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KECERNAAN IN VITRO BAHAN KERING DAN BAHAN ORGANIK 

 KULIT BUAH KAKAO YANG DIFERMENTASI MENGGUNAKAN 

FERMENTOR  BIO PLUS DAN SAOS BURGER PAKAN (SBP) 

 

Anisa Mulyani/B1D 012 036 Fakultas Peternakan Universitas Mataram 

INTISARI 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada tanggal 06 November s/d 02 Januari 2015 bertempat di Lab 

Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Mataram.Penelitian didesain 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan tiga perlakuan, yaitu Perlakuan I atau 

3isband (P0)fermentasi kulit buah kakao tanpa menggunakan fermentor, Perlakuan II 

(P1)fermentasi kulit buah kakao dengan menggunakan fermentor Bioplus dan Perlakuan III (P2) 

fermentasi kulit buah kakao dengan menggunakan fermentor Saos burger pakan (SBP). Lama 

waktu fermentasi 4 hari, parameter yang diamati meliputi  pengamatan organoleptik (warna, bau, 

pH dan tekstur), kecernaan bahan kering (KcBK), dan kecernaan bahan organik (KcBO). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa jenis fermentor berpengaruh terhadap perubahan warna, bau, 

tekstur dan pH kulit buah kakao pada kategori sedang. Demikian juga terhadap kecernaan bahan 

kering dan bahan organiknya, dimana perlakuan P2 berpengaruh nyata (P<0,05) dalam 

meningkatkan kecernaan bahan kering (48,02%) 3isbanding perlakuan P1(35,48%) dan Kontrol 

(P0) yang kecernaannya hanya 28,06%. Demikian juga kecernaan bahan organiknya diketahui 

bahwa perlakuan P2 secara nyata (P<0.05) memberikan kecernaan yang lebih tinggi (40,93%) 

dibanding perlakuan P1 (35,57%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fermentasi kulit 

buah kakao menggunakan fermentor SBP memberikan nilai kecernaan bahan kering maupun 

bahan organic yang lebih tinggi 3isbanding penggunaan fermentor Bioplus . 

 

Kata kunci: kulit buah kakao, fermentasi, Bio Plus, Saos burger pakan, kecernaan bahan 

kering dan bahan organic.  

 

The Digestibility Dry Matter and Organic Matter of Cacao Husk Fruit  

which is fermented with bio plus and                                

 Saus Burger Pakan fermentor 

 

Anisa Mulyani/B1D 012 036 Animal Science Faculty of Mataram University  

ABSTRACT 

 This research was done at sixth of November until second of January in Nutrition Laboratory 

and Animal Food Laboratory Faculty of Animal Science at Mataram University. This 

research was design used by attempt device is Complete Random Device (RAL) with three 

treatmen, that is control (PO) fermentation cocoa husk fuit without fermentor, fermentation 

cocoa husk fruit with bioplus fermentor and fermentation cocoa husk fruit with fermentor 

Saos Burger Pakan. Treatment of fermentation during (4) four days. Parameter perceived is 

organoleptic parameters (colour, flavour, pH and texture), dry matter digesting (KcBK) and 

organic matter digesting (KcBO). Result of of this research is indicate that fermentor type 

have an effect to change of colour, flavour,texture and pH of cocoa husk fruit in middle 

category. it also dry matter digesting and organic matter digesting, where the treatment P2 

makes a real influence (P>0,05) in increasing dry matter digesting (48,02%) compared it 

with P1 tretment (35,48%) and control (P0) it digesting only 28,06%. it also organic matter 

digesting known that P2 treatment makes a real  (P< 0,05) give more value digesting 

(40,93%) compared P1 treatment (35,57%). it can be concluded that cocoa husk fruit 

fermentation used fermentor SBP give digesting of  dry matter digesting and organic matter 

digesting more value  compared with fermentor bioplus used. 

