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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH LEVEL BOOSTER ORGANIC SUPPLEMENT DALAM 

FERMENTASI CAMPURAN DARAH DAN DEDAK PADI  

TERHADAP KANDUNGAN PROTEIN 

DAN SERAT KASAR 

 

 

INTISARI 

Oleh 

BUDIONO 

B1D 014 049 

 

 

  Penelitian tentang pengaruh Booster Organic Supplement (BOS) 

fermentasi campuran  darah dan dedak padi selama 8 hari terhadap kandungan 

protein dan serat kasar telah dilakukan di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan 

Ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram. Rancangan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap dengan 4 perlakuan dan 3 

ulangan. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis proksimat 

protein kasar dan serat kasar. Hasil dari analisis proksimat dilakukan Uji Anova 

untuk melihat pengaruh perlakuan dan apabilah terdapat pengaruh perlakuan 

dilakukan Uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa fermentasi campuran darah sapi dan dedak padi 

menggunakan BOS selama 8 hari, berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap 

kandungan protein kasar dan berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan 

serat kasar. Kandungan protein kasar dapat meningkat dari 8,08% menjadi 9,41%, 

sedangkan penurunan serat kasar dari 16,33% menjadi 13,82%. 

Kata kunci : Dedak padi, Darah sapi, Protein kasar, Serat kasar 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF SUPPLEMENT ORGANIC BOOSTER LEVEL 

IN THE FERMENTATION OF BLOOD MIX AND RICE BRAN 

ON THE CONTENT OF PROTEIN AND CRUDE FIBER 

 

by 

BUDIONO 

B1D 014 049 

 

Research on the effect of Organic Supplement Booster (BOS) 

fermentation of blood  mix and rice bran for 8 days on protein content and crude 

fiber has been carried out at the Laboratorium of Animal Nutrition and Food 

Science, Faculty of Animal Husbandry, University of Mataram. The desingn used 

in this study was a Completely Randomized Desing with 4 treadments and 3 

replication. The analysis used in this study is a proximate analysis of crude 

protein and crude fiber. The results of the proximat analysis were carried out by 

Anova Test to see the effect of treatment and what was there was the effect of the 

treadment carried out by Duncan Test to determine the difference between 

treadmen. The results showed that mixed blood fermentation of cattle and rice 

bran using BOS for 8 days had a very significant effect (P<0,01) on crude protein 

content  and had a significant effect (P<0,05) on crude fiber content. The crude 

protein content can increase from 8,08% to 9,41%, while the decrease in crude 

fiber from 16,33% to 13,82%. 

 

Keywords : Rice brand, Cow blood, Crude protein, Crude fiber 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perkembangan usaha peternakan unggas sangat pesat. Terlihat pada 

peningkatan produksi daging dan telur dalam beberapa tahun terakhir (Tabel 1). 

Tabel 1. Produksi Daging Ayam Broiler dan Telur Tahun 2012 - 2015 

Hasil 

Ternak 

Tahun/Ton 

2011 2012 2013 2014 2015 

Daging 1.337.909 1.400.468 1.497.876 1.544.378 1.628.307 

Telur 1.027.846 1.139.949 1.224.402 1.244.311 1.372.829 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2016) 

Rata-rata peningkatan produksi daging ± 1,5 juta ton/tahun, sedangkan rata-

rata peningkatan produksi telur ± 1,2 juta ton/tahun. Peningkatan produksi ini 

sebagian besar merupakan kontribusi perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan 

rakyat mengalami permasalahan dalam peningkatan produksi terutama dalam 

penyediaan pakan. Karena kenyataannya sekarang ini harga pakan komersial 

dipasaran harganya dirasakan oleh peternak sangat mahal. Biaya pakan ini dapat 

mencapai 60-70% dari total biaya produksi (Anggitasari et al., 2016). Upaya 

untuk mengatasi masalah tingginya biaya produksi dalam pengadaan pakan yaitu 

dengan jalan memanfaatkan potensi bahan pakan lokal yang ada, seperti darah 

sapi dari limbah Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan limbah dari penggilingan 

padi yaitu dedak. 

