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INTISARI 

 

Suatu penelitian tentang penggunaan fermentor (BOS dan EM-4) dalam 

fermentasi jerami jagug yang telah dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan 

Agustus 2018, sampel berupa jerami jagung dikoleksi di kecamatan Labangka 

kabupaten Sumbawa, selanjutnya difermentasi di Laboratorium Hijauan dan 

Manajemen Padang Pengembalaan dan di analisis di Laboratorium Ilmu Nutrisi 

Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Kemudian hasil 

dianalisis dengan menggunakan analisis statistik deskriftif. Materi yang 

digunakan berupa limbah jagung sebanyak 60%, molases 3%, tepung Jagung 
15%, urea 2%, dedak padi 20% dan fermentor masing-masing sebanyak 1%, yang 

dibagi dalam tiga perlakuan, yaitu kontrol (T0) BOS (T1) dan EM-4 (T2). 

Perlakuan pada T0 berupa jerami jagung yang difermentasi tanpa penambahan 

fermentor, perlakuan T1 berupa jerami jagung yang difermentasi dengan 

penambahan BOS, dan T2 berupa jerami jagung yang difermentasi dengan 

penambahan EM-4. Variabel yang diamati meliputi kandungan NDF dan ADF 

pada jerami jagung yang difermentasi. Hasil penelitian menunjukkan kandungan 

NDF pada perlakuan T1 (58,21±1,49), T2 (55,80±1,49) lebih rendah dari T0 

(62,24±1,78) dan kandungan ADF pada perlakuan T1 (36,22±1,49), T2 

(34,58±1,00) lebih rendah dari T0 (39,12±0,47). Dapat disimpulkan dengan 

penambahan fermentor (BOS dan EM-4) dapat menurunkan kandungan NDF dan 

ADF. 

 

Kata kunci: NDF, ADF, jerami jagung, fermentasi, BOS dan EM-4. 
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COMPARISON  OF NDF AND ADF CONTENT OF CORN STRAW  

THAT FERMENTED WITH VARIOUS  FERMENTORS 

 

 

 

By 
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B1D014101 

 

 

ABSTRACT 

 A study were about the using different fermentors (BOS  and EM-4) on 

corn straw fermentation in July until August 2018. Corn straw samples was 

collected in Labangka village on Sumbawa Regency. Then it was fermented at the 

laboratory of forage and Grassland management. And then fermented sampel was 

analized at the laboratory of Animal Nutrition. Faculty of Animal Husbandry, 

Mataram University. The result were analized with using descriptive in statistic 
analysis. The matrial used in this study were corn straw 60%, molases 3%, corn 

starch 15%, urea 2%, rice bran 20%, and 1% fermentors that was devided into 

three treatment 1
st 

treatment (T0) is control, 2
nd 

treadment (T1) use BOS, and 3
rd

 

treadment (T2) use EM-4. The treadment of T0 corn straw fermented without 

adding fermentor , the treadment of T1 were corn straw fermented with adding 

BOS, and the treadment of T2 were corn straw fermented with adding EM-4. The 

variables observed were NDF and ADF contenton on corn straw fermented. The 

results showed NDF content in treatment T1 (58.21 ± 1.49), T2 (55.80 ± 1.49) 

lower than T0 (62.24 ± 1.78) and ADF content in treatment T1 (36, 22 ± 1.49), T2 

(34.58 ± 1.00) is lower than T0 (39.12 ± 0.47). It can be concluded that the 

addition of a fermentor (BOS and EM-4) can reduce the content of NDF and 

ADF. 

 

Keyword: NDF, ADF, Corn Straw, Fermentation, BOS and EM-4. 
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PENDAHULUAN 

Ketersediaan pakan yang minim pada musim kemarau merupakan 

kendala serius bagi para peternak di Indonesia yang beriklim tropis. Dalam 

memenuhi kebutuhan pakan ternak, maka diperlukan pakan alternatif untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku  lokal berupa limbah pertanian (jerami 

jagung).  