 

Keyword : Cocoa Husk Fruit, Fermentatiaon, Bio plus, SBP, Dry Matter Digesting and  

Organic Matter Digesting 

 



PENDAHULUAN 

 

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam usaha 

peternakan. Ketersediaan pakan sangat berfluktuasi, berlimpah pada musim hujan 

dan terjadi kekurangan saat kemarau. Hal tersebut menjadi hambatan sekaligus 

tantangan bagi para peternak untuk tetap menyediakan pakan dengan kandungan 

protein yang tinggi, murah dan berkelanjutan terutama pada musim kemarau. 

Penyediaan pakan telah bergeser kepada upaya ekplorasi dan pemanfaatan bahan 

pakan nonkonvensional dengan nilai kompetisi yang masih rendah. 

Untuk mengatasi masalah kekurangan pakan, peternak bisa memanfaatkan 

limbah pertanian yang cukup banyak tersedia disekitarnya antara lain kulit buah 

kakao. Kulit buah kakao memiliki peran yang cukup penting dan berpotensi dalam 

penyediaan pakan ternak ruminansia, khususnya kambing terutama pada musim 

kemarau. Pemanfaatan kulit buah kakao sebagain pakan tarnak dapat di berikan 

dalam bentuk segar maupun dalam bentuk tepung setelah diolah.Limbah kulit 

buah kakao setiap tahun cukup banyak tersedia dan belum dimanfaatkan secara 

baik. Hasil penelitian menunjukkan pemakaian kulit biji kakao dapat di 

manfaatkan sebagai bahan pakan substitusi atau pengganti untuk ternak. 

Penggunaan kulit buah kakao sebagai pakan ternak menjanjikan harapan karna 

dapat meningkatkan pendapatan peternak. 

Pakan alternatif kulit buah kakao dari segi produksi merupakan limbah 

agroindustri yang berasal dari tanaman kakao yang cukup berlimpah dan tersedia 

sepanjang tahun, belum banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Proses 

penggunaan kecernaan in vitro bahan kering dan bahan organik kulit buah kakao 

agar mengetahui sebagaimana tingginya nilai kecernaan suatu bahan pakan seperti 

kulit buah kakao karena, semakin tinggi nilai kecernaan suatu bahan pakan maka 

semakin besar zat-zat makanan yang di serap, walaupun tinggi kandungan zat 

makanan jika nilai kecernaannya rendah maka tidak ada gunanya dan untuk 

mengetahui seberapa besar zat-zat yang dikandung yang dapat diserap untuk 

kehidupan pokok, pertumbuhan dan produksi. Penelitian ini menggunakan 

pemanbahan fermentor dalam proses fermentasi yaitu Bio plus dan Saos Burger 

Pakan (SBP). Penambahan fermentor ini untuk membandingkan hasil kecernaan 

yang lebih tinggi. Proses fermentasi selama 4 hari dengan hasil yang optimal dan 



tidak berbeda jauh dengan proses fermentasi selama 21 hari yang menggunakan 

fermentor berbeda.  

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang kecernaan In-

Vitro Bahan Kering dan bahan Organik pakan kosentrat campuran kulit buah 

kakao fermentasi yang digunakan untuk pakan ternak ruminansia dengan 

penambahan fermentor Bio plus dan SBP. 

Bio plus dan Saos Burger Pakan memiliki kandungan yang berbeda-deda 

dari jenis mikroba, hal ini menunjukkan hasil kecernaannya berbeda pula. Saos 

Burger Pakan lebih tinggi kecernaannya dikarenakan mikroba lebih banyak 

dibandingkan dengan Bio plus. 

 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui kecernaan bahan kering dan bahan organik kulit buah 

kakao yang di fermentasi menggunakan Bio plus dan SBP. Sebagai tambahan 

referensi bagi peneliti lain pada Fakultas Peternakan dalam kegiatan penelitian 

yang sepesifik. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Penelitian telah dilaksanakan pada 06 November sampai 02 Desember 2015, 

bertempat  di Laboratorium Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminansia 

Fakultas Peternakan Unram. 