Darah merupakan hasil sampingan dari pemotongan ternak sapi, kerbau dan 

kambing. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 34 unit RPH dan memiliki 25 

unit Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang tersebar di sepuluh Kabupaten/Kota 

(Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014). Total pemotongan sapi yang 

tercatat di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014 sebanyak 46.593 ekor 

dan total pemotongan di Kota Mataram adalah 16,02% (7.465 ekor) dari total 

pemotongan di NTB (Aini et al., 2017). Jumlah darah yang dihasilkan dari seekor 

ternak tergantung dari jenis dan status gizinya. Ternak menghasilkan 5-10% darah 

dari bobot badan, (Tillman et al., 1998). Jika diasumsikan bobot badan rata-rata 

ternak sapi yang dipotong 200 kg, maka darah yang dihasilkan di RPH Kota 

Mataram pertahunnya sebanyak 149.300 kg. Kandungan protein darah sapi dalam 
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bentuk tepung darah cukup tinggi yaitu 80-85%, tetapi rendah akan kandungan 

asam amino isoleusin, arginin dan metionin (Parakkasi, 1990). Penggunaan darah 

sapi dalam bentuk tepung darah sebagai pakan unggas sangat terbatas, 

penggunaannya dalam ransum tidak direkomendasikan lebih dari 5% kerena 

memiliki kecernaan yang rendah (Dafwang et al., 1998). 

Dedak merupakan hasil samping dari penggilingan padi. Dedak padi banyak 

digunakan sebagai ransum ternak unggas, karena dedak padi mudah didapatkan, 

harganya murah dan disukai oleh ternak. Dedak padi tidak dapat disimpan dalam 

jangka waktu yang lama. Hal ini disebabkan oleh aktifitas enzim yang dapat 

menyebabkan kerusakan atau ketengikan oksidatif pada komponen lemak yang 

dikandungnya. Penggunaan dedak padi dalam ransum unggas tidak lebih dari 

20%, disebabkan oleh kandungan serat kasar yang tinggi yaitu 16%, dan 

kandungan protein kasar yang rendah yaitu 8% (Rasyaf, 2002).  

Salah satu cara untuk meningkatkan kandungan nutrisi dari darah sapi dan 

dedak padi adalah dengan penerapan teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan 

salah satu teknologi pengolahan bahan pakan secara biologis dengan melibatkan 

aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme ini akan memproduksi enzim yang 

dapat membantu proses perombakan komponen pakan berupa senyawa-senyawa 

kompleks menjadi senyawa sederhana. 

Ada beberapa bahan adititif yang pernah diuji efektivitasnya untuk 

memfermentasikan bahan pakan, yaitu Trichoderma viride, Bacillus dan EM-4. 

Wizna et al., (2014) melakukan fermentasi campuran dedak padi dan darah 

menggunakan Bacillus amyloliquefaciens dengan dosis yang berbeda yaitu 1% 

dan 3% selama 3 hari, dapat menurunkan kandungan serat kasar dari 11,27% 

menjadi 7,93%. 

Booster Organic Supplement (BOS) adalah salah satu bahan aditif yang 

dapat digunakan dalam penerapan teknologi fermentasi, karena Booster Organic 

Supplement (BOS) mengandung campuran dari mikroorganisme baik dan 

menguntungkan yang terdiri dari Lactobacillus sp, Bacillus sp, Sacharomices sp, 

Aspergilus oryzae, Pshydomonas sp, Rhizopus sp, dan Azobacter sp. 

Booster Organic Supplement (BOS) diaplikasikan pada ternak sebagai aditif 

untuk meningkatkan keragaman dan populasi mikroorganisme yang sangat 
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bermanfaat di dalam saluran pencernaan, mengontrol bakteri dalam saluran 

pencernaan, meransang produksi enzim yang diperlukan untuk pencernaan pakan 

ternak sehingga dapat memudahkan proses penyerapan zat nutrisi. Namun 

informasi berkaitan dengan efektivitas penggunaan BOS untuk meningkatkan 

kandungan protein dan menurunkan kandungan serat kasar pada campuran darah 

sapi dan dedak padi belum ada dilaporkan. 

Rumusan Masalah 

Darah sapi mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi, tetapi daya 

cernanya rendah. Dedak padi merupakan bahan pakan yang sering digunakan 

dalam ransum unggas, namun penggunaannya terbatas karena memiliki 

kandungan serat kasar yang tinggi. Dengan teknologi fermentasi menggunakan 

Booster Organic Supplement diharapkan dapat meningkatkan daya cerna darah 

sapi dan menurunkan serat kasar dedak padi. 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

      Tujuan Penelitian 

Mengetahui apakah ada pengaru level BOS dalam fermentasi darah sapi 

dan dedak padi terhadap kandungan protein dan serat kasar. 

      Kegunaan Penelitian 

Informasih bagi petrnak unggas dalam memanfaatkan darah sapi dan 

dedak padi fermentasi sebagai pakan ternak. 

