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PENGARUH LEVEL PENGGUNAAN EM4 PADA FERMENTASI 

CAMPURAN DARAH DAN DEDAK PADI TERHADAP 

KANDUNGAN PROTEIN DAN SERAT KASAR 

 

Oleh 

Rian Ardiansyah 

B1D 014 218 

ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan teknologi pakan dengan teknik fermentasi dalam 

memanfaatkan limbah RPH dan hasil sampingan pertanian yaitu darah dan dedak 

padi. Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi peternak mengenai level penggunaan EM4 pada fermentasi 

campuran darah dan dedak padi untuk dapat diterapkan dalam upaya 

meningkatkan pemanfaatan limbah sebagai pakan ternak. Penelitian ini 

menggunakan metode eksperimental dengan pola Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) yang terdiri dari 4 macam perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang 

diberikan adalah level EM4, yaitu P0= 0% EM4 (Kontrol), P1= 5% EM4, P2 = 

10% EM4 dan P3 = 15% EM4. Analisis data secara deskriptif yaitu melalui 

perhitungan persentase kandungan protein kasar dan serat kasar pada fermentasi 

campuran darah dan dedak padi yang ditambahkan level EM4. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dan bila terdapat perbedaan 

antar perlakuan diuji menggunakan Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan. Hasil 

penelitian menunjukkan penggunaan EM4 pada fermentasi campuran darah dan 

dedak padi berbeda sangat nyata (P<0.01) terhadap kandungan protein kasar, 

namun berbeda nyata (P<0,05) terhadap persentase kadar serat kasar. Dari hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan EM4 pada perlakuan P3 (15% 

EM4) merupakan level terbaik dengan kenaikan protein kasar 16,56% (dari 8,09% 

menjadi 9,43%), dan menurunkan serat kasar 19,23% (dari 16,34% menjadi 

13,27%). 

 

Kata kunci : darah, dedak padi, fermentasi, EM4 
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THE INFLUENCE OF EM4 LEVEL USED IN THE MIXTURE OF 

BLOOD AND RICE BRAN FERMENTATION THROUGH 

PROTEIN AND ROUGH FIBER CONTENT 

 

By 

Rian Ardiansyah 

B1D 014 218 

ABSTRACT 

This research is a feed technology with fermentation techniques in 

utilizing RPH-waste and other agricultural products such as blood and rice bran. 

The goal of this research hopefully can gives a good consideration for a breeder 

about the information of using EM4 to the mixture of blood and rice bran to be 

applied in order to improve the utilization of waste as the animal feed. This 

research is experimental with Rancangan Acak Lengkap (RAL) pattern which is 

consist of 4 types of treatments and 3 repetitions. A treatment that been given is 

EM4 level, which P0= 0% EM4 (Control), P1= 5% EM4, P2= 10% EM4 and P3= 

15% EM4. The data analysis was descriptive which using percentage of rough 

protein and rough fiber that been added level of EM4. The data gained and 

analyze using variety analysis and if there is a different treatment with other was 

tested using Uji Lanjut Jarak Berganda Duncan. The result of this research 

showed that by using EM4 to FCDDP truly significantly different (P<0.01) 

through rough protein content, meanwhile it is significantly different (P<0,05) 

through the percentage of rough fiber content. From the data findings, it can be 

concluded that the use of EM4 to the treatment of P3 (15% EM4) is a very best 

level increasing the rough protein 16,56% (from 8,09% to 9,43%), and decreasing 

rough fiber 19,23% (from16,34% to 13,27%). 

 

Key words: blood, rice bran, fermentation, EM4 
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PENDAHULUAN 

Pembangunan industri perunggasan menghadapi tantangan yang cukup 

berat baik secara global maupun lokal. Tantangan global ini mencakup kesiapan 

daya saing produk perunggasan, utamanya bila dikaitkan dengan lemahnya kinerja 

penyediaan bahan baku pakan, yang merupakan 60-70% dari biaya produksi. 

Kebutuhan bahan baku ransum ternak unggas memiliki kendala seperti bersaing 

dengan kebutuhan manusia, harga relatif mahal dan sebagian besar masih sangat 

tergantung dari impor (Badan Litbang Pertanian, 2006). Untuk menekan biaya ini 

perlu dicari bahan pakan alternatif yang mudah didapat, mempunyai nilai gizi 

yang cukup serta tersedia dalam jumlah yang cukup besar dan berkesinambungan. 

Bahan yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan limbah tanaman 

pangan berupa dedak padi dan limbah yang berasal dari Rumah Potong Hewan 

(RPH)  yaitu darah. 

