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KANDUNGAN SERAT (NDF DAN ADF) JAGUNG HIBRIDA PANEN MUDA 

YANG DIFERMENTASI DENGAN SAOS BURGER PAKAN (SBP) 

DAN EFFECTIVE MICROORGANISME (EM-4) 

Devi Sulvia/B1D 012 070 Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kandungan Serat (NDF dan ADF) 

Jagung Hibrida panen muda yang difermentasi dengan SBP dan EM-4. Penelitian 

dilaksanakan di Lab. Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas 

Mataram dari bulan Desember 2015 sampai Januari 2016. Materi penelitian 

menggunakan jerami jagung Hibrida panen muda yang difermentasi dengan SBP dan 

EM-4. Penelitian didesain menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 

perlakuan dan 3 ulangan yaitu Perlakuan I atau kontrol (T0): Jerami Jagung 100 %, 

Perlakuan II (T1): Jerami Jagung 94,29 %  + Molases 4,71 % + SBP  1 %, dan Perlakuan 

III (T2): Jerami Jagung 94,29 %  + Molases 4,71 % + EM-4 1 %. Variabel utama yang 

diamati adalah kandungan NDF dan ADF. Variabel penunjangnya adalah pH, temperatur 

dan sifat fisik yang meliputi: bau, tekstur, dan warna. Data yang diperoleh dianalisis 

menggunakan analisis of varians (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

penggunaan fermentor SBP secara signifikan mampu menurunkan kandungan NDF 

(69.75%) dan ADF (47.81%), sedangkan fermentor EM-4 hanya mampu  menurunkan 

kandungan ADF (49.48%)  jerami jagung Hibrida panen muda, dapat disimpulkan bahwa 

fermentasi yang menggunakan fermentor SBP dan EM-4 memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap penurunan kandungan NDF dan ADF jerami jagung panen muda. 

 
Kata Kunci : Jerami Jarung, Fermentasi, NDF, ADF, SBP dan EM-4 

THE CONTAINING OF FIBER (NDF AND ADF) OF EARLIER HYBRID 

CORN CROP FERMENTED WITH SAOS BURGER PAKAN (SBP) 

AND EFFECTIVE MICROORGANISM (EM-4) 

Devi Sulvia/B1D 012 070 Animal Science Faculty of Mataram University  

ABSTRACT 

This research is aimed to find out the containing of fiber (NDF and ADF) 

early hybrid of corn crop fermented with SBP and EM-4. So far, it is researched on 

Animal’s nutrients and food laboratory in the faculty of animal researching, Mataram 

University during December 2015 until January 2016. The research material is using 

straw of early of Hybrid Corn crop fermented  with SBP and EM-4. Then it is designed 

by using complete random design applied in 3 treatments and 3 assessments that are first 

treatment or controlling (T0): corn’s straw 100%, second treatment (T1): corn’s straw 

94,29 % + Molasses 4,71 % + SBP 1 %,  third treatment (T2): corn’s straw 94,29 % + 

Molasses 4,71 % + EM-4 1 %. The main variable in this researches are the containing of 

NDF and ADF. The supporting variable in this research are pH concentrate, temperature 

and physical adjustment such as smells, texture and color. Afterward, the data taken is 

analyzed using analysis of Varian (ANOVA). The result shows that using fermentor of 

SBP is significantly able to decrease NDF (69,75 %) and ADF (49,48 %), while the 

fermentor of EM-4 is only decreasing ADF about 49,48 % of straw of early hybrid of 

corn crop. Thus, it can be concluded that the fermentation using SBP and EM-4 will gain 

real impact on decreasing NDF and ADF in straw early corn crops.  