Produksi jagung NTB khususnya Kabupaten Sumbawa pada tahun 2012 

sebanyak 192.391 dan pada tahun 2016 sebanyak 467.240 (Dinas Peternakan 

dalam angka, 2017). Dari data tersebut mengidentifikasikan bawa produksi jagung 

di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seiring  

dengan berjalannya waktu tidak jarang limbah jagung yang diihasilkan tinggi 

pula. Limbah berupa jerami jagung dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. 

Limbah jerami jagung adalah bagian batang dan daun jagung yang telah 

dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika tongkol jagung dipetik. Jerami 

jagung memiliki kekurangan yaitu kandungan nutrisi dan daya cernanya yang 

rendah. Hal ini disebabkan karena dinding selnya sudah mengalami lignifikasi 

lanjutan sehingga selulosa dan hemiselulosa terikat oleh lignin. 

Maka perlu mendapatkan pengolahan seperti fermentasi, supaya kualitas 

jerami lebih baik. Fermentasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan 

nilai gizi bahan pakan sehingga kualitas dan ketersediaan nutrient dapat 

ditingkatkan (Wina, 2005). Beberapa fermentor yang biasa digunakan untuk 

fermentasi yaitu EM–4 dan BOS 

Untuk menganalisis kandungan serat dalam pakan dan fraksi–fraksinya 

metode yang digunakan adalah metode Van Soest (1982). Metode Van Soest 

merupakan metode analisis serat yang mengunakan pendekatan terdiri dari 2 

bagian yaitu sistem netral untuk mengukur total serat untuk mengukur total serat 

atau serat yang tidak larut dalam detergen netral (NDF), dan system detergen 

asam digunakan untuk mengisolasikan selulosa yang tidak larut dalam lignin 

(ADF), serta beberapa komponen yang terikat dengan keduanya. 
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Oleh karena itu penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh 

penggunaan EM-4 dan BOS dalam fermentasi limbah jerami jagung terhadap 

kandungan NDF dan ADF. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 

Penelitian dilakukan pada bulan Juli–Agustus 2018 yang terdiri dari dua 

tahap, yang pertama pengoleksian sampel di Kecamatan Labangka Kabupaten 

Sumbawa (NTB) untuk di fermentasi dan sampel yang difermentasi selama 21 

hari dianalisis kandungan NDF dan ADF di Laboratorium Ilmu Nutrisi Makanan 

Ternak Fakultas Peternakan, Universitas Mataram.  

Adapun materi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jerami jagung 

sebanyak 60%, dedak padi 20%, tepung jagung 15%, molases 3%, urea 2% dan 

fermentor berupa BOS dan EM-4. Penelitian ini dibagi menjadi 3 perlakuan dan 

tiap perlakuan di ulang sebnyak 3 ulangan yakni kontrol (T0) dengan fermentasi 

tanpa penambahan fermentor, T1 (BOS) fermentasi dengan penambahan 

fermentor berupa BOS, T2 (EM-4) fermentasi dengan penamabahan fermentor 

berupa EM-4. Selanjutnya bahan-bahan yang digunakan di campur menjadi satu 

hingga homogen kemudian sampel dimasukkan kedalam silo tekan sampai tidak 

ada rongga udara, dan ditutup rapat-rapat selanjutnya sampel difermentasi selama 

21 hari, setelah 21 hari sampel dibuka untuk dianalisis kandungan NDF dan ADF 

dengan menggunakan metode Van Soes (1982). Data hasil penelitian 

dikumpulkan dan ditabulasi dengan mencari rataan dan standar deviasi pada 

Microsoft Excel 2007 dan dibahas secara deskriftif (Sugiyono, 2014). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengamatan NDF dan ADF   

Kualitas suatu bahan pakan dapat dilihat dari komposisi kimianya, 

diantaranya kandungan NDF dan ADF. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan diketahui bahwa yang diberi perlakuan berupa penambahan Bos dan 

EM-4 tertera pada tabel 1. 