Analisis Data 

 Data yang diproleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis of varians 

(ANOVA) menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan 

dan 3 ulangan. Apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji 

Jarak Berganda Duncan
,
s (Steel dan Torrie 1980). Data dianalisis menggunakan 

program SAS. 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengamatan Umum 

Perubahan warna merupakan salah satu indikasi awal terjadinya perubahan 

pada suatu benda atau materi yang mengalami perlakuan. Menurut Ranjhan 

(1977) proses perlakuan awal ini dapat diklasifikasikan secara fisik, kimia, 

biologis dan kombinasi. Berdasarkan pengamatan fisik terhadap warna, aroma, 

tekstur dan pH kulit buah kakao yang difermentasi selama 4 hari, 

Nilai uji organoleptik hasil fermentasi 

Perlakuan 

Sifat Fisik Hasil Fermentasi Kulit                

Buah Kakao Total Kategori 

Warna Aroma Tekstur pH 

P0(kontrol) 10 16 10 3 39 Sedang 

P1(Bioplus) 5 20 10 3 38 Sedang 

P2(SBP) 10 10 20 3 43 Sedang 

 

Hasil pengamatan uji organoleptik terhadap warna, aroma, tekstur dan pH 

kulit buah kakao sebagaimana tertera pada Tabel 1, terlihat bahwa total nilai hasil 

fermentasi kulit buah kakao yang ditambahkan fermentor SBP memberikan nilai 

43 jauh lebih tinggi dibanding nilai uji organoleptik pada perlakuan P0 maupun 

P1.  Meskipun demikian, ketiga perlakuan tersebut masih dalam kisaran kategori 

nilai sedang. 

Pengamatan Kc.BK Dan Kc.BO 

Hasil analisis terhadap kecernaan bahan kering kulit buah kakao yang 

difermentasi tertinggi diperoleh pada SBP (P2) yaitu 48,02% dan terendah pada 

kontrol (PO) yaitu 28,06% sedangkan kecernaan bahan organik tertinggi diperoleh 

pada perlakuan P2 (yang menggunakan SBP) yaitu 40,93% dan terendah pada 

kontrol (PO) yaitu 23,91%. 

 

 



 Rata-rata persentase kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik 

kulit buah kakao yang difermentasi 

Perlakuan   Kc.BK                             Kc.BO 

P0 

  

28,0574
c                                  

23,9068
c 

P1 

  

35,4753
b                                  

35,5654
b 

P2     48,0152
a                                  

40,9326
a 

abc
Superskrip yang berbeda pada garis yang sama menunjukkan   perbedaan yang 

nyata (P < 0,05). 

 Hasil analisis varians menunjukkan bahwa jenis fermentor berpegaruh nyata 

(P < 0,05) terhadap peningkatan kecernaan bahan kering kulit buah kakao yang 

difermentasi dengan fermentor berbeda. Uji lanjut Duncan’s menunjukkan bahwa 

kulit buah kakao yang difermentasi dengan Bioplus (P1) yaitu (35,4753) berbeda 

nyata dibandingkan dengan kontrol (P0) yaitu (28,0574) dan SBP (P2) yaitu 

(48,0152). Begitu pula terhadap peningkatan kecernaan bahan organik kulit buah 

kakao yang difermentasi dengan fermentor berbeda. Uji lanjud Duncan’s 

menunjukkan bahwa kulit buah kakao yang difermentasi dengan Bioplus (P1) 

yaitu (35,5654) sangat berbeda nyata dibandingkan dengan kontrol (P0) yaitu 

(23,9068) dan SBP (P2) yaitu (40,9326). Dari kecernaan bahan kering dan bahan 

organik, perlakuan dengan fermentor SBP (P2) menghasilkan nilai kecernaan 

lebih tinggi dibandingkan dengan Bioplus dan Kontrol, hal ini dikarenakan 

kandungan yang terdapat didalam SBP mengandung mikroorganisme atau bakteri 

seperti mikroba asam laktat, mikroba selulotik, mikroba amilolitik, asam amino 

esensial juga mengandung vitamin tambahan dan mineral, sedangkan kandungan 

dari Bioplus hanya hasil dari campuran bakteri atau mikroba yang 

menguntungkan (non – patogen). 