Dedak padi merupakan hasil ikutan dari penggilingan padi yang berpotensi 

dan sudah digunakan baik dalam industri pakan maupun oleh peternak. Menurut 

Tillman et al. (1998), komposisi dedak padi yakni BK sebesar 86,0%, PK sebesar 

13,8%, SK sebesar 12,4%, Ca sebesar 0,08% dan P sebesar 1,75%. Dedak padi 

cukup disenangi ternak tetapi pemakaian dedak padi dalam ransum ternak 

umumnya hanya sampai 15% dari campuran konsentrat karena dedak padi 

memiliki zat antinutrisi inhibitor tripsin dan asam fitat (Amrullah, 2002). Inhibitor 

tripsin dapat menghambat katabolisme protein, karena beberapa proteosa dan 

pepton dihancurkan oleh tripsin menjadi peptida sehingga apabila terganggu maka 

ketersediaan asam amino menurun (NRC, 1994). 

Darah pada umumnya dimanfaatkan dalam bahan pakan ternak dalam 

bentuk tepung darah. Akan tetapi, pemanfaatan tepung darah sebagai pakan 

unggas sangat terbatas. Menurut Kurniasih (2011) yang disitasi oleh Utomo et al. 

(2014) tepung darah memiliki kecernaan yang rendah karena memiliki 

karakteristik yang cenderung lebih liat dan keras yang diduga mengandung serat-

serat fibrinogen sehingga dapat menghambat kecernaan bahan pakan lain dan 

berdampak pada penurunan produksi. 

Untuk menutupi kekurangan masing-masing bahan tersebut, maka perlu 

diolah dengan mencampurkan keduanya, dan dilakukan fermentasi menggunakan 
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EM4 (Effective Microorganisms-4). EM4 merupakan inokulum yang dapat 

dipakai dalam proses fermentasi. EM4 sangat berpengaruh terhadap penguraian 

zat yang akan menjadikan bahan fermentasi tersebut lebih berkualitas (Taufik, 

2014). Hal inilah yang melatar belakangi peneliti untuk menguji campuran darah 

dan dedak padi yang difermentasi menggunakan level EM4 yang berbeda  

terhadap kandungan protein dan serat kasar. 

 

MATERI DAN METODE 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018, bertempat di Laboratorium 

Ilmu Nutrisi Makanan Ternak (INMT) Fakultas Peternakan Universitas Mataram. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan pola Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 4 macam perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan 

yang diberikan adalah level EM4, yaitu P0= 0% EM4 (Kontrol), P1= 5% EM4, P2 

= 10% EM4 dan P3 = 15% EM4. Analisis data secara deskriptif yaitu melalui 

perhitungan persentase kandungan protein kasar dan serat kasar pada fermentasi 

campuran darah dan dedak padi yang ditambahkan level EM4. Data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam. Apabila diantara perlakuan 

menunjukkan adanya perbedaan yang nyata (P<0,05), maka dilakukan analisis uji 

Duncan Multiple Range Test (DMRT) untuk mengetahui perlakuan yang terbaik 

(Steel dan Torrie, l991). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil perhitungan data 

analisis proksimat kadar protein kasar dan serat kasar campuran darah dan dedak 

padi yang di fermentasi menggunakan EM4 untuk masing-masing perlakuan dapat 

dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Rata-rata Kandungan Protein Kasar dan Serat Kasar Campuran Darah 

dan Dedak Padi Terfermentasi 

Parameter 
Perlakuan 

P0 P1 P2 P3 

Protein Kasar (%) 8.09
 a
±0.21 8.85

b
±0.21 8.97

b
±0.23 9.43

c
±0.12 

Serat Kasar(%) 16.34
b
±1.30 15.96

b
±0.59 14.83

ab
±0.75 13.27

a
±0.82 

Keterangan :  

P0 : Campuran darah dan dedak padi dengan level penggunaan 0% EM4 

P1 : Campuran darah dan dedak padi dengan level penggunaan 5% EM4 

P2 : Campuran darah dan dedak padi dengan level penggunaan 10% EM4 

P3 : Campuran darah dan dedak padi dengan level penggunaan 15% EM4 

 

Kandungan Protein Kasar 

Berdasarkan sidik ragam penggunaan EM4 (Effective Microorganism-4) 

dengan level yang berbeda dalam fermentasi campuran darah dan dedak padi 

menunjukkan hasil berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap peningkatan 

kadar protein kasar. Meningkatnya kandungan protein kasar pada bahan yang 

difermentasi disebabkan oleh aktifitas enzim yang dihasilkan oleh mikroba yang 

terdapat dalam larutan EM4, seperti selulase yang dapat melepaskan protein yang 

terikat pada lignin. Lactobacillus casei memproduksi asam laktat sebagai hasil 

penguraian gula dan karbohidrat lain yang bekerjasama dengan bakteri 

fotosintesis (Rhodopseudomonas palustris) dan ragi atau yeast (Saccharaomyces 

cerevisiae). Asam laktat ini merupakan bahan sterilisasi yang dapat menekan 

mikroba berbahaya dan dapat menguraikan dengan cepat bahan organik seperti 

lignin dan selulosa yang merupakan struktur kompleks karbohidrat (Pasaribu et 

al., 1998). 