 

MATERI DAN METODE PENELITIAN 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanaka pada bulan Juli di Laboratorium Ilmu Nutrisi 

dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram 2018. 

 

Materi Penelitian 

Alat dan Bahan Penelitian 

Toples, timbangan, analitik, bak kecil, sendok botol, darah sapi, dedak padi, 

booster organic supplement (BOS) dan susu kental manis. 
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Metode Penelitian 

     Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 

perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang dilakukan adalah: 

P0 = Darah sapi 50 g + dedak padi 100 g + 0% BOS 

P1 = Darah sapi 50 g + dedak padi 100 g + 5% BOS 

P2 = Darah sapi 50 g + dedak padi 100 g + 10% BOS 

P3 = Darah sapi 50 g + dedak padi 100 g + 15% BOS 

Parameter Penelitian 

Adapun parameter yang dianalisis pada penelitian ini adalah kandungan 

protein kasar dan serat kasar dari campuran darah sapi dan dedak padi yang 

difermentasi dengan BOS selama 8 hari. 

Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis ragam dan apabila terdapat pengaruh 

perlakuan maka dilakukan uji lanjut beda nyata dari Duncan untuk mengetahui 

perbedaan antara perlakuan (Nugroho, 2008). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Protein Kasar 

Hasil perhitungan dari analisis proksimat kandungan protein kasar 

campuran darah sapi dan dedak padi setelah difermentasikan dengan BOS selama 

8 hari, menunjukkan angka rata-rata persentase kandungan protein kasar dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata Persentase Kandungan Protein Kasar Setelah Fermentasi 

Perlakuan 
 Ulangan  

Rata-rata % 
1 2 3 

P0 7,96 7,96 8,33 8,08
a
 

P1 8,72 9,07 8,63 8,80
b
 

P2 9,34 9,09 8,97  9,13
bc

 

P3 9,28 9,47 9,47 9,41
c
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda sangat nyata (P<0,01) 
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Hasil analisis ragam atau Uji Anova (Analisis of Varian) menunjukkan 

bahwa, fermentasi campuran darah sapi dan dedak padi menggunakan BOS 

memberikan pengaruh sangant nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar. 

Hasil dari Uji Duncan's Multiple Range Test (DMRT) diperoleh kandungan 

protein kasar tertinggi yaitu pada perlakuan P3, dan yang terendah pada perlakuan 

P0. Perlakuan P3 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2, tetapi berbeda nyata 

dengan perlakuan P1 dan P0. Perlakuan P2 tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

P1 tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P0. Berdasarkan nilai rata-rata 

kandungan proteinnya, perlakuan P3 adalah perlakuan yang kandungan 

proteinnya tertinggi, namun perlakuan P3 (15% BOS) tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan P2 (10% BOS) sehingga perlakuan P2 adalah perlakuan yang terbaik. 

Tabel 3. menunjukkan bahwa terjadi peningkatan protein kasar pada setiap 

perlakuan. Peningkatan protein kasar dari 8,08% (P0) menjadi 8,80% (P1), 9,13% 

(P2) dan 9,41% (P3). Peningkatan protein kasar ini disebabkan oleh adanya 

mikroorganisme proteolitik. Mikroorganisme proteolitik ini dapat menghasilkan 

enzim protease yang mampu menghidrolisis protein menjadi asam-asam amino 

(Fardiaz, 2017). 

Peningkatan protein kasar pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Putra (2012), dengan memfermentasikan dedak padi dan darah 

sapi menggunakan probiotik (Bacillus, Streptomices, Cellulomonas dan 

Actynomices), hasil penelitiannya dapat meningkatkan kandungan protein kasar 

dari 17,33% menjadi 19,63%. Tingginya kandungan protein kasar pada penelitian 

yang dilakukan oleh Putra (2012) karena jumlah darah sapi yang digunakan 

mencapai 300-600 gram, sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 50 

gram darah sapi (berdasarkan BK), sehingga kandungan proteinnya berkisar 

antara 8,08%-9,41%. Setiawan (2017) melakukan fermentasi dedak padi dengan 

menggunakan mikroorganisme lokal, hasil penelitian dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar. Peningkatan kandungan protein kasar dedak padi yang 

difermentasi dengan mikroorganisme lokal karena mikroorganisme lokal 

mengandung mikroba proteolitik yang menghasilkan enzim protease yang mampu 

merombak protein menjadi polipeptida dan selanjutnya menjadi peptida 

sederhana. Setiyatwan (2007) juga melakukan fermentasi Duckweed 
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menggunakan Trichorderma harzianum, hasil penelitiannya dapat meningkatkan 

kandungan protein kasar dari 18,19% menjadi 19,07%. Peningkatan protein kasar 

juga akibat dari pertumbuhan dan perkembangbiakan mikroba tersebut. Semakin 

banyak pertumbuhan mikroba maka protein substrat akan bertambah (Setiyatwan, 

2007). 