Hasil penelitian sebelumnya oleh Ressy Hary Dany (2014) rata-rata 

kecernaan kulit buah kakao yang difermentasi selama 21 hari dengan lima 

perlakuan yaitu kontrol (T0) 39,38%, fermentor Starbio (T1) 42,41%, EM4 (T2) 

41,08%, Ragi (T3) 47,61% dan urea (T4) 49,30%. Melihat dari hasil analisis 

tersebut di bandingkan dengan penenitian yang dilakukan, perbandingan angka 

tidak berbeda jauh meskipun menggunakan fermentasi selama 21 hari, hal ini 



menunjukkan bahwa hasil fermentasi selama 21 hari dengan fermentasi selama 4 

hari tidak jauh berbeda. 

Kecernaan adalah indikasi awal ketersediaan nutrisi yang terkandung dalam 

bahan pakan tertentu bagi ternak yang mengkonsumsinya. Kecernaan yang tinggi 

mencerminkan besarnya sumbangan nutrien tertentu pada ternak, sementara itu 

pakan yang mempunyai kecernaan rendah menunjukkan bahwa pakan tersebut 

kurang mampu mensuplai nutrien untuk hidup pokok maupun untuk produksi 

ternak (Rubiyanti, dkk., 2010). Muhtarudin dan Liman (2006) menyatakan bahwa 

semakin tinggi kecernaan bahan kering, semakin meningkat kecernaan bahan 

organik dan semakin tinggi peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk 

produksi. Hal yang sama juga dikemukakan Kurniawati (2009) menyatakan 

bahwa kecernaan nutrien merupakan salah satu ukuran dalam menentukan kualitas 

pakan. Semakin tinggi kecernaan bahan kering maka semakin tinggi juga peluang 

nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak  untuk pertumbuhannya. 

Hal penelitian ini sesuai dengan pendapat Yulinas (2009) yang menyatakan 

bahwa semakin rendah kandungan serat kasar (SK) bahan pakan maka akan 

semakin tinggi kecernaan bahan kering (KcBK), begitu pula sbaliknya. Hasil 

penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrijon (2011), 

yaitu pada kulit buah kakao yang tanpa diberikan perlakuan urea menghasilkan 

persentase kecernaan bahan kering sebesar 46,37% serta kulit buah kakao yang di 

berikan perlakuan amoniasi urea  6% yaitu sebesar 52,80%. Dalam hal ini Afrijon 

(2011), mengatakan bahwa kulit buah kakao hasil fermentasi akan memiliki 

kandungan nutrisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kulit buah kakao 

tanpa olahan, selain kandungan BO yang semakin meningkat melalui proses 

fermentasi nilai NDF dan ADF kulit buah kakao menjadi lebih rendah dibanding 

dengan kulit buah kakao tanpa olahan sehingga menyebabkan meningkatnya nilai 

kecernaan pada kulit buah kakao tersebut. 

Rumayanti (2004) juga melaporkan bahwa perlakuan amoniasi terhadap 

kulit buah kakao menyebabkan terjadinya penurunan kandungan NDF sebesar 

1,6%, sehingga meningkatkan daya cerna. Selaras dengan hal tersebut hasil 

penelitian Anggraini (2013) melaporkan bahwa terjadinya penurunan kandungan 

NDF seiring bertambahnya waktu fermentasi meningkatkan daya cerna KcBO. 



KESIMPULAN 

 

 

1. Hasil uji organoleptik terhadap sifat fisik fermentasi kulit buah kakao pada 

masing-masing perlakuan untuk P0, P1 dan P2 tergolong kategori atau 

berkualitas sedang. 

2. Penggunaan fermentor saos burger pakan (SBP) secara nyata (P>0.05) 

meningkatkan kecernaan bahan kering maupun kecernaan bahan organik 

kulit buah kakao yang tertinggi yaitu berturut-turut 48,02% dan 40,93%, 

sedangkan fermentor Bioplus mampu meningkatkan kecernaan bahan kering 

dan bahan organik kulit buah kakao berturut-turut sebesar 35,48% dan 

35,57%.  
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