 

Keyword : Corn straw, Fermentation, NDF, ADF, SBP and EM-4
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PENDAHULUAN 

Program unggulan pemprov NTB pada sektor peternakan yaitu bumi 

sejuta sapi (BSS) yang bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi sapi 

dengan harapan meningkatkan produksi daging untuk memenuhi kebutuhan 

protein hewani masyarakat. Untuk menunjang keberhasilan program BSS tersebut 

mutlak diperlukan ketersediaan hijauan yang memadai sebagai pakan ternak, 

namun fakta menunjjukkan bahwa ketersediaan pakan ternak di NTB masih 

belum mencukupi kebutuhan ternak. Ini disebabkan oleh banyak hal diantaranya 

curah hujan yang kurang terutama dimusim kemarau dan selain itu, adanya 

perubahan fungsi lahan sawah/kebun berubah manjadi daerah pemukiman. Untuk 

itu perlu dicari alternatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah 

satunya adalah melalui pemanfaatan limbah pertanian dalam hal ini pemanfaatan 

jerami jagung panen muda. 

Karakteristik jerami jagung sebagai pakan ternak tergolong hijauan 

bermutu rendah dan penggunaan dalam bentuk segar tidak menguntungkan secara 

ekonomis. Selain itu, jerami jagung mengandung serat kasar yang tinggi sehingga 

daya cernanya rendah (Intan Nursiam, 2010) disitasi (Yulida Pratiwi, 2015). Unuk 

meningkatkan mutu dan nilai gizi dari jerami jagung tanpa menimbulkan efek 

yang merugikan yaitu pengolahan secara biologis dengan fermentasi. Teknologi 

fermentasi dapat merubah sumber pakan berkualitas rendah menjadi pakan 

berkualitas tinggi serta sumber energi bagi ternak. Dalam proses fermentasi 

digunakan bahan-bahan yang mengandung mikroba dan bersifat fiksasi nitrogen 

seperti SBP dan EM-4. Berdasarkan latarbelakang tersebut, perlu dilakukan 

penelitian mengenai kandungan NDF dan ADF jagung hibrida panen muda yang 

difermentasi dengan SBP dan EM-4.  

 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kandungan NDF dan ADF 

jagung hibrida panen muda yang difermentasi SBP dan EM-4 serta untuk 

mengetahui perlakuan yang baik untuk  jagung hibrida panen muda dan dapat 
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dijadikan sebagai sumber informasi serta pembanding untuk penelitian 

selanjutnya. 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap, yang dibagi 

dalam tiga perlakuan masing-masing perlakuan terdiri dari tiga ulangan, 

sebagai berikut: perlakuan I atau kontrol (T0): Jerami Jagung 100 %, perlakuan 

II (T1): Jerami jagung 94,29 %  + Molases 4,71 % + SBP  1 %, perlakuan III 

(T2): Jerami jagung 94,29%  + Molases 4,71% + EM-4 1% 

 

2. Pelaksanaa Penelitian 

a. Prosedur pembuatan fermentasi 

Jerami jagung yang digunakan diambil dari Kecamatan Gerung 

dan Labuapi Kabupaten Lombok Barat berumur ±100 hari. Jerami jagung 

diangin-anginkan (dilayukan) selama 24 jam. Selanjutnya jerami dicacah 

menggunakan mecin coper, kemudian ditimbang masing-masing perlakuan 

sebanyak 60 kg. Selanjutnya dibuat formula untuk fermentasi jerami jagung 

menggunakan SBP dan EM4 sebanyak 0,63 kg. Masing-masing formula 

dicampur dengan air 24 liter dan molases 3 kg, kemudian jerami jagung 

yang sudah ditimbang dicampur dengan masing-masing formula secara 

merata. Selanjutnya jerami jagung yang sudah dicampur dimasukkan ke 

dalam tong hingga padat, ditutup rapat hingga keadaan anaerob dan 

didiamkan selama empat hari. Setelah empat hari, masing-masing sample 

diambil sebanyak 250 g dan dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk 

dilakukan pengukuran pH. Kantong plastik berisi sampel tersebut ditutup 

rapat sehingga udara fermentasi jerami jagung tidak keluar. Selanjutnya 

dilakukan pengukuran pH sampel dan uji organoleptik. Sebelum analisis 

komposisi kimia fermentasi dikeringkan, digiling dan setelah itu dilanjutkan 

untuk analisis NDF dan ADF. 
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b. Prosedur penetapan NDF dan ADF 

Untuk prosedur penetapan NDF dan ADF menggunakan analisis 

Van Soest tahun  1963. 