Serat Kasar 

Hasil perhitungan dari analisis proksimat serat kasar campuran darah sapi 

dan dedak padi yang difermentasi menunjukkan angka rata-rata persentase 

kandungan serat kasar dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata Persentase Kandungan Serat Kasar Setelah Fermentasi 

Perlakuan 
 Ulangan  

Rata-rata % 
1 2 3 

P0 15,12 16,16 17,72 16,33
b
 

P1 15,09      15,91 16,18 15,72
b
 

P2 14,99 15,02 14,97  14,99
ab

 

P3 13,31 14,99 13,17 13,82
a
 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan 

berbeda nyata (P<0,05) 

Hasil analisis ragam atau Uji Anova (Analisis of Varian) menunjukkan 

bahwa, fermentasi campuran darah sapi dan dedak padi menggunakan BOS 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan serat kasar. Hasil dari Uji 

Duncan's Multiple Range Test (DMRT) diperoleh kandungan serat kasar terendah 

yaitu pada perlakuan P3 dan yang tertinggi pada perlakuan P0. Perlakuan P3 tidak 

berbeda nyata dengan perlakuan P2, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P1 

dan P0. Berdasarkan nilai rata-rata kandungan serat kasarnya, perlakuan P3 adalah 

perlakuan yang kandungan serat kasar terendah, namun perlakuan P3 (15% BOS) 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan P2 (10% BOS) sehingga perlakuan P2 

adalah perlakuan terbaik. 

Tabel 4. menunjukkan bahwa terjadi penurunan serat kasar pada setiap 

perlakuan. Penurunan serat kasar dari 16,33% (P0) menjadi 15,72% (P1), 14,99% 

(P2) dan 13,82% (P3). Penurunan kandungan serat kasar pada proses fermentasi 

dapat disebabkan oleh berbagai hal. Menurut Tillman et al., (1998) penurunan 

kadar serat kasar seperti selulosa, hemiselulosa dan lignoselulosa yang mengalami 

degradasi enzimatik oleh bakteri menjadi gula-gula sederhana. Proses fermentasi 
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menunjukkan aktivitas metabolik mikroba bersifat selulolitik dan dapat 

mendegradasi serat kasar karena menghasilkan enzim selulase dan hemiselulase, 

sehingga kandungan serat kasar mengalami penurunan. Mikroba yang terdapat 

dalam inokulum yang digunakan pada saat fermentasi dapat memecah komponen 

yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga lebih 

mudah dicerna. 

Penurunan serat kasar pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wizna et al.,  (2014), dengan memfermentasikan campuran dedak 

padi dan darah menggunakan Bacillus amyloliquefaciens dengan dosis yang 

berbeda yaitu 1% dan 3% selama 3 hari, hasil penelitiannya dapat menurunkan 

kandungan serat kasar dari 11,27% menjadi 7,93%. Putra (2012) juga melakukan 

fermentasi dedak padi dan darah sapi menggunakan probiotik (Bacillus, 

Streptomices, Cellulomonas dan Actynomices), hasil penelitiannya dapat 

menurunkan kandungan serat kasar dari 10,48% menjadi 8,47%. Terjadinya 

penurunan serat kasar melalui fermentasi karena adanya mikroorganisme yang 

mampu menghasilkan enzim selulose yang dapat mendegradasi lignoselulolitik 

menjadi glukosa. Setiawan (2017) melakukan fermentasi dedak padi 

menggunakan mikroorganisme lokal, hasil penelitianya dapat menurunkan 

kandungan serat kasar dari 9,18% menjadi 6,53%. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, fermentasi 

campuran darah sapi dan dedak padi menggunakan BOS dengan level yang 

berbeda berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap kandungan protein kasar dan 

berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap kandungan serat kasar. Kandungan protein 

kasar dapat meningkat dari 8,08% menjadi 9,41%, sedangkan kandungan serat 

kasar dapat menurun dari 16,33% menjadi 13,82%. 
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Saran 

Diharapkan penggunaan darah sapi dalam fermentasi lebih banyak 

sehingga dapat meningkatkan kandungan protein lebih tinggi. 
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