Tabel 1. Rataan kandungan NDF dan ADF jerami jagung yang difermentasi 

dengan BOS dan EM-4  
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Pelakuan 
Parameter 

NDF (%) ADF (%) 

T0 (Kontrol) 62,24 ±  1,78 39,12 ± 0,47 

T1 (BOS) 58,21 ± 1,49 36,22 ± 1,49 

T2 (EM-4) 55,80 ± 0,70 34,58 ± 1,00 

Sumber: Data primer diolah (2018). 

 

Neutral Detergent Fiber (NDF) 

Berdasarkan hasil analisis bahwa kandungan NDF jerami jagung yang 

difermentasi dengan berbagai macam fermentor rata-rata sebesar T0 (kontrol) 

62,24%, T1 (penambahan BOS) 58,21%, dan T3 (penambahan EM-4) 55,80%.  

Hal tersebut dikarenakan dengan adanya mikroorganisme pada fermentor 

membuat terjadinya penurunan serat kasar sehingga mampu menurunkan 

kandungan NDF. Hal ini sesuai dengan pernyataan Akmal (1994), selama 

berlangsungnya fermentasi terjadi pemutusan ikatan lignohemiselulosa dan 

lignoselulosa jerami padi. Proses pemutusan tersebut merupakan pengaruh dari 

beberapa faktor seperti pH, mikroorganisme berkembang dan dipertahankannya 

kondisi anaerob. Mikroorganisme yang berkembang diperoleh dari fermentor-

fermentor seperti EM-4 dan BOS.  

Acid Detergen Fiber (ADF) 

Berdasarkan hasil analisis kandungan ADF jerami jagung yang 

difermentasi dengan berbagai macam fermentor rata-rata sebesar T0 (kontrol) 

39,12%, T1 (dengan penambahan BOS) 26,22%, dan T2 (dengan penambahan 

EM-4) sebesar 34,58%. Penurunan kandungan ADF diakibatkan oleh adanya 

mikroorganisme yang bekerja melakukan perubahan-perubahan yang dapat 

memperbaiki mutu pakan, diantaranya mampu menurunkan kandungan ADF 

tersebut. Hal ini didukung oleh pendapat Winarno dan Fardiaz (1980), yang 

menyatakan bahwa proses fermentasi bahan pakan oleh adanya mikroorganisme 

menyebabkan perubahan-perubahan yang menguntungkan seperti memperbaiki 

mutu bahan pakan baik dari aspek gizi maupun daya cerna serta meningkatkan 

daya simpannya.  
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Uji pH 

Hasil penelitian pH dari kandungan NDF dan ADF jerami jagung yang 

difermentasi dengan berbagai fermentor tertera pada tabel 2. 

Tabel 2. pH Berbagai Perlakuan 

No Perlakuan pH 

1 T0 (kontrol) 5,75
 

2 T1 (Bos) 5,53
 

3 T2 (EM-4) 4,56
 

 Rataan 5,28 

Sumber: Data Primer diolah (2018). 

Hasil pengukuran pH pada semua perlakuan dapat dilihat bahwa T0 

(kontrol) tanpa penambahan fermentor memiliki pH sebesar 5,75, T1 dengan 

penambahan fermentor berupa Booster Organik Suplemen memiliki pH sebesar 

5,53 dan pada T2 dengan penambahan fermentor berupa EM-4 memiliki pH 

sebesar 4,56. Hal ini menunjukan bahwa hasil yang diperoleh memiliki derajat 

keasaman (pH) yang bersifat asam, pH dikategorikan asam apabila memiliki 

derajat keasaman (pH) <7. (Buckle et al., 2007).  