 

Analisis Data 

1) Variabel Utama 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis 

of varians (ANOVA) berdasarkan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 

perlakuan masing-masing perlakuan terdiri atas 3 ulangan. Apabila terjadi 

perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan’t (Steel 

and Torrie, 1992) disitasi (Prahadi, Eko, dan Irfan, 2015). Data dianalisis 

dengan program SAS. 

 

2) Variabel Pendukung 

Variabel pendukung dinilai berdasarkan Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Standar Penilaian Kualitas Fermentasi/Silase menurut Rukmantoro 

(2002) disitasi Sauri (2007) 

 

Variabel Kondisi Bahan Pakan Penilaian 

pH 

3,5 ─ 4,1 60 

4,2 ─ 4,3 55 

4,4 ─ 4,5 30 

4,6 ─ 4,7 13 

4,7 > 3 

Aroma 

1. Bau yang khas silase dan bagus sekali 

2. Berbau rasa asam manis 

3. Berbau menyengat 

4. Tidak ada bau silase (berbau busuk) 

10 

8 

4  

0  

Warna 

1. Warna khas fermentasi/silase (tergantung 

bahan) berwarna cerah 

2. Sedikit terdapat warna redup 

3. berwarna gelap 

 

10 

5 

0 

Tekstur 

1. Sedikit basah dan terasa kasar 

2. Terasa banyak mengandung air 

3. Basah sekali, apabila diperas keluar air 

4. Ada jamur, berlendir 

20 

16 

8 

0  
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Tabel 2. Kategori kualitas silase: 

 

Nilai  Keterangan  

81-100 Baik sekali 

61-80 Baik 

31-60 Sedang 

0-30 Jelek 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengamatan Umum 

Suatu proses fermentasi dinyatakan berhasil jika hasil fermentasi 

tidak rusak, misalnya bahan menjadi busuk dan berjamur. Perubahan warna, 

aroma atau bau dan tekstur merupakan beberapa indikasi awal terjadinya 

perubahan suatu bahan yang mengalami perlakuan (Amrin, 2014). Berdasarkan 

pH, bau, warna dan tekstur jerami jagung panen muda yang difermnetasi 

selama 4 hari, dalam penelitian ini terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nilai uji kualitas fermentasi jerami jagung panen muda   

 

Perlakuan Ulangan 
Nilai 

Keterangan 
pH Bau Warna Tekstur Total 

T0 

(Kontrol) 

I 60 0 5 20 85 Baik sekali 

II 13 0 5 20 38 Sedang  

III 3 0 5 20 28 Jelek  

T1 

(SBP) 

I 60 10 10 20 100 Baik sekali 

II 55 10 10 20 95 Baik sekali 

III 30 10 10 20 70 Baik 

T2 

(EM-4) 

I 30 8 10 20 68 Baik 

II 55 8 10 20 93 Baik sekali 

III 60 8 10 20 98 Baik sekali 

 

Hasil pengamatan uji kualitas terhadap pH, bau, warna dan tekstur 

jerami jagung panen muda sebagaimana tertera pada Tabel 1, terlihat bahwa 
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total nilai hasil fermentasi jerami jagung panen muda yang ditambahkan 

fermentor SBP memberikan nilai pada ulangan I, II dan III berturut-turut 

sebesar 100, 95 dan 70 jauh lebih tinggi dibanding nilai uji kualitas pada T2. 

Meskipun demikian, perlakuan TI dan T2 masih dalam kisaran kategori nilai 

baik sekali. 