Dalam larutan EM4 juga terdapat ragi dan jamur yang dapat mengubah 

nitrogen bukan protein menjadi protein. Hal ini didukung oleh pernyataan Akin 

(1996) dalam Hidayat et al. (2015), yang menyatakan bahwa bakteri dan jamur 

dapat menghasilkan enzim yang memiliki aktivitas dalam melonggarkan ikatan 
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lignoselulosa dan lignohemiselulosa, sehingga protein yang terikat pada lignin 

akan terlepas. 

Hasil Uji Duncan menunjukkan bahwa peningkatan kadar protein kasar 

yang mendapatkan perlakuan P1, P2, dan P3 berbeda nyata (P<0,05) dengan 

perlakuan P0. Kandungan protein kasar perlakuan P1 dan P2 tidak berbeda nyata 

(P>0,05). Namun, keduanya berbeda nyata (P<0,05) lebih rendah dari perlakuan 

P3. Rata-rata kandungan protein yang diperoleh yaitu P0 (8.09
a
±0.21), P1 

(8.85
b
±0.21), P2 (8.97

b
±0.23) dan P3 (9.43

c
±0.12). Hasil penelitian yang terbaik 

berdasarkan data tersebut  adalah pada perlakuan P3 yaitu 9.43
c
±0.12. 

Tingginya peningkatan protein kasar pada perlakuan P3 disebabkan 

banyaknya level inokulum yang diberikan. Adanya perbedaan masing-masing 

level EM4 berarti terdapat perbedaan jumlah mikroorganisme yang bekerja 

merombak limbah, semakin banyak mikroorganisme yang berperan dalam proses 

perombakan maka semakin banyak substrat yang terurai akibatnya bakteri 

memberikan sumbangan protein yang cukup tinggi dibandingkan perlakuan 

lainnya.  

Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase peningkatan protein kasar yang 

didapatkan sebesar 16.56% (dari 8,09% menjadi 9,43%). Hal ini tidak jauh 

berbeda jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2012) pada 

kombinasi darah sapi segar dengan dedak padi yang difermentasi menggunakan 

probiotik dengan persentase kenaikan protein kasar 13,27% (dari 17,33% menjadi 

19,63%). Akan tetapi, rataan kandungan protein kasar yang diperoleh lebih rendah 

dari yang dilaporkan Putra (2012). Rendahnya rataan protein kasar ini dipengaruhi 

oleh kualitas dedak padi sebagai bahan dasar (substrat) dan  penggunaan darah 

segar yang masih sedikit yaitu 50 g BK (10 g). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Rusdi (1992) menyatakan bahwa hasil fermentasi sangat bergantung pada bahan 

pakan sebagai bahan dasar (substrat), macam mikroba atau inokulum dan kondisi 

lingkungan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme mikroba 

tersebut. 

Fermentasi menggunakan inokulum EM4 telah menunjukkan hasil yang 

cukup baik pada beberapa substrat. Suryani et al, (2017)  melakukan penelitian 

untuk mengetahui tingkat penggunaan EM4 pada fermentasi limbah padat 
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bioetanol terhadap kandungan protein kasar dan serat kasar. Perlakuan EM4 yang 

digunakan, yaitu A=0%, B=0.25%, C=0.5%, D=0.75%, dan E=1%. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perlakuan terbaik yaitu penambahan EM4 

sebanyak 1% yang difermentasi selama 4 hari adalah yang terbaik, dengan 

kandungan protein kasar 3.53% dan kandungan serat kasar 13.19%. Sijabat (2016) 

juga telah melaporkan pengaruh level EM4 pada fermentasi kulit buah kopi 

terhadap kandungan bahan kering, serat kasar, protein kasar, dan lemak kasar. 

Level terbaik untuk meningkatkan kandungan protein kasar, menurunkan serat 

kasar, bahan kering dan lemak kasar terdapat pada level 9% penggunaan EM4 

dengan kenaikan protein kasar dari 11,58% menjadi 15,08%, menurunkan serat 

kasar dari 15,64% menjadi 14,88%, bahan kering dari 88,82% menjadi 76,47% 

dan lemak kasar dari 3,57% menjadi 2,31%. 

