga 65,3% (perlakuan kontrol 47%) dan kecernaan protein 

kasar hingga 42,4% (perlakuan kontrol 21%) secara uji in vitro (Wina, 2005). 

Kapang A. niger memiliki karakteristik yang ideal untuk digunakan dalam 

aplikasi berskala industri, karena kemampuan fermentasinya yang baik serta 

peningkatan sekresi enzim yang tinggi. Kapang A. niger dalam melakukan 

biodegradasi menghasilkan 3 enzim, yaitu endoglukanase, eksoglukanase, serta β-

glukosidase (De Vries dan Visser, 2001). Kompleks enzim selulase dihasilkan 

oleh mikroorganisme selulolitik yang mampu menghidrolisis ikatan kristal 

selulosa menjadi sakarida yang mudah dicerna secara efisien. Ada tiga jenis enzim 

dalam kompleks enzim selulase yang memiliki peran menghidrolisis selulosa, 
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diantaranya yaitu: 1) endo β-1,4 glukanase atau β-1,4 glukano glukanohidrolase 

atau yang biasa disebut CMC-ase atau Cx selulase, 2) exo β-1,4 glukanase atau β-

1,4 glukan selobiohidrolase atau biasa disebut Aviselase atau C1 selulase, dan 3) 

β-1,4 glukosidase. Nama yang secara umum digunakan untuk menyebutkan enzim 

tersebut secara berurutan dari nomor 1 hingga 3 yaitu endoselulase, eksoselulase 

dan selobiase. Endoselulase dalam menyerang polimer selulosa dari dalam secara 

acak, mampu menghidrolisis selulosa  dengan derajat polimerasi yang tinggi 

menjadi glukosa, selobiosa dan komponen selodekstrin, serta aktivitasnya tinggi  

pada selulosa yang dilonggarkan dengan asam. Eksoselulase dalam menyerang 

selulosa mempunyai pola dari ujung pereduksi yang menghasilkan selobiosa 

sebagai satu-satunya produk hidrolisis, serta lebih aktif meyerang kristal selulosa. 

Selobiase memiliki peran dalam menghidrolisis produk selulolisis yang berupa 

selobiosa menjadi glukosa (Gong dan Tsao, di dalam Perlman, 1979). 

 

2.5.  Kecernaan In vitro 

Pengukuran kecernaan dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu secara in 

vivo, in vitro dan in sacco. Kecernaan yang diukur dalam penelitian menggunakan 

metode in vitro, yaitu dilakukan di laboratorium menggunakan cairan rumen. 

Metode pengukuran kecernaan in vitro merupakan percobaan fermentasi bahan 

pakan secara anaerob di dalam tabung fermentor dan diberi larutan penyangga 

berupa saliva buatan (Sutardi, 1980). Metode kecernaan in vitro dilakukan 

menurut Tilley dan Terry (1963). Metode in vitro merupakan metode kecernaan 

buatan, dengan cara membuat kondisi rumen yang distimulasi dalam tabung yang 



11 

 

 

 

 

berisi sampel dengan cairan rumen dan penyangga yang diinkubasi pada 

temperatur rumen (mendekati 39ºC) selama 48 jam (Crowder dan Chheda, 1982).  

Protein sangat penting untuk menunjang performa ternak. Pencernaan 

fermentatif protein dipengaruhi oleh mikrobia rumen serta pemanfaatan nitrogen 

(N) oleh ruminansia. Sumber N untuk mikrobia rumen dapat berasal dari 

degradasi protein pakan dan non protein nitrogen (NPN), siklus urea melalui 

saliva serta siklus urea melalui jaringan epithel (Orskov, 1992). Kecernaan protein 

kasar dipengaruhi oleh kandungan protein di dalam ransum maupun banyaknya 

protein yang masuk dalam saluran pencernaan (Tillman et al., 1998). 

Serat kasar yang tinggi yang terkandung dalam bahan pakan dapat 

menurunkan nilai kecernaan zat pakan lainnya karena untuk mencerna serat kasar 

dibutuhkan energi yang sangat banyak (Perry et al., 2005). Kecernaan serat kasar 

meningkat seiring dengan peningkatan kandungan protein ransum. Tingginya 

kandungan energi mudah dicerna dan protein dalam pakan akan membantu 

mikroba amilolitik, selulolitik, proteolitik dan mikroba lainnya untuk tumbuh 

lebih baik (Budiman et al., 2006). 

Pemanfaatan karbohidrat dan protein oleh mikrobia rumen dibagi menjadi 

2 kelompok, yaitu mikrobia pencerna karbohidrat non struktural dan mikrobia 

pencerna karbohidrat struktural. Pengelompokan tersebut merefleksikan 

perbedaan pemanfaatan nitrogen (N) dan efisiensi pertumbuhannya dalam 

pemanfaatan sumber energi. Mikrobia pencerna karbohidrat struktural hanya 

memfermentasi karbohidrat dinding sel, hanya memanfaatkan amonia sebagai 

sumber N serta tidak memfermentasi peptida atau asam amino. Mikrobia pencerna 



12 

 

 

 

 

karbohidrat non struktural memfermentasi karbohidrat non struktural (gula, pati 

dan pektin), menggunakan amonia maupun peptida dan asam amino sebagai 

sumber N serta dapat memproduksi amonia. Ransum yang diberikan untuk ternak 

ruminansia perlu diseimbangkan (antara serat kasar, ekstrak ether, BETN dan 

protein kasar) karena beberapa hal yaitu: 1) jika degradasi protein lebih cepat dari 

fermentasi karbohidrat, maka sejumlah N (nitrogen) akan hilang menjadi amonia; 

2) jika fermentasi karbohidrat lebih cepat dari degradasi protein, maka produksi 

protein mikrobia akan menurun; 3) jika bahan pakan di degradasi sangat lambat, 

maka jumlah pakan yang dikonsumsi akan menurun; dan 4) jika kecepatan 

degradasi sangat rendah, maka sejumlah pakan akan meninggalkan fermentasi 

rumen dan langsung menuju saluran pencernaan berikutnya (Russel et al., 1992). 

 