 

B. 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 perlakuan T1 memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap penurunan kadar NDF maupun kadar ADF jerami jagung 

panen muda yaitu berturut-turut sebesar 69,75% dan 47,81%.  Sedangkan 

perlakuan T2 hanya mampu menurunkan kadar NDF 72,1774% dan ADF 

49,47%. Data selengkapnya tertera pada Tabel 3 berikut ini. 

Tabel 4. Kandungan NDF dan ADF jerami jagung panen muda yang 

difermentasi dengan SBP dan Em-4 

 

Perlakuan NDF % ADF% 

T0 (Kontrol) 73.1577
a
 51.159

a
 

T1 (SBP) 69.7449
b
 47.811

b
 

T2 (EM-4) 72.1774
a
  49.479

ab
 

ab 
Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama menunjukkan perbedaan 

yang berbeda nyata (P < 0.05) 

 

1) Kadar Neutral Detergent Fiber (NDF) 

Hasil analisis varian’s menunjukkan bahwa jenis fermentor 

menunjukkan respon yang berbeda nyata (P < 0.05) terhadap penurunan 

kandungan NDF jerami jagung panen muda. Uji lanjut Duncan’s 

menunjukkan bahwa kandungan NDF perlakuan Kontrol (T0) yaitu 73,1577 

berbeda nyata dibanding dengan perlakuan SBP (T1) yaitu 69,7449% dan 

berbeda tidak nyata dibanding dengan perlakuan EM-4 (T2) yaitu 

72,1774%. Adanya perbedaan kandungan NDF antara perlakuan T0 dengan 

T1 dan T2 sebabkan oleh tidak adanya aktivitas mikrobia dalam 
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mensekresikan enzim. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Judoamidjojo et 

al. (1989) disitasi Arifin (2015), yang menyatakan bahwa laju pertumbuhan 

mikrobia akibat persediaan nutrisi berkurang dan terjadi akumulasi zat-zat 

metabolik yang menghambat pertumbuhan. Mikrobia selulolitik yang tidak 

optimal, menyebabkan kerja enzim selullase dalam merombak dinding sel 

(NDF) yang sebagian besar mengandung selullosa dan lignin menjadi 

senyawa yang lebih sederhana tidak cukup sehingga porsi dinding sel 

(NDF) meningkat. 

Dari kandungan NDF, perlakuan dengan fermentor SBP (T1) 

mengalami penurunan nyata lebih tinggi yaitu 3,4128% sedangkan 

perlakuan dengan fermentor EM-4 (T2) hanya mengalami penurunan 

sebesar 0,9803%, hal ini dikarenakan kandungan yang terdapat di dalam 

SBP yaitu multi mikroba seperti mikroba asam laktat, mikroba seluloliti, 

mikroba amilolotik, asam amino esensial juga mengandung vitamin 

tambahan dan mineral, sedangkan kandungan dari EM-4 hanya hasil dari 

campuran bakteri atau mikroba yang menguntungkan. Menurut Yunilas 

(2009), penggunaan starter mikroba menurunkan kadar NDF dapat diduga 

bahwa selama fermentasi terjadi pemutusan ikatan lignoselulose dan 

hemiselulose. Mikroba lignolitik dalam starter mikroba membantu 

perombakan ikatan lignoselulose sehingga selullose dan lignin dapat 

terlepas dari ikatan tersebut oleh enzim lignase. Fenomena ini terlihat 

dengan menurunnya kandungan selullose dan lignin jerami yang 

difermentasi. Menurunnya kadar lignin menunjukkan selama fermentasi 

terjadi penguraian ikatan lignin dan hemiselulose. Lignin merupakan 

benteng pelindung fisik yang menghambat daya cerna enzim terhadap 

jaringan tanaman dan lignin berikatan erat dengan hemiselulose. Di lain 

pihak, dengan menurunnya kadar NDF menunjukkan telah terjadi 

pemecahan selullose dinding sel sehingga pakan akan menjadi lebih mudah 

dicerna. 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Yulida Pratiwi (2015), rata-rata 

kandungan NDF jerami jagung yang difermentasi selama 21 hari dengan 

penambahan beberapa jenis additif sebesar T1 yaitu 73.60739%, T2 yaitu 
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73.54847% dan T3 yaitu 73.29845%.  Melihat dari hasil analisis tersebut 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan, perbandingan angka tidak 

berbeda jauh meskipun menggunakan fermentasi 21 hari, hal ini 

menunjukkan bahwa fermentasi selama 21 hari dengan fermentasi selama 4 

hari tidak jauh berbeda. 