Kandungan Serat Kasar 

Rataan kandungan serat kasar antara kontrol dengan fermentasi yang 

menggunakan EM4 (Effective Microorganism-4) berkisar antara 16.34b±1.30-

13.27a±0.82. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa level EM4 yang 

digunakan pada fermentasi campuran darah dan dedak padi berpengaruh nyata 

(P<0,05) menurunkan kandungan serat kasar. Kandungan Lactobacillus dalam 

EM4 merupakan salah satu faktor rendahnya kandungan serat kasar campuran 

darah dan dedak padi yang difermentasi. Lactobacillus memiliki kemampuan 

dalam mencerna serat kasar dan tidak menghasilkan serat kasar dalam 

aktivitasnya, sehingga bakteri tersebut lebih efektif dalam menurunkan serat kasar 

dibandingkan ragi dan jamur (Pasaribu et al., 1998). 

Hasil uji jarak berganda Duncan menunjukkan bahwa kandungan serat 

kasar pada P0 berbeda nyata (P<0,05) dengan perlakuan P2 dan P3 sedangkan 

pada perlakuan P1 menunjukkan nilai yang tidak berbeda (P>0,05) terhadap P0. 

Rendahnya penurunan pada perlakuan P1 dibandingkan pada perlakuan P2 dan P3 

karena level penggunaan EM4 yang diberikan masih sedikit yaitu 5% BK (4,5 g), 

sehingga aktivitas mikroba dalam mendegradasi selulosa belum optimal. Hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi penggunaan level inokulum diharapkan 

dapat menurunkan serat kasar, karena semakin banyak mikroba yang mampu 

untuk merombak atau mendegradasi bahan yang difermentasi. Hal ini sesuai 
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dengan pendapat Ratnakomala et al. (2007) dalam Sijabat (2016) yang 

menyatakan bahwa penambahan inokulum akan semakin mempercepat proses 

fermentasi dan semakin banyak substrat yang didegradasi. Pernyataan ini juga 

didukung oleh Jones et. al. (2004) yang disitasi oleh  Sijabat (2016) menyatakan 

bahwa selama ensilase terjadi aktivitas pendegradasian komponen selulosa dan 

hemiselulosa oleh mikroorganisme yang terlibat pada proses fermentasi. 

Sementara bakteri lainnya (terutama bakteri asam laktat) akan mengkonversi gula-

gula sederhana menjadi asam organik (asetat, laktat, propionat dan butirat) selama 

ensilase berlangsung. Akibatnya produk akhir yang dihasilkan lebih mudah 

dicerna jika dibandingkan dengan bahan tanpa fermentasi. Selain itu produk asam 

organik yang dihasilkan juga mampu mendegradasi komponen serat terutama 

selulosa dan hemilselulosa. 

Penggunaan level EM4 (Effective Microorganism-4) yang berbeda pada 

fermentasi campuran darah dan dedak padi (Tabel 1), menunjukkan persentase 

penurunan serat kasar sebesar 19,23% (dari 16,34% menjadi 13,27%). Kandungan 

serat kasar yang diperoleh lebih rendah dari yang dilaporkan Sijabat (2016) bahwa 

level terbaik penggunaan EM4 pada fermentasi kulit buah kopi untuk menurunkan 

serat kasar terdapat pada level 9% dengan persentase penurunan sebesar 4,86% 

(dari 15,64% menjadi 14,88%). Perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh substrat, 

lama fermentasi dan level inokulum yang digunakan. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Darwis et al, (1996) dalam Lutojo (2005) menyatakan penurununan 

kadar serat kasar yang semakin besar sejalan dengan peningkatan penggunaan 

level inokulum dan erat kaitannya dengan produksi enzim dan intensitas kerja 

enzim perombak serat. Jumlah inokulum yang besar akan diikuti oleh 

bertambahnya jumlah spora yang tumbuh. Penggunaan inokulum yang banyak 

berarti jumlah spora yang diinokulasikan ke dalam media padat juga banyak 

sehingga jumlah spora yang tumbuh banyak dan lebih menyebar dibandingkan 

inokulum spora yang rendah. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa :  

1. Penggunaan EM4 pada fermentasi campuran darah dan dedak padi mampu 

meningkatkan atau memperbaiki nilai nutrisi bahan pakan, protein kasar 

meningkat dan serat kasarnya menurun. 

2. Penggunaan EM4 pada perlakuan P3 (15% EM4) merupakan level terbaik 

dengan persentase kenaikan protein kasar 16,56% (dari 8,09% menjadi 

9,43%), dan persentase penurunan serat kasar 19,23% (dari 16,34% menjadi 

13,27%). 
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