Penurunan pH selama proses fermentasi disebabkan oleh kandungan 

karbohidrat terlarut atau WSC (Water Soluble Carbohydrates) pada hijauan 

mencukupi sehingga hal ini akan mendukung aktifitas bakteri asam laktat untuk 

menghasilkan asam-asam organik yang berguna untuk menurunkan pH dalam 

silo. Sesuai dengan penelitian Santoso (2009), yang menjelaskan dengan 

penambahan bakteri asam laktat dapat mempercepat laju fermentasi dan 

mempercepat penurunan pH dengan memanfaatkan monosakarida seperti glukosa 

dan fruktosa sehingga terjadi akumulasi asam laktat. 

 

Aroma Jerami Jagung yang di Fermentasi 

Berdasarkan hasil penelitian aroma dari jerami jagung yang difermentasi 

dengan berbagai fermentor menunjukkan hasil pada perlakuan T0 (kontrol) T1 

dan T2 memiliki aroma yang menyengat. Sesuai dengan pendapat Sandi et all. 

(2010) yang menyatakan bahwa silase yang baik memiliki aroma asam dan wangi 

fermentasi. Halini disebabkan karena adanya produksi asam laktatselama proses 

fermentasi. Wangi asam yangdihasikan oleh silase disebabkan dalam 

prosespembuatan silase bakteri anaerob aktif bekerjamenghasilkan asam 
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organik.Selanjutnya menurut Kojo (2014) pada keadaan demikian jamur tidak 

dapat tumbuh dan hanya bakteri saja yang masih aktif terutama bakteri pembentuk 

asam, dengan demikian bau asam dapat dijadikan sebagai indikator untuk melihat 

keberhasilan proses silase, sebab untuk keberhasilan proses silase harus dalam 

suasana asam. 

Warna Jerami Jagung yang di Fermentasi 

Hasil penelitian warna dari jerami jagung yang difermentasi dengan 

berbagai fermentor pada perlakuan T0 (kontrol) memiliki warna kuning 

kecoklatan, pada perlakuan T1 (penambahan BOS) memiliki warna kuning 

kecoklatan, begitu juga pada perlakuann T2 ( penambahan EM-4) memiliki warna 

kuning kecoklatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hermanto (2011) bahwa warna 

silase yang baik adalah coklat terang (kekuningan) dengan bau asam. Perubahan 

warna yang terjadi pada tanaman yang mengalami prosesensilase disebabkan oleh 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam tanaman karena proses respirasi aerobik 

yang berlangsung selama persediaan oksigen masih ada,sampai gula tanaman 

habis (Reksohadiprodjo, 1998). 

 

Tekstur Jerami Jagung yang di Fermentasi 

Berdasarkan hasil penelitian tekstur dari jerami jagung yang difermentasi 

dengan berbagai fermentor menunjukkan hasil pada perlakuan T0 (kontrol) sedikit 

basah, dan terasa kasar, pada perlakuan T1 (penambahan BOS) memiliki tekstur 

yang sedikit basah dan terasa kasar,  dan pada perlakuan T2 (penambahan EM-4) 

memiliki tekstur yang sama pada perlakuan T0 dan T1 yaitu sedikit basah dan 

terasa kasar. Menurut Siregar (1996), secara umum silase yang baik mempunyai 

ciri-ciri yaitu tekstur yang jelas, seperti alamnya. Tekstur silase dapat lembek, jika 

kadar air hijauan pada saat dibuat silase masih cukup tinggi, sehingga silase 

banyak menghasilkan air. Supaya tekstur silase baik, hijauan yang akan dijadikan 

silase diangin-anginkan terlebih dahulu, sehingga kadar air turun. Selain itu, pada 

saat memasukan hijauan kedalam silo, hijauan dipadatkan dan diusahakan udara 

yang tertinggal sedikit mungkin. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulakan bahwa dengan 

penambahan BOS dan EM-4 dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan 

kandungan NDF dan ADF jerami jagung yang difermnetasi. 
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