 

2) ACID DETERGENT FIBER (ADF) 

Hasil analisis varian’s menunjukkan bahwa jenis fermentor 

menunjukkan respon berbeda nyata (P < 0,05) terhadap penurunan 

kandungan ADF jerami jagung panen muda. Uji lanjut Duncan’s 

menunjukkan bahwa kandungan ADF perlakuan Kontrol (T0) yaitu 

51,159%, berbeda nyata dibanding dengan perlakuan SBP (T1) yaitu 

47,811% dan berbeda tidak nyata dibanding dengan perlakuan EM-4 (T2) 

yaitu 49,479% Adanya perbedaan kandungan ADF antara perlakuan T0 

dengan T1 dan T2 sebabkan oleh tidak adanya aktivitas mikrobia dalam 

mensekresikan enzim. 

Dari kandungan ADF, perlakuan dengan fermentor SBP (T1) 

mengalami penurunan tetinggi yaitu 3.348% sedangkan  perlakuan dengan 

fermentor EM-4 (T2) hanya mengalami penurunan sebesar 1.68%, hal ini 

dikarenakan kandungan yang terdapat di dalam SBP yaitu multi mikroba 

seperti mikroba asam laktat,mikroba seluloliti, mikroba amilolotik, asam 

amino esensial juga mengandung vitamin tambahan dan mineral, sedangkan 

kandungan dari EM-4 hanya hasil dari campuran bakteri atau mikroba yang 

menguntungkan. Menurut Anam, dkk. (2012), penurunan kadar ADF karena 

terjadi perombakan dinding sel menjadi komponen yang lebih sederhana 

yaitu hemiselulosa dan glukosa selama proses fermentasi. Kadar ADF 

menurun disebabkan oleh terlarutnya sebagian protein dinding sel dan 

hemiselulosa dalam larutan  detergen  asam  sehingga  meningkatkan  porsi  

ADS  dan  menyebabkan menurunnya kadar ADF. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Anggorodi (1994) disitasi Anam, dkk (2012) yang menyatakan 

bahwa hemiselulosa larut dalam larutan alkali dan terhidrolisa dengan 
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larutan asam encer. Fraksi yang larut dalam pemasakan detergen asam 

sebagian besar terdiri atas  hemiselulosa dan sedikit protein dinding sel.  

Hasil penelitian sebelumnya oleh Yulida Pratiwi (2015), 

memperoleh rata-rata kandungan ADF jerami jagung yang difermentasi 

selama 21 hari dengan penambahan beberapa jenis additif sebesar T1 yaitu 

41.34744%, T2 yaitu 44.53431% dan T3 yaitu 44.11496%. Melihat dari 

hasil analisis tersebut dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan, 

perbandingan angka tidak berbeda jauh meskipun menggunakan fermentasi 

21 hari, hal ini menunjukkan bahwa fermentasi selama 21 hari dengan 

fermentasi selama 4 hari tidak jauh berbeda. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat simpulkan bahwa penggunaan 

SBP pada fermentasi jerami jagung varietas hibrida panen muda nyata lebih tinggi 

menurunan kandungan NDF dan ADF dibanding dengan EM-4. Hasil uji kualitas, 

perlakuan SBP (T1) memperoleh nilai pada ulangan I, II dan III berturut-turut 

sebesar 100, 95 dan 70 jauh lebih tinggi dibanding nilai uji kualitas pada T2. 
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